
„Sidermet" Călan merge ferm
pe calea restructurării

3L

CUVÂNTUL
Măturoiul guvernamen

tal numit lichidare a 
intrat în funcțiune. Ma
șinăria aceasta diabolică, 
meșterită de trupa lui 
Giorbca, după proiectele 
FMI, a pornit să uruie 
sumbru, amenințător și 
rău prevestitor. La 17 
mari întreprinderi, deo
camdată, li s-a tăiat „ma- 
caro alimentării cu
resurse, iar aproape 
30 000 de saliuiați au 
fost trimiși la plimbare. 
Se petrece, așadar, ceea 
ce se anticipa și în co
loanele acestui ziar
închiderea 
a unităților 
considerate 
concomitent

„pe rupte*1 
industriale 

nerentabîie, 
cu disloca

rea și disponibilizarea 
anei mulțimi de oameni, 
cu to; te gravele armări 
sociale pe care aceasta N 
generează.

Combinatul de la Că
lan, „Sidermet", cum i 
se zice acum în scripte, 
a fost Ja un Das de a
deschide „balul" lichidă • 
rilor. Intr-un anunț cu 
iz mortuar făcut de mi
nistrul Reformei, „Sider- 

t“ a ți figurat pe locul 
într-o listă de lichidări, 

ceea ce a bulversat în
treaga suflare legată 

. într-un fel sau altul de 
Călan. Dar n-a fost să 
fie ...

Scoaterea Colanului din 
„primul val" de lichi
dări este explicată și 
pusă pe seama a tot fe
lul di» intervenții, ma
nevre și situații conjunc
turile Adevărul însă 
rezidă Exclusiv în rea- 
litățil;.- _ de astăzi ale 
Călanului. Colosul creat 
aberant în anii „epocii 
de aur" și care a intrat 
în procesul tranziției cu 
pierderi enorme și cu o 
poluare copleșitoare, a 
fost restructurat treptat 
Operație dificilă sub ra
port tehnico—economie și

dureroasă sub aspect so - 
cial, care însă nu s-a 
realizat prin ordonanțe de 
guvern date d«» Văcăroiu 
sau de Ciorbea, ci ex
clusiv prin efortul spe
cialiștilor Călanului, în
deosebi al celor care alcă
tuiesc structura mana
gerială a combinatului. 
Au fost definitiv oprite 
furnalele mari, baterii de 
cocsificare șl alte dotări 
din sectorul cocso — 
chimic, s-au dezafectat 
turnătorii și alte capa
cități. Personalul, care în 
1989 număra aproape 6500 
de salariați, a fost re
dus treptat la 3600 în 
prezent.

Bilanțul pe semestrul 
întâi - este pozitiv. S-a 
înregistrat o cifră de 
afaceri de 86,7 miliarde 
lei, urmând ca până la 
finele anului să se a- 
jungă Ia 170—180 de 
miliarde. După câțiva ani 
negri, pierderile au fost 
stopate si s-a obținut un 
profit ne semestru de 
480 milioane lei, «u per
spectiva certă de creștere 
la ce) puțin 1,4 miliarde 
lei pe întregul an

Da ora actuală, „Si
dermet" Călan are deja 
conturat un program U- 
meinic structurat, echi
librat și rațional eșalonat 
pentru evoluția viitoare 
a product :ei Și »ndleatu
rilor economico—finan
ciari. Sunt stabilizate re
lații de durată și profi
tabile cu beneficiari din 
țară și exterior. Remar
cabil este faptul că, pc 
baza unui credit do 17 
milioane de dolari, ga
rantat de stat, s-a per
fectat cil o importantă 
firmă din SUA realizarea 
la Călan i unei instalații 
moderne de turnare a 
tuburilor de fontă, care
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CINE PE CINE PĂCĂLEȘTE?
După lungi 

de ezitări, 
contradicții în 
noastră tranziție, pe care 
o parcurgem de șapte ani 
încoace, după alte șapte 
luni, în care guvernul 
s-a tot „antrenat" să-și 
intre în atribuții, FM1- 
ul ne-a trezit la realitate, 
spunându-ne răspicat 
fără reformă nu se 
poate merge mai 
parte 
început 
darea 
care produc în pierdere, 
jefuind pur și simplu 
bugetul mai mult decât 
anemic al țării.

Teoretic și practic a- 
ceasta este calea 
mală de urmat, 
gospodar știind că 
se poate redresa iără a 
elimina pierderile.

Și așa au apărut ce
lebrele liste, de Ia cea 
a lui Ulm Spineanu, cu 
peste două sute de 
întreprinderi care pro
duc în pierdere până 
la 
care

perioade 
stângăcii, 

chinuita

Cu 
mai 
de-

aIar reforma 
dur, cu lichi- 
întreprindcrilor

nor- 
orice 

nu

cea 
a

a guvernului, 
anunțat lichi-

darea peste noapte a 
17 agenți economici care 
aduc pagube în bugetul 
țării.

Nu dorim să punem 
la îndoială argumentele 
guvernului, ale econo
miștilor care au pus

ele sunt adevărate „găuri 
negre" în 
Normal și 
asemenea 
nomici să

bugetul țării, 
logic ar fi ca 
agenți eco- 
nu prezinte 

interes nici pentru in
vestitorii străini. Numai 
că aici apare paradoxul: 
ceea 
merge, pe alții ii inte
resează. Așa se explică
bucuria nemărginită cu

ce la noi nu

TRANZIȚIA
♦

pixul pe liste alegând 17 
nefericite întreprinderi 
trecute la procedura de 
lichidare și trimițând 
în șomaj peste 30 900 de 
muncitori.
că cine ia

Considerăm 
o asemenea 

hotărâre o face «u de 
plină responsabilitate și- 
normal. își asumă râs 
punderea cuvenită.

Gând guvernul a 
decis că aceste 17 uni
tăți economice I rebuie 
să fie lichidate, 
plecat probabil de 
ldeea că ele nu 
prezintă interes 
economia națională.

s-a 
la 

mai 
pentru 

că

care Sorin Dimitriu ne 
anunța că investitorii 
străini „s-au bătut" 
licitația a ceea ce 
am vrut să lichidăm 
Petromidia.

Așa 
faptul 
mai 
că la 
nești 
lichidare. se 
repere unicat în 
nomia românească 
chiar în lume ? 
sau este încă 
românească 
de fier vechi, 
nea

la 
noi

la

explicam și 
o analiză 
s-a dovedit 
sau Dărmă- 
trccute în 

produc 
eco- 

sau 
’ A fost 
economia 

o grămadă 
cum spu- 

cândva un celebru

să ne 
că la 

atentă
Vega 

unități

„economist" al tranzi
ției ?

Nu cumva s-a creat 
de-a lungul celor 7 ani 
de după decembrie 1989 
o- falimentare — con
știentă sau nu — a eco
nomici românești spre 
a o aduce la tin preț 
cât mai mic în momentul 
reformei ? Cine va in
vesti în agenții econo
mici trecuți în lichidare? 
Nimeni altcineva decât 
mari companii națio
nale și transnaționale 
din străinătate, care 
vor acapara treptat ra
muri cheie din econo
mia românească I Deja 
nu ne mai vindem țara, 
o dăm pe gratis I Pro
ducția de ciment este 
aproape vândută, uni
tăți mari din petrochi
mie se lichidează și o 
să vedem cine o să le 
cumpere, este afectată 
și producția de mate
rial rulant, au fost puse 
pe butuci mari combi
nate agricole.

Cine pe cine păcălește?
Crede cineva că în 

NATO se intră cu mâna 
goală ?
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Se asigură fondurile pentru
plata specialiștilor agricoli

Esi;. trist că la rccti- 
l narea bugetului pe acest 
iu agricultura a fost 
„tunsa' sau „rasă", cum 
vrem -â spunem, de 400 
dc miliarde de lei, ceea 
cc im duce vrând - 
nevrand cu gândul la 
hrana noastră de toate 
zilele, care devine și ca 
urmare a condițiilor ne
lat ■arabile tot mai ne
sigura, puțină și mai 
scumpă. Dincolo de greu
tățile djț ordin financiar 
existente, care afectează 
și privesc preluarea grâu
lui la achiziții și reali
zarea pregătirilor pentru 
insămânțările de toamnă, 
unclc semne dc întrebare 
s-au născut în legătură 
cu plata specialiștilor. 
Pentru a se încadra în 
bugetul alocat, în cadrul 
măsurilor de restructu
rare -Și dc reformă, cu 
câtva, timp în urmă s-a 
operat o reducere drasti
că dc personal, în pro
cente mult mai mari
decât în alte sectoare

(în contrast 
rul Finanțelor 
înregistrează 
semnificative 
nai).

De curând

cu Ministc- 
unde se 

creșteri 
do perso-

revenit. din
nou în actualitate si
tuația specialiștilor din 
agricultură, în condițiile 
subțiorii bugetului. Pen
tru a clarifica proble
mele specifice, având în 
vedere că în mass— 
media circulă unele in
formații confuză, l-am 
rugat pe dl ing. Cheorghe 
Tovan, director general
al D.G.A.A. Hunedoara 
— Deva, să facă preci
zările de rigoare. In
context am reținut că de 
curând a avut loo la
Prefectură o întâlnire
cu primarii din județ, 
unde s-au discutat 
problemele legate de 
preluare în schema a- 
eestora a 40 dG specia
liști agricoli. Evident, 
consiliile locale au in
vocat imposibilitatea în
deplinirii măsurii ' res

pective, motivația con
stând în lipsa locurilor 
în organig-amă și a fon
durilor necesare plății 
salariilor acestora.

Potrivit prevederilor 
telexului nr. 38554 din 
6 august a.c. al Ministeru
lui Agriculturii și Ali
mentației se fac câteva 
precizări referitoare Ia 
radiograma nr. 15/158/ 
1997 a secretarului ge
neral al guvernului, care 
reglementează trecerea 
unor specialiști ai centre
lor agricole în subor- 
dinca primăriilor. Dc 
menționat că încadrarea 
specialiștilor la primării 
se face prin concurs sau 
prin transfer, potrivit 
legii, având același ni
vel de salarizare (în 
conformitate su stipula- 
rile H.G. 324/1996). In 
acest sens s-a hotărât ca 
din partea consiliilor 
județene să fie transmisă 
consiliilor lo'cale reco
mandarea de a adopta 
măsuri de modificare a

organigramei primăriilor 
prin includerea în sta
tul de funcții a spe
cialistului agricol cu 
țstudii superioare, lista 
specialiștilor ce sunt 
transferați stabilindu-se 
de comun acord între 
primării și conducerea 
D.G.A.A

Pentru a nu exista du
bii, în urma înțelegerii* 
între D.G A.A. a județu
lui Hunedoara și Consiliu.! 
Județean s-a conveni' 
ca fondurile necesare 
plății salariilor până la 
sfârșitul -anului să fie 
alocate din rezerva bu 
getului județean. Ca 
urmare,, consilierii pot 
înțelege din aceasta că, 
sub nici o formă sau 
vreun motiv, nu va fi 
afectat bugetul local. 
După transferul celor 40 
de specialiști în organi
grama consiliilf r locale, la 
D.G.A.A. au mai rămas 
în soldă 162 de persoane.
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| ,.CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mail

apropiat de dumneavoastră. »
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai | 

avantajoasă de a intra in posesia lui.
Din păcate, cheltuielile continue sporite | 

cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, I 
într-o economic de piață demolatoare, ne o- ! 

Inligă să majorăm si noi prețul ziarului. |
Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PEL 

ILUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ ■ 
JlunA, PLUS TAXELE POȘTALE. JI Avantajul abonamentului este in conți- ■ 
Inuare evident, de șapte exemplare primite gra- ■ 
jtuit pe lună față dc cumpărarea cu bucata, | 
I mlică jumătate din prețul abonamentului. g 
INU UITAȚI! REÎNNOITI ABONA-1 

MENȚI I. LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacăl 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poș- . 
tali să vă facă. I

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se I 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și Ia ! 
factorii poștali — numai cu bani în numerar | 
—, iar la Rodipct, Ia sediul din Deva, în 
numerar și prin virament. Relații la telefoa
nele 213007, 233178.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM AI DUMNEA\ OASTRA.
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Inaugurarea postului de prim-ajutor de la Cincis

V

„Sidermet" Călan merge ferm pe calea restructurării
La baza de agrement a 

S.C. Siderurgica S.A. Hu
nedoara <1e la Cinciș, 
Casa Albă, duminică, s-a 
inaugurat postul de prim— 
aiutor. Realizat ia iniția
tiva conducerii societății 
siderurgice hunedorene, 
postul de prim—aiutor a 
beneficiat de materiale, 
donate de subfiliala de 
Cruce Roșie Friedenweiler 
- - Goschweiler (Germa
nia). La amenajarea punc
tului sanitar a mai con
tribuit Sindicatul Side- 
rurgistul Hunedoara și 

■subfiliala de Cruce Roșie 
Hunedoara.

