
1N NUMĂRUL DE AZI: • Club T; • Fot

bal; • Scrisoare deschisă: tn atenția dlui 

primar Mircea Muntcanu și dlor consilieri ai 

Consiliului Local Deva; • Horoscop; O Un nou 

cult: Haosismui

ÎN ZIARUL DE • „Consumcoop“

Ilia pășește tot mai ferm pe picioarele pro

prii; • Vizita delegației din Arras — o reușită 

deplină; • Tribuna Cuvântului liber; • Sport; 

• Femina; • Dura lex, sed lex.

CUVÂNTUL
LIBER
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VREMEA

_________Ă
Vremea va fi frumoasă, 

dar răcoroasă dimineața.
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CE, CAT Șl CUM SE VA 
ÎNSĂMÂNȚA ÎN 

ACEASTA TOAMNĂ?
• Potrivit programului sta
bilit — cum spunea dl ing. 
Tilieriu Basarab, director 
al D.G.A.A. a județului 
Hunedoara — în această 
toamnă in județul nostru 
este prevăzut să fie însă
mânțate mai mult de 19000 
ha cu grâu și secară. •'‘•05 
< U orz, 119 ha cu legume, 
și 260 de lia cu nutrețuri, 
mai mult de 95 la sută 
din suprafețele respective 
aparținând agricultorilor 
privați. în legătură cu sta
diul pregătirilor, interlo
cutorul aprecia că, din
păcate, se onstata o
serioasă întârziere a ară- 
irilor — lucrare realiza

tă până acum pe mai pu
țin de 5000 ha — precum 
și a altor acțiuni ce con
diționează insămânțarca 
grâului în epoca optimă, 
respectiv până ia sfârși
tul decadei a doua a lunii 
octombrie.

Refcrindu-se la probleme ’ 
privind respectarea lucră

rilor specifice, dl Basarab 
aprecia- că producătorii a- 
gricoli s.au convins din 
proprie experiență de im
portanța fiecărei verigi din 
lanțul tehnologic. în con
text este de reținut că 
oamenii știu acum cu pre
cizie faptul că însămân- 
țarea grâului mai mult de 
doi ani consecutiv’ deter
mină scăderea drastica 
a producției la ha. De a- 
ceca se așteaptă acum să 
fie eliberate terenurile dc 
plantele premergătoare — 
în special cartofi, sfeclă 
și porumb, a căror recolta
re este și ea oarecum în. 
târziată din cauza prelun
girii perioadei de vegeta
ție. Astfel devine tot mai 
importantă preocuparea 
pentru a grăbi atât recol
tarea, cât și însămânță-

A consemnat
NîCOLAE TÎKCOB

încă 2 morti la Lupani
în 2G septembrie a.c., la ora 20,30, 

la E.M. Ltipeni a avut loc o surpare in 
urma căreia au fost accidentați mortal 
Ilic Drăgoescu, de 44 ani, tată a 3 copii 
minori, și loan Borza de 42 de ani, tată 
a 2 copii minori.

Pentru cel dc-al doilea încă se lucrează 
în vederea recuperării cadavrului.
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• OPERATORI CALCULATOARE cu cx-| ( 
J periență in culegerea dc texte și telinorcdac-* i 
J tarea computerizată.
J l

Selecția se va face pe bază de probă de*
1lHcru în data de 6 octombrie, ora 10, Ia sediul* ' ♦«redacției din str. 1 Decembrie, nr. 35, Deva. ' 
• 1
1 Relații la telefon 211275. 1
1 l

(Conțin' arc în pag. a 2-a)

mai mult j1 
va sufla în!' 
Tcmperatu-S 
vor oscilai? 

iar Iii

Cerul va fi 
senin. Vântul 
general slab, 
rile minime
între 2—7 g ide C, 
cele maxime între 17—21 < 
grade C. (Lucian Nistorjț!
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Conferințe de presă

AM PLECAT LA PNL 
ȘI AM AJUNS

LA PSDR
Derută printre gazetarii 

veniți vineri, 26 septem
brie a.c. la anunțata con
ferință de presă a PNL, 
dar și printre reprezen
tanții acestuia. De ce ? 
Pentru simplul motiv că 
în sala unde trebuia să 
aibă loc respectivul eve
niment erau cei ce orga
nizaseră o conferință de 
presă a PSDR. Așa(lar, 
două partide inițiaseră o 
conferință de presă In a- 
ceeași sală și la aceeași 
oră. După discuții și mo
mente penibile, lucrurile 
s-au lămurit și am aflat 
că vom participa la con
ferința de presă a PSDR

La întâlnirea cu ziariștii 
au participat prefectul ju

dețului, Pompiiiu Budulan, 
Dumitru Ifrlm, deputat de 
Hunedoara, alți reprezen
tanți de marcă din con
ducerea filialei județene.

Practic, conferința a a- 
vut două puncte distinc
te : prezentarea de către 
prefect a celor mai im
portante probleme cu ca
re se confruntă județul 
Hunedoara la acest mo
ment și prezentarea can
didatului din partea par
tidului la funcția de primar 
al orașului Simeria, post 
pentru care campania c’

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

'V<dK0.x4>fi.e.tuui.
• președintele ța

rii — iN DIALOG CU 
PRESA. Dl Emil Constan- 
tinescu s-a întâlnit, la 
mijlocul săptămânii trecu
te, la Cotroccni, cu repre
zentanți la vârf ai mass
media din Capitală. Șeful 
statului a făcut afirmații 
tranșante privind corupția 
și a decretat un nou răz
boi împotriva acestui a- 
devârat flagel pentru Ro
mânia, in această perioa
dă a tranziției la econo
mia de piață.

• GARA DE NORD — 
125 DE ANI. în prezența 
ministrului transporturilor, 
Traian Băsescu, ceferiștii 
din Capitală au sărbătorit 
împlinirea a 125 de ani

de Ia inaugurarea Sării 
de Nord. Nici unul din
tre invitații p- terii nu a 
onorat manifestarea.

• RĂZBOIUL REVOLU
ȚIONARILOR. Guvernul 
României a decis anula
rea privilegiilor revoluțio
narilor, acordate prin Le
gea 42. Puzderia de revo
luționari, profund nemulțu
miți, a început un șir de 
manifestări de protest, în 
paralel cu . lupta între 
multiplele formațiuni și 
asociații de revoluționari. 
Guvernul este însă decis 
să facă ordine în acest 
domeniu

(Continuare în pag. a 2-a)

Precizări, norme metodologice 
pentru aplicarea Legii locuinței *1*14/96

ln ultimul timp au >osit la redacție 
mai multe scrisori de la cetățeni din toate 
zonele județului, cate rer lămuriri privind 
•on viețuirea în blocuri. în baza noii Legi 
114/96 (.» locuinței), despre cheltuielile 
comune, tarife, contribuția cetățenilor la 
reparații, taxe dc anticipație, fond de 
rulment, relațiile fui nizcri-consumatori și 
nu în ultimul rând, preocuparea cetățeni
lor din municipiul Deva, referitoare la 
transformarea regiilor de interes local în 
societăți comerciale. In acest sens, am 
luai legătura cu factorii interesați din 
primării, din unitățile dc gospodărie co
munală, cu organele judiciare.

Redacția : Die director, ce ne puteți 
spune despre Legea locuinței nr. 111/96 și 
cum vedeți aplicarea ci?

P.D.I.: Legea 114 a intrat în vigoare 
la 21 octombrie 1996 și a dat un termen 
de aplicare de 12 luni, după care actua
lele asociații de locatari se autodesfiin- 
tează, prin abrogarea Decretului G.S. nr.

387/77, privind organizarea și funcționa
rea acestora.

întrucât Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a acestei legi au a- 
părut numai la 21 august 1997, nu a fost 
suficient timp pentru mediatizarea și

noaștem, primăriile își organizează com
partimente de consultanță juridică în 
acest scop. (Primăria din Deva are deja 
constituită această activitate), dar este 
important de știut că asociațiile de pro
prietari trebuie să se constituie pe fie

Convorbire cu dl ing. IOAN DORIN PISOIU,
director comercial al R.A.G.C.L. Deva

cunoașterea ei de către locatari, lată de ce, 
cu aproape o lună înainte de punerea 
în aplicare a acestei legi,ne găsim în si
tuația că s-au constituit un număr foar
te mic de asociații de proprietari, iar la 
21 octombrie 1997, încetează orice con
tract de furnizare a serviciilor cu actua
lele asociații de locatari. în continuare, 
ar trebui să se la măsuri urgente pentru 
aplicarea Legii 114/’96. După câte cu

care bloc. Doar acolo unde nu sunt 20 
de apartamente într-un bloc se pot aso
cia maj multe blocuri. Apoi, este nevoie 
să se formeze un comitet de inițiativă, 
cu reprezentant al imobilului, care să se 
Ocupe de întocmirea dosarului de consti
tuire a asociației de proprietari, dosar 
care trebuie să cuprindă actele necesare 
pentru înscrierea proprietății la Oficiul 
de Carte Funciară (art. 48 din Normele

Metodologice apărute în Monitorul Ofi
cial nr. 203/21.08.-97). întocmirea acordu
lui de constituire (asociere) și a Statutu
lui Asociației de Proprietari (Statutul 
cadru al Asociației de Proprietari) re
prezintă anexa 2 la Legea 114, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 254/21 octombrie 
1996).

La constituirea asociațiilor de proprie
tari participă toți proprietarii din imo
bil (inclusiv proprietarii de spații cu altă 
destinație), iar pentru chiriașii fondului 
locativ de stat, primăriile sau, după caz, 
unitățile de gospodărie comunală pe care 
le au în administrare. Odată constituite, 
aceste asociații de proprietari, prin con
ducerea aleasă în mod democratic, vor 
încheia noi contracte de servicii cu fur
nizorii acestora, vor avea un cadru le
gal pentru o bună conviețuire și vor be- 

A consemnat
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 4-a)



RtTriOSPECTIVA
(Urmare din pag 1)

• DECLARAȚIA INCEN
DIARA A MINISTRULUI 
DE EXTERNE. Adrian Se
verin, ministrul de exter
ne al României, a făcut 
publică o declarație potri
vit căreia șefi de partide 
politice și conducători de 
ziare fac jocul unor ser
vicii de informații străine. 
Afirmațiile dlui Adrian 
Severin au generat reac
ții puternice la nivelul 
conducerilor de partide și 
de ziare centrale, primul 
ministru și șeful statului 
cerând explicații și probe 
veridice în acest sens. Mi
nistrul român de externe 
se află în S.U.A., la re
uniunea ONU.

• PETRE ROMAN PRE

I
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CURSUL VALUTAR I
29 SEPTEMBRIE 1997 '

o 1 dolar SUA 7606 Iei!
o 1 marcă germană 4319 lei ’
o 100 yeni japonez; 6277 leii
o 1 liră st' rlină 12261 lei.
o 1 franc elvețian 5239 lei j
o 1 franc francez 1289 lei >
o 100 lire italienn 442 Iei|

Cursurile Incluse In acea-tă listă au la baza ■
cotatii ale societă'Jor bancare autorizate sâ efec. I 
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă I 
nu imnllcfi "•bl’ent’vftatea utilizării cursurilor tnl 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.I

DA CASA. Exasperat de 
acuzele ce i -se aduc pen
tru casa în care locuiește, 
președintele Senatului și 
al PD, Petre Roman, a ce
rut Regiei de Protocol a 
Statului să-i repartizeze o 
altă 'locuință în schimbul 
actualei case. Regia de 
Protocol este pusă în di
ficultate, <deoarece nu are 
case.

« (LEGEA TVR. Plenul 
'Camerei Deputaților a vo- 
'tat 'Legea trivind organi
zarea și funcționarea Te
leviziunii și Radioului. Du
pă nromulgarea Legii de 
către șeful statului, se va 
pune capăt interimatului 
din TVR, activitatea Te
leviziunii și Radioului ur
mând să treacă sub con
trolul Parlamentului.

Am plecat la PNL și am ajuns la PSDR
(Urmare din pag. 1)

lectorală este în plină des
fășurare.

Din cele spuse de dl 
, Pompiliu Budulan am re- 
I ținut și faptul că prin mă- 
I șurile luate până în pre

zent, precum și prin cele 
preconizate — Regia Hu
ilei Petroșani are toate

I

□ □□□□□□□□Li

P.D.S.R. nu este adeptul ieșirii oamenilor în s’radă
Vineri după-amiază a a- 

vut Ioc la Deva o confe
rință de presă organiza
tă de Filiala județeană 
Hunedoara a Partidului 
Democrației Sociale din 
România, la care au luat 
parte și dnii loan Giurescu 
și Gheorghe Ana, depu- 
tați în Parlamentul Ro
mâniei. Din expunerile ce
lor doi deputați, a dlui 
Mihai Rudeanu, președin
tele filialei, ca și din răs
punsurile prilejuite de în
trebările ziariștilor spicu
im : • Ordonanța 22 a Gu
vernului Ciorbea este ne
constituțională, generează 
haos î urma aplicării, 
căreia Valea Jiului poate 
să dispară. • Dl Emil 
Constantinescu afirma în 
campania electorală că 
minele nu se vor închi

șansele să supraviețuiască, 
mai ales că, deși se tiis- 
tponibilizează forța . de 
.muncă, .producția va creș
te. Deci problema nr. 1 
a județului este pe cale 
de rezolvare.

