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Noul sediu al Primăriei împunge înălțimile

Fl.
Gliment pe piața

uleiului
1

Intr-o Crumoasă lo
calitate dfn mirifica Țară 
a Hațegului- de la poale
le Munților Retezat — 
comuna Râ j de Meri — 
oamenii 1 icurilor au trăit, 
’ 1, la amiază, tir. plăcut-

.limcnt : inaugurarea
noului sediu al primă
riei. Dacă mulțj pesimiști, 
sau veșnic nemulțumiți, 
spun că în România nu 
s-a făcut și nu se face 
nimic, iată că realitatea 
le dă replica ; s-a făcut 
și se face. Iar cocheta 
iiădire a primăriei din 
Râu de Mori este doar

un exem-unul, «au încă 
piu.

începută în urmă 
peste trei ani, 
vernarea pedeseristă și sub 
cârmuirea comunei de a-

sub
C11 

gu-

de către președintele Con
siliului județean Hune
doara, Gheorghe Barbu.

La orele prânzului, un 
mare număr de locui
tori s-au adunat, pe o

LA RÂU DE MORI
*

celașl primar — 
tunci și de acum 
Muntean) 
fast 
trată 
dar 
fapt

de a- 
(Ionel 

construcția a 
susținută și finali - 

de noua guvernare, 
de aceiași autori, 
acceptat cu justețe

vreme plăcută și sub un 
soare generos, în 
impunătorului 
învesmântat 
nostru tricolor, 
comunei, 
Muntean,

fața 
edificiu, 

în mândrul 
primarul 

dinamicul Ionel 
și-n salutat

I CURSUL VALUTAR
Zfl Al GUST

Pompiliu
— prefectul 
Hunedoara,

Eu- 
ju- 
Ni- 

sub -

oaspeții : 
dulan 
dețului 
colac Segesyari — 
prefect, Gheorghe Barbu
— președintele Consiliu
lui județean Hunedoara, 
Ioan Băda — vicepre
ședinte, directori și șefi 
de servicii de ia cele două 
înalte foruri județene, 
conducători și alți re
prezentanți ai unor insti
tuții și societăți județe- • 
ne, primari ai munieipiu- 
lui Deva, orașului Hațeg, 
comunele? din zonă și din 

jude- 
de la 
motive 

ne sca- 
reprezentanții 

cuției obiectivului — 
„Hidroconstrucția*- 
Râu Mare—Retezat.

Intr-Un dc-M de* 
vește, cu 
numeroasă, 
preoțî — 
obișnuiește 
oficiat o slujbă 
oasă și a sfințit edificiul 
Au adresat mesaje de 
salut și de felicitare pen
tru frumoasa realizare in
tr-o perioadă grea a 
tranziției sprc economia 
de piață și de consolidare 
a democrației tn România 
dnii Pompiliu Budulan, 
Gheorghe Barbu, Dan 
Traian Țoldan — direc
tor la Direcția Regională 
dc Poștă Timișoara, Pan- 
telimon Șerban — direcția 
Ia Direcția Județeană dc 
Telecomunicații Hunedoa
ra — Deva, Mircea Mun
tean — priTnarul muni-

alte loi’IHățl ale 
țului. Au lipsit 
festivitate, din 
care deocamdată 
pă, exe-

S.C.
S.A.

Lipsa uleiului de pe 
piața a determinat mai 
cu scamă în ultimclQ două 
săptămâni o explozie a 
prețului cu amănuntul. 
Așa se face că în câte
va zile prețul unui litru 
dc ulei a 
între 12.900 
lei sau chiar

Pe fondul 
tuații Guvern-1 a 
Hotărârea m- 464 — pu
blicată în Monitorul Ofi
cial din 22 august în caic 
Se limitează prețul a-
cestuia, astfel: 4100 de
lei pentru sticla de 1/2 
litri; 7800 pentru sticle 
de 1/1 litri, 8900 lei pen 
tru sticla de 1/1 din ma. 
terial plastic (inclusiv 
ambalajul), respectiv 7COO 
de lei/litru pentru uleiul 
vrac La sortimentele îm
buteliate, în sticle 
1/2 sau 1/1 litri, nu 
inclus ambalajul.

Având în vedere 
întâmplate 
săptămâna 
25 august 
echipe 
Politiei 
ciare 
fectuat

«■tins valori 
— 15.000 de 
mal mult, 
acestei si- 

emis

de 
este

cele 
în 

luni.
pc piață, 
trecută, 

a.c., mai- multe 
control ale 

și Gărzii Finan- 
llunedoara au c- 

un control, spon-

ian, la unități cri gras și 
en detail din Dcv>. S.C. 
„TVS Recom“ S.R.L., 
S.C. „Ex.m Tur“ SRL, S.G. 
„Alimens" SRL, S.C. „I,a- 
zăr“ 
SRL, 
Exim 
SRL
SRL,
Trans“ SRL, S.C. Mercur 
SRL. în toate aceste u- 
nități nu s-a găsit nici 
un gram de viei, fără să 
mai vorbim de prețuri 
care să încalec hotărârea 
Guvernului 464. Corner - 
ciuntii spun că producăto
rii de ulei au i 
produsul de câteva 
bune, iar cozile la 
rlc fabri ::lor de 
s-au îngroșat simțitot.

tat 
unei 
plecat 
lâ. nu 
din ti’e 
noi da

S
S.O. Flory 
SRL, SC. 
Deva, S.C.

SC.

Romarket 
„Acoma“ 
„Inacom“ 
„Ramara

stocat 
zile 

por- 
ulei 

. „Am
• zde ia [x»arta 

fal-.nci .și apoi 
i-.-a--ă m mâna

mărturisea 
mic-rtccutor re. 

să oferim

am 
goa- 
una

Ș 
Ulei

dc
CORNEI. l’OENAR

{Continuare în pag. a 7-a)

cu Guvernul Ctorbeairr- 
asistență 

.do 
se

- a

o
un sobor

cum
nou 

rcligi-

așa 
mai

a dat 
Curtea 
lui mor 

ta 
i apară 

dea

Luni, 25 august, I i 
Curtea de Apel Huni 
rești, a avut loc un c. 
veniment inedit iu plan 
politico—juridic - prima
Ședință de judecată 
urma acționării în 
stanță a Execuți--ului, 
către l’UNR.

Moli' ul 
Ctu-fea 
iești a 
tiiie. iti 
acestuia, 
taica celor 
nante — 22 
că Legea 
locale, 
vizează 
mântului. Maniera 
s-a procedat la 
de Apel București 
nemulțumiri la 
I’UNll. 
bălă, pri-șed iiilete 
dului, a declarat, 
clusivitate pentru

loc
III

m
în
de

la 
Bui-il- 
consli- 

fiilerilor

a «nunii 
di- Apel 
l’INH ii 
opinia 
neconslituiionali 

două Ordo
nare modifi 
administrației 

respectiv 
Lecea

nostru: „Soluția s 
fîiâ să mai vină 
in sală, contrar 
normelor juridice, 
ora 12 trebuia să 
Curtea in sală, să 
sentința, ilar, din păcate, 
a <lat.o 
birou, 
male

a- .ți 
a ugusl, 
nu am 
linia, 
in posesia ei, urmează să 
ne adresăm Curții Supre
me

Undeva intr-un 
fără să fie chc- 

părțile. La ora 
noas (luni, 25 

ora 21,10 — n.li.)
primit oficial sen. 
upă ce vom intra

de Justiție**.
întrebat cum comen

tează cele întâmplate la 
Curtea de Apel, președin
tele l’UNR a mai adău
gat : ,.l-!slc absolut anor-

36, cc 
învățâ- 
în ca re 
Curtea 

a creai 
vârful 

1)1 Valerin Ta. 
parti- 

în ex- 
zinru I

I

I
I

I 
I

IN ZIARUL.
(Continuare în pag. a 7-a)[Continuare in pag. a 2-a)
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dolar SUA — 7452
marcă germană — 40'30
yeni japonezi — 6284
liră sterlină — 11974
franc elvețian — 4969

franc francez — 1214
lire italiene — 419

incluse In această listă au ia 
autorizate să 

Prezenta
cursurilor în 

«tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

ț
l

mo
t 
t 
i 

mft
Sursurile 

cotați! ale societăților bancare 
tueze operațiuni pe piața valutară, 
nu implică obligativitatea utilizării

I

Ivi 
lei 
lei 
iei 
Id 
lei 
lei 
bază 
efeo- 
listâ

i. 11111111111

GLUMA ZILEI
Chelner, o bere șl un creier pane '
N-avem creier, domnule I

TTT

Au fost oaspeții 

pădurcnilor de

3; •!

Dura Ivx sed lex •

lanseaza
70 de produse noi

Galeria de

Catalogul 
de 

Toamnă

Arta DEVA - ora 10
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„AȘ FI VENIT IN FIECARE AN“

ACH1M NlCA: „Cu vreo 
trei ani in urmă am mai 
fost la o „Sărbătoare a 
pădurenilor", la Ghelar. 
Aici e mult mai frumos. 
Eu aș fi venit in fiecare 
an, dar mai trebuie să 
cânte si alții". Și, cel ca
re a cântat și continuă s-o 
facă de 38 de ani (din pri
măvara lui ’60), „o adevă
rată legendă vie", cum îl 
numea un spectator, și-a 
uimit pur și simplu audi
toriul in cele două reci
taluri. Toți cei ce l-au 
ascultat au fost unanimi in 
aprecierea solistului bănă
țean, ini.—o formă deose
bită la această sărbătoa
re. „Și să știți ram avut 
o viață zbuciumată — se 
destăinuia Achim Nica. 
Dar mă ajută că fac mul

tă mișcare. Acum, după re
voluție, mi-am făcut un 
sălaș la Obreja". Urându-i 
să-l stăpânească sănătos și 
să mai urce încă mulți ani 
pe scenă, i-am mulțumit 
solistului mic de statură 
dar cu o' voce mare. -

AU ÎNCĂLZIT 
ATMOSFERA

PERA BULZ Șl TARA
FUL DE LA VAȚA au... 
încălzit atmosfera în noap
tea de sâmbătă spre dumi
nică pe Dealul Cornetului 
de la Poienița Voinii. Su
fletul taragotului fermecat 
al lui Pera Bulz a tulburat 
sufletele celor adunați in 
jurul focului de tabără, i-a 
îndemnat pe cei tineri la 
Joc.

„UN DAR
GHEORGHE ROȘOGA: 

„Am revenit așa cum pro
miteam anul trecut și sper 
să mal vin. Sunt oameni 
deosebiți pădurenil. Locu
rile nu m-aș sătura să le 
privesc. Au un dar al lor 
să te atragă atât oamenii 
cât și locurile. E îmbucu
rător că din an in an e 
tot mai multă lume. E o 
speranță a dăinuirii cân
tecului românesc". Și, du
pă ce le-a cântat oameni
lor și „Gheorghe, Gheor
ghe", cum se așteptau de 
altfel, la despărțire inter
pretul le-a promis că și 
la anul va fi prezent, chiar 
neinvitat, fie șl doar în 
calitate de spectator, ală
turi de admiratorii săi.

„O REUȘITA CARE 
NE DĂ DE GÂNDIT"

VALERIA PETER — 
PREDESCU : „Serbările de 
acest gen mă binedispun. 
Sunt prima dată aici. De 
ieri am simțit o stare a" 
parte. Am venit așa de 
fericită, de parcă pluteam. 
Și azi starea mea 
e și mai specială. 
Sincer, il invidiez pe Dra
gan Muntean pentru reu
șita manifestării și-l feli
cit pentru munca, pasiu
nea și legarea lui defini
tivă de glie, dacă mai era 
nevoie. Făcând această ma
nifestare ajutat de marile 
forțe ale județului, nouă, 
unora dintre interpreți, ne 
dă de gândit''.

AL LOR...“

„N-AM CREZUT CĂ EXISTA ATĂTA 
FRUMUSEȚE"

CARMEN DANIELA 
MUNTEAN

este din Hășdău (Topli- 
ța) și are 21 de ani. Ab
solventă de școală postlice- 
ală, se pregătește pentru 
conservator.

