
ÎN ZIARUL DE ASTAZI: Garda Financiară 

contraatacă; Omorul din Aleea Streiului — 
Deva; Jandarmii in misiune; Socăcițele; Fe
meie și bărbat; Și dv. puteți vizita lucrările 
de sculptură in aer liber de Ia Vata de Jos; 
Sport,

ÎN EDIȚIA DE MAINE: • Peste 60 Ia 
sută din vagoanele REM Deva au devenit 
fier vechi • Toamna gâlceava se ascute * 
Grâu a fost destul în țară, dar depozitele 
sunt goale • Este tot mai greu să fii produ
cător agricol.

VREMEA

Vremea va fi predo
minant frumoasă cu ce
rul variabil. In prima 
parte a intervalului se

vor produce avene de 
ploaie. Vântul va sufla 
în general slab șl se va 
produce ceață in zonele 
joase.

Temperaturile minime 
vor oscila între 10—15 
grade C. iar cele ma
xime intre 21—26 grade 
C. (Andrei JursicsinJ

CUVÂNTUL
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i Să nu ne plictisim de bine... i

COLABORARE ROMÂNO — GERMANA — 
PENTRU A REALIZA

Un program pilot de dezvoltare 
a agriculturii huoedorene

Direcția generalii pentru 
agricultură alimentație 
a județului Hunedoara. și 

agronomului Mintia- 
împreună cil un consilier 
-ii ministrului dc • profil 

probleme agricole din 
landul- lieSscd Germania 
au organizat. l:i Deva, un 

■ "ximpdzio’n drept
puni pro

gram pilot pentru dezvol
tarea agi'-.ulturii județu
lui Hunedoara. Specialiș
tii de Ia DGAĂ șl de 'a 
ecntrolc agricolc au par
ticipat la im dialog fruc
tuos cu oaspetele german.

're a împărtășii din ex- 
perionța^i rezultatele ob- 
tilllltp >■> ■■ u-i'l ■ !•> .
dului llisscn. Cum este 
organizată și condusă o 
iermă. ce dotare are și 
cum se furmcază agricul
torii respectiv fermierii 
in Germania au aflat spe
cialiștii noștri in dialogul 
purtat cu dl. Rainer Win- 
dirsch. „Fără munca nu e- 
xista recompensă1, este o 

deviza ce trebuie -să fie 
călăuzii, la viitoarea în
tâlnire sperându-sc să e- 
xiste șj roade.

Simpozionul Organizat 
luni- 1 septembrie a.c., 
la Prefectură cu partici
parea unor specialiști a- 
gricoli din județ a fost 
plin de învățăminte, atât 
teoretice cât și de ordin i 
practic. Dar să vedem, ' 
succint. în limita spațiului 
tipografic afectat, care 
sunt principalele asijecto 
ș: învățăminte desprinse 
din expunerile făcute și 
din dialogul purtat’.

La lansarea proiectului 
pilot trebuie să se por
nească de la întrebarea: 
ce vrem să producem și 
cine cumpără produsele? 
Desigur că la organizarea 
activității productive a 
unei. ferm0 se porne.șțe 
de la factorul genetic, 

A consemnat
MCOLAE T1RCOB

CONFERINȚA DE TRESA

Guvernul dă cu o mână.'dar
ia cu

Conferința de presă a 
Filialei Hunedoara a Par. 
tidului Democrat Agrar, 
care s-a desfășurat lunî> 
l septembrie a.c,, la Deva 
a avut cu precădere ac
cente critice la adresa gu
vernului și a celor care 
la nivele superioare se o- 
cupă de agricultura româ
nească la acest moment.

Preocupările actuale ale 
organizației județene, din 
câte spunea dl. Ghcorghe 
Dregliici, președinte, au 
o largă gamă de acțiune, 
ele vizând atât consolidarea 
internă a partidului, cât

Chinta zilei
— Ce stare trăiește un avocat cari află 

că împricinații s.au împăcat?
— Spaima unui rege care și-a pierdut 

regatul.

cealaltă
și starea prezentă a celui 
care trudește bucata do 
pământ pe care a primit..o.

S-a precizat în acest 
context că un obiectiv al 
partidului este atragerea 
cetățenilor de diferite ca
tegorii profesionale pen
tru a demonstra că PDAR 
este un partid de vocație 
națională, modern- corec- 
tându-și imaginea care-1 
caracteriza ca un partid

•VALENTIN NEAGH

(Continuare în pag. a 2-a)

I Agasați de curățenie și 
J civilizație, unii s; dedau 
I la atitudini care aduc a 

viață din epoca lemnului 
j timpuriu când strămoșul 
» omului stătea atârnat în 
I coadă și scuipa resturile 
, culinar — gastronomice 
Iîn capul conjunglerilor. 

în consecință: confundând 
I orașul cu jungla șj civi

lizația cu primitivismul, 
' acești unii se comportă 
| asemenea unor vietăți 
» rătăcit» mintal printre 
j noi. Concursurile de 
» scuipat Ia distanță, râ- 
I gâit sonor, sau vulgari- 
» tați verbale sunt doar 
(câteva manifestări din 

topul preferințelor aces- 
Itora. Cojile de semințe și 

chiștoacele nu intră în 
J discuție, ele fiind arun- 
i| cate pe stradă din instinct 
» natural reflectând lipsa 
|| de cultură și de bun 
! simț, așa cum ar fi total 
! nepotrivit să le vorbești 
I1 respectivilor despre edu- 
» cație, sau civilizație. Ei 
I nu sunt niște singuratici, 
« dimpotrivă umblă în gru. 
| puri căniră răutăcioșii le 
. spun haite și sunt în 
I stare să umilească nană 
, la a agresa pe oricine ar 
| îndrăzni să aducă o fă- 
• râmă de 'bine în întune
ci cimea minții lor. Victi- 
» mele unui comportament 
| preluat și îmbunătățit — 
« amplificat propulsat spre 
I

I
I
I 
I
I
I
I 
I
I

CURSUL VALUTAR
2 SEPTEMBRIE

• 1 dolar SUA -7478 ici
• 1 marcă germană 4103 Iei
• 100 yeni japonezi 6152 lei
• 1 liră sterlină 11971 Ici
• I franc elvețian 4999 lei
• 1 franc francez 1219 lei
• 100 lire italiene 421 Iei

Gursurile incluse In această listă au 13 bază 
cotați! ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta Ustă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor In 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

ținutul mioritic de ulti- » 
ma revoluție" acești a- | 
vortoni sociali ar fi scoși ’ 
în afara grupului de chiar 1 
cel mai primitiv dintre ' 
triburile străvechi. Ex- | 
cepționali fabricanți de I 
prozeliți, având drept î 
apanaj intelectual mâr- I 
lăniile colectate sau cap- J 
tate de — pe — te — | 
miri — unde, ei sunt su- » 
pușii cuminți ai Zeului | 
înjurăturilor triviale care , 
nu au nimic de-a face | 
cu ființa rațională nu- J 
mită Om. Trăind în cer- ț 
cui mintii lor strâmte ’ 
evenimentele. indiferent > 
do calitatea acestora, I 
pozitivul este transformat J 
în negativ, albul în ne- | 
gru. frumosul în urât. » 
binele în rău și tot așa | 
până când ceea ce a mai . 
rămas din mintea lor | 
consideră că totul este J 
convertit după chipul și | 
asemănarea lor. Pare | 
oarecum neverosimil, dar < 
nu este vorba despre > 
vreo colonie de sălbatici I 
sau extratereștri- ci des- J 
pre vreo câteva zeci de | 
exemplare trăitoare, vro- » 
iam să spun târâtoare. | 
care trăiesc fări proble- , 
me în toatg orașele, in- | 
clusiv în Deva. Deși, » 
fără ei, poate ar fi totul | 
plictisitor de curat și . 
bine... |

DUMITRU HURUBA

(Continuare în pag. a 2-a)

Ta bara națională de sculptură V ața — Băi ’97

„Afirmarea prezenței spirituale 
in mijlocul naturii"

' Aspectului arhitectural 
\ modern al stațiunii Vața
. Băi i s-a alăturat, de cu.

rând, o imagine inedită: 
) cea a lucrărilor d.-> sculp-

tură realizate în cadrul 
. Taberei naționale de
1 sculptură organizata pen.
) tru prima dată la Vața.
1 Desfășurată pe întreg 

parcursul lunii august- 
j. tabăra s-a finalizat du.
i minică (31 august), când

a avut loc vernisajul 
acesteia, în prezența o. 

1 ficialităților județului, a
1 numeroșilor invitați.

Gu acest prilej, lucră, 
rile artiștilor plastici din 
județ, și din țară, expe
riența unei asemenea ta
bere, au fost apreciate 
nu doar de către repre. 
zentanții organizatorilor 
(dnii loan Sicoe, consi
lier — șef al Inspecto
ratului pentru Cultură 
al județului Hunedoara, 
Ovidiu Muntean u, direc. 
tor general al Direcției 
de Telecomunicații Hu
nedoara și respectiv 
Gheorghe Rus, primarul 
comunei Vața), el și de 

alți invitați (dnii Nicolae 
Segesvari, subprefectul 
județului, senatorii Con
stantin Blejan și Andrelu 
Oprea, profesorii Mircea 
Bâtcă, președintele fi. 
Halei Deva — Petroșani 
a UAP și Dorin Grișan, 
președintele comisiei de 
cultură din cadrul Con
siliului Județean). Sub

A consemnat 
GEORGETA BÎRJLA

(Continuare în pag. a 2-a]
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Conferința
(Urmare dm oag. Il

reprezentând doar intere, 
sele specialiștilor din a- 
grictiltură.

In plan organizatoric, 
s-a spus că la 18 sep
tembrie a.c. este stabilită 
data la care va avea loc 
adunarea de constituire a 
Organizației județene a 
femeilor, că biroul execu- 
tiv al filialei este preocu
pat de pregătirea adunării 
de constituire a organiza
ției județene de tineret.

După cum spuneam. în 
cadrul conferinței de presă 
un accent deosebit s-a 
pus pe ceea ce se întâm
plă astăzi în agricultură 
și în viata oamenilor de 
la sate.

Cuvinte critice s-au 
spus la adresa primului 
ministru care la întâlni 
rea cu patronatul agricol 
ți o parte din sindicate 
a recunoscut că s-a întors 
spatele agriculturii româ
nești, dar că în viitor va 
încerca să acorde priori
tatea necesară, până in 
prezent- nici primul mi
nistru. nici ministrul a- 
griculturii nu au dovedit 
că au o strategie reală, 
care să poată fi luată în 
considerare. Mai mult, 
ministrul agriculturii a 
afirmat că este posibil ca 
în viitoarea campanie a- 
gricolă să nu se simenii 
mai mult de 1 000 000 de 
hectare, ceea ce ar peri-

„Afirmarea prezenței i
spirituale în mijlocul j

naturii" }
(Urmare din pag. 1) Cu experiența mai mul- ț
—    ■——— tor tabere de acest gen ori i 

tineri absolvenți ai Aca- J
liniind însemnătatea a- 
fectivă a acestui eveni
ment- „afirmarea prezen
ței spirituale în mijlocul 
naturii", diversitatea te- 
n.c. . < ■ i-
ticul do artă Octavian 

Bartossa conchidea: „Sun- 
1 tem fericiți că putem sa 
ț inaugurăm acest muzeu 
t în aer liber al artei ro- 
’ mântsti și la Vața".

A lost remarcată, de 
asemenea, considerată 
binevenită și „dorită șt 
cu alte ocazii" colabora
rea organizatorilor- în 
special sprijinul financiar 
al Direcției de Telecomu. 
nicații (pe lângă cele 30 
de milioane ale Ministe
rului Culturii) în realiza
rea unor asemenea acte 
de cultură Organizatorii 
au asigurat condițiile și 
materialele necesare iar 
sculptorii au venit cu 
ideile și ger. i -.atea lor 
creatoare; ce a rezultat 
poate fi văzut de-acum 
înainte de către toți cel 
care vizitează încântătoa- 

' rele locuri ale stațiunii 
ț ți comunei Vața.

de presă
elita pâinea anului viitor.

PDAR susține că este 
absolut obligatorie o stra
tegie de dezyoltare econo
mică a României bazată 
pe agricultură, dar nu pe 
baza „cuponiadei“ ce a- 
duee aminte de alte vre
muri si treburi. în legă
tură cu acest lucru s-a 
arătat că viitcrul cupon 
acordat de guvern are o 
valoare de 130 000 de lei, 
în timp ce aratul- semă
natul și semințele tratate 
pentru un hectar costă 
minimum 1 200 0*0 de Ici. 
Această metodă are un 
caracter populist și elec
toral.

Optimis’îi.ul și speranțele 
agricultorilor sunt blocate 
șt de Hotărârea de Gu- 
‘ era care stabilește o creș
tere a TVA-ului ia grâu 
de la 0 la 13 la sută. A- 
cest lucru face ca ps de 
o parte guvernul să cU i 
cu o mână dar pe cealaltă 
parte să ia cu cealaltă.