Momentul inaugurării 
a survenit după ce în 
ziua precedentă, intre cele 
două subfiliale de Cruce 
Roșie, germană și hune- 
doreană. s-a semnat un 
„Certificat de prietenie'1 
acesta fiind primul acord 
de colaborare la acest 
nivel /existau până acum 
între filiale și 'a nivel 
do societăți naționale) 
La fesiivitatea inaugurării 
au participat o numeroa
să delegație germană, re
prezentanți ai Crucii Roșii 
Române, oficialități locale. 
Dna Ileana Albu pre
ședinta subfilialei de Cruce 
Rosie Hunedoara, în 
deschidere, înaintea tă
ierii panglicii inaugurale 
a salutat oaspeții pre- 
zenți: Nicolap Nicoarâ.
președintele Societății 
Naționale de Cruce Rosie 
din România. Cari Wal 
ter Roth, președintele 
subfilialei de Cruce R «>■ 
Friedenweiler — Gos- 
chweiler. Norbert Stoldt, 
reprezentantul Crucii Roșii

a landului Baden, Bernd 
Sakschewski, directorul 
Filialei Titisee Neustadt, 
Remus Mariș, primarul 
Hunedoarei, Ovidiu Ba- 
beș director al S.C. Si
derurgica S.A., Petru 
Vaidoș, președintele Sin
dicatului Siderurgistul 

nedoara, Elisal eta Cio- 
robea, directoarea Filia
lei de Cruce Roșie Hu
nedoara — Deva, pe cei
lalți participant. în cu
vintele rostite s-a sublini
at efortul pentru reali
zarea acestui pcst de prim- 
ajutor dar și valoarea 
lui de simbol al priete
niei intre cele două sub
filiale înfrățite. La inau
gurare au mai fost pre
zente echipajele „Sanita
rii pricepuți“ de la Școa
la Generală Nr. 3 Hu
nedoara (clasat pe locul 
I pe județ și 14 pe țară) 
și al Liceului Industrial 
Nr 2 Hunedoara (ocupan
tul locului II pe județ la 
întrecerea de profil), cât 
și atașamentul de in
tervenție -, Sucursalei 
Miniere Teliuc și grupa 
de tineret a subfilialei 
de Cruce Rosie din Hu
nedoara

I tu! de la Cinciș răs
punde nevoii de acordare 
a orimului ajutor într-o 
zonă foarte popul ită la 
■sfârșit de săptămână 
chiar dacă duminică 

ploua, existau destui oa
meni pe malurile lacu- 

ii A sr tenta medicală 
va fi asigurată de un 
medic si un cadru mediu 
lin partea S.C. Siderur
gica S.A , aiutate de su
rori voluntare de Cruce

ÎNGRIJORARE
Atunci când a acceptat 

să candideze pentru 
funcția de primar aj co
munei Cîrjiti 
iea unde s-a născut — 
dl Iacob Fau a vrut să 
arate câ se poate face 
câte ceva și într-o localita
te ffiieă. Cu această pro
nii ine a câștigat încre
derea cetățenilor care-1 
cunoșteau ca un om ce 
se ține de cuvânt. După 
ce a fost instalat, prima 
sa preocupare a fost sal
varea unor ș^oli și cămine 
culturale re stăteau să st- 
dărâme. într-o astfel de 
star* ajunseseră școala 
și năminul cultural din 
satul Cozia. Dl I.F a 
insistat la consiliu) ju
dețean și a obținui fon 
dnrilp necesare date,
evident, cu țârâita — și 
a demarat ample lucrări 
de reparații la cele două 
obiective. Și a mai avui 
tprimaru) o idee foarte 
bună. I-a căutat și i-a 
găsit pe cei ce s-au născut 
în localitate, iar viața 
l-a dus în alte' părți, un i 
au anumite tun< tn în 
Deva a ■ in mi ■eturimi 
Și a apelat ia ajutorul 
lor. Nu atât cu bani ei 
•nai cu materiale
utilaje 4 :• Ai t <n'• •

procedat și cu cei ce și-au 
făcut în satele comunei 
'■niv vacanță, au re
ver. n ia casa părintească 
J finitiv ori vin din când 
>n and la rude Și a gă
si» n'eiegere și la aceș- 
ti-i De la unul a primit 
o mașină, de la altul un 
tractbr, un buldozer ș.a.

nr cu 
primarul comunei Cîrjiți 
și l-am găsit oarecum 
ingrriorat L-am întrebat 
'o ' mi-a răspuns:

- Am în desfășurare o 
seamă ti» lu-rân în co
mp- . si nu mai am bani.

— Adică 7
— M-am apucat de 

rapararea acope> 'sulul
căminului 2 uturai din 
Cozia "e costă vreo opt 
milu.une ■>, ei. Banii 
i-rtm r-i mina» si lucrarea 
•sie abia intr-pută

Poau 'ectiticsrea 
bugeiu,.'- recent hotărâtă 
de guvern ..

— S ab* speranțe E 
bugetul tării, sărac, plus 
că statul are cu priva
tizarea rea mare, o mul
țime de cheltuieli.

- N - o. ș'tut ce 
sâ-l sL-tuim i>‘ Intri lo- 
_-utor. i- cred că 'ipsa 
banilor r.u-1 va demora
liza în ceea ce și-a 
propus să facă în comuna 
sa natală

n rtTRDEANU

Roșie și membri al e- 
chipajelor „Sanitarilor 
pricepuți" din Hunedoara.

Am consemnat cu a- 
cest prilej părerile a doi 
dintre oaspeții germani. 
Dl Carl Walter Roth este 
de părere că parafarea 
actului de colaborare „a- 
rată că ceea ce s-a făcut 
e doar un început. S-au 
stabilit obiectivele vii
toare. dl Wehrle Inițiind 
un curs de prim—ajutor. 
Pe baza discuțiilor vom 
stabili ce vom face mai 
departe" „Veteran" al 
colaborării în activitatea 
de Cruce Roșie, dl Nor
bert Stoldt e cunoscut 
cititorilor noștri din 
1990. Dumnealui apre
ciază că z,ne găsim intr-o 
fază care are drept scop 
realizarea unor partene- 
riate de activitate. Con
lucrarea stabilită are o 
mare importanță pentru 
că subfilialele germane au 
o activitate restrânsă, sunt 
mult mai mici iar Hu
nedoara e un oraș mare. 
S-a realizat această 
legătură pentru că oa
menii de la Crucea Roșie 
au aceleași motivații, a- 
celasi scop, trebuie să lu
creze împreună. Așa în
țelegem noi colaborarea Și 
așa o rămurică a devenit 
un pomișor ale cărui roade 
vor fi crengile cu flori și 
fructe. De aceea era 
important că oamenii 
Crucii Roșii germane să 
vadă ce se face aici, 
în același timp cei din 
Hunedoara să simtă prac
tic că activitatea de 
Cruce Roșie se lărgește, 
capătă aspect interna
țional. Acest lucru, sper, 
o și pentru Crucea Roșie 
gerrr ia un bun exemplu 
de cum trebuie să se 
lucreze împreună în ac
țiuni de durată".

VIORICA ROMAN

î
I

(Urmare din pag. 1)

va deveni operațională în 
maximum 2 ani.

Prezentând aceste reu
șite, consolidate, e- 
chipa managerială a 
combinatului nu-și di
simulează satisfacția.
Ea este îndreptățită să 
afirme că, așa cum este 
astăzi dimensionat, cu 
potențialul economic și 
uman de care dispune, 
„Sidermet" este demn 
să-si etaleze istoria și 
tradiția de peste 130 de 
ani, cum nu le au multe 
uzine simjlare europene.

Sunt toate acestea ar
gumente solide care au 
determinat conducerea
FPS (acesta deține 70 la 
sută din capitalul social 
al firmei) să includă 
„Sidermet" Călan între 
puținele întreprinderi ro
mânești care urmează a

fi privatizate prin inter
mediul unor bănci de 
investiții străine. Două 
adrese ale FPS, datate 
29 și 30 iulie a.c., aflate 
în original la Călan, a- 
testă aceasta și cer ca în 
cel mai scurt timp să se 
prezinte documentația 
pentru privatizare, do
cumentație care a și fost 
elaborată și înaintată la 
FPS zilele trecute. Mai 
mult, echipa manageria
lă este încunoștințată 
că în curând în Călan 
vor veni investitori stră
ini pentru documentare 
și tratative.

în fața tuturor acestor 
evidențe, care probează 
elocvent revenirea spre 
normalitate, conducerea 
Ministerului Reformei- a 
fost nevoită să recunoas
că și să corecteze e- 
roarea gravă comisă prin 
includerea „Sidermet" pe

lista lichidărilor. Pro
gramul de restructurare 
și privatizare la Călan, 
apreciat elogios pentru 
raționalitatea și rigurozi
tatea soluțiilor tehnice, 
economice și organizato
rice' propuse, a fost a- 
probat zilele trecute S a 
dat astfel credit deplin 
și „undă verde" echipei 
manageriale să acționeze 
în etapa imediat ur
mătoare

Lucrare enorm de di
ficilă , complexă șj în
cărcată de răspunderi. 
Datorită problemelor mul
tiple Și grele ce trebuie 
rezolvate rapid, dar mal 
cu seamă pentru că „baba 
cu colacii" lichidărilor 
n-a trecut, ci abia a venit, 
și o nouă listă mai um
flată de lichidări așteaptă 
să fie completată cu cei 
care eșuează în procesul 
de reformă.

VII. 1997), în Piața mare a Hațegului: o made marți (22. 
vânzător, un cumpărător. O simplă stare dc fapt.

Foto: ANTON SOCACI
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CTVR 1 )

i, ora 6 
Desene ani- 
TVR Cluj— 
TVR Iași ; 

Timișoara ;
I tranziției; 

nisipului 
Șeicul (r); 

animate ; 
17,00

România,
8.30 1 
9,00 

10,05
TVR 

Sensul 
Secretele 

14,10 1
Desenc 
Pro Patria;

17,05 Specialitatea 
(s); 17.35 Magazin

18,00 Tele— 
Camei Planet ;

turistic; 
animate ; 

îs); 
10,00 
toți 

11,35 
12,305,110 

fix!;
mate; 
N. ;
11,00 
12,05 
13.05
Crjș 
15,05 
16,00
Ș’iri 
casei
sportiv ; 
estival 
19,00 Sunset Beach (s); 
20,00 lurnal; 21,00 Serial 
• Mândrie și prejudeca
tă; 22,00 tn flagrant ; 
23,00 Canary Wharf (s); 
23.50 Cultura în lume.

7,00 Itinerar 
8 00 Desene 
8,30 Canary Wharf 
9.00 Savannah (s); 
Medicina pentru 
(r); 11,30 Știri ;
Sunset Beach (r);
Serial • Perla Coroanei 
(r); 1
limba 
Serial 
«ă' : 
mate;
Secretele nisipului; 
Scicui (s);
■ Puterea, 
20,00 Aproape totul 
spre... telenovelă; 
Atletism (d); 2.3,30 
manența capodoperelor.

13,30 Emisiune 
i maghiară: 
I • Ce bine e

15,30 Desenc 
16,00 Seria!

...
w.y.w

în
11,30 
aca- 
ani-

• 
17,00

18,00 Serial 
pasiunea ; 

de- 
21,00 
Per-

(ANTENA 1]
MO Tele—Dimineața j

0.00 Dosarele Antenei 
1 (r); 9,40 Viața în trei
(s); 10,20 Seria] • Iluzii
(rj; 11,10 Film • Poli
țiști și criminali (r); 13,10 
Model Academy (s); 11,20 
Lumină călăuzitoare (s);
15.10 Viață dublă
16.10 Madison (s); 
Serial 
Totul
18,20 
18,45 
Serial 
Observator;
• Omul cu masca 
fier (SUA); 2.3,25 Matrix 
Cs).

(s) ;
10,50

17,10• Iluzii; 
despre Guvern ; 
Desene animate ;
Tel ere bus ;
• Alondra;

21,30

mâni fericiți; 11,30 De
sene animate; 15,00 Ma 
tlock (s); 16,00 Tânăr și
neliniștit (șj; 17,30 Război 
in viitor (s); 18,15 Sport 
la minut; 19,00 Știi și 
câștigi'; 19,30 Știri; 20,00 
Film • Vis criminal 
(SUA, p. I); 22,00 Familia 
B indy (s); 23,30 La li
mita imposibilului (sj.

19.30
20.30 
Film

dc (PEVASAT+j

7,00 — 1.3,00
s

7.00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Sport la 
minut; 9,45 Tânăr și ne
liniștit (s); 11,15 Serial 
• Capcana timpului; 
13,00 Am întâlnit și ro-

Reluări ;
1
animate ; 
vorbește 

Farmacia 
20/10 Film 

21,30 A- 
'77 ; 

detectiv

18,00 Desene
18.30 Deșertul
(ep. 23): 19,30
de gardă (s)î
• Scandal;
mintiri din anul
22.30 Mămica 
particular (s); 23,00 Film
• Creepshow 2; 0,30
Film erotic.

T
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ SportSport ♦

ASTĂ SEARĂ, ÎN ■;
PRELIMINARIILE LIGII ;! 