Problema cea mai difi
cilă cu care se confruntă 
județul la ora actuală es
te cea a Regiei Cuprului 

de. Și iată că se închid, 
ceea ce dovedește că una 
spune și alta face. C.D.R. 
i*a momit pe mineri să 
iasă în șomaj, ceea ce a 
creat mirajul grămezii de 
bani fără muncă. • Banii 
mulți primiți de mineri 
duc la inflație și mulți 
Iși vor căuta de lucru -în 
alte țări, în vreme ce Ro
mânia va importa cărbu
ne pe bani grei. • Econo
mia reală nu funcționea
ză, iar societățile mici și 
mijlocii nu sunt sprijinite 
cu facilitățile de care -au 
nevoie urgentă. • Presa 
— o bună parte a ei — 
a reflectat greșit — inten
ționat sau din necunoaș
tere — fenomenele ce au 
loc în Valea Jiului, spri
jinind acțiunea celor a- 
flați la putere, cărora le 
este frică de mineri — de 

Deva. Au fost foarte mul
te intervenții ca sediul re
giei să fie mutat la Alba 
Iulia. Or, din acest punct 
de vedere, prefectul jude
țului a precizat că nu va 
fi posibil. Pentru Regia 
Cuprului. problema este 
critică prfn faptul că cei 
care puteau să beneficie
ze de Ordonanța 22, n-au 

distrugere a mineritului 
romanesc, lăsarea pe dru
muri a familiilor de mi
neri, ceea ce are iniluen-- 
ță și asupra celorlalte do
menii ale vieții sociale — 
sănătate, învățământ, ser
vicii ș.a. • Partidul De
mocrației Sociale din Ro
mânia se declară în pu
ternic dezacord cu modul 
cum se înfăptuiește re
forma în România, care 
nu este, de fapt reformă, 
ci lichidare, ceea ce va 
duce la înfeudarea țării. 
• P.D.S.R. a reacționat 
față de politica profund 
antinațională și antipopu
lară a guvernului ce în
dreaptă economia spre ca
tastrofă prin interpelări în 
parlament, prin articole în 
presă, radio și televiziune. 
Partidul nu este adeptul 
ieșirii oamenilor în stra

prea făcițt-o la Deva. Deși 
aproximativ 3 500 de oa
meni au ieșit din sistem, 
lucrul este insuficient.

Pentru funcția de pri
mar . al orașului Simeria, 
la conferința de presă s-a 
anunțat a fi Ioan Rovi- 
naru, actualul vi?eprimar. 
care a prezentat un bogat 
program electoral

dă, deși nemulțumirea ma
selor este tot mai puter
nică acum. în prag de 
iarnă. Ieșirea în stradă ar 
putea duce la accidente 
grave, la explozii ce pot 
deveni necontrolate. Cre
dem că nemulțumirea ma
selor va fi maximă în 
primăvara anului viitor, 
când vor ieși puternic la 
iveală roadele politicii ca
tastrofale a actualei gu
vernări. • Schimbările ce 
încă continuă să aibă loc 
sunt determinate -de co
der zarea r ir struc. 
turilor. • P.D S R- înce- 
că să găsească aliați, 
exclude alianțele cu for
mațiuni politice extremis
te. • Presa este la ora 
actuală mai puternic? de
cât Guvernul României. 
(Tr. B.).

(Urmare din pag. 1)

rile, având în vedere că 
starea vremi; poate deve
ni nefavorabilă și duce 
la încetinirea ritmului a- 
cestor acțiuni, cu consecin
țe negative asupra produc, 
ției prezente și viitoare.

în altă ordine de ,ăel, 
este de menționat rolul de
cisiv al caiitații seminței 
asupra recoltei de grâu, 
din anul viitor. Pentru 
cei interesați. subliniem 
că la Filiala Semrom din 
Orăștie se găsește sămân
ță din categorii biologice 
superioare, aceasta putând 
să fie procurată și in 
schimbul cupoanelor pe

CE, CÂT ȘI CUM SE VA ÎNSĂMÂNȚA 
ÎN ACEASTA TOAMNA ?

care le primesc proprie
tarii de pământ Rău es
te că Inmânarea acestor 
cupoane se desfășoară cu 
prea multă întârziere.

Nu mai puțin importan
tă - • cum remarca inter
locutorul — este șj ferti
lizarea terenurilor desti
nate însământărilor de 
toamnă. Pen’ru a facilita 
procurarea îngrășămintelor 
chimice, la Unisem din 
Orăstie se găsesc (pe lân
gă sare potasică și azotat) 
îngrășăminte complexe, 
prețu] pentru un sac de

50 de kg fiind cuprins în
tre 60 și 85 mii lei. întru
cât nu este de conceput 
obținerea unor recolte 
mulțumitoare de grâu fă
ră folosirea de îngrășă
minte, se așteaptă ca fie
care cultivator de grâu să 
își asigure, pe cât posibil, 
cantitățile minime ne
cesare pentru a stimula 
cultura încă de la însă 
mân tare.

Referindu-se la asigura
rea condițiilor pentru în- 
sământări, dl ing. Ioan 
Măniguțiu, director la 
DGAA. spunea că există

încă serioase greutăți în * 
executarea lucrărilor din t 
campania de toamnă. în 
mod decsebit a arăturilor, 
datorate în special lipsei 
banilor la unitățile Agro- . 
mec și la fermele de stat. ! 
pentru procurarea motori
nei, lubrefianților, pieselor 
de schimb și altor mate
riale. Cum soluția de a 
apela la credite este mult 
prea păguboasă, unele u. 
nități fiind în plus și lip
site de- vocație la credita 
rămâne nădejdea că fie
care prestator de servicii . 
în mecanizarea agricultu
rii va găsi modalități pen
tru a face față solicitărilor 
ți a depăși impasul în 
care se află.

Săpături arheologice în preajma clădirii Magna 
Curia, sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
din Deva. Foto: ANTON SOCACI
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( TVB I ]
6.00 România: ora 6 fixl; 9.00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR lași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12.05 Misterele S.P (r): 13,00 
Secretele nisipului (r). 14.10 Șeicul (r); 
15,00 Mag. social; 15.30 Ecclesiast *97; 
16,00 Em. in Ib maghiară; 17,05 D.a; 
17,35 Strada Libertății (s); 18.00 fn fla
grant- 18-30 Cine-| ce? (cs); 19.00 Sunset 
Beach is); 20.00 Jurnal; 21,15 Puritana 
(dramă Franța 1986); 23,00 Jurnal; 23,15 
Canary Wharf (s):

( TVB2 )
7,00 TVM Telematinal; 8.00 Euronews; 

8,55 Canary Wharf (r); 9,20 Echipa de 
intervenție (r): 10.25 Fetele schimbării (r):

11,30 Sunset Beach (r). 12,25 Savannah
(r) ; 13,30 Reluări; 14,00 Conviețuiri; 15,05 
Limb] străine: franceza; 16,00 Micaela
(s) ; 16,55 Șeicul (s). 18,00 Em. cu și de
spre țineai; 19,00 Dosarele istoriei; 20,00 
Secretul (s. Italia, 1992, ep. 1); 20,50 Școa
la micului întreprinzător; 21,45 Teatru 
liric: Maria Callas, „La Divina*. 23^0 
Pelerinaje (do); 0,00 Fotbal. Liga Camp, 
înaintea etapei a doua;

( ANTENA I )
30 Tele-Dimineața: 9,40 Viitorul în

cepe azi (r); 10,> Insula lui Krago (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s)- 13,10 Cei 
trei mușchetari (f. da); 14,00 Știri; 14,20 
Imperiul trufiei (thriller Anglia 1971); 
16,00 Iluzii (s); 17.00 D.a; 17,30 Telerebus; 
18,00 Cafea cu parfum de femeie W; 
19,00 Observator; 19,45 Camarazi de ar
me (f.a. SUA 1991); 21,30 Legea tai Burke 
(s). 22,30 Milionarii de la-i 0,00 Știri.

[ , PRO - TV )
7,00 Ora 7, bună dimineațal; 9.00 Tâ

năr și neliniștit (r): 9,45 Sledge Hammer 
<r); 10,15 MASH (s); 10,45 Sport la minut: 
ÎIJM Wayne’s World (f/r): 12.55 Știri; 
13,00 Deșteaptă-te, românei (r); 14,30 Ma
ria (s); 15,30 Tânăr și neliniștit (s); 16,15 
Șoapte de iubire (*): 17,00 Știri; 17,15 
Profesiunea mea —- cultura- 18.25 Știri;
18,30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigll (cs); 19,30 Știri; 30,15 Spitalul de 
urgentă (s); 21,15 Secrete de familie (s); 
22,05 Știri; 22,15 Fam. Bundy (s); 22,45 
Sledge Hammer (s); 23,15 Știri; 23,45 Ci
nemateca Pro TV: film:

( PRO - TV - BEVA |
6,15 — 6,45 Sport extrem; 6,45 — 7,00

Știri locale (r); 22,05 — 22.15 Știri locale.

DEVASAT ♦ *a>)
8,00 — 13,30 Reluări; 14,00 Videotext; 

17.01 Pr tasa; *7.40 D-s»nc ’ '-mate; 
18,05 Desertul vorbește; 19,10 Casa de ne 
buni; 19,30 Farmacia de gardă; 20,00 
Moartea în loc de dezonoare <f); 21,30
U.S. News for ever; 22,30 Brigada de șoc; 
23,00 Omega cop (f); 0,30 Serial erotic:
1,30 Videotext.

(ANTENA I - TV-DEVâ)
8,00 — 8,15 Știri locale <r); 9,.;o — 10,15 

Sportul nunedorean (r); 10,15 — 10.10 Mu 
zică, publicitate: 17,30 — 17.45 Plai dc 
cânt și dor (muzică populară;; 17,45 — 
18.00 Știri locale; 19,00 — 19,30 Știri lo
cale (r).
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RapiCul, a șasea 
victori; consecutivă

F.C. Corvinul — 0 primă repriză de excepție

• In- etapa a 9-a, cfrici victorii 
ale gacdelor, două rezultate de e* 
galitute. o singură victorie a oas
peților și o partidă amânată (Uni
versitatea Craiova — Steaua) • 
Rapid in a obținut a 6*a victorie 
consecutivă • F.C. Argeș nu a pu
tut trece de Sportul.

Liderul' clasamentului, F.C. Ar- 
geș, iși simte in pericol locul ! O- 
felul Galați și Rapid București se 
ajlă doar la un punct de primul 
loc. Argeșenii acuză deja lipsa fos
tului golgeter C. Barbu, plecat pes. 
te hotare. Sâmbătă s-a străduit in 
zadar să înscrie in poarta studen 
țitor bucureșteni. Rapidul a rea
lizat' in fața lui „U“ Cluj a 6-a 
victorie' consecutivă și meciul din 
etapa viitoare, cu Dinamo, se anun
ță ca- un mare derby! Lupta pare 
a fi' tot mai crâncenă pentru pri
mele 5 locuri. Se așteaptă o repli
că mai puternică din partea echi
pelor F.C. Național, Universitatea 
Craiova și Dinamo București.

Jiul s-a întrebuințat serios și la 
Foresta, pentru a recupera- măcar 
un punct. Și a rezistat bine, până 
în minutul 83’1 Sâmbătă, la Petro
șani primește replica Universității 
Craiova. Meci greu pentru gazde 
în tentativa lor de a nu mai pier
de acasă.

REZULTATELE ETAPEI; Fo
resta — Jiul 1—0; Univ. Craiova 
— Steaua (amânat); Rapid — „U“ 
ClUj 2—0; C.S.M. Reșița — F. C. 
Național D—0; F.C.M. Bacău- — O* 
țeluF Ghihți 0—1; F.C. Argeș — 
Sportul1 Stud. 0—0; Dinamo — Glo
ria' Bistrița 4—3; Petrolul — Cea-
hlăui P.N. 3—0; F.C. Chindia —
Farul' C-ța F—1.

CLASA M E N1 T U L
L F.C. Argeș 9 7 2 0 15— 6 23
2. Oțv-Hll 9 7 1 1 24— 4 22
3. luiptd 9 7 1 1 14— 5 22
4. Steaua 8 6 1 1 20— 9 19
5. Național 8 6 0 2 11— 6 18
6. Bhiv. Cv. 8 5 1 2 20— 8 16
71 C.S.M. Reșița 9 5 1 3 15—15 16
8. Dinmno 9 5 e 1 19—15 15
9: Foresta 9 3 2 4 8— 9 11

10. Pbtroiul 9 3 i 5 13—13 10
11. Ceahlău! 8 2 2 4 10— 9 8
12. GL Bistrița 9 2 2 5 14—17 S
13. FX.M. Bacău 9 1 5 3 7—11 8
14. Sportul 9 2 1 6 8—15 7
15. „U- Cluj 9 1 3 5 6—12 6
1& Farul 9 1 3 5 8—16 6
17. Chindia 9 1 2 6 7—23 5
18. Jiul 9 1 0 8 6—33 3

C.F.R. Cluj 1-0
Cu toate că au dominat aproape 75 de 

minute, corviniștii s-au impus greu, în 
acest meci, și au învins meritat cu 1—0. 
Meciul a început cu șutul sănătos al lui 
Păcurar (care avea să fie cel mai slab 
jucător de pe teren), reținut cu greutate 
de Cârlan și a continuat cu pătrunderea 
în careu a lui Turcu (min. 10), șutul a- 
cestuia fiind deviat in corner de Ceclan. 
Cu toate că dominau, vârfurile și Păcu
rar nu reușeau să se demarce, fiind o 
pradă ușoară pentru defensiva oaspeți
lor. Pe acest fond, Dinu a trimis o „ghiu
lea" de la 30 de metri (min. 27) pe care 
Cârlan a respins-o în față, dar acolo nu 
sb afla nici un hunedorean. In min. 42 
avea să se înscrie unicul gol. Bardac a 
executat ușor o lovitură liberă de la 18 
m pentru Dinu și șutul acestuia la firul 
ierbii a fost atins în traiectoria sa de un 
„picior" advers păcălindu-l pe portarul 
clujean. Cel. de-al doilea mitan a debutat 
cu o bună ocazie a lui Sterean (’48) și cu 
șutul peste transversală, din lovitură li
beră de la 18 m, al lui Bordean (min. ’66). 
Desprinderea se putea realiza în min. 70, 
când Bafdac a șutat de la 18 metri, Gă- 
vruș a făcut henț, dar lovitura de la 11 
m acordată dk arbitru a executat-o Bar
dac „telefonat" și Cârlan a reținut fără 
probleme. In minutul următor, Păcurar a 
fost eliminat de pe teren, pentru două 
galbene. Din acest moment clujenii au 
ieșit mai mult la atac, dar defensiva hu- 
nedoreană a rezistat până la urmă. Tre
buie să remarcăm că până în prezent cele 
9 goluri ale corviniștilor au fost înscrise 
de fundași și mijlocași, atacanții încă ne
reușind această „performanță". Din pă
cate, „ex-hunedorenii" înscriu intr-o „ve
selie" în seria 1 pentru ASTRA Ploiești...