Din palmaresul său: lo
cul III la „Corabia de aur"; 
mențiunea I la „Luță lo
vită" din Caransebeș șl 
premiul pentru ccl mai au
tentic costum popular la 
Concursul inter județean
„La izvor de cânt și dor" 
Ghelar.

Grupaj de 
VIORICA ROMAN 

loto: ANTON SOCACI

VET A BIRIȘ : „Mi-e 
greu să fiu foarte sin
ceră. De la ieșirea din 
Hunedoara mi-au dat la
crimile de emoție. Și nu 
l-am crezut pe Drăgan 
că există atâta frumusețe 
aici la pădureni. il fe
licit pe cântărețul meu 
de suflet Drăqan Mun
tean. Să-i dea Dumnezeu 
sănătate să continue, să 
poată face lucruri fru
moase în cântec și în tot 
cp întreprinde el. Aș ve
ni bucuroasă aici de fie
care dată, căci publicul e 
minunat iar manifestarea 
de o amploare deosebită"

Koui sediu 
îmounge

(Urmare din pag 1)

cipiului Deva. Prefectul 
și președintele Consiliu, 
lui județean au tăiat si
multan panglica inaugu. 
rală a obiectivului 

Dezbate.-jle asupra n -
cestej lăudabile 
— cu încălzire 
proprie. apă 
rece si caidă, cu

realizări 
centrală 
curentă 
dotare

modernă. funcțională —, 
in care vor ființa și 
camera agricolă, o came.
ră -*•' oaspeți, servicii de 
poștă ți de telcomuni- 
catii — s-au purtat in 
spatiile noului sediu, apoi 
la Pensiunea turistică 
„Dumbrăvița" a profeso
rului patron loan
Ungur, șl ea inaugurată 
recent. Intr-un frumos 
perimetru de pe cursul 
Râului Mare, spre Gura- 
zlata si mai departe spre 
fascinantul Retezat.

în exclusivitate pen
tru ziarul ..Cuvântul li.

al Primăriei 
înălțimile
ber“. dl primar Ionel 
Muntean a ținut să pre
cizeze: „Mulțumesc tu
turor celor care au luat 
parte la sărbătoarea 
noastră si îi așteptăm în 
1998 la inagurarea dispen
sarului comunal. La ri
dicarea sediului primăriei 
trudim de vreo patru
ani. timp în care pro.
iectanții — de la Consiliul 
județean — , constructorii
— de la S.C. ..Hidrocon- 
strucția" S.A. Râu Mare
— Retezat —> pr'tlenii de 
la FE Hațeg șl de la FE 
Deva, de la R *gta Au
tonomă Drumuri și Poduri 
Deva și de la S.C. Insta
lații „Gevis“ S.Ă. Deva, 
locuitori a; comunei au 
pus umărul cu nădejde, iar 
Prefectura și Consiliul ju, 
dețean ne-au ajutat cât 
au putut. Tuturor le 
mulțumim. Ii așteptăm pe 
toți și pe mulți alții în 
această inegalabilă zonă 
turistică a județului Hu
nedoara si a României".
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C TVR î 3
6,00 România: ora 6 

fix!; 9,00 TVR Cluj.N.; 
10,05 TVR Iași; 11,00 
TVR Timișoara; 12,05 
Sensul tranziției (rj; 13,05 
Secrctelc nisipului (r) ;
14,10 Serial • Șcicul 
(rj; 15,05 Desene ani
mate; 16,00 Pro Patria: 
17,05 Specialitatea casei 
(sj; 17,35 Magazin spor
tiv ; 18.00 Tele — esti
val Came] Planet; 19,00 
Sunset Beach (sj; 20,00 
Jurnal; 21,00 Mândrie 
și prejudecată (sj; 21,45 
Fotbal • P.S.G. — 
Steaua (d) ; 23,30
Serial • Canary Wharf; 
23,50 Cultura în lume.

C TVR 2 J
7,00 Itinerar turistic;

8,00 Desene animate; 8,30 
Canary Wharf (r); 9.00
Cine știe ? (f/rj; 11,00 
Medicina pentru toți (r); 
11,35 Serial • Sunset 
Beach (rj; 13,30- Emisiune 
în limba maghiară ; 14,30 
Ce bine e acesă! (sj; 15,30 
Desene animate; 16.00 
Secretei-, nisipului (sj ; 
17,00 Seicul (sj; 18.00 
Puterea, pasiunea (s, ; 
20,00 La limită (film, 
SIJA); 22,00 Itinerar cul
tural; 23.30 Editurile de 
la ,1 la Z.

[ANTENA 1]
6,30 Te]c — Dimineața; 

9,40 Viața în trei (sj; 
10,20 Serial • Iluzii (r);
11.10 Doar cei puternici 
înving (f/rj; 13,10 Model 
Academy (s); 13,35 De. 
«ene animate; 14,20 Lu
mină călăuzitoare (sj ;
16.10 Madison (sj; 16.50 
Serial • Iluzii; 18,45 
Telerebus; 19,30 Serial • 
Alondra: 20,30 Observa. 

tor; 21,30 Cei trei muș
chetari — Milady se răz
bună (film Franța); 23,25 
înscenarea (sj.

ANTENA 1 >
TV-OEVA /

10,05 — 10,15 Știri
(rj; 19,20 — 19,30 Știri; 
21,20 — 21,30 Știri (r).

[PRO - TV]
7,00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Sport la 
minut; 9,15 MASII (sj;
10,30 Șoapte de iubire 
(sj; 11,15 Serial • Cap. 
cana timpului; 13 00 Am 
intâlnit și români feri
ciți ; 14.00 Generația
PRO; 10,45 Șoapte de 
iubire (sj; 18,15 Sport la 
minut ; 18,35 Cine este 
șeful? (sj; 19,00 Știi și 
câștigi!; 19,30 Știrile

Pro TV; 20.00 Vulturul . • 
roșu (film SUAj; 22,00 
Familia Bundy (s); 23,30 
Serial • La limita im- / 
pasibilului. i

__________ i 
(pRO-TV-DEVfl) ț

V
6,00 — 7,00 Reluări; ț

15,00-16.00 Serial. Re- , 
boot (ep. 5j; Camera ' 
ascunsă; 18,15 — 18,35 1
O poveste ad Arată ; l 
21,50 — 22,00 Știri Io. ' 
calc.

(OEVASAT+J ;
J

7,00 — 12,30 Reluări; ț
17.00 Preciosa (ep. 4j; l 
18,00 Desene animate ; }
19,00 Casa de nebuni ' 
(sj; 19,30 Farmacia de i 
gardă (sj; 20,00 Film • i 
Jiionnie Gibson; 21,30 >
Amintiri (film); 23,00 )
Film • Kalle si Îngerii, i
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MI i MI i? SPORT SPORI
tN ROMANIA ȘI FRANȚA

I Interes enorm 
I pentru meciul 
} P.S.G. - Steaua 
iAsfâ seară, de la ora 21,45, se va 

desfășura una dintre cele mai ira- 
I portante partide pentru Steaua, ase- 
£ muită de unii chiar cu ineciul Stelei 
| din finala Ligii Campionilor, câștigată g de militari Interesul, dorința de I victorie in întâlnirea din această I seară au crescut enorm în am- 
I bele tabere, îndeosebi după succe- 
Isul (pe teren) cu 3—2 al Stelei $1 

s-a accentuat la maximum după

I
 scorul decis (conform regulamen

tului) de FIFA, la „masa verde", 
icu 3—0 In favoarea românilor, pen

tru că francezii l-au folosit pe I Foumier ,in meciul de la București,
deși avea 2 cartonașe galbene. Ho- 

I târârea luată de FIFA a produs 
! multă emulație in rândurile con- 
| ducerii clubului și ale jucătorilor de 
»la Paris Saint-Germain și e lesne

de înțeles Ia ce presiune va fi su- 
Ipusă Steaua de echipa pariziană.

susținută frenetic de spectatorii ce 
■ vor umple până la refuz tribunele I stadionului. Francezii trebuie să I învingă eu 4—0 (la 3—0 s-ar cali

fica tot Steaua) și deci trebuie să I atace poarta lui Ritli. Va izbuti a-
părarea bucureștenilor să facă față 

|„avalanșei« francezilor ? Nu va fi 
ușor In condițiile tn care greul ca- 

Ide numai pe apărare. înaintarea 
militarilor fiind văduvită de expe- 

Irimentatul Lăcătuș. Dacă oaspeți
lor nu le vor „ieși" contraatacuri I tăioase la poarta adversă, va fi 

Igreu pentru ai noștri. Să sperăm 
totuși ntr-o puternică revenire a 

■ Stelei și miercuri să trăim bucuria 
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CAMPIONAT 
NAȚIONAL DE 

ȘAH RAPID

în perioada 29—31 august 
a.e., se desfășoară la Deva 
turneul open de șah rapid — 
runda cu nr. 4 — faza fina
lă a Campionatului național 
de șah rapid pe anul 1997. 
Competiția se desfășoară pe 
baza „Regulamentului de șah 
activ șl rapid", cu un ritm 
de joc de 30 de minute pen
tru fiecare jucător pe întrea
ga partidă. în prima zi de 
concurs, începând cu ora 17, 
se vor disputa 2 partide, în 
ziua a doua 7 partide, iar în 
ziua a treia, ultimele 2 par
tide (total 11 partide de ju
cător), după care se vor sta
bili câștigătorii. Participă cei 
mai buni maeștri de șah din 
țară, acordându-se titlul de 
campion național, diplome și J 
medalii pentru primii 3 cla
sați. Datorita accelerării rit
mului de. joc, spectaculozita
tea și atractivitatea față de 
acest sistem de joc au cres
cut atât pe plan național, cât 
și internațional.

Campionatul se va desfă
șura la Școala Normală „Sa 
bin Drăgoi" din Deva, în or
ganizarea Federației Române 
de șah, cu sprijinul Comisiei 
de șah, din cadrul Direcției 
județene pentru Tineret și 
Sport.

CORNELIU HOT A RAN

CANOTAJ:
SUCCES DEVEAN

într-o recentă convorbire 
cu prof. Partenle Matei, di
rectorul Grupului Școlar Spor
tiv Deva, referindu-se la vi
itoarele succese ale sportivi
lor de aici, promitea ca și 
băieții de la sporturile de 
echipă să progreseze, să ajun
gă în finalele pe țară, să ob
țină medalii, să fie promo
vați la loturile naționale. Și 
iată că promisiunea s-a îm
plinit. De la Campionatul na
țional de juniori, ce »*a des* 
fășurat la Năvodari, tinerii 
sportivi deveni s-au întors cu 
4 medalii de bronz și au ocu
pat un loc 4 și unul 6 în fi
nalele acestei competiții. Bi
ne pregătiți și îndrumați de 
antrenorii lor, prof. Mircea 
Fodorcanu și Florin Lupu, 
juniorii au obținut frumoase 
rezultate: la simplu juniori 
II, Ovidiu Bernaschi s-a cla
sat pe locul 3 și a primit me
dalia de bronz, la 4-j-l rame, 
Marius Supuran, Gabriel 
Iancu, Marius Barbu, Adrian 
Vințan șj cârmaciul Florin 
Ceaușu s-au clasat pe locul 
3 și au intrat în posesia me
daliei de bronz, la simplu 
juniori II, Gabriel Iancu a 
obținut și el medalia de 
bronz la juniori II — dublu 
— Marius Barbu șj Adrian 
Vințan s-au clasat pe locul 
3, obținând medalia de bronz.