STEAUA — PARIS :j

SAINT-GERMAIN
Astă seară, stadionul din Ghen- J 

cea va fi din nou martorul unei >; 
importante întâlniri internaționale ;■ 
de fotbal dintre Steaua și Paris j! 
Saint Germain, meciul tur din ■[ 
manșa a doua pentru calificarea în J ■ 
Liga Campionilor. Tânăra echipă din j! 
Ghencea, împreună cu „cârmaciul" ,[ 
ei, Mihai Stoichiță, se va stră- {■ 
dui să-și adauge la palmares o vie- •[ 
torie în disputa cu această valo- !j 
roasă echipă și de ce nu să ob- ;■ 
țină calificarea în noua ediție a >[ 
Ligii Campionilor. Noi le-o dorim !; 
din tot sufletul I Meciul se va trans- •! 

I mite și la TVR 1 de la ora _20,30._ _ >

Arbitrii și observatorii 
din Oiv.zia D

ETAPA I — 17 AUGUST 
ASA AURUL BRAD — MINERUL 

GHELARI arbitri: ADRIAN RADU, Clau- 
dlu Suciu si loan Lavu, observator ILIE 
ȘTEFANITÂ.

MINERUL BĂRBĂTENI — FR MAR- 
MOSIM SIMBRIA, arbitri: STAN HANZI, 
Marin Ormenișan și Liviu Precupaș, ob
servator; MIRCEA SIRBU.

RETEZATUL HAȚEG — CASINO 
ILIA, arbitri: PETRE POPA, Remus A- 
zamfirei si Ionel Cârstea, observator: 
ACHIM NECHIF.

FC DACIA ORĂȘTIE — VICTORIA 
CALAN, arbitri: VASILE CAPOTESCU, 
Constantin Dănilă și Andrei Torok, ob
servator1 DORU TOMA.

MINERUL TELIUC — CONSTRUC
TORUL HUNEDOARA, arbitri: NICOLAE 
PANDARELU, Daniel David și Traian 
Melha. observator: MIRCEA PADU- 
REANU

MINERUL LIVEZENI — CSM PARO
ȘENI-VULCAN, arbitri: IONEL ADAM, 
Nicola® Albulescu și Constantin Dineș, 
observator: PAVEL MARINCAU.

MINERUL ANINOASA — METALUL 
CRIȘCIOR, arbitri: ZOLTAN GERGELY, 
Aurelian Lagu și Vasile Pintilei, obser
vator: CORNEL CARARE.

I 
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I«
I

I
I 
I
I 
I

■

La Deva intre 15-17 august

Un atractiv turneu 
de handbal feminin

Este de apreciat preocuparea con
ducerii clubului de handbal femi
nin Remin Deva și a antrenorilor 
I. Mătăsaru și Horia Crișan pen
tru pregătirea echipei REMIN în 
vederea participării în noua edi
ție a campionatului *97—’98 în Di
vizia A, seria Vest și atingerea per
formanței mult dorite de simpati- 
zanții, suporterii handbalului fe
minin din orașul de la poalele ce
tății, promovarea în Superligă I

Pregătirile au demarat la 1 iu
lie și până la 26 iulie s-au desfă
șurat la Deva, apoi între 27 
— 4 august fetele au fost In 
tonament la Geoagiu. între 
august, Remin a susținut două 
tide amicale cu Artego Tg. 
câștigate cu 35—29 și 29—27, de 
echipa deveană.

Tot In programul de verificare 
șl pregătire se înscrie șî cea de-a 
Xl-a ediție a turneului „Cupa Re- 
min", ce se va derula în Sala Spor
turilor din Deva, vineri, sâmbătă 
și duminică (15—17 august), la ca
re participă formații bine aprecia
te : Antilopa București, „U" Ursus 
Cluj N., Lotul Național de juni
oare al României, Autonova Satu 
Mare, Artego Tg. Jiu și Remin Deva. 
Cu acest prilej, spectatorii deveni 
pot vedea la „lucru., noile achiziții 
ale Reminului : Lavinia Sârbu 
(inter), Iuliana Stoinoscu (centru), 
Laura Crăciun (pivot), Csilla Ga- 
bor (extremă), toate 3 de la „U“ 
Ursus Cluj; Corina Tincu (portar), 
de la CSM-Sibiu.

Deci de vineri până duminică, 
zile „pline" de handbal feminin Ia 
Sala Sporturilor din Deva, între 
orele 10—13 și 17—20.

I

I

La recentele Campio
nate Europene de atle
tism juniori, organizate 
la Ljubllana în Slove
nia, sportiva IONELA 
BUNGARDEAN de la

COMPORTARE 
MERITUOASA LA 
C.E. DE ATLETISM 

— JUNIORI

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

iulie 
can- 
8—9 
par- 
Jiu,

I

I

■

C.S.Ș. Cetate Deva a o- 
cupat un excelent loc 3, 
obținând medalia de 
bronz în dificila probă 
de 5 000 m. Selecționată 
în anul 1991 de la Școa
la Generală Nr. 3 Deva, 
inițierea în tainele atle
tismului o face sub în
drumarea prof. STELA 
SZENTESY, care cu mul
tă răbdare și pasiune o 
pregătește și o determi
nă să iubească acest mi
nunat sport, tn 1992, este 
promovată în grupa de 
avansați și ca urmare a 
calităților motrice și de 
voință progresivă a fost 
rapid promovată în gru
pa de performanță. In 
prezent sportiva se pre
gătește la Centrul Olim
pic de junioare de la 
C.S.Ș. Cetate Deva, sub 
atenta înarumare a me
rituosului antrenor prof. 
MIMAI T.IICA. (Profesor 

MIRCEA SARBU).

DIVIZIA C 3

ALPROM SLATINA
— MINERUL CERTEJ

1—0.
In prima etapă a Di

viziei C, seria a IlI-a, 
Minerul Certej a jucat 
în deplasare la Alprom 
Slatina și a pierdut cu 
1—0 prin golul înscris 
în min. 34 de Cob.

In etapa a doua, Mi
nerul va juca duminică, 
TI august, cu Petrolul 
Țicleni.

I 
I 
I
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I 
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Prima etapă, primele intenții !
Din prima etapă se jucat nu 

văd intențiile de promo- 4 jucători 
vare a unor echipe din Petroesc, 
Divizia B, seria I. Es

mal puțin de | 
hunedoreni — • 
D. Dăscălescu, I 

M, Dăscălescu și Ciorea ’
te vorba despre F.C. Bra- — ultimii doi înscriind | 
șov (antrenor C. Orac), fiecare câte un gol! Si- ' 
dar și de F.C. Onești — 
care a administrat un 
usturător 3—0 Politehni
cii Iași și 
Ploiești, ce- a învins tot 
cu 3—0 pe Poiana Câm- 
pina. La echipa gazdă au

REZULTATELE PRIMEI ETAPE : 1

Plopeni — Rocar București 0—0; F.C. Onești — 7 
Politehnic^ Iași 3—0; Midia Năvodari — Dacia U- 
nirea Brăila 3—2- Nitramonia Făgăraș — Tractorul 
Brașov 0—1; Dunărea Călărași — Gloria Buzău 
2—2 ; Metrom Brașov — Petrolul Moinești 1—0 ; 
Astra Ploiești — Poiana Câmpina 3—0; F.C. Bra
șov — Precizia Săcele 2—1; Dunărea Galați — 
Bucovina (ce va evolua sub 
ta II), a fost amânată.

CLASA
1-2. F.C. Onești

A.S. Ploiești
3. Midia Năvodari
4. F.C. Brașov
5-6. Tractorul Brașov 

Metrom Brașov
7-8. Gloria Buzău 

Dunărea Călărași
9-10 Rocar București 

Metalul Plopeni 
11-12. Dunărea Galați 

F.C. Bucovina
13. Dacia Un. Brăila
14. Precizia Săcele 
15-16. Petrolul Moinești

Nitramonia Făg.
17-18. Politehnica Iași 

Poiana Câmpina
ETAPA VIITOARE 

htehnica Iași — A.S. Ploiești- Poiana Câmpina ■ 
Midia Năvodari; Dacia Un. Brăila — Dunărea Ga- • 
lăți; F.C. Bucovina — Metalul Plopeni: Gloria Bu- I 
zău — Nitramonia Făgăraș; Rocar Buc. — Dună- J 
rea Călărași; Tractorul Bv. — F.C. Brașov; Preci- | 
zia Săcele — Metrom Bv. ; Petrolul Moinești"— F.C. I 
Onești. J

chiar A.S.

gur suntem abia la Ince- » 
put, dar se pare că F.C. I 
Brașov va avea un cu- J 
vânt greu de spus. Dacă | 
o ajută indirect șî sura- « 
tele el. Tractorul și Me- I 
trom. ;

Metalul |

denumirea
F.C. 

de Fores-

M E N T U L
1 1 0 0 3—0
1 1 0 0 3—0
1 1 0 0 3—2
1 1 0 0 2—1
1 1 0 0 1—0
1 1 0 0 1—0
1 0 1 0 2—2
1 0 1 0 2—2
1 0 1 0 0—0
1 0 1 0 0—0
0 0 0 0 0—0
0 0 0 0 0—0
1 0 0 1 2—3
1 0 0 1 1—2
1 0 0 1 0—1
1 0 0 1 0—1
1 0 0 1 0—3
1 0 0 1 0—3

(sâmbătă. 16 august):

I«
I
w

I
w

I «I3
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Programul turului Campionatului diviziei „D“, seniori și juniori, ediția ’97 ’98
ETAPA I (17 august 1997)

AJS.A. Aurul Brad — Minerul Ghelari 
Minerul Bărbăteni — C.F.R. Mormosim Sim. 
Retezatul Hațeg — Casino Ilia
FC. Dacia Orăștie — Victoria Călan 
Minerul Teliuc — Constructorul Hunedoara 
Minerul Livezeni — C.S.M. Paroșeni-Vulcan 
Minerul Aninoasa — Metalul Crișcior

Retezatul Hațeg — Metalul Crișcior
F.C. Dacia Orăștie — Minerul Aninoasa 
Minerul Teliuc — Minerul Livezeni

ETAPA A II-A (24 august 1997)
0.F.R. Marmosim — A.S.A. Aurul Brad 
Gasino Ilia — Minerul Bărbăteni
Victoria Călan — Retezatul Hațeg 
Constructorul Hd. — F.G. Dacia Orăștie 
G.S.M. Paroșeni-Vulcan — Minerul Teliuo 
Metalul Crișcior — Minerul Livezeni 
Minerul Ghelari — Minerul Aninoasa

ETAPA A VI-A (21 septembrie 1997)
Victoria Călan — Casino Ilia
Constructorul Hd. — C.F.R. Marmosim 
C.S.M. Paroș.-Vulcan — A.S.A. Aurul Brad 
Metalul Crișcior — Minerul Bărbăteni 
Minerul Aninoasa — Retezatul Hațeg 
Minerul Livezeni — F.C. Dacia Orăștie 
Minerul Ghelari — Minerul Teliuc

Metalul Crișcior — Victoria Călan 
Minerul Aninoasa — Casino Ilia 
Minerul Livezeni — C F.R. Marmosim 
Minerul Teliuc — A.S.A. Aurul Brad 
F.C. Dacia Orăștie — Minerul Bărbăteni 
Retezatul Hațeg — Minerul Ghelari

ETAPA A III-A (31 august 1997)
0.F.R. Marmosim — Minerul Ghelari 
A.S.A. Aurul Brad — Casino Ilia 
Minerul Bărbăteni — Victoria Călan 
Retezatul Hațeg — Constructorul Hd.
F.C. Dacia Orăștie — C.S.M. Paroș.-Vulcan 
Minerul Teliuc — Metalul Crișcior
Minerul Livezeni — Minerul Aninoasa

ETAPA A VII-A (28 septembrie 1997)
Minerul Ghelari — Victoria Călan
Casino Ilia — Constructorul Hd.
C.F.R. Marmosim — C.S.M. Paroș.-Vulcan 
A.S.A. Aurul Brad — Metalul Crișcior 
Minerul Bărbăteni — Minerul Aninoasa 
Retezatul Hațeg — Minerul Livezeni
F.G. Dacia Orăștie — Minerul Teliuc

ETAPA A IV-A (7 septembrie 1997)
Gasino Ilia — G-F.R. Marmosim
Victoria Călan — A.S.A. Aurul Brad 
Constructorul Hd. — Minerul Bărbăteni 
C.S.M. Paroș.-Vulcan — Retezatul Hațeg 
Metalul Crișcior — F.C. Dacia Orăștie 
Minerul Aninoasa — Minerul Teliuc 
Minerul Ghelari — Minerul Livezeni

ETAPA A VIII-A (5 octombrie 1997) 
Constructorul Hd. — Victoria Călan 
G.S.M. Paroș.-Vulcan — Casino Ilia 
Metalul Crișcior — G.F.R. Marmosim 
Minerul Aninoasa — A.S.A. Aurul Brad 
Minerul Livezeni — Minerul Bărbăteni 
Minerul Teliuc — Retezatul Hațeg 
F.C. Dacia Orăștie — Minerul Ghelari