Filiala județeană a PDAR 
și-a exprimat dezacordul 
față dt> faptul că, deși 
aflat în județ, ministrul 
agriculturii a preferat să 
se întâlnească cu fostul 
rege Mihai, în Ioc să fie 
prezent la unele mani
festări cu caracter major 
în munca și viața agri
cultorilor din județul Hu
nedoara. S-a apreciat că 
aceasta denotă importanța 
pe care o acordă, chiar 
de la vârf, guvernanții, 
față de agricultură.

demiei de artă, au fost ar- 1 
tizanii lucrărilor realizate 
în piatră și marmură . 
sculptorii: Ana Zoe Pop ’ 
icu lucrarea „Chivot"), \ 
Corneliu Tache („Altar“J, l 
Nicolae Ghiață (, Pâdu- . 
rea împietri'ă"), Dan ’ 
Block („Cutia Pandorei"), ț 
Alexandru Tache (14 ani, ț 
„Fereastra") și hunetio- 

renii Nicolae Adam („Spa
țiu sacru"). Ernest Ko

vacs („Secțiune în munți"). I 
loan Mcdruț („Izvor"), i 
precum și maestrul Ghe. 
Iliescu Călinești (prese- ' 
dintele UAP din Româ- i 
nia) care, în momentul 
vernisajului, se află la l 
București pentru a-și / 
turna lucrarea în bronz. î 

Organizatorii mai aduc
mulțumiri pe această cale i 
dnilor direct' ri loan Ha. i 
țegan (Marmosim Si me- ? 
ria) și Ion Radu (Hidro- î 
centrala Râu Mar> Rete. ț 
zath prin intermediul că. î 
rora au fost asigurate 4 
materialele necesare ți 7 
respectiv transportul a- J 
cestora la Vața. i

J

LUCRĂRI DE REPARAȚII
Cum aflăm dc la dna de flori din Deva se faa 

inginer Francisca Viorica în prezent și reparații cu- 
Cristea, pe lângă lucră- rente la câteva ateliere 
iile obișnuite de pregă- care vor intra din nou 
tire a terenului și a pa- în producție. Se con
turilor germinative 'pen- struiește de asemenea 
tru culturile din toamnă un nou sediu pentru 
— primăvara, la Serele birourile serei. (E.S.)

Alături de tinerețe uiți de problemele bătrâneții. 
Foto SOCAC1 ANTON

MIERCURI, 3 SEPTEMBRIE

C TVR 1 )
6,00 România: ora 6 fix!; 

9,00 TVR Cluj-N ; 10 05
TVR lași; 11,00 TVR Ti. 
mișoara; 12,05 Sensul 
tranziției (r); 12,55 Micro- 
recital; 13,05 Secretele ni
sipului (r); 14,10 Șeicul
(r) ; 14,55 Bursa invențiilor 
[rj; 15,05 D.a.; 15,30 Eco- 
turism; 16,00 Pro Patria; 
17,05 Specialitatea casei
(s) ; 17,35 Mag. s'portiv; 
18,00 Tele — estival Ca
mei Planet; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 
21.00 Mândrie și prejude
cată (s); 22,00 In flagrant; 
23,00 Canary Wharf (s);
23,30 Jurnal.

C TVR 2 )
7,00 TVM Telematinal;

8,30 Canary Wharf (r);

8,55 Cazul Paradine (f/ 
r); 11,00 Medicina pentru 
toti (r); 11,35 Sunset Beach 
(r); 12,30 Piața Spaniei
(r) ; 13,30 Em. în limba 
maghiară; 14,30 Ce bine 
e acasă! (s); 15,10 Știri 
bancare ți bursiere; 15,30 
D a.; 16.00 Secretele nisi
pului (s); 17,00 Șeicul (s); 
18,00 Puterea, pasiunea
(s) ; 19,00 Cultural (mag.); 
20,00 Necunoscuții (f); 21,40 
Sunete fundamen-ale (mag.);
22,30 Credo; 23,30 Cultu
ral (mag.); 0,00 TVM. Me
sager.

[ANTENA 1)
6,30 Tclc — Dimineața; 

9,40 Viața în trei (s); 10,20 
Iluzii (r); 11,10 Misterul 
zborului 1501 (f/r); 12,45
Medalion; 13,10 Model A- 
cademy (s); 13,35 D.a.;
14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,10 Ni
xon (do); 1610 Madison

Un program pilot de dezvoltare 
a agriculturii hunedorene
(Urmare din pag. 1)

adică de la potențialul 
productiv al animalelor, 
apoi se iau în considera
ție posibilitățile de creș
tere a efectivelor până 
la dimensiuni optime, con
dițiile de prelucrare și va
lorificare a produselor în 
zonă. De asemenea, se iau 
în calcul modalitățile de 
a face cunoscute produsele 
prin reclamă, cât și efec
tuarea unui test asupra 
preferințelor și gusturi
lor consumatorilor. fără 
a neglija producția ecolo
gică și protecția mediului 
înconjurător.

Evident în toate fazele 
trebuie ca pe fluxul pro
cesului de producție să se 
simtă prezența specialistu
lui.

în reușita acțiunilor im
portantă este alegerea oa
menilor cu tragere de i- 
nimâ și pasiune pentru 
meserie, oferind u-se șansa 
celor angajați să vină cu 
gândire și aport Dropriu 
în privința obținerii și 
desfacerii produselor, asu
pra măsurilor de reușită 
făcându-i pe oameni să 
înțeleagă că dacă se pro
duce mai mult și mai 
ieftin este în interesul lor, 
al familiilor, al locuitori
lor din zonă și ăl țării 
în ansamblul său. Călăuza 
în actiune .pentru fiecare 
trebuie să fie aceeași, a- 
nume că „fără muncă nu 
există recompensă".

Iată punctate câteva 
din asoectele esențiale re
levate de către dl Win. 
dirsc i în legătură cu si
tuat a agriculturii din Ger
mani »■ • Dotarea agricul
turii Germaniei înseamnă

(s); 16,50 Iluzii (s); 17,40
Totul despre Guvern; 18,45 
Telerebus; 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30
Observator; 21,30 Expecuțic 
riscantă (f.a.J; 23,15 Știri; 
23,25 Disraeli (s); 0,30
Kassandra (s).

[pro - tvD
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Sport la mi. 
nut; 9,15 MASH (ș); 9,45 
Tânăr și neliniștit (r);
10.30 Șoapte dc iubire (r); 
11,15 Capcana timpului 
(s); 12,00 Răpiri misterioase 
(s); 12,55 Știri; 13,00 Am 
întâlnit ți români fericiți;
13.30 Lecția americană; 
14,00 Generația PRO; 14,30 
D.a.; 15,00 Maria de Na
dia (s); 16,00 Tânăr ți 
neliniștit (s); 14,45 Șoapte 
de iubire (s); 17,30 Răz
boi în viitor (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30

acum câte 4000 DM pe fie
care ha • Prețul mediu 
al unui ha de pământ este 
de 33 000 DM, față de 
Danemarca .unde costul I 
est» de 14 000 DM • In
școlarizarea agricultorilor 
se merge pe principiul 
parcurgerii obligatorii a 
treptelor de ucenic, calfă 
și aooi maistru • Mări
mea unei ferme medii în 
landul Hessen a fost de 
9 ha cu 20 de ani în ur
mă, este de 20 ha în 
prezent și va ri de 40 ha 
în 2010. menținând O spe
cializare strictă a pro
ducției • A existat ți se 
menține un puternic sis. 
tem de subvenție a agri
culturii • Pentru a-j ajuta 
pe fermieri aceștia trebuie 
să facă dovada că au pre
gătirea necesară, că po
sedă minim 12 ha teren, 
în aceste condiții banca 
acordând credite pentru 
cumpărarea de tractoare 
și utilaje (documentând că 
acestea vor lucra șj pen" 
tru alte asociații sau fer. 
me), astfel primindu-se 
credit pe durată de 10 
ani cu dobândă de 3,5 
la sută.

Din aceste date coate se 
trag și la noi învățămin
tele cuvenite, să ne miș. 
căm spre rezultate per- 
fci mante, pe măsura po
tențialului de care dispune 
agricultura. Ca «„concluzie 
la cele relatate, an» des
prins intenția consilieru
lui german de a colabora 
pentru progresul agricul
turii județului nostru, ex- 
primându-și dorința de a 
reveni cu noj. dațg și pen
tru a vedea roadele cola, 
borării și ale demarării 
programului pilot propus.

Știri; 20,00 Vulturul reșu 
(fa.); 21,50 Ș
Fam. Bundy (ș); 22,30
Viata ca în filme (si-.

(PRO-TVJEVfl)

6 00 — 7,00 Reluări; 
15,00 — 16.00 Ft. Reboot 
ep. 10 ș divertisment; 
18,15 — 18,35 O poveste 
adevărată: „Viata ca o 
haltă"; 21,50 — 22,00 Știri 
locale.

[P EVAS AT
7,00 — 12,30 Reluări; 

13,00 Videotex!; 17,00 Pre- 
ciosa; 18.00 Desene ani
mate; 18,30 Deșertul vor
bește (doc.); 19,00 Casa 
de nebuni; 19 30 Farmacia 
de gardă; 20,00 Familia 
Patterson (f); 21,30 Zoo;
22,30 Mămica polițirt; 23,00 
Vânătoarea (f); 0,15 Serial 
erotic.
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Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); T1BERIU ISTRATE, vicepreședinte (redactor șef adjJj 
SABIN ( ERBU. M1NEL BODEA, NICOLAE TlRCOE membri.
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ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Mânu scrisele (publicate sau nu) nu se inapoiazâ autorilor.
Tiparul ex-cutat la S.C. POLIDAVA S.A. Deva.
' r'e lucru cu publicul : zilnic de luni până vineri. între orele 8—18, la sediul redacției și la telefonul 21 12 75.

X':+:w^x-.-xx*x::x::<x:x;: 
. ............................................ .................................................• • •

r w: ■XvX■ •
T

...........

ANUL IX • NR. 1964 • MIERCURI, 3 SEPTEMBRIE 199J
■v.



uwuuw

«W«.cpt îdiansiirdepe nd e n t

♦ Sport .•’♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦

LA 13 SEPTEMBRIE ÎN 
JUDEȚUL NOSTRU

Un interesant 
raliu al frumuseții
• Până la data de vineri, 12 septembrie, 

domnișoare și doamne posesoare de permis 
de • conducere se pot înscrie la un atractiv 
raliu al frumuseții, la A.C.R. Deva.

* Raliul se va desfășura pe traseul Deva 
— Șoimuș — Bă lata — Hărău — Uroi — Ra- 
polt — Bobâlna — Geoagiu — Geoagiu Băi 
și retur.

*

h Ș
•
I
a 
h
i

A-M.MAVZ.W.

Recent, la sediul Fili
alei Deva — Hunedoara 
a Automooil Clubului Ro
mân a avut loc o confe
rință de presă la care 
dl Ioan Staler directorul 
filialei ți dl Vâsile Popa, 
director al concursului, 
au anunțat organizarea 
unui „Raliu al frumuse
ții" ia care pot participa 
reprezentante ale sexului 
frumos, posesoare ale per
misului de conducere, la 
un interesant raliu de 
regalar^ate. ce se va 
desfășura Ia 13 septem. 
brie. înscrierile se fac la 
ACR Deva, până în da
ta de 12 septembrie. Sâm
bătă dimineața între o- 
rele 9—9,30 se vor efec
tua ver ficările admin" 
trativă și tehnică a au
toturismului și anunțarea 
ordinii de start. De la 
9,30 la 10 concurentele 
se vor prezenta la start 
și la această oră (10) se 
dă startul la prima ma
șină, apoi la următoare
le, din minut în minut. 
Ora de sosire la Geoagiu 
Băi a primei mașini es
te 10,48, după care ur
mează proba de îndemâ
nare (jaloane). După a- 
ceea are loc regruparea

concurentelor, fiindcă la | 
ora 12, se dă startul (re-| 
tur. din minut în minut, I 
în ordinea înscrierilor). | 
Sosirea la Deva va fi lai 
Complexul Lido, la oral 
12,49. Tot aici, dacă vne-l 
mea este bună, va aveai 
loc festivitatea pe tera-1 
să, iar dacă plouă, în re-1 
staurantul Lido. I

Relații mal detaliatei 
se pot lua la sediul ACR | 
din Deva, tel. 212822. I 

Organizatorii „Raliului I 
frumuseții" adresează ru-l 
gămintea celor pasionați» 
dp automobilism, dispușii 
să încurajeze și promo-1 
veze acest gen de concurs! 
și pentru sexul frumos,! 
sunt rugați să sponsori-J 
zeze organizarea' acestui! 
concurs inedit. Iată șij 
care sunt oficialii raliu-1 
lui : Mircea Băgăianu,”
președinte. Dorin Recla-I 
ru (comisar sportiv), Va-J 
sile Popa (director' con-l 
curs), loan Staier (direc-J 
tor organizatoric), Ște-I 
fan Varga (relații cu! 
concurenții). Maior Alex.l 
Mocanu, Florin Comă-! 
nescu (secretar), dr. Ion I 
Rădulescu (medic), pre-! 
cum și 8 arbitri pe tra. I 
seu. .