CORVINUIl: Ceclan, Bordean, Sterean, 
Haidiner, Dinu-, Procorodie, Chezan, Bar 
dac (.’78- Tibichi), Chira (68 Anița), Cos- 
tăchescu (84 Neiconi), Păcurar.

ION BADIN

Vega Deva -
U.M. Timișoara 4-0

Devenii, în prima parte a meciului au 
acționat de lă primul fluier al arbitrului 
ploieștean T. Boroian cu dezinvoltură, 
surprinzând apărarea oaspete prin rapi
ditatea fazelor, a deselor schimbări de 
direcție a atacurilor spre poarta lui Po- 
povici. Ca urmare, golurile au fost unul 
mai frumos decât celălalt: după o ratare 
de puțin, in min. 2, Rădos în min. 4 des
chide scorul la o bună centrare a lui 
Danciu, de pe dreapta reluând spectacu
los cu capul în plasă: 1—0. După numai 
4 minute, la un nou atac, bine conceput, 
Popa se desprinde de Varga, pasează la 
același Rădos, care în stilul caracteristic 
punctează din apropiere: 2—0. In min. 12 
de pe linia de apărare se declanșează o 
acțiune spre careul advers, de către Tă- 
nasă, balonul ajunge cu repeziciune Ih 
Nttniu, care îl trece peste Răcelescu și 
șutează puternic in stânga lui Popovici, 
acesta respinge și Popa reia1 cu sete in 
dreapta, jos in bara de metal: 3—0! Gaz
dele nu lasă timp de respira apărării și 
atacă în continuare cu aceeași convingere 
și decizie de a mai înscrie. Și o fac îti 
min. 16. Stoian se angajează pe dreapta 
într-o cursă și centrează în careu. Dan
ciu pe fază pecetluiește scorul final cu 
o frumoasă lovitură cu capul Imediat 
după al doilea gol, Rădos a părăsit tere
nul de joc (după-amiaza urma căsătoria 
sa cu Lăcrămioara Alunge, cunoscuta 
handbalistă de la Remin Deva, în aplau
zele tribunei însoțite de ;,La multi anii").

In repriza l și a doua au mai fost si
tuații bune de -gol spre satisfacția spec
tatorilor (și oaspeții au avut și o bară 
în min. 81), dar scorul a rămais neschim
bat. Elevii antrenorului Gh. Țurlca și-au 
făcut datoria în această partidă, specta
torii aplaudându-i la „scenă deschisă" și 
îi așteptăm cu vești bune și din depla
sare.

VEGA; Cibotariu, Fartușnic, Tănasâ, 
Grosu (46 D, Gabriel), Naniu, Popa, Luca, 
Răducănescu (68 Voinea), Rădos (20 Ghir- 
cău), Danciu, Stoian.

Dalia Orăstie -
Minerul felui 1-1

Steaua
Jiul

F. C. Național

ETAPA VIITOARE:
Rapiotț Oțelul — Foresta;
Uniw Geaiova; ~ ~
F.C.Mt Bacău; Ceahlăul — C.S.M. 
Reșița; J#’’ Cluj — Dinamo; Spor
tul — Chindia; Gloria Bistrița ■— 
B.C. dbgeș; Farul — Petrolul.

REZULTATELE ETAPEI : Dacia Pi
tești — A.S.A. Tg. Mureș 3—1; F.C. Baia 
Mare — ARO Q-lung 0—3: Vega Deva — 
U.M. Timișoara 4—0; F.C. Inter Sibiu — 
Electroputere 2—0; Minerul Motru — 
Olimpia S.M. 3—2: Gaz Metan — Gloria 
Reșița 1—0. Unirea Dbj — U.T.A. 3—2; 
Corvinul Hd. — C.F.R. Cluj 1—0; Poli. 
Timiș. — Apullum A.I. 0—1.

DIVIZIA C3

Spectatorii, suporterii Daciei Orăștie au 
plecat destul de supărați pe fotbaliștii lor 
preferați, nu atât pentru rezultatul de e- 
galitate înregistrat, cât mai ales pentru 
jocul slab practicai in această partidă, 
lipsa de concentrare în fața porții adver
se. De partea cealaltă, oaspeții și-au a- 
parat bine șansele și au dovedit că le 
convin spațiile largi pe care operează 
cu destulă măiestrie contraatacuri pericu
loase spre poarta adversă.

Având lovitura de începere, minerii por
nesc vijelios printre apărătorii Daciei și 
ajuns la 13—14 metri lateral de poarta 
gazdelor Bocșița pasează în stânga în ca
reu st Mâcnea este mat iute ca Szocs șl 
înscrie în poarta goală, spre surprinderea 
tribunei și... apărătorilor. Egalarea a sur
venit repede, după numai două minute, 
Toderiță finalizează un atac prelungit al 
gazdelor: 1—1 Fotbaliștii din Orăștie se 
mențin in continuare in atac. Eșanu „cro
șetează" de câteva ori, cu balonul la pi
cior, printre apărătorii din Teliuc. Firu, 
Toderiță. Dumitreasă și S’dorak se află 
șt ai de câteva ori în bune poziții de a 
marca golul așteptat, dar Nedeloiu, Pă
dure, Plămadă, Rusu, Mâcnea. Ursan spri
jiniți și de alți coechipieri au fost greu 
de trecut. Cu toată dominarea gazdelor, 
oaspeții au pus și ei în alertă „reduta" 
Daciei, contraatacurile lor fff-nri foarte tă
ioase.

Dacă în prima repriza gazdele au fost 
mai mult la cârma jocului, în repriza a 
Il-a, deși se mențin în atac, replica oas
peților este și mai puternică. După ce 
în minutele 52, 54 Toderiță trage de la 
16 metri neinspirat in loc să paseze lui 
Eșanu liber, doar 'cu portarul in fată șl 
apoi e rândul lui Eșanu să „care" o min
ge în loc să o paseze la 2 coechipieri a- 
flați în poziție bună de a marca. In min. 
60 Nedeloiu îl „agață" pe Eșanu in careu 
și lovitura de la 11 metri o execută ace
lași Eșanu puternic dar pe centru și Brân
ză întinde o mână salvatoare șt batonul 
sg înalță mult peste bară1 Fazele alter
nează la ambele porți. cele două echipe 
ratând 2—3 situații clare de a tnarca. în 
min 80 Pascu, scăpat singur, este oprit 
în fața careului prin fault de portarul 
Szocs și vede roșu, după care Mâcnea 
trimite balonul în bară, tar in min, 85 
și 89 Brânză scoate miraculos de la CMra 
și de la Firu!

CONCURSULUI
WTN 27 SEPTEMBRIE *9T

Oresttl — Jtul 
Univ. Craiova — Steaua 
Rapid1 — „U" Cluj 
C.S.M, Reșița — Național 
F.C.M. Bacău — Oțelul 
PetralUI — Ceahlăul 
F.C. Dîmbovița — Farul 
Dunărea Călăr. — F.C. Bv. 
Bucovina — Danubiana 
Tractară!' — Poli, lași 
Dacln Pit, — A.S.A. Tg.lW, 
Inter SJHIu — Elcctropi 
Unire» Bej — U.T.A.

1—0 
anulat 

2—0 1 
l—O 1 
0—1 2 
3—0 l 
1—1 x
1— 3 2
0—3 2
2— 0 t
3— 1 1
2— 0 I
3— 2 1

I ►

CLASAM E !N T u L

~ 1. A.S.A. Tg, M. 8 5 1 2 14— 9 16
2*3. Minerul Motru 8 5 0 3 13— 9 15

Gnz Metan 8 5 0 3 12— 8 15
4. Olimpia 8 5 0 3 K—10 15
5. Unirea Dej 8 4 1 3 14—10 13
6. Bala Mare 8 4 1 3 12—12 13
7. Dacia Pitești' 8 4 1 3 11—12 13
8. Apullum 8 4 0 4 8— 8 12
9. U.M. Timiș. 8 4 0 4 11—12 12

10. Gl. Reșița 8 4 0 4 10—12 12
11. ARO C iung 8 3 1 4 10—10 10
12. Inter. Sibiu 8 3 1 4 9— 9 10
13. Corvinul 8 3 1 4 9—10 10
14. C.E.R. Cluj 8 3 1 3 6— 8 10
15. Electroputere 7 3 1 4 10—12 10
16. Foii. Timișoara 7 3 0 4 11—10 9
17. Vega Deva 8 2 2 4 8—11 8
18. U.T. Arad 8 1 1 6 7—16 4

ETAPA VIITOARE : AJS.A. Tg. M.
Vega Deva; Olimpia — Daeia;U.T.A.
Min. Motru; ARO — Electroputere; U.M 
Timiș. — F.G. Baia M.; C.F.R. Cluj — 
Gaz M.; Gl. Reșița — Unirea Dej; Poli.
Timiș, — Inter; Apullum — Corvinul.

REZULTATELE ETAPEI: Min. Mătâ 
sari — Aluminiu Slatina 2—1; Severnav 
Tr. Sev. — Minerul Lupeni 5—0; Min. 
Berbești — Petr. Țicleni 3—0; Rulm. A* 
lexanuria — Petr. Stoina 2—0; Petr. Vi
dele — Min. Certej 2—0; Mine-Ral Rov.
— F.C. Vâlcea 2—0; Parângul Lonea — 
Un. Petr. Drăgășani 4-«2; Min. Uricani
— Termo Tr. Sev. 5—3; C.F.R. Caran
sebeș — Șoimii Sibiu 2—0; Arsenal Sadu
— F.C. Drobeta 1—1.

CLASAMENTUL
1. Rulm. Alexandria 9 6 2 1 23— 8 20
2. Drobeta Tr. Sev. 9 5 3 1 13— 5 18
3. Min. Berbești 9 5 1 3 20—10 16
4. Termo Tr. Sev. 9 5 13 12—12 16
5. C.F.R. Caransebeș 9 5 0 4 28—11 15
6. Min. Uricani 9 5 0 4 18—17 15
7. Petrolul Videle 9 4 2 3 10— 8 14
8. Minc Ra) Rov. 9 4 14 16—13 13
9. Un. Drăgășani 9 4 14 13—12 13

10. Arsenal Sadu 9 4 14 12—14 13
11. Min. Mătăsari 9 3 3 3 11—12 12
12. Petrolul Stoina 9 4 0 5 14—17 12
13. Parângul Lonea 9 4 0 5 12—22 12
14. Severnav Tr. Sev. 9 3 2 4 11—11 11
15. Minerul Lupeni 9 3 2 4 11—17 11
16. FJC. Vâlcea 9 3 15 14—14 10
17 18. Șoim i Sibiu 9 3 15 12—16 10

Min. Certej 9 3 15 11—15 10
19. Petr. Țicleni 9 3 0 6 12—19 9
20. Aluminiu Slatina 9 3 0 6 6—26 9

ETAPA VIITOARE: Un. Drăgășani —
Șoimii; Drobeta — Parângul; Min. Cer
tej — Arsenal Sadu; Petr Staina — Pețr. 
VMele: Termo — Rulmentul; F.C. Vâl 
cea — Min. Uricani; Min. Lupeni — 
Mine-Ral; Aluminiu SI. — Severnav; 
Petr. Țicleni — Min. Mă tătari; Min. Ber
bești — C.P.R. Caransebeș.

REZULTATELE ETAPEI:

Minerul Ghelari — Victoria Călan 
Casino Ilia — Constr. Huned. 
C.F.R. Marm. — C.S.M. Paroș-Vulc. 
Aurul Brad — Metalul Crișcior 
Min. Bărbăteni — Min. Aninoesa 
Retezatul Hațeg — Min. Livezeni 
Dacia Orăștie — Minerub Teliuc

2—0
3—1
1—0
3—1
3—0
0—2
1—1

CLASAMENTUL
1. Dacia Orăștie 7 5 2 0 15— 7 17
2. Min. Ghelari 7 5 0 2 13— 4 15
3. Aurul Brad 7 5 0 2 10—■ 7 15
4. C.S.M. Paroș.-V. 7 3 2 2 22— 10 11
5. C.F.R Marmosim 7 3 2 2 6— 6 11
6. Min. Aninoasa 7 3 1 3 16—12 10
7. Met. Crișcior 7 3 1 3 10—•12 10
8. Victoria Călan 7 3 0 4 15— 9 9
9. Casino Ilia 7 3 0 4 in 13 9

10. Constr. Huned. 7 2 2 3 ii— 7 8
11. Min. Teliuc 7 2 2 3 9— 9 8
12. Min. Bărbăteni 7 2 2 3 11— 12 8
13. Min. Livezeni 7 1 2 4 9— 17 5
14. Retezatul Hațeg 7 1 0 6 9— 41 3

ETAPA VIITOARE: Constr Hd. — 
Victoria Călan; C.S.M. Paroșeni-Vulcan 
— Casino Ilia; Metalul Crișcior — C F R- 
Marmosim: Min Aninoasa — Aurul
Brad; Min. Livezeni — Min. Bărbăteni; 
Min. Teliuc — Retezatul Hațeg; Dacia 
Orăștie — Min. Ghelari.

Pagină realizată de
SĂlilN C»’”’
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Soți d i ărîȘi înde pe ftden CUVÂNTUL LIBER
Ă*.

'•'■'•'■'hu A

PRECIZĂRI, NORME METODOLOGICE PENTRU APLICAREA LEGII EOCu.NȚEI 114/96
(Urmare din pag. 1)

neficia de cel mai mare avantaj pe care 
îl oferă legea. Având ca patrimoniu imo
bilul respectiv, vor putea lua credite 
bancare, vor beneficia chiar de credite 
externe rambursabile pe termen lung și 
cu dobândă preferențiată.