ETAPA A XI-A (26 octombrie 1997)
Minerul Ghelari —C.S.M. Paroș.-Vulcan 
Constructorul Hd. — Metalul Crișcior 
Victoria Călan — Minerul Aninoasa 
Casino Ilia — Minerul Livezeni
C.F.R. Marmosim — Minerul Teliuc
A.S.A. Aurul Brad — F.C. Dacia Orăștie 
Minerul Bărbăteni — Retezatul Hațeg

ETAPA A XII'A (2 noiembrie 1997)
Metalul Crișcior — C.S.M. Paroș.-Vulcan 
Minerul Aninoasa — Constructorul Hd. 
Minerul Livezeni — Victoria Călan 
Minerul Teliuc — Casino Ilia
F.C. Dacia Orăștie — C.F.R. Marmosim 
Retezatul Hațeg — A.S.A. Aurul Brad 
Minerul Bărbăteni — Minerul Ghelari

ETAPA A V-A (14 septembrie 1997)
Gasino Ilia — Minerul Ghelari »■■■ ■•
G.F.R. Marmosim — Victoria Călan • — —
A.SJ1. Aurul Brad — Constructorul Hd. ———
Minerul Bărbăteni — G.S.M. Paroș.-Vulcan ■ » ■

ETAPA A IX-A (12 octombrie 1997) 
Minerul Ghelari — Constructorul Hd. 
Victoria Călan — G.S.M. Paroș.-Vulcan 
Casino Ilia — Metalul Crișcior 
G.F.R. Marmosim — Minerul Aninoasa 
LS.A. Aurul Brad — Minerul Livezeni 

Minerul Bărbăteni — Minerul Teliuo 
Retezatul Hațeg — F.G. Dacia Orăștie

ETAPA A XII1-A (9 noiembrie 1997)
Minerul Ghelari — Metalul Crișcior 
GJS.M. Paroș.-Vulcan — Minerul Aninoasa 
Constructorul Hd. — Minerul Livezeni 
Victoria Călan — Minerul Teliuc 
Casino Ilia — F.G. Dacia Orăștie 
C.F.R. Marmosim — Retezatul Hațeg 
A.S.A. Aurul Brad — Minerul Bărbăteni

ETAPA A K-A (19 octombrie 1997)
e.S.M. Paroș.-Vulcan — Constructorul

NOTA: Jocurile se vor disputa de la orele 
9,00 juniorii șî de la orele 11,00 seniorii, în zilele de 
duminică. Dacă timpul permite, în zilele de 16 șl 
23 noiembrie, se vor programa 2 etape din retur, în
trucât campionatul Diviziei „D" are ca limită de fi
nalizare stabilită de F.R.F. data de 18 mai 1998, pro
gramul de promovare în Divizia „C" fiind fixat pen
tru ziua de 28 mai 1998.
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DURA LEX, SED LEX
Infracțiuni contra persoanei (I)

DURA LEX, SED LEX Din mapa de decizii 
a Tribunalului 

Hunedoara
In partea specială a co

dului penal, Titlul II cu
prinde acele infracțiuni 
care prin obiectul lor sunt 
îndreptate împotriva per
soanei, împotriva omului.

O primă categorie sunt 
cele îndreptate împotriva 
vieții, integrității corpora
le și sănătății.

Aici sunt incluse omuci
derile, adică infracțiunile 
care se finalizează cu 
moartea, ca urmare a unei 
acțiuni intenționate sau 
din culpă. Asemenea fap- 
țe prezintă un pericol so
cial deosebit. Ele se pe
depsesc cu închisoare de 
la 10 la 20 de ani. Legea 
prevede că anumite îm
prejurări sunt deosebit de 
grave, cum ar fi omorul 
săvârșit prin cruzime, a- 
supra a două sau mai

Știm și noi că greșelile sc plătesc, dar nu întot
deauna de cine trebuie.

Infracțiuni contra 
autorității (II)

O altă faptă este folo
sirea fără drept a unei 
calități oficiale, însoțită 
sau urmată de îndeplini
rea vreunui act legat de 
acea calitate. Sunt cazuri 
când indivizi certați cu 
legea pretind că sunt... 
cine știe cine și doresc să 
efectueze acte ce ar apar
ține acelor funcții.

Simplul fapt că într-o 
discuție în tren spui că 
ești... student, deși nu ești, 
dar așa, ca să epatezi o 
fată, mă rog, este una, dar 
e cu totul altceva să spui 
că ești polițist și să ceri 
actele ia control.

Tot infracțiune este și 
purtatul fără drept al de
corațiilor, al unei unifor
me, ori al unor semne dis
tinctive ale unui organ de 
stat. Fapta este mai gravă 
dacă se poartă uniforme, 
grade sau însemne mili
tare. Dacă acest lucru se 
comite în timp de război, 
pedeapsa poate ajunge pâ
nă la 5 ani închisoare.

Sigur, de Sfintele Săr 
bători tradiția face ca ti

multe persoane, asupra u- 
nei femei gravide ș.a.

Tentativa acestor infrac
țiuni se pedepsește.

Tot aici întâlnim prunc
uciderea, adică uciderea 
copilului nou-născut, să
vârșită de mamă imediat 
după naștere.

In același capitol se mai 
află și uciderea din culpă, 
o infracțiune sancționată 
cu pedepse ceva mai mici 
pentru că îi lipsește in
tenția.

Când uciderea este co
misă de un conducător auto 
ori ca urmare a nerespec- 
tării dispozițiilor legale 
ori a măsurilor de preve
dere pentru exercițiul u- 
nei profesii sau meserii, 
pedeapsa ajunge Ia 7 ani 
închisoare.

Dacă însă uciderea din 

nerii să umble cu steaua, 
cu irozii, jocuri în care se 
poartă și un fel de... uni
forme, dar ele sunt ima
ginare, nu uniforme model 
militar, ceea ce este cu to
tul altceva. Și, chiar dacă 
îți pui stele sau grade pe 
umerii unei uniforme... ro
șii, cu coif de hârtie, este 
evident că te joci și nu în
cerci să induci pe cineva 
în eroare.

Tot aici mai putem afla 
că sustragerea ori distru
gerea unui dosar, regis
tru, document sau alt în
scris care se află în păs
trarea unei instituții, dis
trugerea unor asemenea 
acte care reprezintă valoa
re științifică, artistică ori 
arhivistică, toate sunt in
fracțiuni. Și este și normal 
să fie așa, pentru că ac
tele, evidențele nu sunt 
lăsate la dispoziția oricui.

Ruperea unor sigilii apli
cate legal, ca și sustrage
rea unui bun, a unui o- 
biect aflat sub sigiliu, se 
pedepsește tot cu închi- 
.soare,sau amendă. 

culpă a unei persoane este 
săvârșită de un conducă
tor auto care are în sân
ge o îmbibație alcoolică ce 
depășește limita legală sau 
care se află în stare de 
ebrietate, pedeapsa ajunge 
până la 12 ani închisoare.

Acest lucru ar trebui să 
fie un semnal de alarmă 
pentru aceia care mini
malizează pericolul ce-1 
prezintă consumul unui 
pahar de băutură când te 
afli la volan. Am avut 
multe ocazii să văd per
soane care au ajuns la în
chisoare pentru consumul 
câtorva pahare de băutură. 
Dacă în cazul accidentu
lui din culpă în care con
ducătorul auto nu a con
sumat băuturi se mai pot 
găsi circumstanțe atenuan
te, dacă se mai poate ce
re bunăvoința instanței, 
când inculpatul a fost sub 
influența alcoolului nu 
mai există nici o scuză.

Cu cuțitul în gâtul 
fiului

Gheorghe Pravai din Si- 
meria a ajuns la venera
bila vârstă de 70 de ani. 
Probabil că niciodată nu 
s-a gândit că ar putea să 
ajungă la mare necaz din 
cauza singurului său co
pil, care are exact același 
nume și care a făcut, nu 
cu multă vreme în urmă, 
44 de ani.

De fapt, trista poveste 
‘ a lui Pravai începe mai 

de' mult, de când între 
el și fiu apar neînțele
geri și certuri frecvente. 
Motivele sunt diverse, de 
la unele divergențe pri
vind moștenirea, la con
sumul de alcool. Mai ales 
că, atunci când se îmbăta, 
fiul devenea • foarte agre
siv, pus pe harță. De mul
te ori își lovea tatăl.

Cu toate acestea, viața 
mergea înainte, cu neca
zurile și bucuriile ei. To
tuși, în ultima zi a lunii 
iulie a.c., avea să se în
tâmple ceva mai deosebit.

In jurul orei 21 fiul se 
întoarce acasă din oraș. 
Mai devreme, într-un bar, 
cei doi se întâlniseră și 
consumaseră împreună al
cool. Bătrânul bea cam 
100 de grame, după care 
merge acasă. Pin cele de
clarate de el ulterior, re
iese că la întoarcerea a- 
casă fiul său a început 
din nou să-l înjure, să-l 
adreseze cuvinte jigni
toare.

! Milionarii de Ia 
| miezul nopții

, Bucuria iui Petru Gră- J ciun și Petru ©lea din 
* Vulcan a ținut destul de 

puțin, pentru că au fost

I depistați și reținuți de 
poliție. De ce 7

Itntrun miez de noap
te, cei doi au pătruns în I locuința unei cetățene 
plecată în străinătate. Și 

Iau cărat el bunuri cas
nice, aparatură eleetro- J nică și electrocasnică, în 

într-o a doua categorie, 
se află infracțiunile cu un 
pericol social mai redus 
față de celelalte, dar care 
prin larga lor răspândi
re și prin pericolul de 
perspectivă pe care-1 pre
zintă impun sancțiuni se
vere.

Aici sunt incluse lovi
rile simple, adică fără 
urmări vizibile, loviri ca
re au ca urmare produ
cerea unor leziuni ce ne
cesită pentru vindecare 
îngrijiri până la 20 de 
zile, vătămările corpora
le ce necesită îngrijiri pâ
nă la 60 de zile ori peste 
acest termen. Tot aici a- 
vem și cazurile când vic
tima a pierdut un simț 
sau un organ. Se poate 
întâmpla ca într-o bătaie 
victimei să i se cauzeze 
o pierdere ireparabilă, 
ceea ce constituie o agra
vantă.

(Va urma)

Toată treaba se petre
cea în bucătărie, unde 
Gheorghe Pravai lua ma
sa. La un moment dat fiul 
se apropie de el. De tea
mă că o să-l lovească, bă
trânul pune mâna pe un 
cuțit de bucătărie și îl în
fige în gâtul feciorului, 
după care îl așază pe 
un pat.

Văzând starea în care 
se află, soția acestuia a- 
nunță salvarea și sesizea
ză poliția.

Pe certificatul medico
legal al lui Gheorghe Pra
vai scrie „plagă înjunghia
tă cervicală penetrantă 
traheală paramediană stân
ga". Se menționează, de 
asemenea, că viața i-a fost 
pusă în pericol

La rându-i, bătrânul de
clară că nu înțelege cum 
s-a întâmplat și de ce a 
procedat așa, întrucât nu 
obișnuiește să lovească pe 
cineva, chiar dacă îl su
pără. Crede totuși că reac
ția Iui s-a datorat prea 
multelor injurii pe care 
i le-a adresat fiul său, lo
viturilor pe care le-a pri
mit de la acesta.

Cer» este că acum un 
tată bătrân este trimis în 
judecată pentru tentativă 
de omor. Dureros este că 
aceasta s-a petrecut împo
triva propriului fiu.

Oare nu putea fi evitat 
un asemenea deznodă
mânt ?

valoare de mai bine de 
16 000 000 de lei.

Toate acestea au fost 
împărțite între ei, iar o 
parte vândute la sume 
derizorii. A venit însă 
și vremea socotelilor.

Viorica și pistolul

Poliția orașului Hațeg, 
împreună cu Postul de 
poliție Rîu de Mori, cer
cetează în stare de liber
tate pe Viorica Boteza- 
tu, de 39 de ani, din Co
lonia Brazi.

AVATARURI PENTRU SĂRĂCIE

Prin Decizia penală nr. 
1174/1997, a Tribunalului 
Hunedoara, a fost admis 
ea fondat apelul-recurs 
introdus de Ana Horvath 
împotriva sentinței pena
le nr. 2401/1996, a Jude
cătoriei Deva.

Admițând apelul-recurs 
al inculpatei, Tribunalul 
Hunedoara stabilește pen
tru faptele Anei Horvath 
o pedeapsă de două luni 
închisoare, constatând că 
pedeapsa a fost executată 
în arestul preventiv.

Care sunt faptele Anei 
Horvath pentru care ea 
a stat două luni în arest 
preventiv 7

Locuia fără forme lega
le, adică fără mutație sau 
viză de flotant în Deva, 
pe Aleea Romanilor, blo
cul 27, ap. 4. in toamna 
anului 1995, pentru ne
plata energiei electrice i 
s-a întrerupt curentul la 
apartamentul în care lo
cuia. Prin racorduri arti
zanale clandestine, H.A. 
s-a racordat pe riscul său 
la tabloul general al scă
rii. A fost prinsă, amen
dată și trimisă în jude
cată.