I

S-A ÎNCHEIAT 
ETAPA A IV-A 

LA ȘAH
Etapa cu numărul 4 a 

campionatului 
de șah rapid 
1997 s-a încheiat dumi
nică la Deva. Locul I a 
fost ocupat de maestrul 
internațional Adrian Ne- 
gulescu — Dinamo Bra
șov — . fost campion na
țional. Pe locul 2 s-a cla
sat MF Iulian Sofronie 
— Dinamo Brașov, iar 
pe locul 3 — M.i. Codruț 
Florescu — clubul de șah 
Deva, urmați de alți 6 
maeștri internaționali. Au 
participat 20 de șahiști.

Organizatorii, Direcția 
județeană pentru Tineret 
și Sport — Comisia ju
dețeană de șah și Clu
bul județean de șah De
va mulțumesc pe această

național 
pe anul

cale conducerii 
Normale „Sabin 
din Deva, care 
duit competiția, 
liu Hotăran).

Școlii 
Drăgoi“ 
a găz- 
(Corne-

și acrobatică. Din păca
te, fetele noastre n-au 
început strălucit.

CAMPIONATUL

DE TINERET — REZERVE
REZULTATELE ETAPEI A V-A: Univ. Craio

va — Farul C-ța 5—0; F.C.M. Bacău — Gloria Bis
trița 0-0- Otelul Galati — Jiul 2—2; F.C. Argeș — 
Ceahlăul P.N. 12—2; C.S.M. Reșița — „U" Cluj-N. 
2—1; Rapid — Petrolul 0—0; Dinamo — F.C. Dâm
bovița 3—0; Foresta Fălticeni — Sportul Stud. 0—1}

I

I 
l

Jiu! — F.C. Național; Ceahlăul — Oțelul ; U" Cluj
— F.C.M. Bacău; Sportul — Univ. Craiova; Gloria
— Foresta; Farul — Rapid; retrolul — Dinamo; F.0. 
Dâmbovița — F.G. Argeș.

F.C. Național — Steaua 0—0. 1

CLASA MEN T U L

13 î13»
1. Steaua 5 4 1 0 12— 3
2. Sportul Studențesc 5 4 1 0 11— 6
3. Univ. Craiova 5 4 0 1 20— 4 121
4. Rapid 5 3 2 0 11— 1 11L 11*5. Petrolul 5 3 2 0 13— 6
6. F.C Argeș 5 3 0 2 19—11 »♦
7. Farul Constanța 5 2 1 2 11—13
8. Dinamo 5 2 1 2 8—10 7?
9. Otelul Galati 5 2 1 2 9—13

10. F.C.M. Bacău 5 1 3 1 8— 8 «.♦
ÎL „U“ Cluj-Napoca 5 2 0 3 6— 8 «1
12. C.S.M, Reșița 5 2 0 3 10—13 «l
13. F.C. Național 5 1 2 2 9— 8 îl14. Jiul Petroșani 5 1 1 3 8—10
15. Foresta Fălticeni 5 1 0 4 4—11 sl
15. F.C. Dâmbovița 5 1 •0 4 6—17 31
17. Ceahlăul 5 1 0 4 4—20 3Î
18. Gloria Bistriț.) 5 0 1 4 3—10 1 >

ETAPA VIITOARE: Steaua — C.S.M. Reșița ; ’

1I
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LAUSANNE
CAMPIONATELE 
MONDIALE DE 
GIMNASTICA 

De duminică seara,
dată cu ceremonia des
chiderii oficiale a com
petiției, a început la 
Lausanne, în Elveția, eea 
de-a 33-a ediție a Cam
pionatelor Mondiale de 
gimnastică. Peste 5 000 
de spectatori și impor
tante oficialități au ur
mărit cu interes deschi
derea acestei importante 
competiții, spectacolul de 
varietăți, demonstrațiile 
unor ansambluri de gim
nastică sportivă, ritmică

LOTUL DE TINERET 
PENTRU MECIUL 

CU ISLANDA
După cum mulți știm, 

imediat după meciul cu 
Liechtenstein, reprezen
tativa noastră de fotbal 
va întâlni Ia 10 septem
brie, la București, forma
ția similară a Islandei, 
din grupa a VIII-a pre
liminară a C.M. întrucât 
Liechtenstein nu are e- 
chipă de tineret, forma
ția lui Pițurcă se întâl
nește pentru pregătirea 
meciului cu Islanda, ce 
are loc marți. 9 septem
brie. Victor Pițurcă a a- 
nunțat componența lo
tului său : Tufisi, Lobonț, 
Contra, Curt, Crăciunes-

cu, leneși, Miu, Hîldan, 
Tararache, FI. Petre. Tri- 
că. Liță. Luțu. Roșu. C. 
Munteanu, 
Mihalcea, 
Baciu.

B. Andone, 
Reghecampf,

MIHAI LEU
. SE PREGĂTEȘTE

Campionul nostru mon
dial la box profesionist, 
hunedoreanul Mihai Leu 
se pregătește cu seriozi
tatea ce îl caracterizează 
pentru meciul său, din 
20 septembrie, în care 
pune în joc centura de 
aur, in varianta WBO. țn 
fața irlandezului Michael 
Caroth. Printre invitații 
săi din București, la a- 
cest imoortant meci al 
vieții sale, se numără și 
primarul Capitalei. Viorel 
Lis, un pasionat al 
boxului.

ARBITRII SI OBSERVATORII 
DIN DIVIZIA D

CASINO ILIA — CFR MARM, SIMERIA, arbitri: 
Daniel Dudaș, Cristian Kuszai și Gheorghe Emilian. 
Obs. Sever Bogdan.

VICT. CALAN — ASA AURUL BRAD : Stan Hanzi, 
Marian Lucaci și loan Lavu. Obs. Pavel Marincău.

CONSTR. HUNEDOARA — MIN. bARBATENI : 
Traian Melha, Daniel David și Nlcolae Pândărelu. Obs. 
Doru Toma.

CSM PAROȘENI VULCAN — RETEZATUL HAȚEG: 
C-tin Dănilă, Daniel Ilincea și Zoltan Gergely. Obs. 
Mircea Sârbu.

METALUL CRIȘCIOR — F.O. DACIA ORAȘTIE: 
Daniel Haidiner, Virgil Gherghel și Alin Țibichi. Obs. 
Cantemir Buciuman.

MIN. ANINOASA — MIN. TELIUC: Ionel Adam, 
Nicolae Albtdescu și Stelian Chiriță. Obs. Vasile Nemeș.

MIN. GHELARI — MIN. LIVEZENI : Adrian Radu, 
Silviu Medrea și Tiberiu Nistor. Obs. Lazăr Kelemen.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
CIF ALIMAN BRAD — GLORIA BRETEA ROMA

NA : S. Ciotlăuș, C. Orbonaș și V. Iacob. Obs. Ilie Ște- 
făniță. UNIREA VEȚEL — SANTOS BOZ : D. Tirt, CI. 
Durlescu și R. Avram. Obs. Ioan Deac. FORESTA O- 
RAȘTIE — VICTORIA DOBRA : A. Costea, M. Brându
șa și I. Danciu. Obs. Emil Muntean. FOTBAL START 
DEVA — AVÂNTUL ZDRAPȚI : I. Mândru, Ilie Pană 
și K. Magyari. Obs. loan Simion. GLORIA GEOAGIU 
— MIN. II GHELARI : C-tin Dineș, V. Gavrilă Și S. 
Barbă. Obs. Mircea Pădurean.

DE LA SUBCOMISIA DE 
DISCIPLINA, ARBITRI

Arbitrii Erno Magyari (Hd.) și Valentin Verdeș 
(Brad) au fost suspendați câte 2 etape pentru aplicarea 
eronată a regulilor de joc la meciul Casino Ilia — Min. 
Bărbăteni, din 24 august și respectiv, la meciul Vict. 
Călan — Retezatul Hațeg, din 24 august.

REZULTATELE ETAPEI A 4-A: Dunărea Ga
lați — Dunărea Călărași 3—2; Poli. Iași — Poiana 
Uampina 2—0; Dacia Unirea Brăila — Metalul Plo 
peni 6—1; Foresta II — Nitramonia Făgăraș 1—1; 
Rocar Buc. — F.C. Brașov 2—0; Petrolul Moinești 
— A.S. Midia 4—2; Tractorul Brașov — F.C. O- 
nești 2—0; Precizia Săcele — Astra Ploiești 0—0 ; 
Gloria Buzău — Metrom Brașov 1—0.

CLASAMENTUL
1. Astra Ploiești 4 3 1 0 10— 2 10
2. A.S. Rocar Buc. 4 3 1 0 6— 0 10
3. F.C. Onești 4 3 0 1 10— 6 9
4. AS. Midia * 3 0 1 9— 7 9
5. Foresta II Fălticeni 4 2 2 0 8— 2 8
6. F.C. Brașov 4 2 1 1 6— 4 7
7. Tractorul Brașov 4 2 1 1 4— 2 7
8. Gloria Buzău 4 2 1 1 5— 6 7
9. Dacia Unirea Brăila 4 2 0 2 13— 7 6

10. Metrom Brașov 4 2 0 2 3— 3 6
11. Dunărea Galați 4 1 2 1 6— 8 5
12. Precizia Săcele 4 1 1 2 4— 6 4
13. Politehnica Iași 4 1 0 3 3— 6 3
14. Petrolul Moinești 4 1 0 3 8—12 3
15. Poiana Câmpina 4 1 0 3 2— 8 3
16. Metalul Plopeni 4 0 2 2 1— 9 2
17. Nilramoni.) Făgăraș 4 0 1 3 2— 5 1
18. Dunărea Călărași 4 0 1 3 4—11 1

ETAPA VIITOARE : F.0. Onești — Gloria Bu-
zău; Astra Ploiești — Tractorul Brașov; A.S. Midia 
— Precizia Săcele; Dunărea Călărași — -Metalul 
Plopeni; Nitramonia Făgăraș — Dunărea Galați ; 
F.G. Brașov — Foresta II ; Metrom — Rocar; „Poli" 
Iași — Dacia Brăila; Poiana Câmpina — Petrolul 
Moinești.

UMOR ÎN LUMEA SPORTULUI
tânăr, ce fotbal mai ju.
cam-

Q Asistând la o cursă 
de 10 000 metri plat, un 
spectator îi s pune veci, 
nului sS« ;

— Atletul acela c« ba
tista roșie la gât, după 
părerea mea. va ajunge 
primul la finiș '

— Care batistă roșie ? 
se miră celălalt. Aceea.i 
limba !

★

0 Ea a venit de dragul 
lui ta meci. El e furios 
că a întârziat, deoarece 
ea s-a hotărât greu cum 
să sc îmbrace. De la un 
vecin află că scorul este 
0—0. Ea. cu multă tan. 
drețe și entuziasm, spu
ne :

— Ai văzut, dragule, 
n-am pierdut nimic!