Red. : Ce se întâmplă cu blocurile care 
nu-și constituie în termen asociații de 
proprietari ?

P.D.I.: Locatarii acestor blocuri vor 
trebui să-și desemneze un reprezentant 
prin împuternicire scrfsă care să le re
prezinte interesele și să încheie contrac
te cu furnizorii, pentru că, în condițiile 
constructive ale blocurilor cu alimentare 
cu apă' și căldură pe coloane verticale, 
fără posibilități reale de contorizare, nu 
se pot încheia contracte individuale. Le
gea prevede, chiar și în cazul asociații
lor de proprietari, ca locatarii să încre
dințeze unor persoane fizice sau juridice 
specializate să le administreze blocul, iar 
RAGCL Deva își oferă astfel de servicii.

Red. : Cum se plătesc serviciile și cum 
se vor împărți pe locatari cheltuielile co
mune ?

P.D.I.: în primul rând vreau să men
ționez câ atât Decretul C.S. nr. 387/’77, 
cât și noua Lege a locuinței prevăd con
stituirea obligatorie a unui fond de rul
ment dimensionat, din care să se poată 
acoperi cheltuielile curente la nivelul 
unei luni calendaristice (art. 54 din Nor
mele Metodologice). Din acest fond de rul
ment se achită serviciile prestate pentru lu
na precedentă, pentru a se evita penalită
țile, și va fi reîntregit prin plata ser i- 
ciilor de către locatari în maximum 30 
de zile de la afișarea taxelor comune. 
Separat, locatarii pot hotărî și constitui
rea unui fond special de reparații și in
vestiții, care va fi cheltuit numai cu a- 
probarea adunării generale a proprieta
rilor.

împărțirea contravalorii serviciilor pe 
locatari se va face: la apa rece și caldă, 
gunoi menajer, energie clectrică-aferente 
părților comune ale clădirii, gazul metan 
de la bucătării, cheltuielile gospodăreșii 
(curățenie, materiale consumabile) și se 
va calcula după numărul de persoane 
care locuiesc în bloc (se vor lua în calcul 
și câinii și pisicile din apartamente). E- 
nergia termică pentru încălzirea locuințe
lor în regim de termoficare se repartizea
ză pe fiecare clădire în parte, proporțio
nal cu suprafața echivalentă termică. Lo
catarii vor plăti după suprafața locuibi
lă, iar acolo unde s-au montat elemenți 
de calorifer în plus față de proiectul 
iniția] va fi aplicat un coeficient de mo
dificare a suprafeței radiante. Conduce
rile asociațiilor vor inventaria în aparta
mente suprafața radiantă, la începutul 
sezonului de încălzire și vor comunica 
obligatoriu furnizorului eventualele mo
dificări. Pentru spațiile de folosință co
mună (holuri, casa scării, uscătorii etc.), 
vor plăti proporțional cu cota parte 
indiviză care îi revine fiecăruia. Nu 
se admite oprirea căldurii în spațiile 
prevăzutp prin proiectare a fi încălzite, 
pentru că aceasta ar duce la disconfort 
termic în apartamentele învecinate; se 
poate produce fenomenul de condens, pe
riculos pentru structura de rezistență, se 
dereglează echilibrul termic în clădire și 
apare pericolul de îngheț pe timp de iar
nă al coloanelor de apă și pierderi de 
căldură pe conducte.

Deși nu m-ați întrebat, pentru că am 
amintit de fondul de rulment, aș dori să 
precizez obligativitatea (prin H.G. nr. 
425/1994) de a plăti taxa de anticipație 
care revine producătorului; pentru a nu 
lua credite în realizarea producției în 
luna .de bază (dacă se iau credite bancare, 
ar trebui să se includă în tarif și dobân
zile cerute de bănci). Această taxă se 
plătește anticipat și se indexează cu in
dicele de inflație. Tn această privință sub
liniez un aspect. în contractele de ener
gie termică se respectă de către consu
matori doar prevederile din H.G, 425, ca
re prevăd calcularea penalităților numai 
după 30 zile lucrătoare, dar obligativita
tea plății taxei de anticipație nu se ia 
în considerare. Este interesant că Ia so
marea Romgazului, RENEL—ului și Rom- 
tclecomului, de a plăti anticipat, nu co
mentează nimeni, de asemenea Ia majo
rarea tarifelor serviciilor ,acestor regii, 
dar când e vorba de apa cea dc toate zi
lele, apar iniotdcaana comentarii ! Pre

cizez că tarifele de energie termică sunt 
stabilite de Guvern, cele de -apă-canal 
sunt aprobate de Ministerul Finanțelor, 
iar cele pentru resturile menajere de că
tre primării.

Red: Până în 1989, toate reparațiile 
din blocuri și apartamente erau făcute 
de unitățile de gospodărie comunală. Ce 
se întâmplă acum, când locatarii au de
venit în majoritate proprietari ?

P.D.I.: Toate lucrările de reparații și 
întreținere a instalațiilor din apartamen
te revin locatarilor și se pot efectua con
tra cost de orice persoană fizică sau ju
ridică, specializată, dar cu condiția să nu 
se facă modificări în instalații fără viza 
unității de gospodărie comunală. Pentru 
părțile comune (instalații din subsoluri, 
coloane de apă și canalizare, reparat te
rase — acoperișuri —, lifturi etc.), aso
ciația va emite o comandă cu plata unei 
anticipații de 50 la sută pentru aprovi
zionarea cu materiale (după acceptarea 
devizului antecalcul), contravaloarea lu
crărilor fiind suportată de toți proprie
tarii, proporțional cu suprafața ocupată 
în imobil. RAGCL Deva, pentru blocurile 
care înregistrează restanțe de peste 3 
luni de zile, a luat măsura să nu mai e- 
xecute lucrări pe comandă decât cu pla
ta anticipată de 100 la sută.

i4e multe ori se solicită reparații în 
subsolurile blocurilor, dar acestea sunt 
inundate și pline cu mizerie. Cei ce ad
mir istrează blocurile trebuie să ia ma
suri de curățire a subsolurilor, care re
prezintă și un focar de infecție și un „a- 
dăpost" bun pentru țânțari. Dacă nu se 
vor lua măsuri urgente de asanare a sub
solurilor inundate, nu vom furniza căl
dura (în loc să încălzim apartamentele, 
vom fierbe apa din subsol), iar aburul 
rezultat devine periculos și pentru struc
tura de rezistență a blocului și deteriorea
ză conductele. Trebuie revizuite instala
țiile interioare, RAGCL răspunzând de 
furnizarea agentului termic până la in
trarea în bloc.

Red. : Pentru că în municipiu] Deva, 
unde funcționează RAGCL Deva, pe care 
o reprezentați, se furnizează serviciile de 
apă rece și caldă, iar în sezonul rece și 
căldura, non-stop. cu excepția opririi pla
nificate de o lună, la apă caldă (care în 
acest an, prin efortul RAGCL și al F.E. 
Mintia, s-a redus la 3 săptămâni — pen
tru care vă adresăm felicitări) și a unor 
avarii nedorite, am dori să arătați opi
niei publice cu ce greutăți vă confruntați 
și ce considerați că trebuie făcut în pe
rioada următoare pentru a îmbunătăți 
calitatea serviciilor ?

P.D.I. : Ca peste tot, ne confruntăm cu 
lipsa de bani și, ca orice agent economic 
care trăiește pe picioarele lui, fără sub
venții de Ia stat, luptăm să menținem în 
funcțiune instalațiile de apă, canal, ter- 
moficare. Bugetul local e sărac, iar noi, 
din puținii bani pe care îi încasam, tre
buie să plătim și furnizorii de apă, agent 
termic, energie electrică, carburanți, ma
teriale, să asigurăm salariile celor peste 
o mie de angajați, să reparăm și să în
treținem sistemele învechite, făcând pur 
și simplu cârpeli, pentru a le menține în 
funcțiune. Datornicii noștri se împart 
în două categorii: 1. Fără posibilități de 
plată (pensionari, șomeri, oameni care 
trăiesc din ajutorul social), dar și agehți 
care trăiesc de la bugetul local (școli, gră
dinițe, unități sanitare); 2. Rău-platnici, 
care cred că pot consuma fără să plă- • 
tească. Aici intră și oameni cu venituri 
mici dar pentru unii dintre ei primează 
cheltuielile pentru anumite vicii, însă și 
agenți economici care pun pe ultimul 
plan plata serviciilor unității noastre, 
cum ar fi : E. M. Deva, S. C. Avicola, 
Devacomb, S.C. Prestatorul Hațeg, Hidro- 
tcrmtrans ’ Călan, S.C. Remat, S.C. Con
dor, Regionala C.F.R., dar și destui a- 
genți privați. Și pentru prima categorie 
se pot găsi soluții: cei apți de muncă 
pot avea o șansă în agricultură, con
strucții, servicii cu ziua, numai să do
rească să muncească. Pentru cei din ca
tegoria „rău-platnici", am luat o serie 
de măsuri prin sistarea serviciilor. Am 
primit ajutorul Primăriei și așteptăm ca 
și Consiliul local să ia o serie de hotă
râri în acest scop, care vor deveni Jege 
în teritoriu.

Acolo unde datoriile șunt foarte mari, 
am șistat apa caldă pe bloc (restante de 
peste 2 ani, blocurile 80 șl 61 din țart. 
M. 15) și vom ajunge să sistăm și apa' 
rece, responsabilitatea revenindu-le în 
totalitate. în ultima săptămână, locatarii 

blocului 61 au făcut un efort, plătind 
20 milioane lei și li s-a furnizat apă 
caldă. în alte zone, pentru a proteja 
majoritatea locatarilor care plătesc la 
asociații taxele comune, am trecut, cu 
ajutorul Primăriei, Poliției municipale și 
al Regiei de Gaz M. Deva, la sistarea tu
turor serviciilor (inclusiv gazul metan). 
La solicitarea asociațiilor de locatari am 
oprit furnizarea prestațiilor, până acum, 
la un număr de 90 de apartamente.-

Regretabil este că unii vecini ai rău- 
platnicilor le dau apă, îi Iasă să gătească 
la ei în bucătării și atunci la ce bun e- 
fortul nostru de a-i proteja ? Rău-plat- 
nicii cohsumă și nu plătesc, iar de aceas
tă dată plătesc pentru ei vecinii și chiar 
întreaga comunitate deservită de punc
tele termice pentru apă caldă. Unii loca
tari au rupt sigiliile și împotriva lor vom 
porni acțiune penală pentru furt de apă. 
Mai greu este cu oprirea agenților eco
nomici de la parterul blocurilor, care nu 
respectă H.G, 348/1993, de a se contoriza 
și, fiind pe aceleași coloane cu blocul, e 
greu să le sistăm serviciile.

Majoritatea celor cu restanțe au fost 
dați în judecată, dar procesele durează 
și trebuie găsite noi metode de a-i forța 
să achite datoriile, pentru a nu suferi în
treaga comuhitate. Sunt un număr de 9 
asociații ai căror administratori au fost 
dovediți ca necinstiți, dar dosarele .de 
urmărire penală și recuperare a preju
diciului se întocmesc Încet, banii se de
valorizează și când îi vom primi nu ne 
vor ajuta prea mult. Poliția și Justiția 
ar trebui să tragă la răspundere și comi
siile de cenzori ce aveau obligația să-i 
verifice. Asociațiile de' locatari nu au 
fost și nu sunt în subordinea noastră și 
deci nu avem drept de control asupra lor.

O problemă critică o reprezintă lipsa 
fondurilor bănești datorate de Ministerul 
Mediului, de peste 1,5 miliarde lei, pen
tru lucrările edilitare ce vor pune la a- 
dăpost Deva de inundații. Toate inter
vențiile făcute prin Comandamentul de 
apărare civilă au rămas fără rezultat, 
lipsa unui drum de acces ne pune în im
posibilitatea de a interveni la Stația de 
pompe S.P. 3 și la stăvilarele de la digul 
de pe râul Mureș.

Red.: Acum, când tarifele cresc, lumea 
cere contorizare pe blocuri. Ce ne puteți 
spune în acest sens ?

P.D.I.: în Deva, contorizarea apei reci 
la blocuri e realizată în totalitate, dar 
mai înregistrăm contori defecți, care din 
motive financiare nu pot fi reparați la 
timp (lipsă piese de schimb), iar la apa 
caldă și căldură sunt montate contoare 
la 17 blocuri. H.G. 348/'93 prevede con
torizarea în baza unui -program aprobat 
de puterea locală, pe timp de câțiva ani, 
dar până acum nu s-au alocat fonduri 
de la buget. Hotărârea prevede ca prin 
contribuția locatarilor să se monteze 
contoare și să se recupereze contrava
loarea în timp, de la unitatea prestatoare 
de servicii. Noi dorim contorizarea, întru
cât am îndepărta suspiciunile privind vo
lumul serviciilor de termoficare, dar din 
lipsă de fonduri nu avem această posi
bilitate în prezent. Din fondurile exis
tente la dispoziția unității noastre pre
ferăm să menținem sistemul în funcțiu
ne și chiar să începem retehnoîogizarea 
până la aprobarea programului Phare, 
deci ne axăm pe îmbunătățirea calității 
serviciilor și reducerea pierderilor sub 
procentul aplicat acum. Noi recomandăm 
locuitorilor din blocuri să facă un efort 
financiar pentru a-și contoriza apa cal
dă și căldura, ceea ce ar duce la scăde
rea cheltuielilor. Dar aceasta nu așa 
cum se crede — prin facturări în plus, 
ci prin revizuirea instalațiilor interioare, 
generatoare de pierderi, precum și prin 
sporirea spiritului de economie ce se va 
statornici la cetățeni, în urma contori- 
zării. Nu negăm faptul că la unele blo
curi cu instalații întreținute civilizat se 
plătesc și pierderile altora, arondați la 
același punct termic. Experiența de la 
P.T. 11 Bis, unde toate cele 16 blocuri 
sunt contorizate, dovedește acest lucru. 
Informații legate de costul contorizăril 
se pot lua de la Atelierul de proiectare 
al RAGCL Deva, costul fiind diferențiat, 
după condițiile de montare a instalații
lor de contorizare și dimensionarea con
ductelor. Cei ce doresc să cumpere con
tori pe bloc, să se adreseze RAGCL Deva, 
care va face și un grafic de eșalonare a 
rambursării costurilor, funcție de durata 
de amortizare a instalațiilor de contori
zare.