RUFE MURDARE

Prin Decizia penală nr. 
184/1997, Tribunalul Hu
nedoara respinge ca ne
fondate apelurile introdu, 
se de către Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Pe
troșani și de către partea 
vătămată, Dorica Andrei- 
ca, împotriva sentinței pe
nale a Judecătoriei Petro
șani.

€e fapte au stat la baza 
sentinței atacate cu apel 7 
Unele de natura celor ca
tegorisite ca „rufe murda
re spălate de față cu toa
tă lumea".

Căsnicia cuplului An- 
dreica Viorel și Dorica nu 
mergea cum trebuie de 
mai mult timp.

Prin plângerea penală la 
Judecătoria Petroșani, so
ția și-a denunțat soțul că 
a bătut-o și a supus-o la 
perversiuni sexuale. Soția 
răzbunătoare îl dorea cu 
orice preț după gratii pe

- -«■
Pagină realizată de

VALENTIN NEAGU, 
ION CIOCLEI

>•<

La domiciliul acesteia, 
cu prilejul unei perche
ziții, s_a găsit un pistol 
calibru 9 mm și 20 de 
cartușe cu gaze lacrimo
gene.

Se pare că armamen
tul a fost adus în anul 
1991 de un cetățean ger
man, cu care Viorica era 
prietenă.

Iarăși ciupercile ?

Se pare că semnalele 
medicilor și ale presei 
nu sunt luata în, seamă

La instanța de fond, 
H.A. a demonstrat că • l 
recuperat paguba produ
să furnizorului de energie 
electrică. Pentru faptă însă 
a fost pedepsită. Împotri
va acelei pedepse a făcut 
apelul-recurs la care s-a 
dat soluția arătată.

Sigur, Ana Horvath nU 
era o femeie cu posibili
tăți materiale nici măcar 
decente. Dar când a dat 
față cu legea — mai ales 
că avea antecedente pena
le (fiindu-i suspendată e- 
Kecutarea unui rest de 358. 
de zile d intr-o pedeapsă 
anterioară), a găsit posibi
litățile financiare de a > 
chita furtul de curent (1 
facturile anterioare decu
plării de la rețea. Avata
rurile prin care a trecut 
pentru a se ajunge la de
cizia prin care ea este în 
sfârșit liberă, au durat 
câteva luni. Ghiar săraci, 
cum suntem, nu e mal 
bine să umblăm din capul 
locului pe calea legii ?, 
Mai ales că soluțiile de 
ieșire de la „înghesuială^ 
tot noi le găsim ?

cel cu care împărțise mult 
timp binele și răul. A dus 
și martori în instanță în 
acest scop, ca și când la 
un act intim între soț și 
soție, fie el și pervers șl 
realizat împotriva dorin
ței femeii, ar fi fost che
mați să asiste vecinii. E- 
vident, mărturiile au avut 
„greutatea" care puteau 
să o aibă; ca și certifica
tul medico-legal eliberat 
la o lună de la presupusul 
„tratament" pervers apli
cat de soț soției.

Reținând ceea ce era de 
reținut din starea de fapt 
și din susținerea ei cu 
argumentele acuzării și cu 
cele ale apărării, instanța 
de fond l-a achitat pe in
culpat. Apelul făcut de 
reclamantă și de Parche
tul de pe iângă Judecă
toria Petroșani (!) nu pu
tea să aibă altă soluție șl 
deci a fost respins ca ne
fondat.

•*—*—*—

de o parte dintre cei ce 
nu se pot abține să nu 
consume ciuperci. Spu
nem acest lucru întru
cât în ultima vreme nu
mărul celor intoxicați a 
crescut, fiind internate 
în spital zeci de per
soane.

Mai mult chiar, Ionel 
Nistor din Baia de (Sriș 
a decedat din această 
cauză !

Atenție deci oameni 
buni 1 Nu vă jucați eu 
viața dumneavoastră.

I*
I*
I
I*
i
I*I
I
*
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Maica și pruncul
de ION PILLAT

I
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în odaia scundă moare focu-n vatră 
Colo pe firidă pâlpâie opaiț
Pe un drum de țară, câini zadarnic latră... 
Nici un sfânt la noapte n-o să stea pe laviți.

Singură cu Pruncul, singură cu focul 
Ce-și desface-n umbră coada de păun 
Maica se gândește, cumpănind norocul 
Pruncului ce-ntinde mâna la ceaun. 

Ochii Lui Albaștri cum e inu-n floare 
Maica îi sărută, mângâie bălai 
Părul ca mătase de porumb, și-o doare 
Sufletul deodată năpădit de scai...

Lacrimi șterg în gene brațele cămășii : 
A venit țiganca de l-a dat cu ghiocul — 
Și pe drum de munte au plecat lăeșii... 
Dar lisus zâmbește, blând urmându-și jocul.

II
s«v.*.-... .-a

Sfânta Maria
Peste două zile, în 15 

august, sărbătorim Ador
mirea Maicii Domnului, 
sau cum mai e cunoscută 
printre ortodocși pe Sfân
ta Maria Mare. E o săr
bătoare prăznuită de toa
tă lumea, dar ea are o 
încărcătură aparte pentru

cele care-și sărbătoresc șl 
ziua onomastică.

Dorim și noi „La mulți 
ani" tuturor celor bote
zate Maria, Mia, Măriuca, 
Marica, Maricica ș.a., do- 
rindu-le să se afle mereu 
în grațiile Prea-curatci lor 
protectoare.

Mama...
0 „Cine n-are mamă, n-are nimic*. )

Proverb bengalez i 
0 „Ține minte cum mama ta a fost o viață ț 

scoică pentru mărgăritarul ființei tale; fără să l 
aibă avuții, ea iți pregătise mâncarea; și te-a i 
crescut cu sângele inimii, din pântece ți-a fă- J 
cut loc pe brațele ei; neprihănitul lapte de la ) 
pieptul ei l-ai supt". >

GIANI (poet persan) 1 
0 „Tatăl are o inimă, iar mama are două ) 

inimi". ț
MIHAIL NUIAME j 

0 „O mamă bună prețuiește cât o sută de i 
profesori". ;

HERBART ’ 
0 „Se pare că e necesar ca o femeie să fie ț 

mamă, pentru a fi venerabilă". 1mamă, pentru a fi venerabilă".
VICTOR HUGO

O „Fii pulbere sub pașii mamei tale, fiindcă 
raiul este acolo unde calcă pașii ei".

Proverb arab

Selecție de ILIE LEAIIU

Furca este pentru fe- I 
mele nu numai un o- 
biect cu ajutorul căruia 
poate să toarcă dar și 
unul care să-i satisfa
că dorința de frumos.

Foto IOAN ANORUȘ |

0 primăriță și comuna gospodărită de ea
Primăria Bretea Româ

nă avea, săptămâna tre
cută, aspect de șantier. 
Se montau dale de gresie 
pe hol, se făceau scările 
de la intrare. Toți func
ționarii erau în biroul pri
măriței Aurica Gușe, pre
gătind situații urgente 
pentru... județ. Gazde o- 
bișnuite să-și primească 
oaspeții cum se cuvine, 
s-au scuzat pentru aspec
tul interior al clădirii,’ 
pentru dezordine. Dar a- 
cestea erau motivate. Și- 
apoi câți primari nu și-ar 
dori un asemenea deranj ? 
După cum nici pe noi, zia
riștii, nu ne deranjează 
să vedem că se înfrumu
sețează primării, institu
ții culturale, școlare ș.a. 
Dimpotrivă.

Iar în comuna Bretea 
Română am putut vedea 
astfel de instituții bine 
gospodărite, chiar cochete 
Ca înfățișare. Exemple sunt 
Căminul Cultural din 
Ruși și Școala Generală 
Bretea Română. Ele poar
tă amprenta mâinii de 
gospodar, a simțului este
tic, specific mai ales fe
meilor.

Dar lucrurile „făcute ca 
să rămână", cum spune 
dna Aurica Gușe, sunt 
mult mai multe. Am în
cercat să consemnăm doar 
cele mai recente, întrucât 
dumneaei e primăriță din 
8 ianuarie 1990, înainte de 
*989 fiind vicepreședintă 
la același consiliu. Calită
țile Sale organizatorice și 
umane au făcut să fi®

realeasă în funcția de 
primar. Și se străduiește 
să-și onoreze funcția, fă
când eforturi ca satele co
munei să aibă cât mai 
multe atribute ale vieții 
civilizate. Intre acestea se 
pot aminti alimentarea 
cu apă a satului Bretea 
Strei, se licitează pentru 
Bretea Română șl lucra
rea e posibil de înfăptuit 
și la Ruși, dacă se mai 
primesc bani după rectifi
carea bugetului. Alt obiec
tiv important este betona- 
rea drumului de la Bretea 
Română, prin Vîlcelele 
Bune și Vîlcelele Rele, la 
Bățălari (acum a ajuns la 
intersecția cu Vîlcelele Re
le). Pe drumul Ocolișu 
Mare — Ruși se lucrează 
la asfaltare.

Din toamnă, se speră, 
va începe introducerea Al- 
catelului, centrala digita
lă, toate satele beneficiind 
de telefoane. De 7 ani „se 
luptă" pentru acest lucru. 
Tot de perspectivă apro
piată ține și introducerea 
gazului metan, pentru care 
s-a obținut de la Guvern 
nominalizarea de distribu
ție și se lucra la proiec
tul de prefezabilitate.

Ga în multe comune, au 
fost și încă mai sunt ceva 
probleme cu aplicarea Le
gii 18. Din fericire aici se 
apropie de sfârșit. Pămân
tul a fost măsurat hl pro
porție de 80 la sută ; titlu
rile de proprietate s-au 
distribuit în procent de 
60 la sută, altele fiind la 
Scris. Probleme mai silfii

între moștenitori. Din cele 
600 de ha de pădure mai 
sunt de distribuit supra
fețele celor din Măceu, 
care abia recent au ajuns 
la înțelegere cu Ocolul 
Silvic asupra parcelelor 
repartizate.

Gât durează o zi de 
muncă pentru primăriță ? 
Depinde. Dacă, de pildă, 
sunt lucrări urgente, se 
pleacă acasă după termi
narea lor. Gând sunt cu
nunii, dna Gușe vine cu 
mașina personală din Vîl
celele Bune ori de câte 
ori e nevoie, sâmbăta și 
duminica. Dar dacă nu 
sunt acțiuni deosebite la 
sfârșit de săptămână, își 
poate vedea în liniște de 
gospodărie, căci și ceilalți 
locuitori ai comunei pre
feră să se ocupe de agri
cultură ori de casele lor. 
Și acasă are destule de 
făcut, socrii fiind bătrâni 
și bolnavi. O mai ajută 
fiul, elev la Liceul „Tra
ian" Deva, acum în vacan
ță, și soțul, pompier la 
„Sidermet" Călan.

Judecând după aspectul 
comunei, al instituțiilor 
subordonate primăriei, este 
susținută de realități afir
mația: „țin mult la ordi
ne și curățenie și fao a- 
pel în acest sens la oa
meni, . care sunt harnici și 
de treabă". De fapt, dna 
Gușe „ține« la mai multe 
lucruri utile celor care 
au ales-o, după cum se 
poate vedea.

1

Femeia Fecioară
Are în general trăsături 

fine, ten curat și ochi de 
culoare închisă. Linia ves
timentației este simplă, 
cu tendințe spre sobrie
tate. Nu e o fire emoțio
nală, ba chiar adeseori 
pare rece și antipatică. 
■De apreciat simțul ei de 
ordine, de organizare și 
meticulozitate. Dacă i se 
pot îndura înclinațiile spre 
critică permanentă și a- 
deseori spre bârfă, atunci 
totul e bine. Timidă, mo
destă și rezervată, poate 
apărea inițial ca tipul fe
cioarei în alb, castă șl 
pură, dar să nu vă aștep
tați să se lase influențată 
necondiționat de dv, căci 
pune o mare hotărâre în

tot ceea ce face și devi
ne foarte încăpățânată.

Gopiii săi vor fi îndoc
trinați de la cele mai fra
gede vârste cu regulile și 
ideile de a fi mereu cuc 
rați, ordonați, perseve-; 
renți. Gontrar aparențe-- 
lor de răceală sufletească^ 
mama „fecioară" poate fi 
afectuoasă și capabilă de 
mari sacrificii pentru ei.
VVVWWUWAWVWaMM*

Când 
a trecut 

tinerețea...
• încercați să vă men

țineți în timp la aceeași 
greutate corporală.

■ €u cât înaintați în 
vârstă, schimbați-vă culoa
rea părului, dându-i nuan
țe tot mai deschise.

• Faceți mișcare, sport, 
cel puțin de trei ori pe 
săptămână.

• Dacă aveți o față co 
se menține tânără, puteți 
să purtați părul mai lung,

• încercați să țineți pa
sul cu moda.