îmi amintesc, Fă- ț 
nete: ai dat o dată cu i 
capul în bară și toată ) 
lumea a strigat: ,,Goool ț

0 Vn arbitru delegat î 
să conducă o partidă de i 
fotbal între două echi- l 
pe de categorie inferioa. 1 
ră se adresează recepția-1 
norului de la hotelul un-1 
de este cazat: J

— Nu vă sunărați, cam 1 
cum sunt tratați în a. ț 
cest hotel arbitrii ? I

— Nici a grijă exce-) 
lent în raport cu alți cli- \ 
enți închipuiți.vă. le plă- i 
tim în caz de necesita- 1 
te spitalizarea, iar la o J 
adică, primăria suportă l 
înmormântarea și o co- i 
roană de flori ' •

Culese și prelucrate ț 
de ILIE LEAIIU 10 — Ehei, când eram

Pagină realizată de
SABIN CERBU

DIVIZIA O
Juniori

REZULTATELE ETAPEI NR, 3, din 31 august:
C.F.R. Marmosim Simeria — Minerul Ghelari 1—2 
A.S.A. Aurul Brad — Casino Ilia 8—0
Minerul Bărbăteni — Victoria ‘90 Călan 1—1
Retezatul Hațeg — Constr. Hunedoara 0—3
F.C. Dacia Orăștie — C.S.M. Paroșeni-Vulcan 3—3 
Minerul Teliuc — Metalul Crișcior 4—1
Minerul Livezeni — Minerul Ăninoasa 1—2

CLASAMENTUL
1. Minerul Ăninoasa 3 3 0 0 11— 1 9
2. A.S.A. Aurul Brad 3 2 1 0 11— 1 7
3. F.C. Dacia Orăștie 3 2 1 0 11— 3 7
4. Constr. Hunedoara 3 2 0 1 7—10 6
5. Minerul Bărbăteni 3 1 2 0 11— 4 5
6. C.S.M. Paroș.-Vulcan 3 1 2 0 12— 6 5
7. Victoria Călan 3 1 1 1 8— 3 4
8. Metalul Crișcior 3 1 0 2 7—10 3
9. Minerul Teliuc 3 1 0 2 7—11 3

10. Minerul Ghelari 3 1 0 2 2— 6 3
11. Casino Ilia 3 1 0 2 5—17 3
12. C.F.R. Marm. Simeria 3 0 2 1 4— 5 2
13. Minerul Livezeni 3 0 1 0 4—11 1
14.‘ Retezatul Hațeg 3 0 0 3 2—14 0

ETAPA VIITOARE :
Casino Ilia — ■ C.F.R. Marmosim Simeria 
Victoria '90 Călan — A.S.A Aurul Brad 
Construct. Hunedoara — Minerul Bărbăteni 
CSM. Paroseni-VuîCBn — Retezatul Hațeg 
Metalul Crișcior — F.C. Dacia Orăștie 
Minerul Ăninoasa — Minerul Teîi'JC 
Minerul Ghelari — Minerul Livezeni

*•*•*•*•••••••*•***•••*•••*•*• • •
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Jandarmi
PISTOLARUL 
POTOLIT

for- 
ma- 
jan- 
Go-

oamenii legii. Aceștia nu 
s-au lăsat deloc impre
sionați. Au dezarmat pe 
pistolar și l-au dus la 
sediul poliției munici
piului Hunedoara pentru 
cercetări.

1
1

Recent, o patrulă 
mată din sergentul 
jor Marius Florea și 
darmul Alexandru 
vaks de la subunitatea de
jandarmi Hunedoara a 
intervenit într-o alterca
ție dintre Florin Mure- 
șan din Hunedoara și o 
vânzătoare pe care acesta 
o lovise.

La intervenția patru
lei, însă, Mureșan a scos 
un pistol marca Gondor, 
cu care i~a amenințat pe

ȘARPELE
Â FOST PRINS I

Un fapt mai puțin 
bișnuit s-a petrecut nu 
multă vreme în urmă 
incinta localului
din municipiul Hunedoa
ra. Aici, un individ pe

o- 
cu 
în 

Guna,

nume Adrian Graure, a 
amenințat consumatorii 
cu un șarpe. Panica i-a 
cuprins pe consumatori, 
dar nu și pe sergentul 
major Petru Oană și sol
datul loan Ioniță, care 
au reușit să prindă șar
pele din local.

BUCURIE DE 
SCURTA DURATA

Intr-adevăr, bucuria 
lui Adrian Debeteni din 
Afilești, județul Gluj, a 
fost de scurtă durată. A-

flându-se el în trecere 
prin stația CFR Simeria, 
a furat de aici lemne în 
valoare de peste o jumă
tate de milion de lei a* 
parținând cetățeanului 
Simion Gicoane. A inter
venit însă operativ pa
trula formată din pluto
nierul major loan Gan- 
tea și jandarmul Nicolae 
Tomotaș. Aceștia au re
ținut hoțul, căruia 1 s-a 
întocmit dosar de cerce
tare penală pentru furt 
calificat în dauna avutu
lui privat.

Deci, în sală se stă în 
tăcere, liniștit și fiecare 
iși așteaptă rândul, când 
va fi strigat.

Atunci se ridică și răs
punde „prezent",, după ca
re așteaptă ce va spune 
președintele completului. 
Dacă este martor, el va fi 
invitat afară pentru a se 
lua declarații celorlalte 
părți din dosar. După aceea 
este invitat în sală, în fa
ță. Acolo i se iau datele 
de stare civilă, nume, pre
nume, vârstă, domiciliu, 
după care i se cere să facă 
jurământul (dacă este de 
religie ortodoxă) și i se a- 
trage atenția că mărturia 
mincinoasă se pedepsește 
de lege cu închisoare.

După ce î s-a luat decla. 
rația, cel chemat poate 
pleca, dacă președintele nu 
dispune altfel. In măsura 
în care cel chemat are do
miciliul în altă localitate 
și a făcut cheltuieli cu dru
mul, atunci el poate 
rambursarea lor. Mai 
te cere și motivarea 
tru ziua respectivă ca
poată prezenta la serviciu.

Ședințele de judecată 
sunt publice dar, în unele 
cazuri, atunci când dezba
terea publică ar putea vă
tăma ordinea sau morali
tatea publică sau pe părți, 
se poate dispune de pre
ședintele completului de 
judecată ședință secretă. 
La o asemenea ședință ră
mân în sală avocații și păr
țile din proces. Este și de 
înțeles că o asemenea mă
sură se impune în unele 
cazuri, cum ar fi atunci 
când se judecă un viol și

cere 
poa- 
pen- 
să o

Garda Financiară contraatacă
PREA MULTE 
ILEGALITĂȚI 
LA VELO

trebuie, la bugetul statu
lui, adică.

Intr-adevăr, cam multe 
ilegalități au constatat 
comisari ai Gărzii Finan
ciare la SC Rom Velo Eu- 
rop Impex SRL Petroșani. 
Prima dată s-a realizat că 
aici au fost făcute plăți în 
numerar către persoane 
juridice depășindu-se pla
fonul legal admis 
5 000 000 de lei. Pentru 
cest lucru s-a primit o 
mendă de 2 000 000 de 
iar suma cu care s-a de
pășit plafonul amintit s-a 
confiscat, făcându-se ve
nit la bugetul sfatului. Era 
vorba de 1 055 000 de lei.

S-a mai constatat apoi 
că firma nu și-a rchitaf 
la termen obligațiile la 
buget pe anul 1996. Mai 
exact, impozitul pe pro
fit. impozitul pe salarii și 
impozitul pentru agricul
tură. Penalitățile de întâr
ziere calculate s-au ridi
cat la 1170 000 de lei. Și 
acești bani au ajuns unde

2 000 000 DE LEI PLATA 
PENTRU 270 000 LEI

TVA s-au ridicat la 
3 851 000 de lei. S-au adău
gat cele privind impozitul 
pe profit: 143 000 de lei.

de 
a- 
a- 
lei

la SG 
Lupeni 

„afacere". Mai 
trebuit să plă- 
amendă de 
lei pentru că 

plafonul legal 
în

Chiar că cei de 
Impex Anca SRL 
au făcut o 
exact, ei au 
tească o
2 000 000 de 
au depășit 
la efectuarea plăților 
numerar cu 270 000 de lei I

Oare chiar atât de greu 
este pentru unii să res
pecte legea în această di
recție ?

MILIOANELE DE LA 
LUNCOIU DE JOS

MAJORĂRI

Se pare că obligațiile 
către bugetul de stat sunt 
nesocotite de o seamă de 
agenți economici. Or, pen
tru acest lucru se plăteș
te. Un asemenea caz este 
și cel de la SG Maison 
Prod Company SRL Hu
nedoara.

Majorările de întârziere 
calculate numai pentru

Să nu-ți vină să crezi 
câteodată despre ceea 
ce vezi I De exemplu, noi 
am văzut documentația 
Gărzii Financiare privind 
constatarea că la SC Prest 
Tur SRL Luncoiu de Jos, 
la efectuarea unor plăți 
în numerar, plafonul a 
fost depășit cu nu mai 
puțin de 15 427 000 de lei ! 
Evident, banii au ajuns la 
bugetul statului, iar dacă 
mai adăugăm alte 2 000 000 
de lei amendă, ne formăm 
o idee asupra sumei pe 
care au trebuit s-o plă
tească cei de la firma a- 
mintită pentru o simplă 
reglementare legală.

De altfel, nu este nici 
pe departe singura firmă 
care încalcă prevederile 
legale privind legislația 
în vigoare. Bunăoară, la 
SG Midos Market Prod

SRL Hunedoara, din ace
eași cauză, deci a neres- 
pectării Ordonanței 
1996, s-a confiscat 
de 1 769 000 lei, iar la SG 
Tim Ateca Company Im
pex SRL Hunedoara. 
845 000 de lei.

.15/ 
suma

se ia declarația părții vătă
mate care explică cu amă
nunte cele petrecute, ca și 
declarațiile inculpațilov. 
Faptele, în goliciunea lor, 
nu sunt de natură să fie 
cunoscute așa, de toată lu
mea.

Un alt aspect este și cei 
privitor la copii, al căror, 
acces în sala de ședințe 
este interzis. Este o măsu
ră normală, pentru că nn 
au ce învăța acolo 
se discută probleme grave 
și unde mintea lor de co
pii poate trage concluzii a- 
napoda, greșite, dăunătoare.

In unele cazuri, mai ales 
acolo unde sălile de ședin
ță sunt mici și neîncăpă- 
toare, președintele com- 

"•pletului poate dispune ca 
o parte a celor prezenti să 
părăsească sala și să ră
mână pe cât posibil cel 
care au cauzele la rând.

In general discutând; 
comportarea oamenilor, ar< 
tunci când ajung la o in
stanță de judecată, trebuie 
să fie civilizată, corectă» 
pașnică, respectuoasă.

împotriva celoi care na 
au comportări corespun
zătoare, legea prevede că 
președintele completului 
de judecată poate lua mă
suri pentru păstrarea or
dinii și a bunei-cuviințe.

Președintele poate che
ma la ordine orice persoa» 

■ nă1 care tulbură mersul 
dezbaterilor și o poate •• 
bliga să părăsească sala 
sau dispune să fie scoasă 
din sală.

Dacă ordinea nu se păs
trează, președintele poate 
ordona și evacuarea sălii 
în întregime.

unde

Mare-i grădina Domnului Omorul din Aleea Streiu ui
MUSAFIRUL A MURIT

Multe se pot întâmpla 
in ziua de azi! Ga de e- 
xemplu, ceea ce s-a pe
trecut la Pui, nu cu mul
tă vreme în urmă.

Era în jurul orei 23, 
când în curtea lui loan 
Murgoi apare un individ 
și amenință gazda cu un 
cuțit. In aceste condiții, 
pentru a se apăra, Mur
goi, care are 56 de ani și 
este tehnician la Ocolul 
Silvic din localitate, ia o 
armă de vânătoare pe ca
re o deținea legal și tr?- 
ge un cartuș in trotuar. 
Acesta însă ricoșează și îl 
lovește pe musafirul ne
poftit în piciorul drept. In 
urma incidentului, victi
ma a fost internată în 
spitalul din Hațeg, unde 
ulterior a decedat.

Cine este insă cel care 

a pătruns fără drept în 
curtea locuinței lui Mur
goi ? Se numește Vasile 
Doboș, avea 34 de ani,, iar 
de loc era din Negrești- 
Oaș. Era liberat din pe
nitenciarul Tîrgu Jiu de 
doar două zile, unde a e- 
xecutat o pedeapsă pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
omor.

în momentul în care l-a 
amenințat pe Murgoi. puș
căriașul era în stare de 
ebrietate.

CU PISTOL, DAR FARA 
AUTORIZAȚIE

Poliția municipiului De
va cercetează în stare de 
libertate pe Nicolae Fusta- 
șiu, de 34 de ani din Deva. 
Loc de muncă stabil nu 
are. Are în schimb ante
cedente penale. Și mai a- 
vea el un revolver marca 
„Perfecta", calibru 6 mm, 

cu lansator de rachete. A- 
cum nu-1 mai are. întru
cât îl deținea ilegal, po
liția i l-a reținut.

Din cercetări s-a stabi
lit că pistolul a fost intro, 
dus ilegal în țară în a- 
nul 1993

UN COPIL DE 10 ANI 
CALC AT DE TREN

Cât de ușor se poate mu
ri o dovedește și tragedia 
ce s-a petrecut recent la 
semnalul de intrare în sta
ția CFR Bîrcea Mică

Aici, un copil de 10 ani, 
Florin Andrei Cherecheș 
— lăsat nesupravegheat a 
fost accidentat mortal de 
trenul personal 2155, Si
meria — Hunedoara. Și 
copilul era din Hunedoa
ra.

Așadar mare atenție oa
meni buni I

într-una din nopțile săp
tămânii trecute pe Aleea 
Streiului din municipiul De
va s-a petrecut o tragedie ce 
aduce mai degrabă cu fil
mele polițiste americane, 
decât cu ceea ce se mai 
întâmplă pe la noi. Neno
rocirea este că în eveni
mentele care s-au derulat 
și-a pierdut viața o feme
ie tânără, iar un copil de 
patru ani și câteva luni 
a rămas fără mamă. Alți 
trei copii minori vor ră
mâne mulți ani de acum 
încolo fără tată. Să vedem 
însă mai exact cum s-au 
petrecut lucrurile.