O evoluție bună au avut 
și juniorii II, la dublu — 
Marius Barbu și Adrian Vin- 
țan (locui 4) și Daniel Ciura- 
riu la simplu juniori mari 
(locul 6). Se cuvin felicitări 
tinerilor sportivi și antreno
rilor lor.
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Pagină realizată de SABIN CERBU

Programul Campionatului județean »

de fotbal - seniori, '97-'98
ETAPA 1 — 31 AUGUST ’97

Gloria Geeagiu — CIF Aliman Brad 
Minerul II Ghelari — Fotbal Start Deva 
Avântul Zdrapți — Foresta Orăștie 
Victoria Dobra — Unirea Vețel
Santos Boz — Gloria Bretea Română

ETAPA A VI-A — 5 OCTOMBRIE
CIF Aliman Brad — Foresta Orăștie 
Fotbal Start Deva — Unirea Vețel 
Gloria Geoagiu — Gloria Bretea R. 
Min. II Ghelari — Santos Boz 
Avântul Zdrapți — Victoria Dobra

ETAPA A II-A — 7
CIF AUman Brad — Gloria 
Unirea Vețel — Santos Boz 
Forests Orăștie — 
Fotbal Start Deva 
Gloria Geoagiu —

SEPTEMBRIE
Bretea Română

Victoria Dobra
— Avântul Zdrapți 
Minerul II Ghelari

ETAPA A VII-A — 12 OCTOMBRIE
Victoria Dobra — CIF Aliman Brad
Santos Boz — Avântul Zdrapți
Gloria Bretea R. — Min. II Ghelari
Unirea Vețel — Gloria Geoagiu
Foresta Orăștie — Fotbal Start Deva

i

IH-A — 14 SEPTEMBRIEETAPA A
Ghelari — CIF Aliman BradMin. fi

Avântul Zdrapți —_Glorla peoagju
Victoria __ 21 " .
Santos Boz — Foresta Orăștie 
Gloria Bretea R. — Unirea Vețel

Dobra — Fotbal Start Deva

ETAPA A VII1A — 19 OCTOMBRIE
CIF Aliman Brad — Fotbal Start Deva . 
Gloria Geoagiu — Foresta Orăștie
Min. II Ghelari — Unirea Vețel 
Avântul Zdrapți — Gloria Bretea R.
Victoria Dobra — Santos Boz

ETAPA A IV-A — 21 SEPTEMBRIE
CIF Aliman Brad — Unirea Vețel 
Foresta Orăștie — Gloria Bretea R. 
Fotbal Start Deva — Santos Boz 
Gloria Geoagiu — Victoria Dobra
Min. II Ghelari — Avântul Zdrapți (ora .13,30)

ETAPA A IX-A — 26 OCTOMBRIE
Santos Boz — CIF Aliman Brad
Gloria Bretea R. — Victoria Dobra
Unirea Vețel — Avântul Zdrapți 
Foresta Orăștie — Min. II Ghelari
Fotbal Start — Gloria Geoagiu (ora 13,30)

ETAPA A V-A — 28 SEPTEMBRIE
Avântul Zdrapți — CIF Aliman Brad 
Victoria Dobra — Min. II Ghelari
Santos Boz —■ Gloria Geoagiu
Gloria Bretea R- — Fotbal Start Deva 
Unirea Vețel — Foresta Orăștie

Jocurile se vor disputa tn silele de duminică, de 
la ora 11. Echipa Foresta Orăștie își dispută me
ciurile pe terenul Mecanica din Orăștie, Minerul II 
Ghelari pe terenul Minerul Ghelari, Fotbal Start ’SI 
Deva pe terenul II C.F.R. Marmosim Simeria, Avân
tul Zdrapți pe terenul Aurul din Gurabarsa (comuna 
Crișcior).

►

ARBITRII SI OBSERVATORII 
DIVIZIA D DIN 31 AUGUST

C.F.R. Simeria — Minerul Ghelari, arbitri: Petre 
Popa, Florin Iacob. Robert Keksedy. obs. Pavel Ma- 
rincău.

A.S.A. Aurul Brad — Casino Ilia: Petru Zlate, 
Daniel Ciocan, Sorin Corpodi. obs. Mircea Sârbu,

Minerul Bărbâteni — Victoria Călan: Adrian 
Costea, Mircea Brândușa, Daniel Lada. obs. Nicolae 
Stanciu.

Botezatul Ilațeg — Constructorul Hunedoara: 
Llviu Precupaș, Marius Coste. Stan Hanzi. obs. Petre 
Libardi.

C.S.M. Dacia Orăștie —* C.S.M. Paroșeni-Vulcan : 
Claudiu Suciu, Adrian Radu, Gavril Macavel. obs. 
Vasile Nemeș.

Minerul Telluc — Metalul Crișcior: Claudiu 
Durlescu, Daniel Tirt, Răzvan Avram, obs. Iile Ste- 
făniță.

Minerul Livezeni — Minerul Anlnoasa: Andrei 
Torok, loan Mândru, Vasile Capotescu. obs. Mircea 
Pădurean.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
Gloria Geoagiu — CIF Aliman Brad : A. Lagu. 

D, Ilincea, Ov. Toderiță. obs. Alex. Groza ; Min. II 
Ghelari — Fotbal Start Deva: Tr Melha. Nic. Sebeș, 
D. Stanca, obs. Achim Nechif ; Avântul Zdrapți — 
Foresta Orăștie: I. Lavu. T Haldu. Cosmin Danciu. 
obs. V. Stanca ; Victoria Dobra — Unirea Vetel: I. 
Adam, S. Chiriță, St. Ștefan, obs. N. Sebeș ■ Sanios 
Boz — Gloria Bretea Română: Z. Gergely. V. Pin- 
tilei, FI. Bobâlcă, obs. I. Simion.

REUȘITA BOXERULUI 
CONSTANTIN ROȘCA 

medalia de bronz tn ca
drul categoriei 91 kg.

Tânărul pugilist, care 
practică boxul doar de 
doi ani, are ca obiectiv

I in cadrul finalelor 
i Campionatelor naționale 
J de box seniori, care s-au 
ț desfășurat la București — 
(Sala Polivalentă, boxul 

huncdorcan a fost din 
j nou pe podium. Demon- 
l strând frumoase calități, 
î sportivul Constantin Roș. 
> ca, de la Siderurqica Hu- 
ț nedoara, pregătit de an- 
i trenorul Cezar Cordunea- 
’ nu, a reușit să obțină

imediat cucerirea unei 
medalii la Campionatele 
naționale de tineret, care 
se vor desfășura la Iași, 
in perioada 7—13 octom
brie a.c. (MIRCEA SIR- 
BU)

REZULTATELE ETAPEI A 3-A. Dunărea Călă
rași — Foresta Fălticeni 0—3; Metalul Plopeni — 
Dunărea Galați 0—0; F.C. Brașov — Gloria Buzău 
3—0; Metrom, Brașov — Tractorul Bv. 1—0: Nitra- 
monia Făgăraș — Rocar București 0—1: Poiana Câm- 
pina — Dacia Unirea Brăila 1—0; Astra Ploiești — 
Petrolul Moinești 5—1- A.S. Midia Năvodari — Po
litehnica Iasi 1—0; F.C. Onești — Precizia Săcele 3—1.

-“ASAMENTUL
1. Astra Ploiești
2. F.C. Onești
3. A.S. Midia Năvodari
4. Foresta Fălticeni II
5. F.C. Brașov
6. A.S. Rocar Buc.
7. Metrom Brașov
8. Tractorul Brașov
9. F.C. Gloria Buzău

10. Dacia Unirea Brăila
11. Precizia Săcele
12. Poiana Câmpina
13. F.C.M. Dunărea Galați
14. Metalul Plopeni
15. Dunărea Călărași
16. Nilramonia Făgăraș
17. Politehnica lași
18. Petrolul Moinești

3 3 0 0 10— 2 9
3 3 0 0 10— 4 9
3 3 0 0 7— 3 9
3 2 1 0 7— 1 7
3 2 1 0 6— 2 7
3 2 1 0 4— 0 7
3 2 0 1 3— 2 6
3 1 1 1 2— 2 4
3 1 1 1 4— 6 4
3 1 0 2 7— 6 3
3 1 0 2 4— 6 3
3 1 0 2 2— 6 3
3 0 2 1 3— 6 2
3 0 2 1 0— 3 2
3 0 1 2 2— 8 1
3 0 0 3 1— 4 0
3 0 0 3 1— 6 0
3 0 0 3 4—10 0

DIVIZIA D — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI NR. 2, din 24 august . 

C.F.R. Marmosim Simeria — A.S.A. Aurul Brad 1—1; 
Casino Ilia — Min. Bărbâteni 1—8; Victoria Călan — 
Retezatul Hațeg 7—1; Constr. Hunedoara — F.C. Da
cia Orăștie 0—7; C.S.M. Paroșeni-Vulcan — Min. Te- 
liuc 6—0; Metalul Crișcior — Min. Livezeni 6—0; 
Min. Ghelari — Min. Aninoasa 0—3.

C L AS A M E N T U L
1. Minerul Aninoasa 2 2 0 0 9— 0 6
2. F.C. Dacia Orăștie 2 2 0 0 8— 0 6
3. Minerul Bâr..ăteni 2 1 1 0 10— 3 4
4. C.S.M. Paroșeni-Vulcan 2 1 1 0 9— 3 4
5. A.S.A. Aurpl Brad 2 1 1 0 3— 1 4
6. Victoria Călan 2 1 0 1 7— 2 3
7. Metalul Crișcior 2 1 0 1 6— 6 3
8. Casino Ilia 2 1 0 1 5— 9 3
9. Constr. Hunedoara 2 1 0 1 4—10 3

10. C.F.R. Marm. Simeria 2 0 2 0 3— 3 2
11. Minerul Livezeni 2 0 1 1 3— 9 1
12. Minerul Tcliuc 2 0 0 2 3—10 0
13. Minerul Ghelari 2 0 0 2 0— 5 0
14. Retezatul Hațeg 2 0 0 2 2—11 0

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Marm. Sim. — Min. 
Ghelari- A.S.A. Aurul Brad — Casino Ilia; Min. 
Bărbătenl — Victoria Călan; Retezatul Hațeg — 
Constr. Hunedoara; F.C. Dacla Orăștie — C.S.M. Pa
roșeni-Vulcan; Min. Telluc — Met. Crișcior: Min. Li
vezeni — Min. Aninoasa.

ANUL IX • NR. 195$ • MIERCURI, 27 AUGUST 1997



DURA LEX, SED LEX DURA LEX, SED LEX Garda Financiară 
contraatacă

„L-am lăsat acolo și-am plecat
In locul numit „Valea 

Țiganilor", din Chimindia, 
comuna Hărău locuia până 
nu de mult și Ioan Hoban, 
El are 18 ani, iar traiul 
și-1 ducea împreună cu ma
ma sa și cu ceilalți trei 
frați. Deși tatăl locuia tot 
în Chimindia, de vreo cinci 
ani era divorțat de mama 
lor. Pentru a-și câștiga c- 
xistența, mai lucra pe ici 
pe colo primind câte ce
va de-ale gurii, ori bău
tură. Acum Ioan Hoban nu 
maț locuiește în Chimin
dia. El este arestat pre
ventiv și trimis la o exper
tiză psihiatrică. Acest lu
cru întrucât...

Intr-o seară, pe la ora
18,30 se duce la un local 
din sat. Aici îl întâlnește 
pe Gheorghe Lăcătuș. loan 
cumpără o jumătate de li
tru de țuică pe care o 
beau împreună. La el avea 
vreo 10 000 de lei pc ca
re i-a primit de la un ce
tățean la care a cosit.

Se pare că nu a fost dc 
ajuns, întrucât pe la ora 
20 mai cumpără aceeași 
cantitate de țuică și plea
că acasă la Lăcătuș. Cu o 
oră înainte de miezul nop
ții cei doi termină și a

ceastă țuică, jar loan mer
ge și mai aduce un litru 
de vin. Setoși cum sunt, 
beau și vinul apoi porneso 
spre casa lui Miron Albu, 
om la 92 de ani prin ograda 
căruia Ioan Hoban mai lu
cra din când în când.