Red.: La actualele tarife, earn cât vor 
costa, la iarnă, cheltuielile serviciilor e- 
fectuate de RAGCL Deva ?

P.D.I.: Dacă Guvernul nu va modifica 
tarifele la termoficare, costul apei caldo 
menajere va fi între 14 500—21 000 lei/, 
persoană, în funcție de xxinsum, pierderi 
și declararea corectă a numărului de per
soane (sumele cuprind și canalizarea pen
tru apa caldă). Căldura va costa între 
2 500—2 850 lei/mp suprafață de încălzi
re, funcție și de pierderile din instala
țiile interioare și de furtul de apă fier
binte din radiatoare, dar și de tempera
tura medie din luna respectivă. în me
die, căldura va fi plătită de populație cu 
sume între 62 000—71 000 lei/garsonieră, 
105 000—120 000 lei la un apartament cu 
2 camere, 140—160 000 lei pentru un a- 
partament cu 3 camere și 172—200 mii 
lei, la un apartament cu 4 camere. Ci
frele sunt orientative și au la bază can
titățile de Gca] consumate în iarna tre
cută. Apa rece se plătește cu 880 lei/mc, 
funcție de consum, fiind contorizată pe 
blocuri. Taxa pentru gunoi este 2 100 lei/ 
persoană/lună.

Red : Din câte cunoaștem, aveți o ve
chime de 13 ani în gospodăria comunală 
și 5 ani în funcția de director comercial. 
De asemenea, faceți parte din conduce
rea unei ligi profesionale și patronale 
zonale. Cum vedeți dvs. restructurarea 
regiei în lumina Ordonanței nr. 30 a 
Guvernului României ?

P.D.I.: Inițial, Guvernul a dat ca U 
tim termen de hotărâre asupra scartei 
regiei 19 septembrie a.c., cu aplicarea 
până la 19 decembrie a.c. în aceste con
diții, în lipsa Legii patrimoniului, eram 
de părere să se treacă regia, în forma 
actuală, ca societate comercială, urmând 
ca pe viitor, la apariția unor oferte con
crete, serioase, să se desprindă activități 
sub forma unor societăți, destinate pri
vatizării, dar oricum nu la începutul se
zonului rece. La intervenția asociațiilor 
profesionale și patronale care coordonea
ză din punct de vedere tehnic și profe
sional unitățile de gospodărie comunală, 
cât și a unor primării, Guvernul a reve
nit asupra datelor limită, acestea fiind 
19 decembrie a.c. pentru hotărârea defi
nitivă a Consiliului local și 19 mai 1998, 
dai» punerii în aplicare a acestor hotă
râri, timp suficient pentru analiză și re
structurare. Ca o părere personală, sus
ținută de experiență și exemplul altor 
unități din țară, e bine să rămână o so
cietate cu toate activitățile de gospodă
rire a orașului, subordonată Consiliul”’ 
local, dar susțin și varianta desprin 
rii unor activități, după o analiză ate.. 
tă, ferită de interese personale. Oricum, 
activitățile de apa canal-termoficare mi 
se par inseparabile și trebuie susținute 
de un sector de transport și utilaje și de 
un sector de reparații-întreținere (pen
tru ambele secții).

Red.: O ultimă întrebare, care poate 
fi incomodă. Considerați bună hotărârea 
Consiliului local privind schimbarea Con
siliului de administrație al RAGCL De
va ? Se observă o revigorare a activită
ții regiei ?

P.D.I.: întrebarea nu e deloc incomo
dă. întotdeauna am considerat că un nu
măr mai mare de consilieri locali in con
siliul de administrație e benefic, aceștia 
implicându-se în activitățile de gospodă
rie comunală. Cunoscând problemele, pot 
susține mai bine interesele unității, care 
trebuie să asigure un confort cât mai ri
dicat pentru cetățenii urbei, privind creș
terea calității serviciilor comunale, B 
drept că atunci când s-a luat această 
hotărâre ani considerat că trebuiau să 
participe la luarea hotărârilor consiliu
lui de administrație și directorii adjuncți. 
Se pare însă că și noile reglementări în 
materie au stabilit că din consiliul de 
administrație să facă parte numai direc
torul general. Regretabil este însă că Pri
măria nu a trecut pe ordinea de zi a ul
timelor trei ședințe ale Consiliului local 
solicitarea noastră de a analiza și dis
pune măsuri privind activitatea de înca
sare a debitelor și stabilirea unor hotă
râri care să ducă la îmbunătățirea acti
vității de gospodărie comunală, înainte 
de începerea sezonului rece, ce ar con
duce la revigorarea activității noastre. 
Sper că în bugetul pe anul viitor suma 
alocată pentru activitățile de apă și ter
moficare va fi mal substanțială.
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I Mădălina,
Nu știi pe ce drum să 

pornești în viață. Ai ter
minat liceul, mama ta 
ar vrea să fii doctoriță, 
tatăl tău ar dori să 
dreptul, iar tu ai 
să fii profesoară de 
ba română.

• Intr-adevăr, sunt 
( direcții diferite, trei 
[ serii frumoase. Mădăli- 

na, nu uita că cel mai 
important in viață este 

[ să faci ceea ce-ți place, 
■ ceea ce
, siune 

doar 
venitul

' Atât i
1 mei cât și ale 

pot să te convingă, fie
care are dreptatea lui, 
fiecare în Jelui său îți 
dorește binele — văzut 

' din punctul său de ve- 
i dere !

Eu cred că, în primul 
rând, va trebui să-ți cla
rifici dorința, să-fi sta
bilești precis ce te atra
ge mai mult. Deși la ora 
la care îți scriu cred că
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faci 
vrea 
l im-

trei 
me-

! poți face cu pa
și dragoste, nu 
pentru a urmări 
material.

argumentele ma- 
tatălui

decizia
dai admi- *

ai luat deja 
dacă vrei să 
terca în acest an — apoi 7 
va trebui să explici pă-» 
rinților tăi hotărârea L 
luată și să-i faci să în-T 
țeleagă, mulțumindu-le i 
pentru grija și dragostea f 
pe care ți-o arată. Nu » 
ar fi fost rău dacă aii 
fi avut și o îndrumare | 
școlară, profesorii și ei* 
pot să-ți spună cam spre* 
ce ar fi mai bine să te ♦ 
îndrepți. Ei te cunosc l 
in cadrul școlii, îți știu^ 
posibilitățile, talentele. | 
Un profesor saui un di-ț 
riginte bun, alături de * 
psihologul liceului ți-ar ♦ 
fi fost de mare folos, ț

Sper că vei reuși săi 
te ‘ hotărăști. E bine că-ți. 
asculți părinții, dar nu 
uita că meseria aleasă I 
o vei practica TU și nu I 
părinții tăi. De aceea, * 
este important să-țl a-1 
legi ceea ce iți place (ie,J 
nu lor. »

explici pă-jh
hotărârea 1

INA DELEAN U

Un an școlar cu mai
puțini

Populația școlară a Ro
mâniei, după ce în ulti
mii doi ani s-a aflat în 
ușoară, creștere, anul aces
ta a s'căzut simțitor. De 
la 4 333 823 de copii șco
larizați anul trecut, nu
mărul a ajuns la începu
tul anului școlar 1997— 
1998 la 4 204 915 (cu apro
ximativ 130 000 mai pu
țin). Conform acestei prog-

elevi
noze, G65 000 
frecventează 
2 564 300 sunt

de copii 
grădinița, 
școlari și

39 013 cursanți cu defi
ciențe, 244 750 sunt liceeni
(plus 785 în unități spe
ciale), iar in învățămân
tul profesional sunt cu
prinși 244750 de elevi (și 
16 646 în unitățile pentru 
deficienți).

UN „TERITORIU MINAT" DOMINAT | 
| ÎNCĂ DIN NEFERICIRE DE COPII j

> Ca și când n-ar fi fost 
. destul de tristă, drama- 
Itică chiar, imaginea co

piilor bolnavi de SIDA, 
j propagată deseori. mai 
' ales „în exterior", ca 
i emblematică pentru soar- 
I ta copiilor din țara noas 
î tră, datele recente nu 
• sunt nici ele deloc îm- 
J bucurătoare. Din cele 
I peste 200 de cazuri de 
J SIDA înregistrate pe

primele șase luni ale a- j 
cestui an, 190 au fost | 
confirmate la copii. Nu ț 
mai puțin sumbră este | 
și situația infecțiilor cu » 
HIV, 100 de copii (din I 
120 de cazuri eviden- J 
țiate) poartă de-acum | 
„pecetea" nemilosului I 
virus. Astfel, numărul I 
cazurilor de infecții cu | 
HIV a ajuns în prezent » 
la 2 706 la copii, față | 
de 473 la adulți. »

I

Joe Perry Project scoa
te cel de-al treilea album: 
„Once A Rocker, Always 
A Rocker", produs tot 
de Collins. Deși bene
ficiază de aportul lui 
Whitford și de cel al 
solistului March Bell 
(ex. Thundertrain), discul 
s-a vândut în doar 40 000 de 
exemplare. Albumul as
cundea un glam rock o- 
bosit din care lipsea jocul 
plin de pasiune din vre
mea Aerosmith. Lui Perry 
îi era dor de Tyler și de 
restul grupului Aerosmith 
dar nu recunoștea.

Collins îi intermediază 
Iui Perry o convorbire te
lefonică cu Tyler, care va 
dura ore în șir. Tyler îl 
invită pe Perry și pe Whit
ford la un concert al gru-

UN GÂND ȘI O POANTA LA CLUB T
„Este o mare artă să știi să-ți dirijezi norocul,» 

uneori așteptându-1, căci și cu așteptarea se poate ț 
................................ I» I 

i
'face ceva, alteori folosindtrl la timpul oportun, de- 

11 oarece norocul are perioadele sale și oferă prilejuri; 
c cu toate că nu i se poate gliici mersul, atât de 

regulați îi sunt pașii". GRACIAN
PROBLEMA DE ARITMETICA

Licuță îl întreabă la școală pe profesor :
— Domnule profesor ?
— Ce e 7
— Patruzeci de lei fac doi poli ?
— Da.
— Și patruzeci de lei, înmulțit cu patruzeci 

lei fac 1 600 de lei 7
Sigur, dragul meu I

ne*

Tinerii și infracțiunea
HOȚUL DE VÂNZĂTOR

Cristian 
este de loc 
doara, lucrează ca vân
zător la S.C. „Bianca Al- 
coom“ S.R.L. Simeria și 
s-a apucat de furat la 
Deva. în prezent, Poliția 
Municipiului Deva îl cer
cetează pentru ceea ce 
a făcut la Farmacia nr. 
1. Profitând el de ne
atenția doamnei Constanța 
Cismaș i-a sustras 
poșetă 320 de mărci 
mane. Banii au fost 
parțial recuperați.

Popa loan 
din Hune-

din 
ger- 
doar

TÂLHARII AU FOST 
IDENTIFICAȚI

I 
l 
I

Intr-o noapte de sep
tembrie, pe o stradă din 
apropierea Grupului Șco
lar Industrial Minier din 
municipiul Deva, doi in
divizi necunoscuți au tă. 
bărât asupra lui 
Feneș de la care 
violență au 
puțin de 
lei. Tâlharii

în urma 
desfășurate

Marin 
prin 

luat nu mai 
1 600 000 de 
au dispărut.
activităților 
de polițiștii

deveni, după câteva zile, 
autorii au fost identifi
cați. Ei sunt tineri, de 
câte 24 de ani fiecare. 
Ambii sunt, din Deva 
și se numesc Florescu. 
Florin Marius este reci
divist și a fost arestat pre
ventiv, iar Sorin Laurențiu 
nu are nici o ocupație, 
întrucât el a dispărut 
după comiterea faptei, po
liția a luat măsuri de 
urmărire.

NICOLAE A FOST 
PRINS ÎN FLAGRANT

De loc, Nicolae Vlasa 
este t cmai din După- 
piatră. Recent însă el 
a fost prins în flagrant 
în timp ce spărgea 
autoturism parcat 
stradă din 
Brad. Trebuie spus 
el este recidivist și, 
anii pe care îi 
să aibă un loc 
stabil.

Cercetările 
au stabilit că, 
noapte, a mai spart două 
autoturisme. Prejudiciul 
a fost recuperat.

I

I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
Iun ■

I 
I
I
I 
I
I

pe o 
municipul 

că 
la 

are, putea 
de muncă

ulterioare 
în aceeași

Călin Mădâluța a 
consătenilor săi o 
populară minuna-

româ- 
„mare

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU, 
GEORGETA BÎRLA
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--------------------- - -------------- »
— Dar doi poli, înmulțit cu doi poli fac patru i
i !
— Exact. I
— Atunci patru poli fac 1 600 de lei ?

Doar o zi îi mai des
parte pe studenți de în
ceputul unui nou an 
universitar; mult suc
ces, baftă și toate... 
celelalte pentru încă 
un an studenților hu- 
nedoreni, petroșăneni 
și deveni!

Foto ANTON SOCACI

MUSIC BOX Aerosmith (XII)
pului Aerosmith care urma 
să se desfășoare la teatrul 
Orpheum din Boston cu o- 
cazia lui St. Valentine. 
Spectacolul a fost însă un 
eșec, deoarece Tyler își in
jectează o supradoză de 
heroină înaintea show-ului 
și s-a prăbușit pe scenă.