Din luna ianuarie a a- 
cestui an, Gabriela Grecu 
trăia în concubinaj cu Ne- 
lu Buganu din Petrila. Ei 
locuiau pe Aleea Streiului, 
împreună cu copilul Ga- 
brielei, de patru ani și 
cinci luni. Totul a decurs 
aproape normal, până în 

după amiaza zilei de 26 
august 1997, când cei doi 
se ceartă. In aceste con
diții Gabriela își ia copi
lul și părăsește locuința, 
refugiindu-se la o cunoș
tință de a ei.

în jurul orei 23, Buga
nu merge la locuința a- 
cesteia pentru a-și deter
mina concubina să se în
toarcă acasă, dar nu i se 
deschide ușa. în această 
situație, pe la ora patru se 
întoarce și se urcă pe bloc. 
De aici folosindu-se de 
un cablu pentru antenă 
TV a coborât până la gea
mul apartamentului de la 
etajul al Il-lea, unde se 
afla concubina sa. A spart 
geamul și a intrat în a- 
partament.

Fără să stea prea mult 

Pagină realizată de iVALENTIN NEAGU

pe gânduri, cu un cuțit 
ce îl avea asupra sa, i-a 
aplicat femeii o lovitură. 
Aceasta a încercat să fu
gă, dar a fost ajunsă pe 
casa scării de același Bu
ganu, care îi mai aplică 
o lovitură in zona.sternu
lui, provocându-i moartea. 
Criminalul a rămas la lo
cul faptei până la sosirea 
poliției ți s-a predat.

De remarcat că în mo
mentul săvârșirii omorului 
Nelu Buganu era sub In
fluența alcoolului. Avea 
loc de muncă la SG Gasial 
SA Deva. Este necăsăto
rit. are trei copii minori, 
crescuți însă de bunica 
lor, undeva prin Moldova.

Gabriela avea 26 de anii 
și un copil de patru anii 
și cinci luni de crescut, j
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Îmbrăcămintea. Trebuie 
să fie foarte curatfi ținuta 
noastră zilnică. Blugii so- 
ioși nu se mai poartă. Se 
poartă blugi, dar strălu
cind de curățenie și ne- 
zdrențuiți. Nu e nevoie 
să ne îmbrăcăm in fiecare 
zi de parcă am merge la 
o sărbătoare nu la slujbă. 
Ca să părem moderne nu 
e obligatoriu ca toate ar
ticolele vestimentației noas
tre să fie... ultimul răc
net al modei. Ne putem 
îmbrăca neutru și să a- 
veni un singur element 
foarte modern (ca de e. 
xemplu niște ochelari foar
te mici, o cravată legată

Pentru cel care nu cu
nosc sensul cuvântului 
precizăm că socăcițe sunt 
femeile care gătesc pen
tru diverse ocazii (nunți, 
boteze, pomeni). Pe ce
le prezentate azi nu le-am 
cunoscut însă la un a- 
semenea moment legat 
de viața omului. Dar tot 
legată de viața oameni
lor unui sat și chiar a 
unui întreg ținut a fost 
și sărbătoarea pentru ca
re ele și-au dovedit pri
ceperea in ale bucătări
ei.

Este vorba de câteva 
femei din- Poienița Voi
nii, care au făcut pentru 
oaspeții veniți la „Săr
bătoarea. pădurenilor” plă
cinte. Ele se numesc Do
rica, Maria, Victoria și 
Armina Rădoane, Lumi
nița Sofica — toate din 
Poienița Voinii și Lucre- 
ția Catrina din Hășdău. 
Cât privește plăcintele 
cu brânză, toți cei care 
s-au bucurat de gustul 
lor deosebit au fost ge
neroși cu laudele. Chiar 
dna Mioara Muntean, so
ția interpretului Drăgan 
Muntean, mărturisea că 
deși respectă întocmai 
rețeta, la Deva nu-i re
ușesc atât de bune cum 
le fac femeile din Poie
nița. Au și materia pri VIORICA ROMAN

Socăcițele din Poienița Voinii.

Foto ANTON SOCA61

Cum ne prezentăm
nu sub gât, ci între sâni). 
Mai trebuie să știm că o 
ținută mai tinerească stă 
bine și celor trecute de 
40 de ani, nu doar ado
lescentelor.

Părul trebuie, de ase
menea, să fie mereu cu
rat și îngrijit. Nu este ne
apărată nevoie să-1 coa
făm, dacă avem grijă să 
fie vaporos, frumos tuns.

Mai trebuie să acordăm 
atenție și părului de sub 
braț, care se cere îndepăr
tat cu o cremă epilatoare 
ca Și cel de pe picioare 
(dacă-1 avem).

„Parfumul", de fapt mi
rosul, pe care-1 răspândim

Socăcițele Răsfățatul Mamei
mă necesară, au și pri
cepere, iar la recenta 
sărbătoare aveau și un 
ajutor de nădejde în ta
tăl dlui Drăgan, care ve
ghea focul să nu se po
tolească ca să se coacă 
plăcintele.

Desigur că aceste fe
mei ca și celelalte de la 
sat știu mult mai multe 
lucruri. Pe lângă bucă
tărie se pricep, mai ales 
cele mai in vârstă, să 
toarcă, să țese și să coa
se minunatele „rânduri" 
pe cămășile femeiești, 
broderia de un rafina
ment deosebit de la 
„pumnașii" (manșetele), 
gulerele și de pe pieptul 
cămășilor bărbătești. Tot 
ele fac „cipta” (dantela) 
de la poalele cămășilor, 
ale „opregclor", ori că- 
trânțelor, își brodează 
marginile „cârpei" (bas
malei).

Harnice și deținând 
secretele atât în arta rea
lizării costumelor popu
lare, cât șl in cea culi
nară, pădurencele le i- 
nițiază in aceste domenii 
și pe cele mai tinere, 
chiar dacă acestea nu-și 
mai îmbracă „țoalele pă- 
durenești” decât la săr
bători. 

în jur ? Chiar dacă nu 
mirosim a parfum fran. 
țuzesc (nu e obligatoriu) 
trebuie să avem un mi
ros proaspăt. Pentru asta 
pe lângă spălarea zilnică, 
jiai ales dacă avem o 
transpirație cu miros tare 
și înțepător, e nevoie de 
un antitranspirant. Iar da
că banii nu ajung pentru 
un deodorant, se poate fo
losi un tampon muiat în 
soluție de bicarbonat ali
mentar pentru a ne șter
ge sub braț. Nu sunt re
comandate deodorantele cu 
miros prea puternic, aproa
pe la fel de supărător ca 
și cel al transpirației.

* 
I * 
I
J E cald, una din puți-
I nele zile fierbinți ale a- 
« cestei veri atât de ume- 
I de și răcoroase. E cald 
’ și în tren, și cu atât mai 
Icald cu cât trebuie să 

faci o călătorie lungă cu 
Iun tren destul de aglo

merat și îmbâcsit. Iți 
J pierzi ușor răbdarea, te 
I cufunzi în citit ca să mai 
» treacă timpul...

Da, asta doar dacă ai 
■ noroc să fie și oarecare 
I liniște, cât poate fi in

tr-un tren în mers. Dar 
J când ai norocul să călă- 
| torești în același compar- 
» timent cu un copil... Eu 
| in general mă joc, in- 
« treb, vorbesc cu toți co- 
I pili întâlniți in drumu- 

rile mele și pot spune 
• că am succes. Se pare că

„Iertați-mă că vă rețin 
cu aceste puerile rânduri, 
ce nu se vor veleități de 
vers, doar frământări de 
gânduri". Cu această „pro
ză ritmată" își începe scri
soarea dna Măria Stoica, 
octogenară din Hunedoa
ra. Mai spune dumneaei 
că nu se supără dacă ci- 
tindu-i scrisoarea vom 
zâmbi sau chiar vom râ
de și o vom arunca la coș. 
Nici una, nici alta, stima
tă doamnă. Versurile tri
mise, fără pretenții literare 
— în fapt povestea unei 
vieți ajunse în amurg — 
sunt emoționante, inspiră 
înțelegere pentru neliniș
tile firești cu care privim 
trecerea vremii, chiar du
ioșie.

Cum poezia este foarte 
lungă, vom da doar frag
mente din ea. „Amurg, 
Apoteoză de jar/ Brâu în-

Din farmacia 
bunicii

Intre plantele medicina
le care n-ar trebui să lip
sească din „farmacia" u- 
nei familii este cimbrișo
rul. Cei care-1 cunosc și-l 
pot recolta singuri de pe 
câmp. Iar dacă nu l-au 
găsit nici să-l cumpere, 
pot folosi în locul lui cim
brul de grădină, care are 
îhsă un miros și o aromă 
maj puternice.

De ce avem nevoie de 
cimbrișor/'cimbru ? In pri
mul rând este recomandat 
celor cu bronșite asmati- 
forme datorate alergie!. 
Dar ceaiul de cimbrișor 
poate servi oricărei per* 
soane atunci când după o 
răceală s-a ales cu o tuse 
care nu cedează ușor. Cu 
acest ceai, oricât ar fi de 
rebelă tușea, după câteva 
zile dispare.

a fost ziua mea fără no
roc, sau poate era copi
lul cum nu sunt toți co
piii ?

Era intr-adevăr răsfă
țat, dar nu în sensul bun. 
Nu puteai să schimbi 
două vorbe cu el, deși 
urma să meargă în cla- 

sa întâi, nerăbdător, veș
nic dornic să fie în cen
trul atenției cu orice preț, 
vorbele de ocară — cam 
moi — ale mamei erau 
precum nuca în perete, 
neastâmpărat, cățărân- 
du-se pe toate geamuri
le și scaunele găsite li- 

cingând în ultimul joc/ 
luminile aprinse de-ntâiul 
foc.// Pe cerul meu de 
nea cuprins/ ard stele și 
luceferi vii./ Copil mă văd 
și eu în gând/ deși — 
parcă n-am fost nicicând 
—/ Doar scara timpului și 
ea precară,/ mi-e marto-

„AMURG"
ră c-am fost cândva, —/ 
demult, — și eu o primă
vară.// ...Pe cer răsare-a- 
celași soare/ Ce nu cu
noaște ce-i amurg/ Nu-i 
pasă dacă moare-o floare/ 
Ori crește alta pe pământ./ 
Amurgul doare doar în 
inimi/ Când nu mai e nici 
joc nici cânt/ Mi-s ochii- 
nvăluiți în ceață/ Și dor,/ 
.,./ Măsor cu ochii depăr-

In locul mamei
A venit toamna. Calen

daristic, căci după vreme, 
o simțim de multișor. Fe
meile au parcă și mai mul
tă treabă în acest sezon. 
E perioada în care, pe lân
gă alte griji, mamele sunt 
preocupate să-și pregăteas
că pentru școală copiii. 
Cele mai preocupate sunt 
de obicei mămicile ale că
ror micuți își vor pune 
pentru prima dată ghioz
danul în spate în această 
toamnă.

Dar cine se interesează 
de orfani sau de copiii a- 
bandonați ? Și pentru ei 
începerea școlii este un 
moment important, pe ca
re și-l vor aminti toată 
viața. De cei instituționa- 
lizați firește că are grijă 
și cu acest prilej persona
lul instituției în care este 
ocrotit minorul care din

*
I

berc pentru o clipă, im- J
brâncind călătorii, răs- i
punzând obraznic. Gia- I
sul său atât de strident, J
că se auzea in tot vago- |
nul, era nepotolit. Era 
precum o sonerie conți- 1
nuă și deranjantă. Răsfă
țatul era un adevărat i
domn Goe. Sărmanii că- ’
lători priveau disperați, .
interesându-se care este I
gara în care vor cobori • 
mama și copilul ? j

Nu, nu era un copil 
rău. era doar prea răs- î
fățat și părerea mea es
te că nu era vina copi- ■
lului, ci a persoanelor •
care l-au educat. Pri- J
veam cu tristețe copilul... |
ce om va deveni ?

INA DELEANU '

tarea/ Cât o mai fi, cât a 
rămas/ Și nu-ndrăznesc 
să-ntorc privirea/ La po
mul meu stingher și ars/ 
De-atâta soare, ploi și 
vânt/ De-atâtea flori îm
brățișat/ Pe rana a mai 
rămas o frunză/ Ce încă 
nu s-a scuturat/ .../ Anii 
trec și mă-nspăimânt/ Oa
re câte vămi mai sunt/ 
Din răsărit la apus/ Doam
ne, câte vămi ai pus ?/ Nu 
crescuse iarba-n luncă/ 
Mi-ai luat fusul de la fur
că,/ Mi-ai luat primăvara, 
vara,/ Și arcușul și vioa
ra/ Mi-ai lăsat numai po
vara/ Singură în pragul 
porții/Nici cu viii, nici cu 
morții/ Cu sufletul ars de 
foame/ Ce vamă să-ți mai 
dau, Doamne 7/ Ia-mi de 
vrei și sufletul/ Dacă-1 
cere vameșul/ Poate în 
pământ sub glie/ Mi-o fi 
mai bine și mie“.

această toamnă va fi șco
lar.