La un moment dat, când 
să . intre pe poarta bătrâ
nului, Lăcătuș îl lovește 
ușor pe loan cu palma 
peste o ureche, fără să 
spună nimic. La rându-i, 
acesta ia o bâtă rezemată 
de un perete și îl lovește 
pe Lăcătuș o singură da
tă peste piciorul stâng. Lă
cătuș cade și se lovește cu 
capul de stâlpul de la poar
tă. Se ridică, îl înjură pe 
loan și ridică o mână cu 
intenția de a lovi. Nu mai 
apucă, întrucât este lovit 
cu bâta in cap. Tot o sin
gură dată.

„A căzut. L-am lăsat a- 
colo și am plecai în coci
na porcilor din curtea ta
tălui meu și m-am culcat" 
— avea să declare ulterior 
loan.

La o vreme Lăcătuș se 
dezmeticește și reușește să 
ajungă până la poarta pro
priei case unde cade din 

nou. Va fi găsit și dus la 
spital de către membrii fa
miliei. Pe certificatul me- 
dico-legal scrie „traumatism 
cranian cerebral acut", via
ța fiindu-i serios pusă în 
pericol.

Falsuri
Cu ocazia unei acțiuni, 

o patrulă a Poliției ora
șului Aninoasa a depistat 
pe Cristian-Sorin Homan, 
de 29 ani, din Frătuții 
Vechi, județul Suceava, 
recidivist, fără ocupație, 
de meserie mecanic auto. 
El a condus autoturismul 
Dacia 1300, cu nr. DJ — 
0145, proprietatea unui 
cetățean din București-. 
Din primele verificări s-a 
constatat că mașina era 
radiată din circulație, 
deci purta număr fals,

Unde sunt mărcile?
Se cercetează în stare 

de libertate numitul Da
niel Crîșăn, de 36 de ani, 
din Simcria, șofer la SG 
Dobre SA. Acesta l-a în
șelat pe Sebastian Stoica, 
din Simeria, cu suma de 
1 200 mărci germane și 
100 000 lei, promițându-i 
că îi facilitează încheie

Comportarea 
la tribunal (I)

Suntem, sau cel puțin 
așa pretindem cu toții, oa
meni civilizați, știm să ne 
purtăm bine, frumos.

Se poate. Dar la jude
cătorie, la tribunal, adică 
în fața unei instanțe de 
judecată, experiența ne a- 
rată că este bine să cu
noaștem cum ar trebui să 
ne comportăm.

în primul rând, căutarea 
unei săli de ședință este 
dificilă, mai ales în orașe
le mari, unde în aceeași 
clădire funcționează mai 
multe instanțe de jude
cată.

De regulă generală, chiar 
la intrare există un plan, 
un îndrumar al instanțe
lor, al sălilor de ședință. 
Dacă citești cu atenție ci
tația prin care ai fost che
mat, afli pe colțul de sus 
o ștampilă pe care scrie 
unde ești chemat: la jude
cătorie, la tribunal, la 
Gurtca de Apel.

Știind deci unde trebuie 
să te prezinți, te orientezi 
sau mai întrebi și ajungi 
în partea de clădire unde 
se află instanța la care 
ești chemat.

In fața fiecărei săli de 
ședință se află un avizier 
ori un panou unde este 
afișată o listă, lista proce
selor din ziua respectivă. 
Gum pe citație scrie și nu- 
mărul de dosar și numele 
părții care se judecă (poa
te chiar al tău), vezi cc

în eocină“
Pentru Ioan Hoban a- 

cest lucru înseamnă tenta
tivă de omor. El va fi gă
sit de polițiști dormind în 
podul șurii lui Miron, un
elte s-a culcat după ce a 
plecat din cocina porcilor.

iar sus-numitul nu avea 
permis de conducere, pre
zentând la control un 
permis unde era trecut cu 
pixul numele său, în rea
litate actul aparținând u- 
nui cetățean din Timi
șoara.

Cel în cauză șe cerce
tează în stare de arest 
pentru săvârșirea infrac
țiunilor de conducerea u- 
nui autoturism neînscris 
în circulație, cu număr 
fals, fără permis de con
ducere, fals și uz de fals.

rea unui contract pentru 
procurarea de materiale 
de la SG Siderurgica SA. 
Hunedoara.

Acum urmează să răs
pundă pentrH săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciu
ne în dauna avutului pri
vat.

număr de ordine ai pe lis
tă, al câtelea este dosarul 
respectiv.

După aceasta, intri în 
sala de ședință.

în sală ținuta, în pri
mul rând, trebuie să fie 
civilizată. Nu te afli la 
ștrand, nu ești la cârciu
mă. Trebuie să fii cel pu
țin cu cămașă, dacă ești 
bărbat și nu cu pantaloni 
scurți. Dacă ești femeie, 
trebuie să ai o ținută de
centă, nu mini, nu bluze 
care îți lasă burta goală. 
Instanța de judecată este 
un loc unde vin oameni 
necăjiți. Acolo se judecă 
procese penale, acolo se 
dau condamnări la ani și 
ani de închisoare; acolo 
se judecă oamenii pentru 
divorț ori pentru copii; a- 
colo se petrec multe dra
me și o ținută vulgară este 
nepotrivită, este lipsită de 
respect față de acel loc.

In sala de ședință nu se 
fumează, nu se vorbește, 
nu se mănâncă, nu se ci
tește ziarul. Ședința de ju
decată este publică, așa 
scrie legea, deci oricine are 
voie să stea în sală, dar 
șederea este condiționată 
de o comportare civilizată, 
demnă și serioasă.

Să nu uităm că dacă stai 
intr-o sală de judecată și 
asculți, ai multe, foarte 
multe de învățat. Se dez
bat acolo probleme de 
viață, cazuri din care poți

DE LA ÎNFIINȚARE — 
FARA IMPOZITE!

SG Valentino Interna
țional Gompexi SRL Pe- 
trila a fost înființată la 1 
octombrie 1996. Ei bine, 
exact de atunci, societatea 
nu a virat nici un leu la 
bugetul statului privind 
impozitele legale. Or, le
gea spune cam așa: sus
tragerea prin orice mijloa
ce în întregime de la pla
ta impozitelor și taxelor 
datorate bugetului de stat, 
bugetelor locale și fondu
rilor extrabugetare consti
tuie evaziune fiscală și se 
sancționează conform Le
gii 87/1994.

In acest context, socie
tatea a fost sancționată cu 
o amendă în valoare de 
600 000 de lei, iar majoră
rile de întârziere privind 
impozitul pe 1996, impo
zitul pe profit pe 1997 șl 
impozitul pe salarii se ri
dică la 863 000 de lei. Su
ma s-a făcut venit la bu
getul statului.

CINE NEGLIJEAZĂ 
ORDONANȚA, 
PLĂTEȘTE

Se pare că ordonanța 
15/1996 dă mare bătaie de 
cap unor societăți comer
ciale. Ne referim la fap
tul că nu’ este respectat 
plafonul de 5 000 000 lei a- 
tunci când se faa plăți In 
numerar către persoane 
juridice. Și atunci comi
sarii Gărzi] Financiare au 
aplicat prevederile legale» 
amendă, iar suma cu care 
se depășește plafonul a- 
mintit este confiscată.

trage multe învățăminte. 
Poți vedea acolo oameni 
arestați, familii distruse, 
părinți zdrobiți și toate 
sunt lecții de viață pe care 
fiecare trebuie să le țină 
minte, să-și aducă aminte 
de ele în clipele de răs
cruce ale vieții.

Tinerii — tinerii, pentru

Infracțiuni contra 
persoanei (111)

Gu aceeași pedeapsă se 
sancționează și sustrage
rea, distrugerea sau reține
rea unei corespondențe ce 
nu-ți aparține, precum și 
divulgarea conținutului u- 
nei scrisori despre care ai 
luat cunoștință fără drept.

Problema, deși aparent 
minoră, este foarte impor
tantă. Fiecare dintre noi 
are micile sale probleme 
personale, micile sale se
crete, sau, pur și simplu, 
chestiunile vieții sale par
ticulare. Despre viața noas
tră și problemele noastre 
nu are voie nimeni să ia 
cunoștință fără asentimen
tul nostru. Aceia care, la 
bloc sau la o instituție 
unde primim o corespon
dență, și-o însușesc ori ne 
împiedică să luăm cunoș
tință de ea, comit o in
fracțiune.

Este suficient să ne gân
dim la cei care sunt Ia un 
cămin și unde scrisorile se 
depun într-un loc comun, 
urmând ca fiecare să-și 
ridice corespondența ce-i 
aparține. Acela care ridi

Recent, buni de plată au 
fost cei de la SC Roni Gom 
Impex SRL Deva. în cazul 
lor amenda a fost de 
2 000 000 lei, iar suma con
fiscată de 1 933 000 lei.

KENT FARA
document

In piață din municipIiH 
Hunedoara, Rodica Topli- 
cean din localitate vindea 
țigări Kent. Nu avea însă' 
și documentele legale de 
proveniență.

Rezultatul a fost că a 
primit o amendă de 100 000 
de lei și că cele 100 de 
pachete de țigări au fosă 
confiscate.

A RISCAT
CU FONDUL DE RISG

Ea Vața de Tos funcțio
nează și SG IMI SRL. Toa
te bune și frumoase, nu
mai că societatea nu a vi
rat Ia termenele stabilite 
obligațiile privind fon * ' 
de risc de 1 la sută și 1 
dul țărănimii de 33 ua 
sută.

Penalitățile de Întârzie
re calculate au fost de 
612 000 de lei, bani ce 
ajuns la bugetul statului

CUM SE RAMANE
FAR A 5 000 000 DE LEI

Gât de ușor se rămâne 
fără cinci milioane de M 
o pot spune și cel de h 
SG Adept SRL Deva. De 
ce ? Pentru același lucra 
simplu: au încălcat Ordo
nanța 15/1996 privind plă
țile în numerar. 4 048 000 
lei a fost depășirea fi 
1 000 000 lei amenda.

că ei sunt cel maj mtflt 
supuși greșelilor —, d’că 
ar merge într-o sală <7 
decată, ar avea mult* de 
învățat și ar pricepe că ta 
societate totul, totul trebuie 
să se desfășoare normal, 
bazat pe normele de com
portare stabilite de legi.

(Va urma)

că însă scrisoarea desti
nată altuia comite o fapta 
urâtă, condamnabilă, pe
depsită de legea penală. 
De aceea, recomandăm ce
lor care știu despre cole
gii lor că fac astfel de lu
cruri să-i împiedice. In 
fond, pentru destinatarul 
scrisorii, cele câteva rân
duri pot avea o valoare 
deosebită, fie sentimenta
lă, fie familială, in timp 
ce pentru tine, care îți în
sușești scrisoarea, nu au 
nici o valoare. Și totuși, 
produci o pagubă poate 
inestimabilă unui coleg, u- 
nei persoane.

în același capitol se mai 
află și infracțiunea pe ca
re o pot comite cei care 
prin natura profesiei ori 
funcției iau cunoștință de
spre unele date privind o 
persoană și pe care le di
vulgă fără drept, fără a- 
vizul celui în cauză. In a- 
ceastă categorie intră me
dicii, avocații, preoții, preț- 
curorii, polițiștii, care sunt 
legați de secretul profesiei 
lor.Pagină realizată de VALENTIN NEAGU
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decât

grijile-s pe jumătate, iar 
bucuriile sc-ndoiesc".

Q „Mai bine mănânci 
numai pâine cu apă de
cât să trăiești cu o fe
meie rea“

0 „Cu femeia rea îm
bătrânești, cu cea bună 
întinerești".

O „Nu natura o faco-| 
pe femeie frumoasă, ci . 
dragostea".

Q „Este mai frumoasă 
noblețea sufletului 
frumusețea feței".

0 „Ea femeia frumoa
să ie bine să privești, cu 
cea deșteaptă e bine sâ 
trăiești".

Selecție de 
IEIE LEMIU

0 „Fără bărbat, e ca 
fără cap; fără femeie, e 
ca fără minte".