• Fiți mereu vesele și 
zâfribitoare; râsul este cel 
mai bun remediu in men
ținerea tinereții.

• Folosiți pentru ma
chiat culori pastelate, ru
juri sidefate și luminoase^

• Gu trecerea timpului, 
stați tot mai puțin la soa
re; nu uitați că bronzul 
îmbătrânește pielea.

• îmbrăcați-vă cu haine 
frumos colorate, ferindu- 
vă de marouri și griuri.

• Nu vă închideți în 
casă, ieșiți mereu la ® 
plimbare, un teatru, un 
film, vizitați magazinele.

Cantități: 350 g de făi
nă, un pachet de unt, o 
cană de zahăr, 2 ouă, 1 
praf de copt, coajă de lă
mâie rasă, o lingură de 
griș, scorțișoară, 1 kg de 
mere.

Pregătiți aluatul din făi
nă, 6 linguri de unt ne
topit, 3 linguri zahăr, ouă, 
un praf de copt stins gu 
zeamă de lămâie, 2—3 lin
guri de lapte (care se a- 
daugă numai dacă aluatul 
este prea tare). Se fră
mântă bine și se lasă 50

DE-ALE BUCĂTĂRIEI

Lintzer
cu mere

de minute să se odihneas
că.

Umplutura se pregăteș
te astfel: se spală și se 
curăță merele, se dau pe 
râzătoare și se pun într-o 
cratiță pe foc mic ; se a-

daugă 3 linguri de zahăr, 
restul de unt, coajă de 
lămâie și scorțișoară. Când 
zeama merelor începe să 
scadă, se pune grișul și 
se ia vasul de pe foc. Din 
două părți de aluat se în
tinde o foaie de mărimea 
tăvii, se așază în tavă, 
se puhe umplutura; din 
restul de aluat se fac su
luri subțiri, care se așa
ză în grătar, peste umplu
tura de mere șî se dă la 
cuptor. Se pudrează, când 
e copt, cu zahăr vanilat.

VIORICA ROMAN

ANUL IX • NE. 1949 • MIERCURI, 13 AUGUST 1997



DISPONIBILIZĂRI ȘI „COMPENSAȚII'*

Salariații disponibilizați 
In urma lichidării rafină
riilor Petrotel, Vega. Dăr- 
mănești. a Combinatul ii 
Romfosfochim și a SG 
Vîscofil București vor 
primi, în funcție de ve
chime, sume lunare între 
960 000 lei șl 300 000 le

Salariații cu vechime de 
până la cinci ani primeso 
lunar 960 000 lei, în prime
le șase luni, și 300 000 lei 
în fiecare din următoare
le trei luni. Salariații cu 
vechime între 5—15 ani 
primesc lunar 960 000 lei 
pe o perioadă de nouă 
luni. Salariații cu vechime 
peste 15 ani, primesc 
960 000 lei lunar, în pri
mele nouă luni, și 660 000 
lei încă trei luni.

Angajații din construcții 
mașini (Termorom Cluj, 
UMEB București, Romex 
Brăila, Forsev Drobeta Tr. 

i Șeverin, IMUDO Dorohol, 
Ramira Baia Mare, Rom- 
vag Caracal și Multimeo 

■ Harghita) primesc sume 
i cuprinse între 880 978 lei 
l și 290 489 lei. Salariații cu 
^vechime de până la cinci 
l ani primesc lunar 953 000 

lei, în primele șase luni, 
1 și 300 000 lei în fiecare din 

următoarele trei luni. Sa
lariații cu o vechime între 
5—15 ani primeso lunar 
953 000 lei pe o perioadă 
de nouă luni. Salariații cu

i POPULARITATEA 
î CANCELARULUI 

KOHL A SCĂZUT 
i

Liderul Partidului Social 
, Democrat german (SPD), 

de opoziție, a declarat, 
duminică, că Helmut Kohl 
este o figură a trecutului, 
întrucât popularitatea sa 
In sondajele de opinie a 
scăzut, din cauza epuiză- 

1 rii ideilor sale, relatează 
Reuter.

Oskar Lafontaine a de
clarat unui post de tele
viziune că SPD și-a 
câștigat susținerea dato
rită unității de care a dat 
dovadă în mod efectiv 
time de mai mulți ani.

„Avem nevoie de un nou 
început politic în Germa
nia Și sunt convins că re
cul țațele slabe obținute de 
Creștin Democrat! în son
dajele de opinie reflectă 
faptul că electoratul nu 
dă nici o șansă unui start 
al lui Kohl", a afirmai 
Lafontaine.

Un sondaj de opinie e* 
tectuat de institutul Em- 
nid și dat publicității du
minică, relevă că SPD se 
află pe primul loc, cu 38 
ta sută, în privința popu
larității. în comparație cu 
cele 37 de procente acor
date creștin-democraților 
lui Kohl.

Partidul Ecologist, „Ver- 
eii“. un eventual partener 
de coaliție al social-demo- 
craților, a obținut 10 pro
cente, în timp ce partene
rii coaliției lui Kohl. liber- 
democrații. au câștigat doar 
patru procente, insuficien- 

; te pentru a intra în Par
lament.

I.afontaine l-a acuzat pe 
Kohl pentru eșecul pro
cesului de reformă a sis
temului fiscal și a decla
rat că guvernului ar tre
bui să-l fie rușine pentru 
propunerile de reducere 
cu 100 000 de mărci ger
mane a impozitelor im
puse milionarilor.

SPD și-a folosit contro
lul asupra camerei supe
rioare a Parlamentului 
pentru a bloca programul 
de reformă fiscală al lui 
Kohl 

vechime peste 15 ani pri
mesc 953 000 lei lunar, în 
primele nouă luni, și 
653 000 lei încă trei luni.

Salariații din agricultu
ră și alimentație (Braigal, 
Comaico, Telecomb Ale
xandria) primesc sume 
cuprinse între 880 978 lei 
și 290 489 lei. Salariații cu 
vechime de până la cinci 
ani primesc lunar 871467 
lei, în primele șase luni, 
și 290 489 lei în fiecare din 
următoarele trei luni. Sa
lariații cu vechime între 
5—15 ani primesc lunar 
880 978 lei pe o perioadă 
de nouă luni. Salariații cu 
vechime peste 15 ani pri
mesc 880 978 lei lunar, în 
primele nouă luni, șl 
580 978 lei încă trei luni.

Plățile lunare — com
pensații și ajutoare de șo
maj — acordate individual 
salariaților din întreprin
derile lichidate, se calcu
lează conform Ordonan
ței Guvernului nr. 9/1997 
și Legii nr. 1/1991.

Joi. Executivul a anun
țat lichidarea a 17 socie
tăți comerciale cu pierderi 
foarte mari. In urma li
chidării societăților, circa 
30 000 de oameni își vor 
pierde locurile de muncă.

EVOLUȚIA PROCESULUI DE PACE 
ÎN ORIENTUL MIJLOCIU

Premierul Israelian, Ben
jamin Netanyahu, a sus
ținut, duminică, în tim
pul convorbirilor avute cu 
emisarul american Dennis 
Ross, că procesul de pace 
din Orientul Mijlociu nu 
va înregistra nici un pro
gres dacă autoritatea pa
lestiniană nu va lua mă
suri pentru a-i împiedica 
pe militanți să lanseze noi 
atacuri asupra statului 
evreu, se arată într-un co
municat al cabinetului is
raelian, citat de Reuter.

Sursa citată precizează ■ 
faptul că premierul israe
lian și-a exprimat clar po
ziția în timpul convorbi
rilor cu Dennis Ross, re- 
feritor la continuarea pro
cesului de pace în Orien
tul Mijlociu. „Procesul diplo
matic nu va putea avan
sa naca autoritatea pales
tiniană nu va schimba fun
damental atițudinea sa fa

ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIILOR 
CHINO - AMERICANE

UN PILOT IRANIAN A RECUNOSCUT CĂ A 
ATACAT OBIECTIVE IRAKIENE

Un pilot Iranian, deți
nut de 17 ani în Irak, a 
recunoscut că a atacat o- 
biective irakiene Și înain
te de 22 septembrie 1980, 
data la care a început răz
boiul dintre Iran șl Irak, 
a anunțat, duminică, agen
ția irakiană de știri INA, 
citată de Reuter.

Iranul și Irakul au a- 
nunțat date diferite pen
tru începerea războiului 
care s-a soldat, între 1980 
și 1988. cu o jumătate de 
milion de victime. Astfel, 
Irakul a declarat că răz
boiul a început la 4 sep

ță de problemele de 
curitate", 
municatul 
elian.

„Pentru 
de pace să poată continua, 
liderii palestinieni trebuie 
să se angajeze în comba
terea acțiunilor teroriste", 
se mai arată în comuni
catul cabinetului israelian. 
Același document neagă, 
de asemenea, afirmațiile 
luj Yasser Arafat, potri
vit cărora el a fost infor
mat de către ofițeri ai se
curității israeliene că a- 
tentatul de săptămâna tre
cută de la Ierusalim ar 
fi fost organizat de către 
o grupare străină.

Emisarul american a a- 
vut, tot în cursul zilei de 
duminică, o serie de con
vorbiri și cu liderul pa
lestinian. Yasser Arafat, în 
orașul Ramallah, din @is- 
îordania. 

*c- 
co-se arată In 

cabinetului isra-

ca negocierile

tembrie 1980, iar Iranul, 
la 22 septembrie.

„După 17 ani de capti
vitate, prim-locotenentul 
Hassan Assadallah Lash- 
kari, prizonier de război, 
a mărturisit că Iranul a 
bombardat obiective ira
kiene pe 18 septembrie 
1980", a afirmat INA.

Președintele irakian, Sad
dam Hussein, a declarat, 
vineri, că Irakul a elibe
rat toți prizonierii ira
nieni de război, cu excep
ția pilotului, care este 
încă reținut pentru a se 
dovedi că Iranul a înce
put războiul.

I GIULIO ANDREOTTI — ACUZAT 
DE COLABORARE CU MAFIA

Premierul italian, Roma
no Prodi, l-a apărat pe 
fostul prim-miniștru, Giulio 
Andreotti, acuzat de a a- 
vea legături cu Mafia, re
latează Reuter.

Prodi a declarat, într-un 
Interviu publicat de săp
tămânalul german „Welt 
am Sonntag", că nu poate 
crede că Andreotti, un 
fruntaș al creștin-democra
ților, ar fi putut proteja 
Mafia în timpul îndelun
gatei sale cariere. Andre

DISCUTII CU AUTORITĂȚILE IRAKIENE 
ASUPRA ARSENALULUI BIOLOGIC 

AL BAGDADULUI

0 echipă de specialiști 
biologi ai Organizației Na
țiunilor Unite (ONU) s-au 
întâlnit, duminică, cu au
toritățile de la Bagdad, 
pentru a discuta asupra 
arsenalului biologic al 
Irakului, relatează Reuter.

Jo Lomas, directorul 
adjunct al Centrului de 
Supraveghere și Verifica
re de la Bagdad, a afir
mat că echipa de biologi, 
formată din 12 specialiști, 

\ Președintele chinez, 
i Jiang Zemin, a declarat, 

duminică, că vizează o 
îmbunătățire pe termen 
lung a relațiilor chino- 
americane, transmite Reu
ter.

„China și SUA sunt 
două state mari și au o 
mare responsabilitate 
pentru menținerea păcii 
și stabilității în lume", 
i-a declarat Zemin se
natorului american Strom 
Thurmond.

Președintele chinez a 
subliniat Importanța 
menținerii bunelor rela- 

!ții între cele două puteri 
aflate de o parte și de 
alta a Pacificului. El a 
făcut aceste declarații cu 
doar două luni înaintea 
programatei sale vizite 

ț la Washington, unde este 
i de așteptat să semneze 
’ cu președintele ameri- 
ț can. Bill Clinton, un a" 
i cord menit să ducă la 
, apropierea dintre cele 

două state.
Vizita liderului chinez 

în SUA va fi prima la

CELE MAI IMPORTANTE 
EVENIMENTE MUZICALE ALE ANULUI

Șase români vor parti
cipa la două dintre cele 
mai importante manifestări 
muzicale internaționale ale 
anului 1997.

Trei dintre români vor 
merge, pe 4 septembrie, la 
Radio City Music Hall din 
New York pentru a participa 
la decernarea premiilor 
MTV Video Music Awards 
’97. iar ceilalți trei vor avea 
șansa de a le vedea pe ce
le cinci fete de la Spice 
Girls, evoluând în singu
rul lor concert din anul 
1997, în 12 octombrie, la 
Istanbul.

Alături de ei. Ia acest 
spectacol, dat exclusiv pen
tru fani, vor veni aproxi
mativ 400 de câștigători ai 

otti a deținut șapte man
date de prim ministru al 
Italiei.

Prodi a fost, pentru o 
scurtă perioadă, ministru 
al Industriilor, în cel de-al 
patrulea guvern Andreotti, 
în 1979.