însă dna dr. Eugenia 
Dineș, medic pediatru, pre
ședinta Asociației „Floarea 
vieții" Deva, s-a gândit că 
acest adevărat eveniment 
în viața fiecărui copil tre
buie trăit prin participa
rea directă a viitorului 
elev. De aceea, celor pa
tru micuți de la Gasa de 
Gopii Nr. 1 Deva, care 
trec prima dată pragul 
școlii la mijlocul lunii sep
tembrie, le-a prilejuit bu
curia de a-și alege singuri 
ghiozdănelele și rechizitele
pentru clasa I. Ei 
aduși la librărie, 
șitul săptămânii 
pentru această 
Erau emoționați,

au fost 
la sfâr- 
trecute. 
alegere, 
marca! i

de importanța momentu
lui, fericiți că părerile lor 
contează. (V. ROMAN'

♦ „Femeia e o forță-E
reață, bărbatul e pri-l 
zonîerul ei". g

Proverb arab I
♦ „Natura a făcut c. î 

femeia să se supună | 
bărbatului, dar natural 
nu cunoaște sclavi". |

Proverb chinez ■
♦ „Femeile preferă |

bărbații care le iau fă-» 
ră să le înțeleagă, celor | 
care le înțeleg fără să» 
le ia". g

Proverb francez |

Femeie | 

și bărbat j
♦ „Leul este leu, darl

leoaica nu este și ea tot Z 
leu ?". I

Proverb turcesc Z
♦ „Bărbații nu iu-1

besc totdeauna ce sti 
mează, iar femeile nu I 
stimează decât ceea ce Z 
iubesc". <

La Rochefoucauld Z
♦ „Termenul «ușura- I

tic» este o insultă pen- ■ 
tru femeie și uneori o I 
laudă în societate pen- ■ 
tru un bărbat". I

Voltaire *
♦ „Numai împreu-1

nă, bărbatul și femeia | 
formează omul corn- ■ 
plet". I

Immanuel Kant |
♦ „Aproape totdeau-1

na, când ne străduim să ■ 
formăm spiritul unei I 
femei, o facem pentru ■ 
un alt bărbat". |

Selecție de R 
ILIi: LEAIIU ■

I z

O salată
de fructe 

bună...
... trebuie să respecta 

câteva reguli. Gura e se
zonul fructelor, e bine să 
profităm de beneficiul a- 
dus sănătății noastre da 
acestea. Deci ca să ne re
ușească o salată de fruc
te, trebuie să știm :

— că preparată din timp, 
sucul lor combinat poate 
pătrunde în pulpa fructe
lor:

— că tăierea fructelor 
se face cu un cuțit inox, 
ca să nu se înnegrească; e- 
le se taie deasupra fruc
tierei, spre a nu se risipi 
sucul lor;

— că salata va fi mal 
parfumată dacă-i adăugăm 
un păhărel cu infuzie re
ce de mentă;

— că pentru a-și păstra 
culoarea inițială, imediat 
după tăiere, fructele tre
buie stropite cu zeamă de 
lămâie:

— că un păhărel de bă
utură alcoolizată (lichior
de coacăze negre, de pier- , 
sici sau rom, șampanie, 
vișinată) îi va da salatei 
un gust deosebit.

Respectând aceste, secre
te și combinând fructele 
după fantezie și posibili
tăți vom avea o salată pe 

i cinste Dacă o așezăm în 
cupe. ii adăugăm frișcă 
peste care răzuim puțină 
ciocolata sau așezăm un 
fruct (<> vișină sau cirea
șă dn compot), vom avea 
un desert. nu numai de
licios, ci ‘i de efect

î •AW.W/MW/.VAW. •.w.v.v.v. vw.7iW.%wa v.v.v.7.7A7.v.‘.w.\ • . A-
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Accentuarea dificultă
ților ia nivelul vieții 
sociale caracteristice pe
rioadei actuale a

■ inevitabil- si la 
țirea prohlemelor 
cifice Biroului de 
ritate tutelară și 
lecție socială din 
Consiliului local 
Dintre cele 250 d<> 
chete «nciaie câte 
efect teaza in - medie pe 
lună, cele mai multe 
au ca subiect stabili.

unor 
infrac- 
tutete- 
luarea 

ocrotire

dus, 
înmul-

spe- 
auto- 
pro- 

cadrul 
Deva, 

an
se

role mai 
ca subiect 

rea domiciliului 
minori, minorii 
tori, instituiri de 
curatele, adopții, 
unor măsuri de 
fnțS de ccpHi aflați in 
dificultate, acordarea tne. 
sei la cantina de ajutor 
social ți, bineînțeles, a- 
cordarea de ajutor so
cial.

I 
te" completează inter-1 
locutoarea noastră. .

Tot o creștere nume-1 
rică se înregistrează și ■ 
In rândul minorilor ln-| 
fractori- mai cu seamă» 
în această perioadă de| 
vacanță, predominând ■ 
furturile de biciclete, | 
spargerile și furturile! 
din magazin^ (mărfurilej 
furate fiind 
dute).

In privința 
minorilor se 
ză ca, odată

apoi vân- I 
protecției! 

preconizea-1 
_  _ _ aplicatei 
•ele două noi ordonan-l 
te. apărute în urmă cui 
doaiâ luni (referitoare lai 
adopție și, respectiv- 
la protecția copihdui a. 
flat în dificultate), si
tuația acestora să se 
îmbunătățească. Potri
vit celor afirmate de 
dna Pârvu, prin noile

Perspective mai bune
pentru protecția copilului[

i 
i 
i
i

1CT r~- r—I r

în scrisoarea pe care 
ne-a adresat-o dl Drăgan 
Nandra, din comuna Bu
nda, nr. 17. cititor și abo- 

ai ziarului 
se 
că

■ cu
• la 

Pe

nat permanent i 
nostru, petentul 
sează de faptul 
ponul de pensie 
1 s-a reținut de 
pensiei cuvenite 
primește, după 
CAP. suma de

intere- 
la cu- 
nr 20 
plata 

care o 
munca în 
36 000 Iei,

In altă ordine de ide 
dl Nandra se arată pe bl 
nă dreptate indignat c 
faptul că. așa cum se < 
rată în ziarul nostru n 
1947. în articolul Chit 
pierdere de vreme ?", pr 
marii comunelor au fo: 
chemați pentru o ședinț 
la Prefectură, care îns 
nu s-a soldat cu nici u 
fel de măsuri. în plus ni<

S-a dezlegat
misterul

cauza aces-
Tnteresându- 

caz la Direc- 
de Muncă și

„Din cauza lipsei lo 
corilor de muncă- a sa
lariilor mici, foarte 
multe familii nu se mai 
descurcă: unele sunt
atât de disperate încât 
nemaiputând să-șl creas
că copiii solicită inter
narea lor In instituțiile 
de ocrotire, unde 
area condiții mai 
decât acasă", ne 
dna Maria Fârvu,
Biroului d-> autoritate 
tutelară și protecție so. 
dală. Li ora actuală- 
sunt in evidența Birou 
lui 460 de dosare pentru 
ajutor social. „Aspiranți" 
la această modalitate de 
aiutor sunt mult mai 
mulți, dar o bună parte 
dfetre ei nu îndepli
nesc condițiile prevăzute 
«fe >eee încă din start 
Apoi, ,-In cadrul anche
telor sociale -pe care le 
realizăm, cel mai tare 
nr> lovim da lipsa di 
sinceritate fn declarații, 
li» «olicitanților, care 
ascund anumite aspec-

ar 
bune 

spune 
șefa

ordonante sunt încura
jata familiile care vor 
să la In îngrijire un 
eonii minor (alocația pri
mită pentru un copil 
crescând d?» 
150 000 de lei), 
menea, apare nou 
ma încredințării 
lului în vederea 
țiel — însoțită de 
periodice din partea co
misiei de specialitate și, 
în final. de obținerea 
unul atestat de către 
potențialul adoptator. 
Ordonanța pentru ocro
tirea minorilor aflați în 
dificultate înființează o 
singură comisie la nivelul 
județului. în care vor fi 
implicați mai multi fae- 
tori ce se vor preocupa 
de 
ril drepturilor 
lui și de aplicarea stra
tegiei guvernamentale 

domeniu.

la 32 000 la
Da asc- 

for- 
copi- 
adop- 
vizite

vechiul turn al bt- 
evanghelice din O- 
este un ceas, care, 
ani, a stat degeaba.

sericii 
răștie 
mulți 
Unii dintre locuitorii ora
șului se întrebau de ce nu 
se pune ceasul în funcțiu
ne ? într-o discuție cu dl 
viccprimar Gh. Gârjob, 
dumnealui ne spunea că

urmărirea respectă- 
copllu-

I 
i
i 
i
i 
i

Cum e bine?
ceasului 
ța“, dar 
Acum unii cetățeni, 
apropierea bisericii, 
nemulțumiți că face 
mot, că nu pot dormi.

Tot 
plă și 
moara 
sunt 
pot trece vitele pe ea, al
ții că e bună așa cum es
te acum. E greu să.i mul
țumești pe toți. (S.C.).

i s-a redat 
nici așa nu-i

„via- 
bine.

din 
sunt 
zgo-

căm așa se întâm- 
cu puntea de lângă 
„de sub vii", unii 

nemulțumiți că nu

Port popular bulgar. 
Foto : ANDREI SO

CĂCI — elev

Dra R.F.V., din Deva, ne 
relatează o întâmplare ce 
i-a dat dureri de cap. 
Și totul a pornit de la o 
neconcordanță. Dar, ca să 
se poată înțelege despre 
ce este vorba, trebuie să 
prezentăm faptele.

După absolvirea 
tații, revenită în 
s-a decis să locuiască 
preună cu bunica, 
câțiva ani în urmă 
cheiaseră un contract 
întreținere prin care 
nica îi dăduse apartamen
tul în schimbul îngriji
rii. Dar ca lucrurile să

facul-
Deva, 

îm-
Cu 
în
de 

bu-

A consemnat 
GEORGETA BlRLA

Baraj pe Riul Marc. Foto: ANTON SOCACI.
ȚT-

• Vte* <• Au». X. ■ •??,.,?.»‘»‘»,u

necunoscând 
tei rețineri, 
ne de acest 
ția Generală 
Protecție Socială n jude
țului Hunedoara, am aflat 
că, într-adevăr. s-a făcut 
reținerea respectivă, ca și 
în alte situații similare, 
deoarece dintr-o eroare la 
calculator s-au adăugat 
la pensii și sumele acor
date ca alocații pentru 
pâine, atât la pensiile pri
mite de la stat, cât și la 
cele pentru țărănime, a- 
ceasta însemnând deci. în 
cazul celor ce cumulează 
astfel de pensii, acordarea 
de două ori a alocației 
respective. Ca urmare, 
pentru a intra în legali
tate s-a făcut reținere, la 
care se referă în scrisoa
re di D.N.

*•»•••

menționa în 
„tr." (de la 
babil), iar numărul 
tamentului era cel 
zultat 
lor din 
respectiv (ă). Numărul 
real, al apartamentului din 
bloc, apare doar împreu
nă (în componența) nu
mărului C.F., fără a fi 
însă evidențiat distinct

Au urmat drumuri între 
cele două instituții, ex
plicații de o parte și alta. 
La Cartea funciară mi s-a 
spus că pe extras nu se

loc de scară 
tronson, pro- 

apar- 
re- 

din numărarea ce- 
„tronsonul" /scara 

(ă). ‘

primarii neavând posib 
îitatea să-și facă cunosci 
te problemele din 
riu. Trecând peste 
episod neplăcut, să 
râm că în viitor nu ! 
mai întâmpla astfel 
tuații.

în limita timpului di: 
ponibil îi spunem, de i 
semenea, 
răspunde 
adresat-o 
te. de la

teriti 
ace: 
spc 

se vo 
de s

dlui D.N. cf 
invitației ce 
pentru a ctinoas 
sursă, cum s 

spune, problemele cu ca 
re se confruntă oameni 
satelor. Oricum. îi mulțu 
mim pentru scrisoarea pi 
care ne-a adresat-o, spe 
rând că Fam ajutat c: 
misterul cu suma în cau 
ză să fie dezlegat Și cla 
rificat, (N.T.)