0 „Frumusețea durea
ză până la cununie, iar 
înțelepciunea până la 
sfârșit*.

Femeia în

mal aduce ziua de mâine 
Foto: ANTON SOCACI

Și 
Se 
se

a a ^aa a a a

proverbe 
slave

0 „Ferește-mă, Doam
ne, de foc, de potop și 
de femeia rea".

0 „în nevasta altuia 
dracul pune o lingură de 
miere".
0 „Cu o nevastă bună

• Salată dc dovlecei. 
Se curăță 1 kg de dovle
cei, se taie felii și se a- 
șază intr-un vas; peste 
rondele se toarnă puțină 
apă cu 3 lingurițe de oțet, 
2 linguri de ulei și un 
praf de sare. Se fierb înă
bușit până scade apa 
dovleceii sunt moi. 
răstoarnă pe un platou,

i Silueta
* 

î Picturile lui Rubens l
* sunt dominate de vo-|
« luptatca rotunjimilor I 
I feminine. J
1 Undeva există un trib * 
I în care tinerele fete« 
ț sunt puse la îngrășat, J 
« precum gâștele, înainte I

de măritiș. J
I Știu, sunt bărbați că-* 
I rora le plac femeile pli-1 
ț nuțe... Dar moda s-a f 
« schimbat în timp, de la f 
j vremea femeilor corpo-L 
I lente la tap model al 1 
I zilelor noastre, care,este i 

< lungă și subțire, o cide-J
* vărată trestie gândi-1
1 toare. [
î Să fie abundența pro-f 
i duselor alimentare, să 1 
*/ic stresul, care se des-).

« luptatca 
I feminine.

ț în care

Ce punem în cămară? poartă

sezon 
căci 

mulți 
consuma

Pentru unele gospodine 
preocuparea de a-și gar
nisi cămara cu diverse 
conserve pentru iarnă a 
început deja de câteva săp
tămâni. In special pentru 
cele care au avut la dis
poziție fructe de 

. fără să le cumpere, 
la prețurile pieței 
nu le-au putut 
nici proaspete.

Dar pe lângă gemuri, 
diilcețuri, compoturi și si
ropuri pentru iarnă mai 
trebuie multe. Iar din a 
doua parte a lunii august 
femeile încep să se agite, 
să pună la, borcan variate 
conserve din legume și 
zarzavaturi. Am intrebat 
câteva doamne, de vârste 
și profesii diferite, ce au 
făcut și ce intenționează 
să mai facă. Mai toate e* 
rau foarte dezamăgite, nu 
atât de puținul pe care au 
reușit să-l conserve cât 
mai ales de imposibilita
tea realizării altor prepa
rate, date fiind prețurile, 
raritatea și chiar calitatea 
unor legume. „Eu am doar 
câteva borcănele cu verde
țuri cu care să-mi aromez 
ciorbele" — mărturisea dna 
G„ jenată de propria*i să-

achizi- 
de ro-

răcie. Dna V. și-a 
ționat „ceva pastă 
șii din comerț, pentru că 
pe piață roșiile sunt foarte 
scumpe și acre". Iar dna 
S., pensionară, și-a pus „în 
congelator niște fasole 
verde și vreo două borca
ne cu castraveți, că la pre
țul lor n*am putut cum
păra mai mulți*. O altă 
gospodină, dna A., era re
voltată de costul unui li
tru de ulei (deși îl mai gă
sise la 7 600 lei) și al unei 
pungi de zahăr de 900 de 
g (4000 lei). „Gum să mal 
faci zacuscă ori dulceață, 
dacă astea costă atâta (și 
până la data apariției ma
terialului, uleiul... reușise 
să se mai scumpească — 
n.n.), iar la vinete, la cas
traveți ori la roșii te doa
re capul doar când te 
uiți". Și cine „s-a uitat" 
săptămâna trecută, a putut 
constata că pentru un kg 
des roșii producătorii 
reau între 4 și 7 000 
iar pentru castraveți 
3 și 5 000 lei, ca să 
doar două exemple.

Foarte grav este că 
atâta ploaie roșiile au 
ceput să se strice și 
cadă, mulți cultivatori

mânând și fără gogonele. 
Cartofii putrezesc sau în
colțesc în pământ. Și ex
cesul de umiditate nu poa
te face bine nici altor ră- 
dăcinoase, cum sunt mor
covii ori ceapa. Ga să nu 
mai vorbim de grâul, de
spre care credeam la în
ceputul verii că va fi prea 
mult, ca după atâtea ploi 
să încolțească-n spic. Deci, 
puține șanse se întrevăd ca 
în anotimpul rece pâinea, 
legumele proaspete 
conservate să fie 
șug și ieftine.

Ge vom mânca 
și la ce prețuri? 
de estimat. Poate dă Dum
nezeu și pronosticurile me
teo (cu zăpadă la sfârșitul 
lui septembrie) nu se vor 
adeveri, iar agricultorii vor 
putea aduna ceva recoltă 
in această toamnă. Găei 
la iarnă nu vom mai găsi 
nici măcar ce ni se oferă 
acum. Din păcate, sunt 
destul de puține produse 
la prețuri rezonabile, pen
tru buzunarul tuturor: do
vlecei, fasole verde, iube- 
niță și alte câteva, care 
însă nu constituie hrana 
de bază a românului.

VIORICA ROMAN

sau 
din bel-

la Iarnă 
Dificil

t

Gât mai e cald, e bine 
să știm cum să ne 
brăcăm. Se poartă:

— bluzoanele cu mâneci 
scurte sau lungi, cambra-' 
te, nu foarte lungi, având 
în față două cordoane ca
re se leagă în talie;

— fustele „căzute* pe 
linia șoldului, fără cordon, 
lungi sau scurte; cum a- 
cestea se potriveso celor 
subțiri în talie, celorlalte 
li se recomandă să poar
te alt gen de fuste (fie ele 
scurte ori lungi, strâmte 
sau evazate, cloșate);

— bluze cu mâneci scur
te și descheiate la nasturi, 
legate sub bust sau dea
supra taliei |

— pulovere tip marinar 
(pentru diminețile sau se
rile care au devenit răco
roase).

îm-

presară cu verdeață toca
tă. Când s-a răcit, salata 
poate fi servită.

* Salată de fasole ver
de. 1 kg de fasole verde 
se alege (se rup capetele, 
se 
în 
Șl
Din ulei (cam 50 g), pu
țin oțet sau zeamă dc lă
mâie, sare și puțin ustu
roi pisat se prepară un
sos (frecat usturoiul cu
sare -și ulei apoi adăugat 
oțetul), care se pune peste 
fasolea fiartă și se ames
tecă bine. Pentru cine 
suportă usturoiul- crud, 
recomandă puțin praf 
usturoi (uscat): Salata 
presară cu verdeață toca
tă. Iar dacă i se adaugă 
maioneză, salata devine 
și un foarte gustos ape
ritiv.

scot ațele) și se fierbe 
apă cu sare. Se scurge 
se lasă să se răcească.

* 4

nu
se. 
de
se

« cârcă doar atunci când ț 
j se consumă alimente, f 

I șă fie pofta nestăpânită* 
! în fața mâncărurilor | 
ț bune sau „decât, să a-i 
trunc la gunoi, mai binei 
j mănânc" ? J

Am observat preat 
ț multe femei tinere, ime-1 
țdiat după căsătorie și i
* mai ales după naștere.l
* devin mai mult rotun- ț 
. de decât înalte, încâtf 
, trebuie să-și schimbe*

toată garderoba. Să /iei, 
‘ oare gândul că mărita-L
* tă fiind nu mai trebuie ( 
. să-și cucerească soțul 1 
. prin aspectul fizic saui 
t este acel simplu: „Nu«
* mă pot abține de laL
* mâncare" ? Ca femeie, I 
. în primul rând: trebuie
« să-mi plac mie — și mă 
.. întreb dacă ele sunt în- ' 
cântate de Kilogramele f 

’pe care le dețin din a-
* bundență — șl apoi să
* plac altora — și chiar so-
* țul o iubește la fel, și 
■ nu se uită după o altă 
I fâșneață ? Femeia este 
I numită nu doar sexul
* sensibil ci și sexul fru-
* mos și oare mai poți' 
« numi frumoase acele 1 
. tinere femei care abia
l merg pe drum de grase?,
* Dar nu-i nimic, băr- 
ț hatul ca să nu fie în
* disonanță, fși lasă bur- 
J ta mare și bărbie dublă. 
I Când merg împreună 
i pe stradă
* simpatici,
Îtoiase.

IN A

sunt chiar 
ca două bu-

DEL EA NI)

k

ce
lei, 

între 
dăm

„Nocebo" 
lui „Placebo

Este cunoscut în lume- 
medicală „Efectul Placebo", 
care constă in inducerea 
unor stări pozitive prin 
substanțe neutre, pe care 
bolnavul le crede medica
mente de excepție. Vinde
carea se face prin sugestie 
și autosugestie.

Din păcate există și o- 
pusul lui, „Efectul Nocebo". 
Spre deosebire de primul, 
dat de ceva exterior (un 
„medicament miraculos"), 
el vine de cele irțai multe 
ori din interior și este de

fapt generat de gândirea 
negativă a bolnavului. Es
te dat de teama de boală, 
de preocuparea permanen
tă pentru simptomele ei. In
fectul este indus și de 
„gândurile rele" ale omu
lui (ură, invidie, furie), 
sau „gândurile negre* exte
rioare lui, de poluarea psihi
că a lumii contemporane, de 
care nu știe să se apere. 
Iar remediul nu-1 poate da 
decât „Efectul Placebo", a- 
dică gândul bun, pozitiv, 
încrederea și credința.

Pepenele
E vremea pepenilor — 

galbeni și verzi (sau lube- 
nițe). Acesta din urmă, cu 
miezul roșu și coaja ver
de, este supranumit șl 
„fructul setei" și are pro
prietăți curative — curăță 
rinichii, elimină t-------1-
din organism 
constipația.

toxinele 
i și combate 
Deci este re

comandat să facem o cură 
de pepene', acum când se 
găsește la discreție. Putem 
consuma lubenița natur, 
în salate de fructe sau sub 
formă de cocteil (pulpa 
mixată, îndulcită și adău
gat puțin alcool — r 
sau vodcă — și gheață).
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i
i

Cum am mal scris și 
cum lesne se poate con
stata, ziarul nostru dia
loghează consecvent cu 
cititorii și coresponden
ții săi s„ străduiește să 
le răspundă la întrebări, 
să te soluționeze — în 
măsura posibilităților —• 
doleanțele, problemele 
dificile cu care se con
fruntă. Dar vă rugăm 
ci ne înțelegeți, die 
Gheorghe Duma, din co 
«nuna Oișcior, că nu 
putem ieda în ziar toate 
povestioarele dvs, care nu 
au relevanță pentru publi
cul larg, ori măcar pen
tru o parte din colecti 
vi ta le a in care trăiți. 
Probabil ați citit în ziar 
că tn urma unei solici
tări a dvs. ziarul nostru 
a efectuat o anchetă și 
chestiunea abordată este 
pe rale să se rezolve. 
Este salutară și ideea ca 
parlarti^ntarii să viziteze 
unitățile spitalicești, pen
tru a vedea ce se mai 
întâmplă acolo și să pro
pună măsurile care se 
impun (și nu doar insti
tuțiile de sănătate, adă
ugăm noi). Iar nedume
rirea dvs. că unii părinți 
nu-șl controlează copiii 
(băieți șl fete), lăsându-i 
Să bată barurile, disco-

A*.’ A'A"-’A"AWA

ELEC TRH'ICAKEI
‘ Din discuția ce am a- 

VUt-0 cu dl. Savu Tăl- 
maclu, secretarul Consiliu
lui local al comunei 
Bulzeslu de Sus, am aflat 
că a fost aprobată docu
mentația pentru introdu
cerea curentului electric 
In satul Grohot. Satul are 
■1 de gospodării și se află 
la 9 km distanță de re
țeaua de Înaltă tensiune 
cea mai apropiată. Co
muna mal are încă două 
Bate nceîectrificate — Ti-

’Damn^He; Re •
ica și aaestea să fie elec- 
itrificate în viitor, în ca- 
idrul programului de rea- 
'bilitare a Munților Apu" 
seni. (T.B.)