In aprilie 1984 Perry șl 
Whitford revin în grupul 
Aerosmith, fanii răsuflând 
ușurați deoarece s-a refă
cut formula de aur a tru
pei. Joe avea mai multe 
motive de revenire la Aero
smith pe lângă dorul de 
vechii săi prieteni. în pri
mul rând, vânzarea slabă 
a ultimului album solo și 
mai ales divorțul de soția

sa Elissa, care l-a costat 
enorm, trebuind să împar
tă toate lucrurile cu ea. in

clusiv chitara Les Paul, mo
del 1959. Vândută de Elissa 
la jumătate de preț, chi
tara a ajuns în mâna unul 
alt chitarist ce va ajunge 
celebru: Slash. Spre noro
cul său Perry a găsit o al
tă chitară Les Paul cu ca
re și-a recăpătat cheful de 
a cânta. In ceea ce priveș
te pe Whitford acesta și-a 
dorrt de mult timp șă re
vină în grupul care l-a con
sacrat.

Trupa reînviată începe să 
repete în Boston alături de 
noul manager Tim Gollins,

care încerca să semneze un 
nou contract cu o casă de 
discuri. în 1972 când Aero
smith începea să cânte Tim 
Gollins era profesor la un 
liceu din statul Waltham/ 
Massachussets pentru ca 
după 12 ani să devină ma
nagerul lor. In vara lui 
1984 Aerosmith pleacă în- 
tr-un turneu nord-american 
ce va cuprinde 77 de spec
tacole și se va încheia de-a- 
bia în ianuarie 1985. în re
vista Rolling Stone turneul 
a fost descris ca excelent, 
titlul articolului fiind: „A- 
devăratul Aerosmith s-a 
întors".

în 1985 Gollins reușește 
să-1 contacteze pe John Ka- 
lodner de la casa de dis
curi Geffen și acesta sem
nează un contract cu gru
pul Aerosmith în valoare 
de 7 milioane de dolari. A- 
lături de producătorul Ted 
Templeman grupul înre
gistrează piese noi în stu
dioul Fantasy din Berkeley/ 
Galifornia. Albumul „Done 
With Mirrors" a apărut în 
luna noiembrie în USA și 
în decembrie în Europa, 
dar nu se vinde atât de 
bine precum se așteptau ei. 
Acest lucru se datorează

la Cerbia
La Cerbia, sat aparți

nător comunei Zam, an
samblul folcloric „Pă
dureanca" a prezentat, 
în premieră, iubitorilor 
de folclor, într-o ambi
anță inedită, spectacolul 
„Joc și cântec 
nesc", urmat de 
bal". Organizatorul tâ
nărul 
oferit 
seară 
tă. Cu tineri ca domnul 
Mădăluță. cu directori 
de cămine culturale ca 
doamna Ana Banciu, cu
noscuta și îndrăgita in
terpretă de muzică 
populară, tradiția cultu
rală în Zam nu se pier
de. (Virgi) Butaș)

pe de-o parte perioadei 
lungi de anonimat în care 
s-a zbătut formația și pe 
de altă parte noului val de 
rock american reprezentat 
de grupuri tinere cum a» 
fi Motley Criie. Ratt și 
chiar Guns’n’Roses (care 
pe discul Live Like A Sui
cide a inclus și o varian
tă a piesei clasice Mama 
Kin) care au folosit pentru 
afirmare rețeta Aerosmith.

Pentru a îmbunătăți ci
fra de vânzare a albumu
lui. Aerosmith pleacă în- 
tr-un turneu promotional ce 
cuprinde SUA și Canada, 
dar care nu va dura prea 
mult, grupul prăbușmdu-se 
din punct de vedere fizio.

(va urma)

I1ORIA SEBESAN
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BERBEC
Partenerul de viață vă dă a veste bizară. Pu

tere mare de muncă. Dorința mare de a pleca la 
drum se va realiza. La serviciu, atmosferă bună; fo
losiți și sugestiile venite de la cei apropiați. Atenție 
la regimul alimentar că puteți avea probleme cu sto
macul; Relația cu iubita(ul) s*ar putea deteriora. Im
puls spre cheltuieli.
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TAUR
Nu amânați mereu problemele casnice. Nu vă 

simțiți în apele dv. Aveți nevoie de relaxare. Par
tenerul de viață va primi o moștenire. Stare de iri
tare, lipsă de răbdare. Bârfa unei persoane din an
turajul dv. nu vă prea interesează. Atenție la exce
sul de medicamente. Planuri secrete în legătură cu 

, profesia.

I
I
I

GEMENI
Uh prieten vă solicită sprijinul. Trăiri profunde, 

care vă creează probleme. Insistența în relația cu 
persoana iubită nu vă este favorabilă. Evitați cer
turile. Nu duceți lipsă de idei. Vă sâcâie a problemă 
de sănătate. Ar fi bine să ascultați reproșurile celor 
apropiați, fără a le da vreo replică.

I
I
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R A C
Sensibilitate la problemele din familie. Cineva 

încearcă să vă facă rău. Cineva din famile s*ar putea
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să plece în străinătate. Veți câștiga bani, pe care-i I 
veți cheltui repede. Nu faceți speculații pentru a nu ’ 
pierde tot ce ați câștigat. Persoana iubită vă face o 
scenă dar nu vă veți pierde cu firea. Intuiție maximă.

I
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L E U
Sa ivește ocazia unei călătorii de afaceri. Veți 

priori. O' veste ambiguă. Evitați să trageți sfori. Vi
neri, după-amiază romantică. Sunteți inspirat, 
ce vă ajută la serviciu și în viața personală, 
încerca să înfiripați o relație clandestină.

ceea
Veți

*I
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FECIOARA
Rudeniile nu vă dau ajutorul solicitat. Veți cu

noaște o> persoană agreabilă. Inițiativele dv nu prea 
au' succes. Un prieten vă ajută să trageți sfori. Po
sibile probleme de sănătate;.nu amânați întâlnirea 
cu medicul.

BALANȚA
de la drum. O relație sentimentală 
la iveală. La serviciu — conștiincio-

Vteste bună 
ascunsă va ieși 
zitete și- perseverență. Acordați atenție persoanei care 
vrea- sâ vi se —‘------ ,r J!: J~
unui: sport In 
suspieios.

confeseze. V-ar fi de folos practicarea 
aer liber. Partenerul de viață devine

I
I
I
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«SCORPION

pleca într-o' călătorie; evitați mâncă- I 
î
I%■ 
I

Ați, putea l 
rarii» prea grele. La serviciu, atmosferă plăcută. Par
tenerul’ de afaceri 
Ar fi bine să aveți 
tenii Popularitatea 
lizări profesionale. 
tâlhîri.la nivel înalt.

vă propune o investiție deosebită, 
o atitudine rezervată față de prie* 
dv va crește căci veți avea rea* 
Avantaje de pe urma unor în-

SAGETATO
Moral ridicat, datorat colegilor

R
care vă susțin.

Veți primi bani, pe care vi i datorează cineva. Veți 
găsi. în fine mai mult timp pentru odihnă. Țineți sea- 

ă mă. de sfaturile unei persoane
• compania bărbaților. Discuții 
I nerttf-de viață.
•
l
I
I
I

mai în vârstă-. Evitați 
lămuritoare cu parte*

C A PR I e O R N
& problemă de sănătate îșl va găsi 

Farmec personal. Relația cu șefii nu-i 
maii bune. Șanse mici pentru călătoria 
gândiți: Nu vă răzbunați pe partenerul de viață 
chiar dacă nu va ieșit pasența. Preocupări extrapro- 
fesionale, cunoștințe întâmplătoare.

rezolvarea; 
dintre cele 
la care vă

I
I

I
I
i
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VĂRSĂTOR
Puteți' să semnați un contract avantajos. Nu fa

ceți speculații. Un telefon primit vă emoționează, fiți 
însăi discret. O femeie vă ajută 
probleme de serviciu. Partenerul 
voia de tandrețe. Veți fi solicitat 
persoane mai vârstnice. 0 femeie 
de bani, spre păstrare.

să rezolvați unele 
d;
să
vă

viață simte ne* 
dați ajutor unei 
dă o mare sumă

!*
I

PEȘTI
Problemele bănești pe care le aveți s*ar putea 

diminua: Miercuri, o zi deosebită material și senti
mental; Veți primi musafiri. Speculațiile pe care le 
faceți vă aduc câștiguri. Posibile realizări în plan 
familiali Copiii vă vor da o veste bună. Altercații cu 
vecinii.
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Insesizabil 
ma vedere, 
în domeniul 
se realizează 
că perseverentă și de du
rată privind reproducția 
și selecția animalelor) se 
regăsește cu efecte poziti
ve în ieșirea din condiția 
actuală de practicare a u* 
nei agriculturi și zooteh- 
nii pentru subzistență și 
înscrierea gospodăriei ță
rănești — pe care acum o 
putem numi, impropriu, 
fermă sau exploatație — 
pe coordonatele 
manței. Discuția 
pe această temă cu dl ing. 
Mang a relevat câteva co
ordonate de bază ale pre
ocupării salariaților ORSA, 
implicit ale S.G. Semtest 
Timișoara; pentru solu
ționarea unor probleme ce 
vizează ameliorarea rase
lor de animale și îmbu
nătățirea rezultatelor 
sectorul zootehnic.

în context, interlocuto
rul a relevat aportul deo
sebit al însămânțărilor ar
tificiale în procesul de a- 
meliorare, cu implicații 
directe și efecte pozitive 
asupra creșterii producției 
de lapte și carne, precum 
și asupra rentabilității în 
creșterea animalelor.

Este un adevăr incon
testabil — cum remarca 
interlocutorul — că la ora 
actuală în județul nostru 
se utilizează, în scopul a- 
meliorării genetice la spe
cia bovine, material semi
nal provenit de Ia repro
ducătorii crescuți de Sem-

poate la pri- 
orice progres 
genetia (ce 

printr-o mun-

perfor* 
purtată

în

1

test Timișoara, aici gâsin* 
du*se cei mai valoroși tauri 
existenți la această dată 
în Europa, în speță fiind 
vorba și despre campio* 
nul mondial la rasa Sie- 
mental — cu talie de 1.69 
și 1 572 kg_ greutate cor
porală.
Lhora — căci despre 
este vorba - 
caracteristicile 
în urma bonitării 
de către 
cialiști, 
rect din 
sa fiind 
producție de lapte de peste

Reproducătorul 
el 

a întrunit 
respective 

făcute 
comisia de spe- 

el provenind di* 
Germania. mama 
înregistrată cu o

nostru se constată o dras
tică reducere a efectivelor 
de vaci cu lapte, necesi
tatea de a obține și a creș
te în gospodăriile perso
nale numai exemplare va
loroase provenite prin în- 
sămânțări artificiale cu 
material biologic de cali
tate. Subestimând împli
nirea unui asemenea dezi
derat, nu este exclus să 
ajungem în situația de a 
importa lapte cu cisterna, 
eventual din Olanda, cum 
se întâmplă, spre exem
plu, du Grecia.

Urmărind mersul acțiu-

Discuție cu dl ing. N1CULIȚA MANG, 
directorul Oficiului pentru reproducția 

și selecția animalelor 
al județului Hunedoara

9 000 1 într-o perioadă de 
lactație, cu 4.07 la sută 
grăsime. Iată deci ce 
vantaj există pentru cres
cătorii de animale din ju“ 
dețul nostru în privința 
ameliorării efectivelor ca 
le dețin, prin centrele te
ritoriale ale ORSA difu* 
zându-se la punctele de 
însămânțărl artificiale nu
mai material biologic va
loros, care, asigură progre
sul genetic la specia 
vine.

în altă ordine de 
interlocutorul supune 
țiel crescătorilor de 
male, în condițiile în ca
re în țară și în județul

a*

bO-

idei, 
aten- 

ani*

nilor din zootehnie. în ba
za H.G. nr 1223/1996, Po
liția zootehnică, din care 
fac parte specialiști, care 
au și calitatea de inspec
tori, a -aplicat sancțiuni 
pentru contravențiile con
statate privind folosirea de 
tauri neautorizați la mon
te, precum și pentru în
treținerea acestora (necas
trați) pe pășuni. împreună 
cu vacile sau junincile. a- 
semenea practici i

• tolerate și întâlnite 
unde în lume.

Având în vedere starea 
actuală de sărăcie a cres
cătorilor de animale, care 
au în gospodărie doar câte

nefiind 
; nici

1—2 vaci cu lapte, ce asi
gură numai o producție de 
subzistență, interlocutorul 
consideră necesară asigu
rarea în continuare a fon
durilor bugetare pentru 
susținerea costurilor ceru
te de însămânțările artifi
ciale, care doar parțial 
sunt acoperite din taxele 
plătite de către proprieta
rii de animale.

O altă problemă 
niată se referă la 
că, prin tehnicienii 
trolori din rețeaua 
se va face controlul ofi
cial al producției de lapte 
numai la exemplarele cu 
adevărat valoroase, astfel 
încât să se mențină, ca și 
până acum (spre deosebi
re de celelalte unități Sem- 
test din țară), posibilita-.' 
tea ca Semtest Timișoa
ra să nu întrerupă pre
luarea de la aceste mame 
de tauri a unor reprodu
cători din rasele Elemen
tal, Friză și Pinzgau.

De menționat că și la 
specia de porcine pentru 
efectuarea însămânțărilor 
artificiale se percepe acum 
o taxă minimă (25 000 lei, 
ceea ce înseamnă 
valoarea unui 
vândut), scopul 
prin măsurile de 
rare vizând ridicarea gra
dului de rentabilitate a 
activității de 
porcinelor și 
din producție 
consumului de 
populației.