Comentariile lui Prodi 
au fost criticate de pro
curorii care se ocupă de 
cazul lui Andreotti. „De 
câte ori există o influen
tă exterioară asupra pro
cedurilor judecătorești, e

a sosit, sâmbătă, în Irak, 
și s-a întâlnit cu oficiali 
al Directoratului Național 
de Supraveghere din Irak.

Aceasta este cea de-a 
doua echipă trimisă de 
ONU, după cea condusă 
de Richard Butler, șeful 
Comisiei Speciale a ONU 
(UNSCOM), a cărei misiu
ne a fost de a suprave
ghea programul de dez
asamblare a armeîcr nu
cleare ale Irakului. 

nivel prezidențial de la ț 
răcirea relațiilor chino 
americane, provocată de 
reacția SUA față de înă
bușirea sângeroasă a de
monstrațiilor din 1989, 
din Piața Tienanmen, de 
către armata chineză.

„Se poate spune că a- 
cum relațiile, dintre țări
le noastre au căpătat o 
nouă turnură", a afirmat 
Jiang Zemin, referindu- 
se la renunțarea la dis
putele provocate de res
pectarea libertăților co
merciale și a drepturilor 
omului în China, de pro
iectele nucleare ale Bei
jingului și de statutul , 
Taiwan-ului. Recent, 
SUA a recunoscut suve
ranitatea Chinei asupra 
Taiwanului.

Vizita ful Thprmond 
este ultima dintr-o se
rie de călătorii ale con
gresmenilor americani în 
China, începând de anul 
trecut, când relațiile din
tre cele două țări au in
trat într-o nouă fază. > 

concursurilor Pepsi și 500 
de VIP-uri din întreaga 
Europă.

In altă ordine de idei, 
noutatea muzicală a verii 
1997 este apariția casetei- 
audio „Pepsi Music Collec
tion. volumul 1“. La rea
lizarea materialului disco- 
grafic au luat parte tinere 
grupuri românești de mu
zică ușoară, respectiv Vița 
de vie, B.U.G. Mafia, Pa- 
raziții, MB & C, DJ Phan
tom. precum șl trupe con
sacrate — Iris. Holograf, 
Compact, Direcția 5, Vol
taj 88, Timpuri Noi, loan 
Gyuri Pascu șl The Blue 
Workers. Casetele nu sunt 
destinate vânzării, ele fiind 
produse promotionale.

xistă riscul unei alterări 
a acestora", a declarat 
procurorul anti-Mafia Ro
berto Scapinato, într-un 
interviu publicat In zia
rul „La Republicca".

In timpul procesului, ca
re a început în 1994, mai 
mulți capi ai Mafiei au 
mărturisit că Andreotti a 
fost protectorul politic al 
grupărilor mafiote între 
1960 și 1980. Acesta a ri
postat, declarând că acuza 
țiile fac parte dintr-un 
complot care vizează pe
depsirea sa pentru lupta 
dusă de guvernele sale îm
potriva Mafiei.

Lomas a precizat că e- 
chipa de specialiști ONU, 
condusă de Dick Sperczec, 
va rămâne în Irak până 
vinerea viitoare.

UNSCOM a apreciat că 
Irakul nu a dezvăluit, în
că. toate secretele privind 
capacitățile sale de a fa
brica arme biologice.

Richard Butler a decla
rat că a elaborat împreu
nă cu autoritățile Irakiene 
un program de eliminare 
a -armelor biologice, chi
mice și a rachetelor.

(MEDIAFAX)
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GARA AMI T II R II l ® R
Există în județul nostru 

două gări cu o arhitec
tură total diferită de cea 
a celorlalte edificii cu 
această funcționalitate: 
gara de la Brad și gara 
de la Hunedoara. Sigur, 
titulatura și funcționali
tatea lor exactă este aceea 
de stație de cale ferată 
dar în vocabularul româ
nului orice haltă în care 
oprește cel puțin un tren 
pe zi se numește gară.

Arhitectura gării din 
Brad amintește izbitor 
<.e stilul brâncovenesc. Cea 
a gării din Hunedoara 
însă ...

Colaborator apropiat al 
ziarului nostru, fotore
porterul Anton Socaci a 
insistat mai mult cu o- 
‘biectivul aparatului de 
fotografiat asupra acestei 
„gări a amintirilor1* în-

n-iănunchind imaginile 
culese în fotoreportajul 
de fată.

De ce gara amintiri - 
lor ? Câți dintre cei 
peste 80 000 de locuitori 
ai Hunedoarei de astăzi 
au poposit în această gară 
în urmă cu peste 45 de 
ani cu o valijoară sau o 
trăistuță în care se afla 
tot avutul lor de pribegi 
în căutarea unui rost ? 
Era în vremea aceea de
numită azi, datorită im
nului brigadierilor beiru- 
pistă. în anii aceia s-a 
construit gara Hunedoa
rei : a Hunedoarei de
venită un miraj pentru 
zeci de mii de români. 
Câți dintre ei vor mai fi 
trăind în Hunedoara, câți 
se vor fi retras la lo
curile lor de baștină lă
sând aici copii, nepoți și

strănepoți, câți vor fi 
trecut în lumea umbre
lor? O asemenea statis
tică sentimentală nu s-a 
făcut.

Eheei, câte nu deslușești

într-o gară I Uită-te 
atent în jur, într-o gară 
deslușești o lume.

Fotoreportaj de 
ANTON SOCACI, 

ION CIOCLEI

Firma* MAUNA produce.livre 
și instalează ;ift 24 de ore( 
în orice localitate-dih țaraj 

BRUTflRII 
DATINA 

perfoi mante, economice, adaptate 
făinii românești, omologate de 

RENEL și avizate de Ministerul 
, Sănătății.

/Brutăria standard de 100 pâini de 400 g pe oră consumă \ 
l 3,5 kW/h și costă 16.954.000 lei (fără TVA|. J

Astăzi, nu-i lipsesc gării nici cei ce așteaptă 
trenul, nici cei care mai așteaptă, ce? Un tren 
care să-i ducă spre alte zări mai promițătoare ? 
Cine știe ce vor fi visând in somnul lor chinuit pe 
o bancă inospitalieră într-o „gară a amintirilor".

Fresca de inspirație proletcultistă din sala de 
așteptare trebuia săi amintească noului sosit în 
gară că a pășit pe „pământul făgăduinței". Făgă
duința unui loc de muncă în care aveai toată li
bertatea să te afirmi muncind o muncă istovitoare, 
uneori ți câte 16 ore din 24.

Și acum, încotro ?

B-dul luliu Maniu (fost Armata Poporului) nr. 6, sector 6, 
77202 București TeWax: (01) 410 43 77; 

TeLceL: 018 60 33 46- fax: (01) 771 57 68 
e-mail: matina@mbj'oknetro--- - ---  ■ ---- ■ ■------

Vizitați-ne la INDAGRA 97 
intre 7-11 noiembrie 1997
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AVEM

ABONAMENT (?)
Ne-am aflat de curând 

într-un sătuc din Țara 
Hațegului, fermecător 
colț de Românie, cu 
oameni frumoși la suflet 
și gospodari. Discutam 
de una, de alta, de 
viața lor, de realitățile 
din țară. „Și o să scrieți 
despre noi ?“ — ne-a 
întrebat curioasă o fe- 
neie. „Da, vom scrie". 
„O să citim neapărat". 
„Dar ajunge „Cuvântul 
liber" aici ?“. „Cum să

nu ajungă, suntem a- 
bonați, dle“. „Nu-i 
scump abonamentul ?“ 
„Păi ce-s 7000 de lei 
pe lună, azi? Trei litri 
de lapte. Iar dacă l-am 
cumpăra de la chioșc, 
cu 500 de lei, e mai 
puțin decât un ou. Nu-i 
scump"

Un punct de vedere. 
Țărănesc. Sănătos. Un 
mod solid ae a percepe 
realitatea.

ȘI UN ALTUL...
Am primit un fax de 

la o mare șl impor
tantă societate comer

cială din județ, semnat 
de directorul comercial 
și de alte două persoane 
cu funcții. Ne roagă 
să le spunem când a 
apărut anunțul în ziar 
referitor la organizarea 
concursului de manager 
general al societății dum
nealor și să le trimitem 
urgent un ziar cu a- 
nunțul dumnealor de 
care au mare nevoie la 
adunarea generală a 
acționarilor.

Este penibil «ă pui o 
asemenea întrebare când 
tu știi cel mal bine 
pentru ce dată ai soli
citat publicarea anun

țului. Și mai ales este 
de neînțeles să nu ur
mărești apariția anun
țului și să nu-ți
procuri un ziar de care
știi că ai mare nevoie,
dacă nu te-ai gândit
să ai măcar un abona
ment la singurul cotidian 
al județului, care scrie 
despre firma ta de zeci 
de ani. O fi vorba doar 
de câteva mii de lei sail 
de altceva ?! ...

Oricum, am căutat, am 
găsit și îi așteptăm pe 
dnii de la respectiva 
societate comercială să 
le oferim gratuit un ziar 
în care a apărut anun
țul respectiv. (D.GJ.

I 
I
b

I
b

I
b

I
b

I
b

I
b

I
bI 
I

| davosat I 
| Societatea Comerciala ‘DEVASAT" SRL I 

I Una dintre cele mai dinamice si cunoscute ■ 
I 'j firme din județ.

I Vă oferă șansa de a promova produsele I 
! câtorva dintre cele mai renumite firme din I 
|lume! .
I I
■ Dacă aveți mai puțin de 35 de ani. I
| locuiți în Deva, Hunedoara, Simeria său Orăș- ■ 
Itie, sunteți ambițios, energic și dăruit cu pu- | 

tere de convingere, depuneți până la 20 august. ■ 
|sau trimiteți prin poștă, un curriculum vitae" 
| Ia sediul firmei noastre pentru a deveni | 

jAGENT DE MARKETINgJ 
IVeți avea șansa unor venituri excelente | 

și de a promova în structura Departamentului I 
|de vânzări al societății noastre.
I I■ Adresa noastră: Deva, bdul Decebal, bl. | 

_ R, parter. |

| Important: nu uitați să menționați adresa | 

■ și un număr de telefon/fax.

D’ale restructurării
La nivelul unităților 

"colare din învățământul 
hunedorean restructurarea 
preconizată de Guvern vi
zează reducerea a 730 de 
posturi, după cum ne 
informa inspectorul ge
neral al Inspectoratului 
Școlar județean, dl Ionel 
Moș în acest scop, la 
nivelul județului s-a al
cătuit o comisie pentru 
dialog social, din care 
fac parte și reprezentanți 
ai sindicatului din în
vățământ.

„încercând să nu afec
tăm calitatea actului 
instructiv — educativ și, 
cât mai puțin, cadrele 
didactice titulare, până 
la această oră am reușit 
reducerea a 378 de pos- 
turi11 preciza dl I. Moș. 
Aceasta s-a răsfrânt, 
preponderent, supra per
sonalului TESzi din școli 
și a personalului di
dactic suplinitor (și-n 
primul rând la grădini
țele cu copii sau solicitări 
mai puține). (G.B.).

INSTALEAZĂ
cȘ’ Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

,1a efracție și incendiu
O’ Sisteme de televiziune cu circuit închis 

Sisteme de control al accesului prin cartele
c^» Sisteme de interfome și videointerfonie 

Alarme auto
& Geamuri termoizolatoare și securizante

^Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA

VANZAREAJ.CUMPARAREA DE ACȚIUNI 
PE: 

Piațța RASDAQ 
Bursa dexValorî București

Piețe organizate $i supravegheate ge care se tranzactioneaza ia deplintilegalilaîk 
acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare ia Masa

[UNICAPITAL S.A.
Societate de Valori Mobiliare 
(autorizație C.N.V.tVL CM> £00/1995)

.■Mepibra a Bursei de Valori București
> Me’mbja j^sistemului de tranzacționare electronica ftASDAQ
Membra a.Asocjatiei Naționale a Societatiloi de Valori Mobiliare
UeiLbra 8-S-Q£jetatii Naționale de Compensare Oecontare si Oepozitaca

INTERMEDIAZĂ

BIROURI UNICAPITAL S.A.:
Magazinul QUASAR-DEVA -Bulevardul DECEBAL Bl. R paner

Tel.: 054/ 211.261
Maq^iiiuiOUAS.AIUIUHEDOARA - Bulevardul DACIA N&20

, _____________ Tel.: 054/723.139

3IvM'X'XwX>#80
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CURSUL VALUTAR
12 AUGUST

nu implică obligativitatea utilizări] cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

• 1 dolar SUA — 7474 lei
• 1 marcă germană — 4015 lei
• 100 yeni japonezi — 6458 lei
• 1 liră sterlină — 11798 lei
• 1 franc elvețian — 4906 Iei
• I franc francez — 1192 Iei
• 100 lire italiene — 412 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază
cotatii ale societăților bancare autorizate să efec-
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta lista

ANUL DE STAGIATURĂ OBLIGATORIU
Așa cum au anunțat 

surse autorizate din Mi
nisterul Sănătății, de la 
1 noiembrie 1997 va începe 
anul de stagiatură obliga
toriu pentru absolvenții 
cu diplomă de licență 
ai facultăților de medi- 
tină, stomatologie și far
macie. Această stagiatură 
Se va efectua în unități 
sanitare de stat care sunt 
nominalizate de către di
recțiile sanitare județene, 
având avizul universități
lor și Colegiului Medi
cilor.