GAZ METAN PENTRU 
ÎNCĂLZIRE

sunt, în orașul Hațeg 
câteva blocuri ce nu dis
pun de încălzire centrală. 
DI. Nicolae Timiș, vice-

de 
de 
târzii

jocuri 
biliard 

din 
în

Din scrisoarea dlui R. 
Ocneanu, din Deva, plă
cută ochiului și sufletu
lui, am reținut aprecie
rile la adresa colectivu
lui redacțional și urarea 
„să rămâneți în conti
nuare la fel și să vă 
bucurați de aceleași suc
cese ca și până acum". 
Cititorul nostru 
clară însă neplăcut 
prins de opiniile 
Liza, din Deva, 
consideră că sunt 
site d» valoare artistică 
creațiile dlui Dumitru 
Hurubă. „Nu știu ce 
cultură are dna Liza șl 
cât de rafinate li «unt 
gusturile literare, se în
treabă dl. R. Ocneanu. 
Dar în peisajul literar 
al gazetei, pamfletele sa* 
tirice ale dlui D Hurubă. 
acompaniat întotdeauna 
de muza lui Coryntină 
dau o notă de umor 
dulce — amar tristei 
perioade d« tranziție pe 
car“ o traversăm cu 
toții. Prin intermediul 
dvs., fi rog pe dl. 
rubă să-șl continue 
rițiile în coloanele

tccile, sălile 
mecanice șl 
până la ore 
noade, după care, 
drumul lor spre casă,
eheflii. conturbă liniștea 
Si somnul oamenilor, a- 
pare firească (nedume
rirea, deci). Asemenea 
lucruri . eprobabiie se 
întâmplă cu dui’-mul 
la sat și la oraș, dar 
nici părinții, nici orga
nele de ordine nu 
sinchisesc. Și nu e 
Ba e foarte rău. 
patronilor acestor 
tăți, pe care nu*i 
treabă nimeni de 
de vacarmul clienților, le 
cade bine. Deh, banii...

Și să mai spunem, die 
Gheorghe Duma, că știm 
și noi Constituția, drep
turile omului. la care 
tot faceți trimitere. șl 
că nu ne-a oprit nimeni 
-— cum ne luați la rost 
— să scriem că vi 
desfăcut o scrisoare, 
atl fost bine primit 
dispensarul comunal 
că e nevoie de 
mulți bani pentru 
nistcrul Sănătății, 
ați „făcut" o întrebare mlui, împreună cu 
la comisia comunală care 
se ocupă cu aplicarea 
Legii 18 șl nu v-a răs
puns, că...

se 
bine. 
Doar 
uni- 

în- 
orar,

s-a 
oâ 
la

mal 
Mi

ră

se de- 
sur- 
dnel 
oare 
lip-

bita-i Coryntină1'. 
punctul nostru de 
dere, paginile 
sunt deschise. Nici

Hu- 
apa- 
zia- 

«U- 
Din 
ve*

ziarului 
n-ar
AWr

UNprimarul localității, ne 
spunea că a fost ibținută 
cota de gaz metan pen
tru ca locuințele celor ce 
trăiesc în blocurile res
pective să beneficieze de 
al doilea foc. (T.B.).

BANI PENTRU CĂRȚI

Consiliul local și Pri
măria comunei Baia de 
Criș au alocat recent 
300 000 lei bibliotecii co
munale pentru procurarea 
de cărți noi. Suma 
este mare —- și nici 
poate fi în condițiile 
getului foarte săraa
dar ea reflectă strădania 
celor două instituții pen
tru împrospătarea fondu
lui de carte pus la dispo
ziția populației. (T.B.)

nu
nu 

bu-

Un semnal al PRM
Ne exprimăm profunda 

îngrijorare față de inten
ția municipalității ca, în 
cadrul vizitei particulare pe 
care ex regele Mihai I 
Intenționează să o efec
tueze în Hunedoara, în 
data de 30 august 1997, 
să-i înmâneze acestuia și 
soției sale Ana de Bour
bon — Parma cheia ora
lului.

Menționăm că, în opinia 
noastră, cetățeanul Mihai 
I si soția sa sunt bine- 
veniti in orașul nostru 
și avem convingerea că 
simpatizanții ex-Majcstăț:i 
salp îi vor organiza o pri
mire frumoasă, după da
tina ospitalității românești.

pentru că la noi nici 
chiar oaspeților nepoftiți 
nu li se închide ușa în 
nas. Dar, pentru liniștea 
și pacea orașului, noi con
sideram mai mult decât 
periculos gestul primarului 
unul eraș în care piomo- 
narhiștii sunt o minoritate 
nesemnificativă de a se 
hazarda, luând, peste vo- 
in'ța Consiliului local, ho
tărârea de a înmâna sim
bolul supunerii absolute 
a orașului unui personaj 
al cărui principal aport 
în istoria României a fost 
acela de a-1 trăda pe ma
reșalul Antonescu și de 
a aduce țara, prin aceasta, 
în cea întunecată

NOU POD PESTE 
CRIȘUL ALB

comuna Crișcîor se 
în construcție

în 
află 
poduri noi pest0 
Alb în locui celor 
de apele umflate ale râ
ului. Unul dintre acestea 
este terminat și va fi în 
curând inaugurat. Podul 
—- din beton — a fost rea
lizat de S.C, „Doimareon- 
struct" S.R.L., patron dl. 
Gheorghe Toma. Oamenii 
de sub conducerea mais
trului loan Raț, șeful 
punctului de lucru de 
aici, au făcut o. treabă 
foarte bună.

PANTOFARUL

două 
Grișul 

duse

Dl. Gheorghe Scrob din 
satul Zdrapți, comuna Griș-

perioadă a sa, stalinismul.
Pentru acest motiv și 

pentru a păstra munici
piului nostru imaginea de 
tolerantă, disciplină și ci
vilizație ne exprimăm pe 
această cale totalul deza
cord cu intențiile decla
rate ale municipalității și 
facem un apel călduros 
la toți membrii și simpa- 
tizanții noștri să se ab
țină de ia orice acte sau 
acțiuni ce nu ne repre
zintă, lăsând în scama lui 
Dumnezeu șj a alegerilor 
viitoare sancționarea unor 
asemenea acte ce lezează 
sentimentele marii majo
rități a populației muni
cipiului.

Crucea 
is- 

1 pe 
ne 

e 
fost

fi bine ca totl să avem 
aceleași „gusturi și pă
reri".

In puține rânduri, -dl. 
Romulus Ciorogariu, din 
sattil Ociu, comuna Vata, 
a auzit un zvon că în 
zilele care au urmat 
Târgului de Fete de pe 
Muntele Găina, din iu
lie a.c.. o bandă de van
dali a distrus
lui Iancu, monument 
toric și de cult, de 
vârful muntelui și 
roagă «ă aflăm dacă 
adevărat, dacă au 
prinși „vandalii" și dacă 
li s-au aplicat măsurile 
corespunzătoare. Cu spri
jinul Inspectoratului Po
litiei Județene, vă putem 
spune, die Romulus Cir>- 
rogariu. că zvonul are în 
el ceva adevăi Poliția 
din Câmpeni a verificat 
sesizarea preotului din 
comuna Avram Iancu. 
referitoare la deteriora
rea Crucii Iancului, dc 
pe Muntele Găina. Din 
primele cercetări se pare 
că nu niște vandali au 
produs stricăciunea, ci 
un val de descărcări e- 
lectrice. Alte organisme 
și instituții aprofundează 
cercetările.

DUMITRU GHEONEA
rYtV

I

I

il
I
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n5
cior, sa dovedește un 
foarte priceput prelucră
tor de piei și, în același 
timp, pantofar. Societatea 
dumnealui preia piei de 
la crescătorii de animale 
din zonă, le tăbăcește, iar 
după aceea croiește 
coase încălțăminte 
care O desface prin ] 
și prin târguri, la 
preț rezonabil. (T.B.)

Și 
pe 

piețe

ȘAPTE SPARGERI 
DE AUTOTURISME 
ÎNTR-O NOAPTE !

La Brad au fost prinși 
în flagrant doi tineri care, 
cu chei potrivite, au pă
truns in interiorul unui 
autoturism parcat pe o 
stradă, de unde încercau 
să fure mai multe bunuri. 
El se numesc Roberto An
tonio Petcovschi, de 29 de 
ani, și Petru Fănel Bo- 
dor, de 17 ani. Nici unul 
nu are o ocupație stabilă, 
iar până la data prinderii 
In flagrant nu aveau an
tecedente penale.

în urma cercetărilor e- 
fectuate s-a stabilit că în 
aceeași noapte de 22/23 
august a.c.. prin același 
mod de operare, cei doi 
au mai spart șase auto
turisme, de unde au fu
rat bunuri în valoare de 
circa 3 000 000 de lei. A- 
cum sunt cercetați în sta
re de ațest.

Trustului Instalații Mon
taj de Izolații și Construc
ții Petroșani a izbucnit un 
incendiu. Era în jurul o- 
rei 5,30, iar pompierii mi
litari au reușit să-l stingă.

S-a constatat că incen
diul a izbucnit de la o 
aerotermă lăsată sub ten
siune. Pagubele materiale 
produse se ridică la a- 
proximativ 3 milioane do 
lei.

Pentru stabilirea ceilor 
vlnovați se fac cercetări.

S-A SPÂNZURAT
ÎN BAIE

PESTE TEOFIL S-A 
RĂSTURNAT REMORCA

La locuința sa din 
nicipiul Brad, a fost 
sit spânzurat în baie 
gil Dehelean, de 37 de 
ani. El a fost descoperit 
de către soție și este tată 
a doi copil minori.

Din verificări s-a consta
tat că, cu câteva luni în 
urmă pe fondul consumi’ 
lui de alcool a mai avi. 
o tentativă de a se sinu
cide.

mu- 
gă- 

Vir-

Duminică după-amiază, 
pe un drum forestier de 
pe raza comunei Rapolt, 
s-a petrecut un tragic ac
cident în urma căruia și-a 
pierdut viața pensionarul 
de 52 de ani, Teofil Ilieș. 
El se deplasa în remorca 
tractorului condus de Ra
du Iov, proprietarul res
pectivului autovehicul. Din 
cauza neatenției tractoris
tului, remorca s-a răstur
nat, provocând moartea 
lui Teofil.

LA 80 DE ANI. A 
MURIT CĂLCAT 

DE MAȘINA !

Gos 
și lo-
E1 a

AEROTERMA
ÎN FLĂCĂRI

Bătrânul Ladislav 
tian avea 80 de ani 
cuia în Hunedoara. 
fOst accidentat mortal în 
timp ce se deplasa pe a- 
costamentul drumului de 
loan Ilie, croitor particu
lar din localitate.

Deși se afla sub influ
ența alcoolului, acesta s-a 
uroat la volan. Rezultatul 
a fost moartea lui Gos- 
tian.

do Rubrică realizată cu 
sprijinul IJP Hunedoara

în
22 august a.c.. în biroul

dimineața zilei

La înfrumusețarea orașului Hațeg contribuie locuitorii sai.

„PA EI, CA E-N BANI 1“
Că oltenii „e oți“, o 

știe toată lumea. Pe-acilca, 
prin Deva, asta se vede 
cel mai bine la piață. 
Acolo und£* oltenii și aiți 
precupeți „de clasă" fao 
legea prețurilor, mal ales 
la legume.

Miercurea asta care trecu, 
prinsăi un dialog 
oltenii ăștia;

— Auziși, bă Sile, că 
lară-i indexă Ciorbea 
pe tăți? Da, bă, Ie dădu

câte șaptcșpe proțcnturl 
la toți. Și la ăi cu lefuri 
ți la penzioniști. Nurna* pă 
noi ne rade toți.