și alți; 
aplici 
și in 

,de sus"

și rigori. Și unii, 
sunt obligați să 
reglementări legale 
dicații primite „r

Dar nu pot să nu 
întreb: ce vină am 
biet cetățean, că „cei 
sus“. din ministere, 
se pun de acord ca 
act emis de o instituție 
să fie în concordanță 
cu exigențele altor or
gane sau instituții? De 
ce trebuie să umblu eu 
pe drumuri, să-mi pierd 
timpul, să mă ■ enervez 
și' să-i enervez cu insisten 
fele mele și pr alții ?

de 
nu
un

<Dawt de câți
de La a aeeaaeâ-edaaLă

în ordine din toate 
punctele de vedere, tre
buia să-și facă și mutația 
la noua adresă.

„Intre actele solicitate 
— spune dra R. pentru 
operarea mutației în bu
letinul de identitate a 
fost și un extras de 
Carte Funciară. Obținerea 
acestui ăct n*a ridicat pro
bleme deosebite (doar pu
țin stat la coadă șl câteva 
zile de așteptare). Difi
cultățile au apărut însă 
când documentul a fost pre
zentat Ia poliție. Adresă 
apartamentului, indicată pe 
un colț al extrasului (3.F.,

putea scrie altceva decât 
era trecut în Cartea fun
ciară, unde datele 
fost trecute după 
mentele emise de - 
La poliție mi s-a 
că in calculator nu 
termenul de tronson pen
tru scară, că dacă trec 
numărul de 'apartament 
distinct menționat în
seamnă să-mi facă mutația 
într-un spațiu ocupat 
altcineva, 
pllcațiile, 
părți, cât 
am fost 
fiecăreia 
care are

au 
docu- 

RAGCh. 
explicat 

au

de 
ex- 

unel
Ascultând 
atât ale 
șl ale celeilalte, 

tentată să dau 
dreptate. Fie- 
propriile reguli

N-ar fi mai simplu ca 
aceste lucruri să se pună 
la punct de către cel 
abilitați șl cetățeanul să 
fie scutit de asemenea du
reri de cap, astăzi când 
are și așa destule motive 
de preocupare?’.

Chiar așa, de ce nu 
pot fi evitate astfel de si
tuații stresante, cu un 
ridicat consum de nervi 
și de timp? Când 
■xistă preocupare se 
găsi și soluții încât 
menii să nu mal 
purtat i pe drumuri 
geaba.

VIORICA ROMAN

e- 
pot 
oa- 
fie 
de-

î « , t , I , « , I i I ,
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1

S
MM SOCIETATEA COMERCIALĂ l

- j ROMCAMION S.A. DEVA ' 
t 

■l
* i

— r--------- ---------------------------------------------- î
♦ to și 10 to), autotractoare cu șa (16 to), auto- * 
* basculante (16 to), autoizoterme și frigorifice ’ 
ț (6,5 to și 10 to/, remorci și semiremorci, remor- Ț 
ț cher.
ț Autovehiculele 'se vând și cu plata în rate. î

Informații suplimentare la tel. 054/213030, i.
* 213031, înt. 24, persoana de contact — ing. *

*

S.C. AVICOLA S.A. DEVA
Ca urmare a anunțului nostru din ziarul £ 

„,^Cuvântul liber“ din zilele de 11 și 12 au- 1 
* gust 1997, adunarea generală extraordinară a i 
1 acționarilor planificată pe 29. 08. 1997 
| amână pentru data de 19. 09. 1997, ora

același loc, cu următoarea ordine de ;
1. Modificarea statutului societății

— structura acționariatulu*
— tipul societății
— modalitatea de contractare a 

ditelor
2. Redactarea contractului societății
3. Alegerea cenzorilor
4. Aprobarea bilanțului la 30. 06. 1997
5. Diyerse.
Informații suplimentare se pot obține la * 

(7977) f 
r A 
i 

1 
1 
I
I
I
♦ 
L

l Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17, 
’ Vinde prin licitație, în zilele de miercuri 

și vineri la ora 9,00, la mediul firmei, următoa
rele tipuri de autovehicule: autocamioane (6,5

* Beu Dumitru.
♦

1-
I
l
«

1
i
u

l în t
zi

se L
14,1 
: l

1 » »
cre‘ ,

•tel. 054/625796.

CONSIM DEVA
Piața Victoriei. 2/1 (l.P.H.)

V A O F E R Â 
curse regulate cu autocare modeme [

Olanda, Belgia, 
Danemarca, Suedia, Spania, Italia.

1 •
* pentru : Germania, Franța, 
î Anglia,
« Austria, Elveția
j

,n

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI 
DEVA 

UNIVERSITATEA POPULARĂ 
ORGANIZEAZĂ 

începând cu data de 1 oct. 1997, următoa
rele cursuri de calificare și pregătire profesio
nală:

— contabilitate
— operatori calculatoare
— secretariat computerizat
— coafură
— cosmetică
— stenodactilografie
— laboranți CT
— fochiști
— macaragii
— tâmplari
— ospătari
— bucătari
— croitorie

pentru care trebuie următoarele acte la în
scriere: xerocopie certificat naștere, căsătorie, 
studii, 2 poze tip buletin, un dosar cu șină.

— limba engleza
— limba franceză
— limba germană
—- gimnastică ritmică
— gimnastică aerobică
— balet copii
—- curs intensiv preșcolari —• lb. engleză 

(regim de grădiniță)
— instrumente de suflat: taragot, saxofon, 

clarinet
— chitară
— percuție
— curs ajutător lb. engleză -— germană ?

pentru elevii ce studiază aceste limbi (clasele ) 
II—VIII). j

înscrierile se fac zilnic la sediul Casei de ■ 
Cultură între orele 9—16, începând cu data l 
de 4. 09. 1997. ț

Alte informații la tel. 216882. ț

i ț ț

î

I

O asigurări medicale • <r3î--ătate
închirieri de autocare pentru excursii 

grup, interne si internaționale. 1
Telefon 23 06 90. i

I 
------- î » I

I » I » 
1997 f 
per * 
S.A. f 

10. *

1 M.L.P.A.T. I.C.L.P.U.A.T,
l HUNEDOARA — DEVA
ț INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII
*
1 Susține în data de 16 septembrie
1 examen pentru atestarea laboranților si
l sonalului C.T.C., la sediul SC CONDOR
l DEVA, str. Avram lancu, bl. H3, ora

S.C. AVICOLA S.A. ALBA
cu sediul in comuna Sîntimbru, jud. Alba 

Livrează următoarele produse:
Prețul/kg 
fără TVA

Produsul

— Carne pui, cal. I, cu cap 
și picioare

— Came găină, cal. I
— Came găină, cal. a Il-a
— Ficat de pasăre
— Pipote pui
— Pui de gătit
— Tacâmuri pui

Produsele noastre sunt

14 800

mult

I
* 

I 
a

I
I
I
I
*

| date:
*

I
I
I
*

I
I
*

I■b
I
*

1

REGIONALA C.F.R. TIMIȘOARA

Cu sediul in Timișoara, bdul 16 Decem
brie 1989, nr. 2, scoate Ia licitație publică în 
vederea închirierii: spații comerciale, magazii, 

stații și trenterenuri, spații publicitare în 
Inter — City.

Licitațiile vor avea Ioc la 
nalei C.F. Timișoara, ora 9.00,

sediul Regio- 
la următoarele

15.10.1997
30.10.1997

13.11.1997
27.11.1997

18.12.1997

I
w
I
I
I
I
I
I
*

I
*

I
*

I%
I

sî
C.F.:
Baziaș, Margina, Iscroni, Simeria,
Brad, Bătuța, Ilia, Hunedoara, Făget, Secția L5
Deva, Orăștie, Pui, Păuliș, Ciopeia, Simeria. | 
Depou, Petroșani, Păclișa, Topleț, Păuliș Lun- • 
ca, Lupenj, Livezeni, Vulcan, Dobra, Mintia, | 
Băiești, Bretea Strei, Subcetate, Răchita, Si- J 
meria Triaj, Bouțari, Jebel, Timișoara Nord, I 
Peștișul Mare, Ilteu, Mănăștur, Stamora Mo- » 

. ravița. Lugoj, Timișoara Sud, Buzîaș, Deta, J 
I Cărpiniș, Timișoara Est, Jimbolia, Topolovăț, | 
> Ciacova, Periam, Cenad. Gătaia, Sacosu Mic, ! 
j Sânnicolau Mare, Cenei, Liebling, Pișchia, ■ 
| Giarmata, Săcălaz, Orțișoara, Oțelu Roșu, Club 1 
! C.F.R. Caransebeș, Caransebeș, Bocșa Română, | 
| Berzovia, Oravița, Pâncota, Radna, Vinga, ;

I 
I* 
I
! 
w 

I
I 
% 

I 
w 

I
*

I
| 056/191701, 191702, 191703, 191704»
• 2446.
I

sunt organizate pentru următoarele stații 
Armeniș, Bănița, Glogovăț, Reșița Sud, 

Geoagiu.

Voislova, Anina, Mehadia, Valea Timișului, A- | 
radul Nou, Vasiova, Chișineu Criș, Răc&știe. • 
Domașnea, Cornea, Zăvoi, Balta Sărată, Slatina I 
Timiș, Zăguzeni, Orșova. Grădinari Caras, î 
Reșița Nord, Marga,. Cornuțel Banat, Bârzava, I 
Băile Herculane, Conop, Călan, Vărădia. Nă- 
dlac, Pecica, 1 „
Cicir, Gurahonț, Ghioroc, Bocsig, Sântana, Vața, 
Șofronea, Târnova Zarand, Zădăreni Periam 
Port, Baia de Criș, Lunca Moților, Secusigiu, 
Govăjdia, Variaș, Felnac, Deva, Sebiș, Arad, 
Săvârșin, Arad Vest, Ineu, Călan Băi, Luptai 
Bărbăteni, Crusovăț, Șarlota, Ză hrăni, Centrul J 
de calificare C.F.R. și Clubul Cultural C.F.R. I 
Timișoara.

Informații la tel. P.T.T.: 056/191700 sau 
interior

B» varauidț na* *
Hălmagiu, Iablanița Teregova. •

I
• I

I• '

I

I
w

I
w

I
Locul de procurare a documentației de li- |

| citație este la sediul Regionalei C.F. Timisoara, .
j bdul 16 Decembrie 1989, nr. 2, camera 76. |

I

oferă șansa 
dintre cele

11 000
8 000

19 000 '
14 500 \
10 000 •

7 500 ț
mai ieftine (

i și păstoase față de produsele din import. 
| Relații la tel. 058/842444, interior 428.

Dacă aveți
ANUNȚA

i

4

'Ma&azin
Tel.

BIROURI UNICAPITAL S.A.:
Magazinul OUASAR-DEVA -Bulevardul OECEBAt Bl. R paner

Tel.: 054/ 211.261
I • Bulevardul DACIA NrlZO

054/723.139

;—

UNICAPITAL S.A
.Societate de Valori Mobiliare
(autorizație C.N.V.M, ijț, 200/1995)

■Membra a Bursei de Valon București
. Membra a sistemului de tranzacționare electronica RASDAQ 
Membra a Asociației Naționale a Societarilor de Valori Mobiliare 
Mergbra a Socjetatii Naționale de Compensare Oecontare s> Depozitare

INTERMEDIAZĂ 
VANZAREAJ.CUMPARAREA DE ACȚIUNI 

PE:
Piața RASDAQ 

Bursa de-Valori București
Piețe organizate $i supravegheate pe care se tranzactioneaza in deplin o,lega li tate- 

acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare in Masa

• • • » •

UNICAPITAL

JUDEȚUL 
HUNEDOARA 

PRIMĂRIA 
COMUNEI ILIA

Primăria comunei 
Ilia organizează în 
data de 8 septembrie 
1997, ora 10,00, con
curs pentru ocupa
rea postului de ingi
ner (specialist agri
col).

Condițiile de par
ticipare și alte re
lații suplimentare la 
sediul Primăriei co
munei Ilia,

I
I

I
I

de a promova produsele | 
mai renumite firme din j

• 
mai puțin de 35 de ani. | 

| locuiți în Deva, Hun. Joara, Simeria sau Orâș- • 
J tie, sunteți ambițios, energic șî dăruit eu pu- I 
J tere de convingere, depuneți până la 20 august. | 
| sau trimiteți prin poștă, un curriculum vitae 4 
’ la sediul firmei noastre pentru a deveni

•

Societatea Comercială “DEVASAT" SRL

Una dintre cele mai dinamice și cunoscute • 
firme din județ.

Vi
câtorva 

j lume!

[AGENT DE MARKETING!
*

I
î și de a promova în structura Departamentului
" rir» «7'inT'Ârî al nnastl\d.

I
| R, parter.
Ilmpvi tain, nu ow

și un număr de telefon/fax.

I
Veți avea șansa unor venituri excelente j

«
I
I 
w

I 
I

de vânzări al societății noastre.
Adresa noastră: Deva, bdul Decebal, bl.