A consemnat 
NICOLAE TlRCOB

subli- 
faptul 

con* 
ORSA,

corjtra- 
puroeluș 
urmărit 
amelio-

creștere â 
acoperirea 
internă a 

carne al

^ILu, no-it cult: QbaO-slMVUtl
HAOSISMUL este un 

cult cretin-paradox, pro
prietar al 
logii care 
ză perfect pe structura 
psihică a unor nebunatici 
evoluând spre tâmpenie. 
Nebunaticii sunt o sub- 
ramură a omniferelor, or
ganizați în grupuri triba
le, iar după '89 în haite, 
în general scopul haite
lor în cauză este de a 
crea harababură în ori
ce domeniu ar hălădui, 
fie prin urlete însoțite de 
gesturi și schimonosiri, 
fie prin acțiuni și activi
tăți care cadrează perfect 
cu. idesa. enunțată, mal

unei ideo- 
se mulea-

sus. Cretin-paradocșil nu 
au complexe și nu-i timo
rează nimic; pentru ei 
viața înseamnă tot ceea 
ce iese din normal, tot ce 
poate răscoli așezământul 
lucrurilor, scoțându-le din 
matca lor. Este un fapt 
deja împlinit și cunoscut 
aportul lor la Infestarea 
împrejurimilor (din ime
diata lor apropiere) cu vi
rusul inepuizabil al unei 
mediocrități numită popu
lar prostie. Datorită lor 
exclusiv, orice porni
re spre bine se sfârșește 
prost, orice culoare caldă 

devine oțeloasă, orice gând 
de om. normal poate alu-

neca spre ideea de sinu
cidere... Ar avea un rost 
să ne imaginăm cât rău 
poate aduce membrul u- 
nui astfel de cult dacă, 
ferească Dumnezeul, prin
de o funcție cât de cât 
importantă: ar. fi palpitant 
să ni-1 imaginăm condu
când o masă' de* oameni 
adevărați nu rămășițe 
împământenite pe plaiu
rile mioritice, un fel de 
omuleț! neterminați șl 
greu de determinat ca
racterologic vorbind, pen
tru că sunt dați cu o a- 
lifie specială cu miros 
de cucută maceraftă șl 
mătrăgună ținută în seu

de oale căpiată... Aceas
ta în timp ce. din punct 
de vedere moral, ei pre
zintă un fenomen bizar 
care aduce convingător 
a vietăți extraterestre, 
neavând nimic de-a face 
cu realitatea cotidiană. 
Exact atâta minte au 
mai avut cât să se uneas
că într-o grupare căreia 
l-au spus până la urmă 
cult, iar unul, ceva mai 
realist și mai mucalit, a 
conchis: „Acesta este cul
tul nostru cretin-paradox. 
Luațl aminte... , Asta 
tocmai mă pregăteam să 
spun și eu.

DUMITRU IIURUBÂ

Din activitatea Muzeului
Civilizației Dacice și Romane Deva

Ca instituție publică' de 
cultură și, cercetare, preo
cupările primordiale 
Muzeului Civilizației 
cice și Romane Deva se în
scriu în activitatea de con
stituire și conservare a co- 
lecțiilor, de cercetare și 
valorificare a patrimoniu
lui muzeal. Despre valoa
rea și importanța acesto
ra, pe de o parte, și despre 
zgârcenia cu care Ministe
rul Culturii a alocat, în 
ultimii ani, fonduri cores
punzătoare, pe de altă par
te, s-a mai pomenit. Alo-

ale 
Da-

cațîile bugetare de care a 
beneficiat instituția devea- 
nă pe primul semestru al 
aeestui an au fost ceva mai 
aproape de programul pro
pus (în proporție de 90,56 
la sută), respectiv 452 845 
mii Iei. Venituri care, îm
preună cu cele proprii (pro
venite din vânzări de bile
te, pliante, ilustrații ș.a.), 
au însumat 468 9.03 mii lei. 
Acestea — în condițiile în 
care cheltuieli de investi
ții nu au fost programate 
și nu s-au înregistrat în a- 
ceastă perioadă, după cum

se arată 
„Nota de 
privire Ia analiza rapoar
telor de activitate ale unor 
instituții publice din sub- 
ordinea Consiliului Jude
țean Hunedoara pe semes
trul I 1997".

S-au desfășurat, în 
schimb; numeroase săpă
turi la șantierele arheolo
gice din județ și, în para
lel, lucrări de reparații ca
pitale (inclusiv de restau- 
rare-conservare). Nu mai 
puțin de obiective au 
fost nominalizate cr» Minis-

relativ recent în 
fundamentare cu

I

i

alocate 
miliar- 
Corvi- 
Ribița,

terul Culturii în acest sens 
(valoarea sumelor 
ridicându-se Ia 6150 
de de Iei): Castelul 
neștilor, bisericile
„Sf. Nicolae" din Hunedoa
ra, Crișcior, Densuș, Os
trov, Bretea Mureșană (bi
serica de lemn), Cetatea 
Orăștie, Cetățile dacice din 
Munții Orăștiei, Castelul 
Magna Curia Deva, Gerirti- 
sara, Ulpia Traiana Sarmi- 
zegetusa, Micia și conacul 
„Cânde” Rîu de Mort. 
(G.B.)
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CUVÂNTUL LIBER înd epend e n t i;

> 5

onsorizore
Sediul Consiliului local 

și al Primăriei comu
nei Vețe] a fost renovat 
recent. Comuna n-a a- 
vut însă bani și pentru 
mobilier. V-mindu-i în 
sprijin, Q.C. „Construct- 
grup“ S.R.L. Deva, pa

tron dl Titus Drăgan, s ti! 
oferit să sponsorizeze mo- / 
bilarea primăriei. Cu su- 5 
ma oferită de firma res- S 
pectivă, au fost asigura- jî 
te toate birourile cu £ 
mobilier nou. (Tr. B.). <

’vw^wvwrf-rw»Wrfvw/v^.ss »

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA J

Anunță organizarea unui concurs pentru ' 
ocuparea postului vacant de INSPECTOR DE 
SPECIALITATE (șef serviciu urbanism și dis- ț 
cipiinâ in construcții). ț

Concursul va avea loc Ia sediul Consiliu- 
județean, în ziua de 8 ------- - --
9.
Relații suplimentare la 

interior 175.

I

I
I
I

I
I
I 
I

I 
I
I 
I

Oferta de cartofi 
pentru sârrențd

cerințe- 
de car- 
nostru, 
cultura

Nu mai trebuie să in- 
sistăm asupra importan
ței și necesității schim
bării periodice a semin
ței de cartofi de către 
fiecare cultivator. Venind 
în întâmpinarea 
lor cultivatorilor 
tofi din județul 
Institutul pentru
cartofilor din Brașov fa
ce o ofertă avantajoasă 
celor ce doresc ca în pri
măvara viitoare să folo
sească numai semințe cu 
potențial biologic ridicat, 
ceea ce le asigură garan
ția obținerii unor recol
te sporite la ha. Dar să 
vedem în ce constă aceas
tă ofertă.

Așa cum am fost in
formați. institutul amintit 
oferă solicitantilor câte 
100 kg sămânță în schim
bul unul cupon, ceea ce 
înseamnă sub 1 300 lei/ 
kg. Acum este un preț

ve“ 
, rc- 
a a-

accesibil, 
dere că, 
colta din 
vut mult 
cauza condițiilor clima
tice nefavorabile, ceea 
ce va face ca în primă
vară prețul semințelor de 
cartofi să fie mult spo
rit.

Pentru a ușura apro
vizionarea cu 
producătorilor 
astfel încât 
să nu greveze prea mult 
asupra prețului, sa su
gerat ca mai mulți pro
prietari de pământ și 
posesori de cupoane să 
se asocieze și, în raport 
de nevoile fiecăruia, să-și 
poată procura, împreună, 
cartofii de sămânță. Este 
o idee ce merită să fie 
luată în seamă, 
astfel utilizare și 
nelor. (N.T.).

având în 
în general, 
acest an < 
de suferit din 

condițiilor < 
nefavorabile,

I

I

semințe a 
agricoli, 

transportul

dând 
cupoa-

I 
I 
I
1 
I
I 
I
I 
I
I 
I
■

I

*

I INSPECTORATUL DE SĂNĂTATE 
PUBLICA AL JUDEȚULUI 

HUNEDOARA — DEVA
Organizează concurs în data de 15. 10. 

| pentru ocuparea următoarelor posturi: 
—* igienă medicina muncii

I

— asistent 
| Deva;
• — asistent
I — Deva;
' — asistent

i> to 
I
*

•97, j 

I
laborator microbiologic sanitară ț 

igienă alimentară — perioadă i 
determinată — Deva; ;

— șofer — Compartiment Exterior Hu- | 
nedoara; «

Bibliografia și informații suplimentare se | 
pot obține de la Inspectoratul de Sănătate

I*
I••
| Publică Deva, telefon 625927, interior 112.

Dosarele se depun la I.S.P. Deva, până
| la data de 13. 10. 1997.
*
I*
I
I
I
I

I*
I*
Ih
Iw
I

I*
I*
I*
I
I
I
I 
I 

TIMSHEL S.A. j
Angajează agenți comerciali cu mașină J 

proprie si experiență. >
CÂȘTIGURI DEOSEBIT DE A VÂNT A- ! 

JOASE.
Solicitanții vor trimite scrisoare de inten- •

I ție și C.V. la adresa S.C. Tini hol S.A., Of, | 
! 1, Căsuța 91, Satu Mare, 3900, până In 03.10. J 
| 1997, data poștei. •

I 
I 
I
I* 
I

fi
fi
fi 
fi 
fi

fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
î
I 
fi 
î
) în data de 14 octombrie 1997, ora 10.
A
ț

*
î 
î i

fi 
!

ț

fi
I 
»( 
♦
' 30 + 500;

1 — MODERNIZARE DC 2: DN 76: Steia —
i Tomești — Dobrot, km 6 + 000 — km 9 + 280; 
i — Modernizare DC 16: DN 76 — Ruda

Brad — Musariu km L + 600 — km 3 + 800;
| — MODERNIZARE DC 18: Bucureșci —

Șesuri, km 0 + 000 — 3 + 200;
î — MODERNIZARE DC 112: DN 66, Că- 

lanu Mic — Sincrai, km 0 + 000 — km 2 + 
$600;
J MODERNIZARE DC 125: Deva — Cirjiți 
} — Chcrgheș, km 8 + 270 — 11 4- 070;

SC PYROSTOP Sri Oradea
ReprezeniantapJ^^|; : • : M11W» ISUllBi

Iui
ora

octombrie 1997, i
telefon 211350, |

______________ i
PRIMĂRIA COMUNEI RAPOLTU MARE J

3
J
i

IINSTALEAZA

Organizează

ixT’ Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
la efracție și incendiu

• ' Sisteme de televiziune cu circuit mchis 
Sisteme de control al accesului prin cartele

.' Sisteme de interfome și videointerfontc 
tr Alarme auto
zr Geamuri termoizolatoare și securizante

Echipamentele folosite sunt de orovementâ CANADA si SUA

vânzarea unui post TRAFO 230

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA
Cu sediul pc strada 22 Decembrie, i.r. 257, anga

jează, cu cont, act prestări servicii, tinere cu studii 
superioare sau medii, aspect plăcut, în vederea achi
ziționării de comenzi lucrări tipografice.

Informații tel.: 221750: 220712, între orale 7,30— 
14,30.

I
<k

I*
IĂ
I
I*
I
* 221113.

SC COMTOUR LOWE SRL DEVA 
Str. Sântuhalm, nr. 1, 

ANGAJEAZĂ:
• bucătar
• ospătar
• barman
Salariul 400 000 lei. Relații la telefon

(2952) i

pentru 
KVA.

Prețul 
10 000 000 lei.

Documentele licitației se pot procura bon- ' 
tra cost de Ia Primăria comunei Rapoltu Mare, | 
iar ofertele se depun până Ia data de 13 oct. I 
1997, ora 15. 1

Garanția de participare este de 1000 000 
Iei, taxa de participare este de 30 000 lei.

de pornire a licitației este dc

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A DRUMURILOR 
R.A. DEVA

ț

î 
ț 

Organizează „LICITAȚIE PUBLICĂ DES-J
CHISĂ FĂRĂ PRESELECȚIE” pentru elabo- 1 
rarea proiectelor (fazele S.F., P.T., P.A.C. și ț 
D.E.), aferente obiectivelor de investiții: \

— MODERNIZARE DJ 666: Dealul Ba- î 
bii — Vulcan, km 9 + 000 — km 14 + 000; ț 

— MODERNIZARE DJ 667: Pui — Ho-| 
bița, km 0 t 000 — km 5 + 000; ț

— MODERNIZARE DJ 705: Gcoagiu — j 
Balșa — limita jud. Alba, km 26 + 850 — km

a

I
1

— MODERNIZARE DC 132: Lăpușnic —
Rădulesti — Stincești — Ohaba, km 0 + 000 
— 4 + 000.

ORDONATOR DE CREDITE:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A DRUMURI
LOR — R.A. DEVA, str. Dragos Vodă, nr. 1-3, 
bl. 28, telefon 054-225089, fax ’ 054-225088.

SURSA DE FINANȚARE: buget.
DOCUMENTAȚIA NECESARĂ se poate 

procura de la DIRECȚIA 
DRUMURILOR — R.Ă.
Vodă, nr. 1-3, bl 28, tel. 
054-225088, până la data dc

JUDEȚEANĂ A 
Deva, str. Dragoș 
054-225220, fax 
30. 09. 1997.

PREȚUL DE PROCURARE A DOCUMEN
TAȚIEI este de 150 000 leî/buc.

Ofertele se depun la sediul organizatorului 
până la data de 27. 10. 1997, ora 15.

Deschiderea ofertelor va avea loc la DI
RECȚIA JUDEȚEANĂ A DRUMURILOR — 
R.A. DEVA la data de 28. 10. 1997, ora 15.