— Las‘ bă, nea Fane, 
că n-om pica noi de 
ieri. Ne indexăm și 
chiar de-acuși. Saltă 
mata vinetele alea la 
tru miare, nu le 
ține-nțepenite Ia trei 
jumătate. Că și eu . 
urc cu roșiile mele 
cinci sutare-n sus.

fra-

— Pă ei, că e-n bani!, 
chicoti a mișto nea Fane, 
în timp ce seria noul preț 
la vinetele lui.

...Miercurea asta de tre
cu ca la o comandă, la 
toată suflarea precupeți- 
lor din piață, toate prețu
rile s-au „Indexat" 
câteva sute 
că e vorba 
arădeni sau 
Dar nu din 
lor, Doamne 
nu ei au născocit indexă" 
rile astea. (L.V.)

cu 
în plus, chit 
de olteni, do 
de tarabagii, 
vina olteni- 
ferește! Că

CONSILIUL MUNICIPAL 
P.R.M. HUNEDOARA

între
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CUVÂNȚULLIBER

Faliment pe piața

uleiului
(Urmare din nag. I)

client t. or noștri, dar de 
câteva zile nu avem nici 
O picătură de sămânță, ne 
spiine e a to vânzătoare 
din mapazin

Lipsa ujeiului pe piață 
reprezintă c problemă nu 
numai a acestui an, ci vifie 
din urmi Și în 1997 fe
nomenul s-a repetat, sur
prinzând Executivul și 
piața descoperită. „Or
donanța 464 a venit pre. 
cum o umbrelă după 
ploaie, avea sa ne măr
turisească un pensionar cu 
care am stat de vorbă. 
A.cum nu mai este ulei

ci ieftin, dar nici

scump. Trebuie să tre
cem la untură, pentru că 
nu avem altă soluție1*. 
Câteva zile „mai rabdă" 
și colerte’-olul, ne-a mai 
spus in Humă aceeași 
persoană

După toate probabili
tățile, încă câteva zile 
bune piața uleiului va 
rămâne pe sec, deși s-a 
alocat din rezerva de 
stat o cantitate însem
nată de ulei.

Dacă vom învăța ceva 
pentiu anul 1998 am a- 
ceastă experi "nță tristă va 
rămâne de văzut. Cert 
este că prin magazine 
bate vântul, iar cine a 
fost pe fază, a dat un tun 
până la sfârșitul săptă
mânii trecute

PUNR „în război" 
cu Guvernul Ciorbea

(Urmare din pag. 1}

mal cu S-a întâmplat, iar 
în al doilea rând cred 
că există o teamă a ju
raților de a da o solu. 
ție în acest caz. Mai 
mult, cred că există și o 
nresiune politică în deci.

le care se iau. Este 
..efiresc «-a întâmplat 
pentru că Ordonanța 22 
este in rtai.. oricărui ca
dru le iep'-hiate"

C iriorm celei dccla. 
rate de către di Valeriu 
Tabi.’l. TUNI* va îna • 
iuta apel la Curtea Su
premă de Justiție pe de o 
parte, iar pe de altă parte 
va solicita o disțuțic în

Parlament asup<a acestor 
acte normative pentru a 
; a ter de I-
Iar cei care le vo
tează trebuie să-și asu
me responsab:litatea po. 
litică.

tu finalul discuției, pre
ședintele l’UNIl ne-a mai 
precizat: „Am fost sur.
prinși de ușurința cu care 
s-a luat această decizie. 
Am fost avertizați din 
acest punct dL> vedere, 
dar noi nu ne-am luat 
un avocat pentru ă am 
contat mai mult pe 
jusi țea «cc.zie. Curții de 
Apel. Indiferent de de
cizie,, merită să te bați 
pentru a aduce legea în 
față" — a subliniat, în 
final, dl Valeriu Tabără.

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCĂ 
SI PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA
VACANTE LA DATA DE 26. 08. 1997

- Agent comercial 45; A- 
gent de asigurare 9. ngent 
pază și ordine 21; Agent 
reclamă publicitară 30; 
Analist 2, Arhitect 2; Ar
hitect clădiri 5: Barman 
33; Bobinator aparataj e- 
lectric 1; Brutar 10; Bu
cătar 10: Cameristă hotel 
4; Cofetar 5; Confecțio. 
ner tricotaje după coman
dă 11. Confectioner — 
asamblor artrcole din tex
tile 30, Consilier econo
mic 1; Contabil 5; Croitor 
62. Croitor — confectio
ner îmbrăcăminte după 
comandă 29; Cusător pie
se din piele și înlocuitori 
1; Cusătni piese la In. 
călțân.inte 29; Depanator 
de aparate radio și TV, 
redresoa» și amplifica
toare 1. Desenator tehnic 
1 ; Dispecer 1 ; Dulgher

pentru construcții 20; Eco
nomist în industrie 1; E- 
lectrician automatizări șl 
forță 1 : Electrician de 
întreținere și reparații 4; 
Electromecanic electroali- 
mentare 16: Electronist 1; 
Faianțar 3; Farmacist 1; 
Femeie de serviciu 2; Fri- 
gotehnist 1; Inginer con
strucții civile, industriale 
ți agricole 4. Inginer con
structor Instalații 1; Ing. 
de cercetare in construcții 
civile, industriale și ag. 
I. Ing. de cercetare în 
prelucrarea lemnului 1 | 
Ing. electromecanic 1 | 
Ing mecanic 2 , îngrijitor 
animale 4 ; îngrijitor clă
diri 2 ; Instalator apă, 
canal 10 ; Instalator frl- 
gotehnist 1 ; Jurisconsult 
1 ; Lăcătuș mecanic 23; 
Măcelar 1 ; Maistru în

T
i11iiiv1iid11.•av.v.v.v
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SOCIETATEA 

COMERCIALA 

„URSUS" S A. 

CLUJ-NAPOCA

Angajează pentru județul Hunedoara

AGENT COMERCIAL

Se cer:

— studii medii sau superioare;

— vârsta maximă 30 ani;

— persoană dinamică;

— aspect fizic plăcut.

Interviul preliminar va avea loc la adre
sa: Aleea Păcii, nr. 2, se. 4, ap. 61, Deva, 
în data de 28. 08. 1997. ora 16.

Informații suplimentare la tel. 064/430201, 
430207, int. 166, 130. (7962)

49,

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ȘI LOCATIV A BRAD

Cu
jud.

sediul in Brad, str. Vânătorilor nr. 
Hunedoara, organizează

CONCURS

pentru 
PRESTĂRI SERVICII.

ocuparea postului de ȘEF SECȚIE

Concursul va avea loc în data de 1 sep
tembrie 1997, ora 10,00. la sediul unității.

Condiții: studii An*'’»* ’ e si ve
chime minim 3 ani în funcții tehnice.

Informații suplimentare la biroul personal 
din cadrul unității, tel. 651843 și 650932.

cu

INSPECTORATUL ȘCOLAR
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

sediul in Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2

Solicită oferte de preț pentru tipărirea u- 
imprimate specifice învățământului. 

Ofertele se depun la sediul inspectora-
\ tului, până la data de 1. 09. 1997, ora 16.

Informații suplimentare la tel. 213315 sau 
1 215755.

A
i

1

■
I

î

PRIMARIA ORAȘULUI 
C A L A N

■ Organizează
I următoarelor posturi:I
:I»»
I

■ tembrie 1997, 
(Gării, nr. 1.

înscrierea 
(măriei orașului Călan, 
(septembrie 1997,
■
I

I
•de papetărie, carte,

Arhitect 
Administrator

Concursul

concurs pentrr ocuparea.;w
Nivelul studiilor

— S — 
— M —

va avea 
ora d.

loc la data de 16 sep
ia sediul Primăriei, str.

iiI

I

se va face la secretariatul Pri- !( 
până la data de 12 ■ ( 

', ora 14. >
Informații suplimentare la tel. 730223. J

CRISPAPIER S.R.L. ORADEA

Angajează urgent:

gestionar — vânzător pentru produc < 
, ziar, revistă in princi- < 

; palele orașe din județul dumneavoastră.
! Salariu lunar: 400—800 DM plus ,un re-} 

■(zervor de combustibil pentru ;
■Ilună.

I

;i

Condiții:

>

•
----------- !

autoturism/ 1;

I

locuință pc;. .nală. carnet auto și 
șină personală

vârsta 20-40 ani

studii medii sau superioare

avantaj: experiență în domeniu.

ma-

«

• ■ 
Informații zilnic între orele 10—14, la!} 

(0591 — 447032 ; 136112 ; 470145 ;!(
interior 19.

tel.
136813 ; 136022,

S.C. ULPIA S.A.

( La cererea repr? -entantului F.P.S.. «Inul 
.•Opruța Aurel, c.f. art. 79 din Legea 31/1990, 

ora 16, la 
societății idunar-a gen - .1“ xtraor- 

a acționarilor cu următoarea ordine de

I

Uțu xlvli Clț V.l» Ull» t J Ulii A-J 
i; convoacă în data de 10.09. 1997, 
!; sc-liul

dinară
<(zi:

1.

2.

3.

Analiza activității Consiliului de Admi
nistrație

Revocarea Consiliului de Administrație <

Alegerea noului Consiliu de Admi
nistrație. (7973)

> 
I
»

.S.VAV.W.‘AV/AVe.,//.VA1.,.V.WA',1A1.’.1A1.1>,.1A

Industria textilă — pie
lărie i | Maistru me
canic 1 : Mecanic auto 
I; Muncitor necalificat 
3b: Operator calculator
electronic și rețele 1 { 
Operator chimist la fa
bricarea altor produse 
organice 2; Operator la 
fabi >rarea mezelurilor 2; 
Ospătar (chelner) 21 ; 
Va tisei 1: Paznic 25 | 
StecntarS 1; Șef depo
zit 1 > Șlefuitor lustrui
tor 1; Șofer autoambu- 
ianțâ 1; Șofer autobuz 6 | 
Șofer autocamion 1 : 
Șofer de autoturisme și 
tamionete 2; Strungar li
ni versal 5; Sudor autogen 
5 Sudor electric 7; Teh
nician arhitect 1; Tâm
plar manual 11; Tâmplar 
universal 17 ; Tinichigiu 
ca ros ier 2; Tractorist 3 | 
Vânzător 48 ; Vânzător 
bilete 4; Vopsitor auto 1; 
Zidar pietrar 4; Zidar 
rosar — tencuitor 21 ; 
Zugrav, vopsitor 15.

Total locuri de muncă 
707.

UNICAPITAL S.A.
.Societate de Valori Mobiliare 
(autorizație C.N.V.IVL gț, 200/1 995)

'Membra a Bursei de Valon București

. Membra.a sistemului de tranzacționare eiectrortlta RASOAO 
Membra ^Asociației Naționale a Societăților de Valori MoDiliare 

Mtinfira a Sofijetatii Naționale de Compensare decontare n Depozitare

INTERMEDIAZĂ 
VANZAREAJ. COMPARAREA DE ACȚIUNI 

PE:
Piața RASDAQ 

Buri a de^Valori București
Piețe organizate $1 supravegheate pe care se tranzactioneaza in deplina legalitalis 

acțiunile dobândite priiTProgramul de Privatizare in Masa

BIROURI UNICAPITAL S.A.:
Magazinul QUASAB-DEVA -Bulevardul DECEBAL Bl. R parter

Tel.: 054/ 211.261
tMagazințiL'QU AS AftxH U MED 0 AR A - Bulevardul DACIA Nri20

Tel.: 054/723.139
k.___ ________ -- ............ — - - —---
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{ VÂNZĂRI -
| CUMPĂRĂRI
• Vând Fiat 121. Tel.

Wi093l, (7696)
• Vând apartament 2 

rumens parter, in spate 
ia (ohitim. Tel. 617393.

(2259)
• Vând garsonieră, s(r. 

Eminescu, bl. 105, sc. B, 
rtaj 3, ap. 24; preț 26 mi
lioane. negociabil.