Important: nu uitați să menționați adresa

Xx;5>:i:<W5Sy'X’'X*x-:-x-:%*:;X-x3|
•W//» • • •*•*•*•’ • • • *-AU
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CUVÂNTUL LIBER

MiiPVBLICITATe
( VÂNZĂRI-
l CUMPĂRĂRI

• Vând apartament trei 
camere, etaj 1, centrat, 
posibilități privatizare, 
birouri cabinet Tel. 
614599

(7722/

e Vând apartam.nt 4 
camere decomandate, etaj 
3. Deva, Emiuescu (zona 
Liliacului). Tel. 221922.

(7741)

• Vând apartament 2 
camere, Deva. Informații 
Al. Romanilor. bl. 20. 
ap 11.

(7694)

• Vând societate pro
ducție, scutită impozit 
până in ianuarie 1999. 
și echipament schi com
plet Tel. 669508.

(7760)

• V aud (sau schimb cu 
apartament Deva) casă 5 
camere, dependințe, apă. 
gaz și grădină în Vine
rea. jud. Alba. Informații 
tel 229050.

(7771)

4 • Vând BMW 318 și 
,du ■ p''> • b f ’rm i-
țij tel. 227960. GR.)

• Vând urgent garso
nieră, M. Emineseu, bl. 
405 și Dacia 1310. An fa. 
-bricațic 1985. Informații 
bdul Decebaf, bl. 23, sc. 
4b ap. 155.

• Vând garaj, zona pie. 
tei, tel. 611375. după ora 
it 6,00.

bil. Brâznic, nr. 64.
(7773)

• Vând mobilier tineret,
congelator, remorcă Da. 
ci.i. Tel. 217167. (7766)

• Vând casă, grădină,
gaz, apă, Mintia, nr. 72, 
după ora 17. (7786)

• Vând urgent aparta
ment 2 camere Deva, bdul 
Bălcescu, bl. 36,, ap. 12, 
parter. (7784)

• Vând garsonieră par. 
ter, central. 624303.

(7785)
• Vând 1,85 ha pământ 

arabil în lila, butelie ara. 
gaz. Tel. 625123.

(7781/82)

• Vând apartament trei 
camere, Gojdu, E 2, etaj 3. 
multiple îmbunătățiri, zo
nă liniștită. Tel. 218116.

(7783)

• Vând apartament două 
camere decomandate. Si- 
meria, str. Retezat, bl. 1, 
sc. H> ap. 4, zona gării.

(7777)

• Vând casă, grădină,
mari, sat Archia, nr. 28. 
Tel. GG0212. (7776)

• Vând apartament trei
camere decomandat, ul. 
traccntral, etaj 1, preț 
negociabil. Informații zil
nic Ia tel. 219125. (7788)

• Vând garsonieră Za. 
rând, bl. 80/2, ap. 32, 
etaj 1. Tel. 233025. (7787)

• Vând casă trei camere
Băcia, 158, 55 milioane, 
negociabil. Informații zii. 
nic. (2290)

• Vând ARO 218 Die
sel, import recent Germa, 
mia, 53 000 km, an fabri. 
pație 1989, cu carte iden
titate Tel. 225301, 228561.

(7795)

• Vând casă marc, gră
dină mare, preț negocia.

• Vând apartament trei
camere, bdul Deccbal, bl. 
23, ap. 137, 90 000 000 lei. 
Tel. 234553. (2289)

• Vând apartament două
camere zona Lido. preț 
70 000 000 negociabil. Tel. 
221951. (2288)

• Vând două camere 
Astoria, haină nutrie, ma
șină cusut. Tel. 229992.

(2286)

• Vând Renault 25. 
Vând Renault Rapid Die. 
sel, mic. Tel. 219082.

(2301)
• Vând Skoda 1000 MB,

sat Bârsău, nr. 10, nego. 
ciabil. (2286)

• Vând două Dacii 1300,
an 1982, și 1975. 8 500 000 
și 7 500 000. Informații 
chioșc stație autobuz Ori. 
zont. Deva. (8213)

• Vând casă cu grădină
în Cârjiți. Informații la 
nr. 98. (33583)

• Dozatoare bere — suc 
1—5 capete, garanție, con. 
venabil. 036/437569.

(3005)'

• Vând convenabil mo
bilă tineret, Orăstie, tel. 
617219, după ora 18. (7150)

• Vând căței boxer, Hu
nedoara,. bdul Deccbal, nr. 
6, tel. 716165. (2160)

• Vând brutărie -î.i stare 
de funcționare, 70 milioane, 
negociabil. Tel. 711955.

(2159)

• Vând casă (parter 
plus două nivele), poziție 
centrală, Piața Obor, Hu
nedoara. Tel. 716250.

(2158)
• Vând Toyota Corola, 

sport, înmatriculată, stare 
excepțională. Tel. 724987.

(2157)
• Vând dozator suc cu

trei capete, marca Sie. 
mens. Tel. 721940. (2156)

• Vând urgent casă 
Cristur. nr. 140, preț a- 
vantajos, tel. G7163O.

(2162)
• Vând Toyota Carina,

înmatriculată, funcționa, 
bilă. Vând M 461, înma. 
triculat, pe benzină, preț 
negociabil. Informații Ciu
la Marc. Sandu Mircea, 
10—15. (6275)

• Spray contra ejacu. 
lării rapide, medicamente 
potențS. frigiditate, afro- 
disiacc. 01 — 6376273 ; 
018 — 606134.

• Vând remorcă trans, 
port stupi, relații JLapteș

Octavian, 
770106.

Hațeg, tel.
(6277)

• Vând talon
1300. Tel. 651077.

L DIVERSE

Dacia
(6903)

OFERTE DE 
L SERVICII

• SC „Refractara*' 
SA. Baru Mare, cu 
sediul în corn Baru, 
str. Principală, nr. 
8F1, jud. Hunedoara, 
convoacă adunarea ge. 
nerală a acționarilor 
pentru data de 5. 09. 
1997. ora 10,00,- la 
sediul societății. A 
doua convocare îp da
ta de 11. 09. 1997.

• SO Miorița SRL, llia 
a depus documentația în 
vederea obținerii autoriza, 
țici de mediu pentru ma
gazinul mixt din Ilia, str. 
Libertății. 24. Eventualele 
rcclamații se primese în 
maxim 15 zile de - Ia pu. 
blicare la APM Deva.

( ÎNCHIRIERI 1

• Caut spațiu de 
închiriat în Hunedoara 
sau Petroșani pentru 
activitate comercială 50 
—70 mp. Sunați la tel. 
018623032, între orele 
7—9. (OP)

• Caut pentru închiriat 
pe termen lung auto
camion TIR. Tel. 054/ 
647789.

(7770)

• închiriez garsonieră 
mobilată cu telefon în 
Deva. 735142 ; 622119.

(2284)

• închiriez apartament
două camere, Deva, ui. 
traccntral, nemobilat, etaj 
II» cu telefon. Informații 
056/205251. (6276)

DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
Rafinăriile reduc prețul la benzină

Rafinăria Petromidia va 
menține, deocamdată, a. 
cele.iși ’prețuri de livrare a 

ț carburanților a declarat, 
corespondentul MEDIAFAX, 
Mexandru Nicoleioiu, di- 

, rectorul general al rafi- 
•nariei'
’ Actualele prețuri cu a- 
jmănuntul sunt de 2 800 
fdtr» lei litrul la benzină
Premium și 2 710 de lei 
litrul de motorină.

-Nicdlcioiu consideră însă 
„ca liberalizarea prețurilor 
’(a pf ele petroliere va 
‘determina modificări ale 
Iprețului benzinei. Directo
rul crede că aceste mo. 

Jdifi’jri se vor manifesta 
o dată la ■ ouă luni. în 
funcție de fluctuația do. 
tarului șl având în vedere

faptul că nu mai există 
Intermediar în relația pro
ducție — comercializare.

*
Rafinăria Arpechim Pi

tești a redus prețul Ia 
benzină de Ia 1 septem. 
brie, a declarat Iun! A- 
genției MEDIAFAX Mihail 
Georgescu, directorul ra
finăriei.

La benzină, prețul Ia 
poarta rafinăriei a scăzut 
cu 130 000 — 150 000 de 
lei/tonă.

Actuala reducerQ nu va 
avea efecte asupra prețu. 
rilor cu amănuntul, din 
cauza creșterii accizelor de 
la 15 la sută la 30 la sută, 
a adăugat Georgescu.

în condițiile liberalizării 
prețurilor țițeiului și pro
duselor petroliere, rafinăria 
nu intenționează să crească 
prețurile produselor finite- 
a precizat Georgescu.

r

★

Rafinăria RAFO Onești 
a redus prețul la berlzină 
de la 1 septembrie, a de
clarat, luni, coresponden
tul MEDIAFAX, Daniel 
Antonoaie, directorul de
partamentului organizare, 
programe al societății.

Ea toate sortimentele de 
benzină, prețul Ia poarta 
rafinăriei a scăzut cu 
130 001—150 000 de lei/ 
tonă. La benzina de 08

reducerea este de 140 000 
de lei/tonă, a precizat 
Antonoaie. Măsura s-a 
datorat unei conjuncturi 
favorabile a prețului ți
țeiului pe plan mondial, 
corelat cu prețuri bune Ia 
produsele petroliere, a 
spus directorul, care a 
adăugat că perioada în 
earc va fi valabil acest 
preț de livrare este ne. 
determinată, fiind în func
ție de fluctuația prețului 
internațional al țițeiului.

Antonoaie a spus eâ ac
tuala reducere (7 la sută) 
nu se va simți la cumpă
rător întrucât accizele au 
c/escut de Ia 15 Ia sută 
la" 30 la sută.

MEDIAFAX
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• Societate particulară
de construcții anpaj ază 
urgent, șofer categ, I) 
R.'lații’la tel. 616795, în 
trt. orele 7—15 (22781

• Firmă româno - ca
nadiană selecționează tineri 
dinamici, dornici de câș
tiguri substanțiale, ofe
rind pregătire gratuită 
pentru vânzări din. le Ex
periență nonnecesară. Su
nați azi la 627527

(2291...

PIERDERI

• Pierdut și sc declară 
nul certificatul de înregis
trare eliberat de DGFl’CFS 
Hunedoara, cu nr. 1982/ 
1991, aparținând SC In. 
iegral Chincin Comimpcx 
SRL Hunedoara. (7778)

< DECESE' 1

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE ■ — - *__

• Schimb (vând) apar, 
lament cu casă la țară. 
Informații Hunedoara, 
Barbu Șl. IJelavi ancea, 
bloc .1 1. ap. 17. (6818)

• Familia Vădan 
Aurelian anunță cu 
adâncă durere înce
tarea din viață a dra
gului nostril bunii, 
tată și socru

MERA I-11.11* 
înhumarea va avea 
loc azi, ora 11, la 
cimitirul din sir. Că. 
lugăreni. Mu (c vom 

niciodată.
<7801

Reprezentanta

PlTfOVO? Oradea

DEVA

INSTALEAZĂ
Ik

i Sisteme automate de ,■
,1a efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit • ,
Sisteme de control a] accesul: a pt n <-.,>> iT 
Sisteme de iițteriprur ș 

L? ■ Alarme auto
(L&t geamuri termoizasdoari: j seuuri.:..';'/-

Whipamentele folosite sunt de proveniență CANADA jj S-jA.

II

Alarme auțo 
geamuri terr

• • - • • 9

Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE
EN GROS Șl EN DETAIL

J pate de ficat în diferite sortimente, 
carne de porc cu fasole boabe în cutii metalice

• berc „SILVA” 1/2 1 — 2614 lei
• bere „REGUN” 1/2 1 — 2331
• bere ..SILVA” 0,33 1 — 2272
• bere „SILVA” (neagră) 1/2 1 —
• apă minerală BIBORȚFNI 1.5 I 

lei
• rom 32 grade 1/2 1 — 26G1 lei 

I Relații la depozitul — magazin, situai în 
(incinta S.C. I’olidava S.A. Deva. sir. 22 De 
1 cembrie, nr. 257.

Telefon: 225901. orele 10—15.

♦
I♦ 
I♦ 
I♦ 
I
I4
I♦ 
i

lei 
lei
2950
— 2601

Ici

1 
•I

1

I

4
♦

♦

i*
«

î
î

l
1
I

j tun caurut : 
Depune

• in

S.C. I’OLIDAVA S.A. DEVA

Organizează licitație 
realizarea unui acoperiș 
din cadrul societății.

:rea ofertelor

pentru proiectarea și 
la depozitul de hârtie

I 
î

i
I
I
* 
I♦
I4
l
I*

Caiet de sarcini si informații suplimentare 1 
, i sau Ia tel, 221750, int. 28. |

*-4-*-*-.*-*-*-»-*—

se va face până la 
I data de 10. 09. 1997, la sediul societății din 
I Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257.
î Taxa de participare 50000 lei se va achita 
î la casieria S.C. I’olidava S.A. Deva.

«Caiet de sarcir
, la sediul societății•

■■ ■■■■■■■  ...................... —■ ■ ■
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