Revista Medicală va 
publica în a doua parte 
a lunii septembrie a.c. 
repartiția absolvenților, 
care se face ținând sea- 
Cia de domiciliu și media 
de absolvire. In acest 
sens absolvenții depun la 
recloratele universități

PLEDOARIE PENTRU SUCURJLE
NATURALE

Revin in actualitate și 
problemele pomiculturii. 
După ce în țară, nefă- 
când excepție nici județul 
nostru, s-au distrus cu 
seninătate peste 60 001 ha 
plantații clasice și in
tensive, ca urmare ulte
rior cheltuindu-se multă 
valută pt importuri de 
fructe, iată că pomicul- 
torii autohtoni se con
fruntă permanent eu tot 
felul de necazuri, acestea 
culminând cu cele ee 
vizează valorificarea pro
ducției.

Ne amintim că, dacă 
In toamna trecută în ju
deț au rămas nereeoltate 
șl nevalorificate ' apre
ciabile cantități de 
fructe datorită prețurilor 
neacoperitoare practicate, 
peste iarnă și în primăvară 
Ș-a ajuns in situația ca 
prețul la piață să fie de 
I—10 ori mal ridicat, 
îndeosebi la mere, decât 
«el ce se oferea produ
cătorilor la vremea re
coltării. întrebarea ce se 
pune este dacă vom avea 
sau nu parte de o re
editare a situației res
pective șl în acest an. 
In condițiile «ând co- 
merctanții care mai au 
ban! achiziționează fruc
tele la prețuri derizorii, 
neacoperitoare pentru 
producători, nu este de

) SE EXTINDE REȚEAUA DE GAZ METAN
în orașul Hațeg Intro

ducerea gazului metan 
înaintează destul de re
pede spre finalizare. Toc
mai de aceea preocuparea 
p "i p u
local este Îndreptată spre 
introducerea gazului și în 
satelg aparținătoare. Dl. 
tNicolae Timiș, viceprima- 
rul orașului, ne-a spus 
Țecent că s-a obținut cota 

lor autorizate trei opțiuni 
pentru localitățile și 
județele preferate. Pe 
perioada stagiaturil, me
dicul stagiar are contract 
de muncă pe termen de 
un an cu unitatea sani
tară respectivă.

Pregătirea în stagia
tură se desfășoară în 
module — patru în cazul 
medicinii generale și trei 
la stomatologie și far- 
njacie, după care se face 
o evaluare finală cu 
examen teoretic și prac
tic susținut de către 
stagiari. De menționat că 
stagiarii care trec cu 
bine examenul respectiv 
vor obține avizul de 
liberă practică, putând 
apoi să participe la con
cursuri în vederea ocu
pării de posturi, inclu
siv la rezidențiat. (N.T).

mirare că' aceștia fao 
ca, anual aproape toată 
reeolta de prune și în 
bună măsură și cea de 
mere să la calea distile
riilor în speranța că se 
va găsi o desfacere ac
ceptabilă pentru băuturile 
fabricate, fum gusturile 
s-au rafinat și se adua 
din Importuri băuturi mal 
fine, dar șl în multe 
cazuri falsificate și dău
nătoare sănătății, iată că 
ne găsim în fata unor 
mari dileme.

Specialiștii în. domeniu 
susțin, având mare drep
tate, că o soluție foarte 
convenabilă, care ar face 
ca și pomicultura româ
nească să renască, să 
devină rentabilă și să 
iasă din anonimat, ar fi 
aceea a industrializării 
fructelor, prin prelucrare 
sub formă de compoturi, 
gemuri și fabricarea de 
sucuri naturale. Din păca
te însă la această oră 
nu există dotări în a- 
cest scop și nici nu se 
întrezărește, pe termen 
scurt, vreo posibilitate 
do investiții masive în 
sectorul respectiv. Poate 
va veni vremea când și 
pomicultura de tradiție 
a Județului nostru va fi 
reabilitată și adusă ia 
performante europene. 
(N.T).

de gaz necesară satului 
Silvașu de dos. în pre
zent se lucrează la în
tocmirea studiului de 
prefezabilitate. Se speră 
ca documentația șl apro
bările ce mal sunt nece
sare să nu dureze mult, 
astfel ca lucrarea să 
poată începe cât mai 
repede. (B.T.).

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând Dacia 1410, 
anul 1989, 3700 DM. Tel. 
620607.

(7221)
• Vând casă marc,

anexe gospodărești, apă 
curentă, canalizare, pă
mânt, pădure, lângă șo
sea. Luncoiu de Sus, nr. 
34. Informații la domi
ciliu. (7228)

• Vând apartament 2 
camere. Micro 15, Deva, 
și casă în comuna Pui. 
Tel. 623934, zilnic după 
ora 17.

(7231)
• Vând apartament 4 

camere, ultracentral. De
va, tel. G22357.

(7236)
• Casă de vânzare in 

Orăștie. Relații la tel. 
722484, Hunedoara.

(7242)
• Vând apartament 2 

camere, Libertății (zona 
gării), etaj 4. Telefon 
216393.

(6|482)
• Vând societate SRL, 

Preț convenabil. Telefon 
660808.

(6483)
• S.C. Fast Com Prod 

SRL Deva, str. Elena 
Văcărescu, nr. 44, vinde 
ciment, var, vopsele 
pentru zugrăvit — la 
prețul de 176 410 lei / 
bidon.

(7193)
• Vând apartament 2 

camere, bl. 84, ap. 51, sc. 
3, etaj (2, Al. Streiului, 
Micro 15. Deva, telefon 
627216.

(7238)
• Cumpăr apartament 

trei camere—parter. De
va, tel. 216899.

(6484)
• Vând apartament 3 

Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE EN GROS SI 
EN DETAIL

■ PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

i telefon 22 59 04
} • Apă minerală BIBORȚENI. 1,5 I PET
) • Bere
1 — BEGUN

— SILVA
I • Rom — 32 ’rade

• Hârtie igienică.
Programul de funcționare a magazinului— 

depozit DE LUNI PANA VINERI, ORELE 
10-15

■ PRIN CHIOȘCURILE Șl PUNCTELE 
PROPRII <le difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEVA (lângă „Comtim" si în Mi
cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia); BRAD 
(Ia sediul S.C. „Mercur") î ORĂȘTIE (lângă 
„Palia); HAȚEG (secția foto).

SE AFLA ÎN VANZARE l |
• Imprimate pentru preschimbarea per

misului de conducere auto.
J O țigări (Tg. Jiu)
I • plicuri
1 în aceste unități funcționează AGENȚII
PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE,

camere, ultracentral, bdul 
Deccbal, Tel. 234553.

(6485)
• Vând convenabil Da

cia 1310, fabricație 1988, 
stare excelentă. Deva, 
tel. 092—281378 mobil.

(6486)
• Vând pătuț și căru-

cinr copii. Tel. 624546. 
(7258)

• Vând apartament 4
camere, decomandat, două 
băi, trei balcoane. Deva, 
bdul Deccbal, vizavi 
Lido. Tel. 223353 orele 
16—20.

• Vând casă pentru 
materiale construcții cu 
grădină mare, sat Screen. 
Tel. 641364.

(7397)
• Vând apartament 3 

camere, parter, excep
țional privatizare. Brad, 
1 Iunie, tel. 651763.

(6888)
• Cumpăr coarne cerb,

8—9 mărci/kg. Telefon 
059/449926, orele 8—10 și 
20—23. (M.P.)

• Vând apartament 4 
camere Orăștie, Mureșu
lui, bl. 4, ap. 24, etaj 
1. Informații telefon 
642413.

(7100)
• Vând Dacia 1300. preț 

foarte convenabil. Ofer 
pentru închiriere apar
tament două camere, mo
bilat, confort deosebit. 
Informații tel. 713615.

(5G89)
• Vând urgent, la pre

țuri negociabile, aparta
ment două camere, Dacia 
1310, mașină înghețată, 
motor Dacia 1310 Tel. 
718617 sau 712821

(7340)
• Vând garsonieră Hu

nedoara, bdul Dacia, nr. 
23, bl. Gl, ap. 168.

46804)
• Vând apartament 2 

camere, ultracentral, De
va, 70 000 000, negocia, 
bil. Tel. 224954.

(7220/
• Vând urgent, avan

tajos apartament 3 camere, 
decomandate, parter, cen
tral, telefon. Brad, tel. 
G50913, 651184. (7248)

• Vând Ifron 204 D,
nou. Informații la tel. 
092/258454. (7226)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditato, afro- 
disiace 01—6376273, 018 - 
GOGI 34.

PIERDERI

• Filiala UERIP Deva 
anunță pierderea certifi
catului cod fiscal. Se 
declară nul.

(7240)
• Pierdut pașaport 

eliberat de IPJ Hune
doara—Deva, pc numele 
Simion C-tin. Se declară 
nul.

(7238)
• Pierdut pașaport, pe 

numele Ghcnescu Maria
na. Se declară nul.

(7399)
• Pierdut chitanță va

mală, pe numele Popa 
loan pentru autoturism 
Opel Rekord, seria caro ■ 
scrie WOL00001 SC 1076352. 
Se declară nulă.

(6808)
• Pierdut pașaport, pe 

numele Truț Eugen. Sc 
declară nul.

(3573)

OFERTE 
DE SERVICII

• Societate particulară
de construcții angajează 
urgent zugravi. Informa, 
ții între orele 7—15, la 
telefon 616795. (7205)

• Posesor permis, ca
tegoria B, studii medii, 
cunoștințe operare PC, 
solicit angajare agent 
comercial. Tel. 717193, 
după ora 20.

(6802)
• S.C. Coturnix Imp

— Exp SRL Arad, distri
buitor autorizat al pro - 
duselor Unilever, anga
jează agenți comerciali. 
Condiții: absolvent li
ceu: vârsta maximă 30 
ani ; stagiul militar 
satisfăcut; experiență în 
domeniu (minim un an); 
posesor permis de con
ducere. Trimiteți urgent 
GV cu fotografie recentă la 
SO Coturnix SRL Arad, 
str. Câmpul Liniștii, nr. 
1, județul Arad, până 
la data de 23 august 1997. 
In atenția domnului Kiss 
Iosif. ,

(7244/

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb casă, central,
Orăștie, cu apartament 
2 camere, central, plus 
diferență. Informații — 
012929. (7232)

DIVERSE

• S.O. AGROSERVICE 
SRL Deva anunță in
tenția de majorare a 
țirețurilor la reparații 
motoare, subansamble și 
la școala de șoferi, în
cepând cu data de 10. 09. 
1997.

(7239/

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriat 
casă sau apartament cu 
telefon în Simeria. Te). 
618103.

’’ j (7398)

• Spitalul munici
pal Hunedoara, cu 
sediul în Hunedoara, 
str. Victoriei, nr. 14, 
organizează în data 
de 27 august, ora 9, 
licitație pentru în
chirierea următoare- 
relor spații: bufet
alimentar de incintă, 
suprafața 40 mp și 
spațiul de depozita
re aferent în supra
față de 278 mp. Pre
țul de pornire este 
de 15 000 lei/mp. Sunt 
admiși la licitație a- 
genți economici sol
vabili c» îndeplinesc 
condițiile de partici
pare conform Legii. 
Documentația nece
sară și informații su 
plimentare se pot 
obține la sediul Spi 
talului municipal 
Hunedoara, zilnic între 
orele 8—16, telefoane 
054/712975 ; 051/
720629; 051/720580.

(6805)

COMEMORĂRI

• A trecut un an 
de când nu mai am 
lângă mine glasul, 
zâmbetul și căldura 
prezenței lui

MIRCEA 
TOMA 

eel care a fost un 
minunat soț. h voi 
păstra veșnic in su 
fletul, inima și gân 
dul meu. Comemora 
rea și sfințirea crucii 
va avea Ioc duminică. 
17 august 1997, ora 
11,30, la cimitirul din 
localitatea Vălari, ju 
detul Hunedoara. So 
ția Lucreția Toma.

(7219

DECESE
• Ne a părăsit, trecând 

în eternitate buna, apro 
piața și scumpa noastr: 
bunică

ELENA OLARU
îi vom păstra veșnică 

amintire. Familia Fio 
rica — fiică, Logliin -
fiu, tspoții Carmelia
Cristina Tamara, Marin 
și sttăncpoții. Inmor 
mân tarta va avea loc 
miercuri, ora 14, la ci 
mifirul din strada M. 
Eminwu, Deva.

(7219)

• Cu adâncă durere 
în suflet familia a 
nunță încetarea din 
viață a iubitului lor 
părinte, soț, bunic 

prof. VLADIMIR 
bAleanu 

în vârstă de 77 ani 
înmormântarea va a 
vea loc azi, 13 august, 
ora 14, la Gimi 
tirul Bejau. (7233)
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