(2260)
• Vând urgent casă 

îu'ilești, nr. 59,
(7705)

• Vând vacă cu lapte
jestanță, caroserie Dacia 
1100. Sântuhalin, nr. 15 
iL (7701)

• Vând anvelope 825 st 
to și saltele Relaxa. Deva, 
lei. 2.11656.

(2262)
• Vând costumaș mi. 

reasă cu tocă, preț 15) 90o 
lei Tel. 615451.

(2261)
• Vând apartament 3 

numere, etaj 2, zona gării. 
Tel. 612328.

(77081
• Vând casă, grădină 

localitatea Teiu, comuna 
f.ăpugiil. Informații fam 
So,nan loan.

(7695)
• Vând casă cu teren 

ți ancKp gospodărești. 
Mintia, nr. 72.

(7693)
• Vând tractor 415 dublă 

tracțiune, remorcă, cis
ternă 3,6 tone, Deva str. 
i\l. Vlalutță, nr. 29 (peste 
calea ferată).

(8211)
• Vând apartament 2 

camere, str, Streiului, 15, 
bl. 82/51, Deva. Informa
ții la domiciliu.

(8239)

• Vând apartament 2 
camere, decomandat, ui. 
traceutral, preț negociabil. 
Tel. 613781.
f (1865 80)

• Stațiunea de
Cercetare și Produc
ție Pomicolă Geoagiu 
livrează: Rachiu mere 
44-45 grade — 8000
lel/l; Rachiu mere 35 
grade — 6200 lci/1 ; 
Țuică prune 32 grade 
— 6000 lei/1. Prețu
rile includ și TVA.

(7700)

• S.C. CEP ROM IN 
S.A. DEVA organi
zează licitație în vc. 
derea vânzării urmă
toarelor produse: bi. 
rotiri; aparate de 
desen ISIS; dulapuri; 
mese de lucru cu 
planșetă ; scaune. Li- 
citația va avea loc în 
ziua de luni, a fiecă. 
rei săptămâni. înce
pând cu 1. 09. 1997.

(7699)

• Vând apartament 2 
camere Informații tel. 
627516.

(8240)
• l and vitrină frigori. 

ficâ. 120 litri Tel. 641502.
(7440)

• Vând Nissan Combi, 
înmatriculat, preț 8 990 000 
lei. Tel. 233131.

(6&10I
• Vând căței boxer 6 

săptămâni. Hunedoara, De. 
cebal. 6. Tel. 716465.

(6839)
• Vând casă, grădină. 

2690 mp, multiple po. 
sibilități privatizare și 
Oltcit, fabricație 1986. 
Hunedoara, tel. 728012,

(7301)
• Vând țuică veche, 

32 grade, preț negociabil, 
după-masă. Tel. 650850.

(6901)
• S.C. Lica & Moni SRL 

Crișcior vinde cn gros 
făină albă, tip 550, la 
prețul dc 2000 lci/kg, plus 
TVA, la domiciliu și 1900 
lei/kg, pluș TVA, din de
pozitul firmei din Criș. 
cior. Rcl. 656132.

(6900)
• Vând urgent mo

bilă diversă, preț conve
nabil Tel. 225542.

(7625)
• Vând apartament _2 

camere ultracentral, preț 
70.000.000. negociabil. Tel. 
221951, după ora 16.

(2251)
• Vând Lada Combi,

star,, perfectă, tel. 661169, 
preț 7 000 000 lei, negocia
bil. (7659)

• Vând apartament două
camere, Dacia, bl. 18, ap. 
59, 30 milioane, negocia
bil, tel. 621925. (8238)

• Vând apartament două
camere, decomandate. De
va, Micro 15, bl. 66, sc. 
I, ap. 63. Tel. 613110. o. 
rele 10—19. (7697)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiacc. 01 — 6376273 :
018—606131.

ț PIERPERin
• Pierdut certificat fi. 

nanțe înregistrat sub nr, 
3182/1392, din 11 > iunie 
1992, aparținând Socie
tății Paula Excom SRL 
Dcvx Se declară nul.

(7702)
• Pierdut certifioat cod 

fiscal nr. 2116810 aparii, 
nând S.C Manoimpcx SRL 
Orăștic. Sp declară nul.

{7688)
• Pierdut pașaport pc 

numele Barabaș Marius. 
TI declar nul.

(186581)
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medicamente, ațgajăm a- 
gent comercial. Condiții: 
posesor auto, vârsta ma
ximă 35 ani, dc preferință 
studii superioare, .jumiteți 
C.V. și fotografie la fax 
069/216034. (7689)

• închiriez eventual 
vând spațiu comercial, 
ultracentral, Gf mp. Orăș- 
tie, tel. 617671. duvă ora 
20. (7438)

I.. ■*. ■ ■■

| PRECIZARE

(L DIVERSE î
(i . DECESE, )

• Importator direct în 
județul Hunedoara, 
lecționează persoane 
tru vânzări directe, 
tig 50.000 — 70.000 
zi. Sunați azi 
Start mâine !

se- 
pen- 
Câș- 

lei/
627527.

(7720)
• Edităm lucrări de di

plomă. Tel. 611520.
(7139)

i ÎNCHIRIERI. )

• Familia îndure, 
rată mulțumește din 
suflet cu recunoștință 
rudelor, colegilor de 
serviciu, prietenilor, 
vecinilor și tuturor 
celor care prin pre
zență și flori au con
dus pe ultimul drum 
pe col care a fost 

ing. IOAN 
BOTA 

în vârstă de 59 ani. 
Bunul Dumnezeu să-i 
dea odihnă veșnică!

(2258)

!• In legătură cu unele... 
), ciudățenii apărute în
■ J ziarul „Pro SPORT" de 
![ luni, 25 august, referi- 
(> toare la rpeciul Vega 
;! Deva — Dacia Pitești, u
■ î nul dintre semnatari, 
)• cronicarul Nicolae Stan-

I
ciu face următoarea 
precizare :

— în redacția coti
dianului bucureștcan au 
fost comasate și semnate 
în comun și unele in
formații eronate trans
mise da numitul Nicu 
Pasc. Informații care 
ad ac prejudicii morale 

e

și de 'mnginc fostului j 
antrenor Ionel Stânca, Z 
dar și pierderi finan- 5 
ciage Clubului Sportiv < 
Școlar Deva, care a ra- 5 
tat lin contract de ca- 5> 
zare cu un lot sportiv, J 
în modernul său canto- !j 
nament — o realizare de > 
prestigiu în materie. Față< 
de acestea, unicul răs- < 
punzător este N. Pasc, 
care, dacă dorește să de- \ 
vină ziarist, trebuie să z 
învețe că prima condi- z 
ție este documentarea jC 
exactă, urmată de o re- j 
latare corectă. Z

.vz.-.-zz.'zz.-zzzz.-zz.-zz.-.w.v.-.-zz.-zzwzzzzzzzzz.

• S.C. CEPROMIN 
S.A. DEVA produce 
si comercializează : 
mori nrntru cereale 
- 389 000 lei/buc. ;
mașină pentru tocat 
sfeclă - 370 500 lei/ 
buc 'nfotmații la 
le». 62H20.

(7699)

F'

• Societate particulară 
du construcții angajează 
urgent: zugravi; zidari. 
Informații la tel. 616795. 
între orele 7- 15.

(7703)
• Societate comercială 

angajăm vânzătoare snack 
— bar. Tel. 626307.

(2261)
• Căutăm femeie pen

tru îngrijit doi copii 4 și 
G ani. Remunerație foar. 
tc bună 211181, 232652,

(7724)
• Firmă de comerț, cU

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial sau vând. 
Tel. 214643, 222148.

(7974)
• Ofer pentru închiriat 

apartament 
vând căței 
225255.

• SC INFOMIN
DEVA, str. 22 Decembrie, 
37/A (lângă Banca Co
mercială), scoale la licitație 
spații pentru închiriere 
(125 mp). Informații se pot 
obține Ia tel, 213915. 
214718 sau la sediul fir. 
mei. (7704)

• S.C. SERVICE BRA. 
SOVIA S.A. Simeria în. 
chiriază prin licitație 
spațiu destinat activității 
de service în cadrul sta
ției dc service Simeria. 
Licitația va avea Ioc în 
data de 2. 09. 1997, ora 
11, Ia sediul stației din 
Simeria, Șoseaua Naționa. 
lă, nr. 57, 
tel. 661673.

nemobilat ; 
foxtericr. Tel.

(2263) 
S.A.

Informații

(7690)

• Cadrele Inspcc. 
toratului de Poliție al 
județului Hunedoa. 
ra sunt alături de 
familia

sg. maj AUREL 
CORNEA 

decedat prematur, la 
vârsta de numai 28 
ani, în urma unei 
grele suferințe. Sin. 
cere condoleanțe fa
miliei îndurerate.

(7717)

• Soția Margareta mul. 
{urnește tuturor rudelor, 
cunoștințelor, vecinilor, 
colegilor de la Simeria 
șl în mod deosebit dlui 
director Popa Adrian, ing. 
șef Țop Vasile de la fi. 
liala P.A.P.I. Deva — 
Condor și colegilor dc 
la depozit, care i-au fost 
alături la decesul soțului.

GIIEORGHE CUREA
(186583)
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.CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cei mai 

apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lut

Din păcate, cheltuielile continue sporite 
cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, 
într-o economie de piață demolatoare, ne o- 
bligă să majorăm și noi prețul ziarului.

Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este în conti
nuare evident, de șapte exemplare primite gra
tuit pe lună față de cumpărarea cu bucata, 
adică jumătate din prețul abonamentului.

NU UITATI1 REÎNNOITI ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poș
tali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT 1 Abonamentele se 
fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și la 
factorii poștali — numai cu bani în numerar 
—, iar Ia Rodipet, la sediul din Deva, în 
numerar si prin virament. Relații Ia telefoa
nele 2130v7, 233178.

rămâneți cu noii

RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.
I I

1

! Societate comercială
i cu capital privat
! VINDE

• bere „SILVA", 1/2 1
I • bere .,REGUN“ 1/2 1
I • bere „SILVA", 0,33 1

• bere „SILVA" (neagră). 1/2 1
• apă minerală BIBORȚENI, 1.5 1

, • rom 32 grade, 1/2 1
I Relații la depozitul — magazin situat în
• incinta S.C. Polidava S.A. Deva, str. 22 De- 
| cembrie, nr. 257.
5 Telefon : 225904

• S.C. STRATUSMOB S.A. BLAJ
l
J Vinde în condiții avantajoase de preț-
| prin magazinul de prezentare din Blaj, str. 
! George Barițiu, nr. 36, următoarele produse: 
| • mobilier de export și iriter > lormitoare
» biblioteci, comode TV, saltele Relaxa) unicat 
I și serii limitate ;
î • placaj pentru panouri de cofraj;
J " • placaj de uz general din lemn de plop.

Vă așteptăm să testați calitatea produse 
-lor noastre.

| Informații la tel. 058—710426.
*
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I AGENȚIILE DE PUBLICITATE | 
' „CUVÂNTUL LIBER"
I ’j Pentru a economisi timp și bani pti |
J teți publica anunțuri de mică și mare pu- : 
| blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- | 
; țiile publicitare din : j
I • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 1 
| din sir. 1 Decembrie, nr, 35 (în clădirea | 
j Tribunalului județean); — la chioșcul din : 
I CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 1 
| zinul „Comlim"; — la chioșcul din CAR- | 
; TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz : 
I „Orizont"). :
I • HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel | 

716926). .
• BRAD, strada Republicii (tel. 1

j 650968), la sediul S.C. „MERCUR". | 
». • ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- :
I gazinul,,Palia". ’

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 | 
«(in spațiul secției foto). Telefoane t 770367. • 
I 770735.
j Agențiile ziarului nostru asigură, la > 
I taxe rezonabile; publicarea cu maximă ' 
| promptitudine a tuturor anunțurilor de | 
* mică și mare publicitate: j

*—
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