Obiectivele sunt amplasate în județul Hu- 
nedoara și pot fi vizitate de către ofertanți în 

ț mod independent. (2795)
1 __________ 1______________~

V

NOU I NOU ! NOU | NOU 1
sc^OVÎMpEX

S R L Aiadvfi oferă
BL 80 la saci de 50 Kg

• w BL 55 ttp.000 la 1 kg 
TdirO și la saci de 50 kg 
___________ FBL42 la saci de 50 kg
Import UNGARIA

INFORMAȚII : zilnic între orele 8-16
Tel.Fax. 057 - 255838

Pentru instalații de încălzire centrală:
- RADIATOARE DIN FONTĂ
- CAZANE (24K.W) DIN FONTA, 
pe cărbune sau jjaze.
Tel.01/4205620/4208885; 094644225

WWVUWWWVWWWWZWZ?/?A\V.WZ.,AVJW.,.VAWW
> ><

CENTRUL DE INSTRUIRE 
CONSOFT COMPUTER SIBIU

Organizează începând

1............
I cu 1. 10. 1997

Iscoala postliceală de informatică specializarea 
i.JPROGRAMATOR CALCULATOARE I.B.M. - 
!p.C.“, cu durata de 1 an — 3 ani., ' M. 9 Vlt IIUIUIU UV- & UH • CF UkASB»

Informații Deva: tel. 613678, 611589.

li, • A.

■

S.C. HAȚEGANA S A. HAȚEG 
Str. Progresului, nr. 29.

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A} 
ACȚIONARILOR, în data de 20. 10. 1997, ora< 

110. la Cinematograful din Hațeg.
Ordinea de zi va fi afișată la sediul socie-|i 

I tații.
Relații suplimentare la sediul societății ,■ 

: sau la telefon 054-770550.
• <

i
i

REGIA AUTONOMA A HUILEI 
DIN ROMANIA

eu sediul în Petroșani, str. Timișoara, nr. 2ț; eu sediul m Petroșani, str. timișoara, nr. e. ; 
Solicită oferte pentru întreținere și repa-i; 

■; rații la : '!
INSTALAȚIA DE RADIOTEI.EFONIE tip!;

„MAXON". !;
Ofertele se vor depune Ia RAH. DIRECȚIA.

COMERCIALA, până Ia 10 octombrie 1997 sau!; 
prin fax : 054-231528.

Relații suplimentare la telefoanele : 054-»!
•»;>rin fax : 054-231528.

i
<541460; 541461, ini. 631.

MAWTI. m SEPTEMBRIE 1997

tu 77 ........................
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Pv&LIGlîATe
• vând apartament cen

tral cu două camere Si- 
meria. Tel. 092-281332.

(7513|
• Vând apartament deo

sebit două camere Dacia, 
bibliotecă 7 piese. Infor
mații zilnic, tel 611738.

(7516)

i • NOU 1 Centrale ' 
i termice automatizate. \ 
1 HERMAN SICO etc I- 
ț talia, Germania, orice ’ 
t combustibil, capaci- \ 
’ tate. Distribuitor a- , 
) utorizat. Imperial O- ' 
( răștie 054-642580. \
J (2381)

• Vând urgent 500 litri
țuică prune, veche, Lu- 
dești, nr. 26. Cumpăr re
morcă ARO 243, solidă, cu 
talon. (2306)

• Vând apartament 4 
camere, Oraștie, Mureșului 
9/16. Informații tel. 642841 
(preț negociabil). (2397)

<n Vând casă, teren • 'ricol 
sat Târnava, comuna Bră- 
nișca. Informații Căstău, 
nr. 248, Bădiuț Traian.

(2398)
• Vând Dacia 1310. O-

răștie, tel. 641987, după 
ora 16. (2399)

• Vând Saviem 6,5 to
ne, preț negociabil, fabri
cație 1986. Tel. 724559.

(2229)
• Vând loc de casă, fun

dație ridicată, locuibilă, 
Gh'clari, ,159. Informații SC 
Plosca Turimex Bar (I ’os
ca). (2227)

• Vând lucernă de ca
să si fân, preț negociabil. 
Tel. 711936. (2227)

• Societate comercială
vinde următoarele: 1)
chioșc metalic din alumi
niu, situat în Hunedoara, 
str. Ion Creangă, în su
prafață de 15 mp, împre
ună cu mobilierul din do
tare aferent; 2) chioșc me
talic din aluminiu, situat 
în Hunedoara, bdul Dacia 
(stația de autobuz), în su
prafață de 9 mp, împreună 
cu mobilierul din dotare 
aferent. Informații la tel. 
054 72)7899. (2966)

• Vând casă în Brad.
Relații- tel. 611977. Deva, 
între orele 18—21. (7517)

• Vând Ford Orion Die

sel. an fabricație 1985, 
neînmatriculat, preț 3300 
DM. Tel. 232871. (2929)

• Vând perinițe și muș
ti uk Rico, noi, pentru sa
xofon tenor. Tel. 661993.

(2948)
• Vând casă Bretea Mu.

resană. Informații Ilia, tel. 
294. (7525)

• Vând casă sat Șesuri,
nr. 189 Informații tel. 
650177, Brad. (7527)

a Vând apartament două 
camere, str. Bejan, bl. 77, 
ap. 48 Deva. Informații 
la domiciliu. (2401)

e Vând apartament 4 
camere zona Liliacului. 
Tel. 642443, după ora 15.

(2961)
0 Vând casă tip vilă, 

subsol — parter — etaj, 
curte, în Hunedoara, ultra
central, preț 145 000 DM, 
negociabil și Dacia 1300 
stare bună cu verificare 
tehnică. Relații la tel. 
216257, orele 9—14 și 
617804, orele 17—21, (2905)

0 Vând casă cu anexe, 
grădină mare și teren a- 
rabii, sat Risculița, nr. 105, 
tel. 651022. (6938)

0 Vând apartament 2 
camere, confort 1, preț ne
gociabil, tel. 656167.

.(6939)
0 Pierdut carnet artifi

cier, pe numele Dud Voicu 
Dor^l. Nr. carnet XIII 
2163* eliberat la 10. 12.
1990. II declar nul'. (6937)

0 SC Midas Trading SRL 
cu sediul în Deva, str. M. 
Eminescu, bl. C 3, ap. 20, 
anunță intenția de autori, 
zare pentru protecții me
diului a spațiului de de
pozit en gros, situat în 
Hunedoara, Piața Liber
tății, nr. 8. Sugestii și se
sizări în termen de 15 
zile la APM Deva. (2941)

0 împrumuturi în lei 
primiți Ia CASA DE AMA
NET ARISTOCRAT DEVA, 
str. Libertății, bl. 2/11, sau 
Hunedoara, str. I. Creangă, 
bl. 1, ap. 29. (7863)

• SG Cernafruct SA, cu 
sediul în Hunedoara, str. 
Carpați, nr. 92, organizes 
ză licitație publică des
chisă, cu strigare, conform 
Legii nr. 58/1991, cu mo 
dificările și completările 
ulterioare, pentru vânza
rea următoarelor active:

țlnitatea nr. 7. magazin 
Royal, bulevardul Corvin. 
230 687 600 lei; Unitatea 
nr. 9, Magazin ABC. bdul 
Trăian. 101 696 400 lei; U- 
nitatea nr. 10, sală biliard. 
Marco, str. Libertății. 
265 899 400 lei. La prețul 
de adjudecare se adaugă 
TVA, suportat de cumpă
rător. Licitația va avea loc 
in data de 15. 10. 1997,
ora 16, la sediul SC Cerna
fruct SA, str. Carpați, nr. 
92. în caz de nead jude
care la prima ședință, se 
va renegocia cea de a 
doua ședință a licitației, 
pe data de 22. 10. 1997,
ora 16. Dosarele de pre
zentare a activelor . pot fi 
procurate, contra cost, zil
nic, de la sediul societă
ții comerciale, între orele 
8—15. Pentru participarea 
la licitație, ofertanții vor 
depune la sediul societății, 
până în ziua licitației, ora 
15, documentele prevăzu
te de legislația în vigoa
re. (2228)

0 Schimb apartament trei 
camd^e (proprietate, zona 
Lido (cu două camere, di
ferență. Tel. 221080, după 
ora 16. (7510)

, 0 Efectuez transport >
1 marfă, autocamioane )
i închise, de 7—9 tone. I
J Informații tel. #54/
\ 641737. (2395) 1

0 Ofer servicii body
guard și șofer. Informații 
tel. 228817,’ orele 15—17.

(2958)
0 Angajez vânzător ma

gazin scule si motounelte. 
Condiții: bărbat, studii
medii, vârsta maxim 35 
ani. Informații tel. 230613, 
219348. (2798)

0 Angajăm urgent con- 
fecționere calificate și pen
tru calificare. Tel. 212100.

(2892)
0 Efectuez transport mar

fă, camion 12 tone. Tel. 
092-281333. (2926)

(comemorări)
0 In 27 septembrie s.a 

împlinit un an dc când 
ne-a părăsit pentru totdea
una bunul nostru soț și 
tată

MIRCEA NEDOPACA 
Lacrimi și flori pe mor
mântul lui. Fie-i țărâna 
ușoară. Soția Viclii și fiul 
Sorin. (2950)

(~~DECESEt ]
0 Adâncă durere în 

suflet și un gol de ne
înlocuit a lăsat in i- 
niniile noastre, pentru 
totdeauna, moartea 
fulgerătoare a celei 
care a fost

DINA PANDURI), 
suflet nobil deosebii, 
de o b nătate nețăr
murită și aleasă ome
nie. Te-vom plânge 

veșnic. Cumnata, cumna
tul și nepoții Panduru, 
din Timișoara. (O.P.)

0 Salariații CCCF 
Filiala Deva sunt a- 
lături dc colega lor 
Săliștean Rodiei) la 
marea durere prici
nuită dc decesul ta
tălui. Sincere condo
leanțe. (2968)

0 Cu nețărmurită 
durere, familia îndo
liată anunță trecerea 
in lumea celor drepți 
a celei pe care nu o 
vor uita niciodată, 
neprețuită soție, ma
mă, bunică și soră, 

prof. SILVIA 
GRIBINCEA

Înhumarea va avea 
loc în 30 septembrie, 
ora 15, în Cimitirul 
Ortodox clin strada E- 
minescu, de la Casa 
mortuară.

Să-i fie somnul lin 
și țărâna ușoară.

(912071)

0 Suntem alături de 
colega noastră prof. 
Carmen Gribinceti la 
greaua pierdere pri
cinuită dc decesul ma. 
mei sale

Profesoara dirigintă 
SILVIA GRIBINCEA 
Promoția 1993 - anul 
IV C. (3001)

0 Colectivul de e- 
levi ai clasei a XH-a 
B de la Grupul Șco
lar Sportiv Deva este 
alături de diriginta lor 
Carmen Elena Gribin- 
cca la pierderea de 
neînlocuit a scumpei 
sale mame. (912071)

0 Colegi: de liceu și 
prietenii sunt cu su
fletul alături dc Lu
cian Vlad (Kucki) la 
dureroasa pierdere a 
bunicii sale dragi, 
SILVIA GRIBINCEA 

(912071)

0 Cadrele didactice ale 
Colegiului Național Decebal 
Deva aduc un ultim oma
giu celei care le-a fost co
legă 
prof. SILVIA GRIBINCEA 
trecută prea devreme în 
lumea veșniciei. 12962)

0 Soția Checliița și fiul 
Cosmin anunță cu durere 
dispariția din viață a ce
lui care a fost 
It. col. IOAN HAITURA 
înmormântarea in satul 
natal din județul Arad.

(2951;
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CONCURSUL CU PREMII
„LEVANTUL LIBER

Cu prilejul apariției, în data dc 22 octombrie 1997. 
a numărului 2000 al ziarului „Cuvântul liber" Dova 
redacția noastră organizează, ’i peri"--'" 23 septem 
bric — 17 octombrie a.c., un concurs cu -remit

Cei care doresc să participe vor trebui “ răspundă 
exact la următoarele două întrebări :

1. Care este Pata a->ar’ției p.‘.. ului număr al zio 
rului „Cuvântul

2. De când 
pagini ?opt

liber" Deva ?
apare ziarul „Cuvântul liber1’ Deva în

TALON NR. fi

1.
2.

Se acordă următoarele premii:
Premiul I — 300 000 Ici
Premiul li — 200 000 le:
Premiul III — 100 000 Ici

Tragerea la sorți va avea ioc luni, 20 octombrie 
a.c., la sediul redacției, iar premierea câștigătorului — 
în 12 octombrie, cu prilejul festivității conr-f-1-'; mo 
montului aniversar

| RAGCL DEV A

ANUNȚA ț

' oprirea apei reci în orașele Hațeg, Câlan, Si- 
1 meria și Deva, în data de t oct. 1997, intre 
\ orele 7 și 20, pentru intervenții la o avarie pe 

conducta 0 1 000. 1

0 Cu adâncă durere 
anunțăm încetarea din 
viață a celui care a fost 

ANDRAS IOAN 
Soția și Daniela. (2230;

0 Familiile Besoiti Ște
fan .și Săliștean Petru a- 
nunță cu durere încetarea 
din viață a celui care a 
fost drag soț, tată, socru 
și bunic

PESO1U AUREI.
Fie-i iă i ușoară!
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atenția dlui primar Mircea Munteanu și dlor consilieri ai Consiliului Local Deva
V'ă supunem din nov, a~ 

tențici situația financiară 
deosebii de gravă in ca
re sc află unitatea noastră, 
cu speranța că veți înțe
lege exact IMPLICAȚIILE 
liEALE ALE DECIZIEI DE 
A NE ALOCA CREDITE 
doar in valoare de 60 ml 
lioane Ici la rectificarea 
de burict.

Unitatea noastră primeș
te credite de la Consiliul 
local Deva NUMAI pen
tru plata bonurilor valo
rice pentru plata donato
rilor dc sânge (art. 21. 04).

Valoarea acestor bonuri 
sc indexează periodic prin 
Utili. Unitatea noastră arc 
OBLIGAȚIA EMITERII 
acestor bonuri valorice, 
conform legii. A nu se 
emite bonuri valorice în- 
sccimnă îi nu se recolta

(Cu rugămintea dc a 
sânge. A NU SE RECOLTA 
SÂNGE înseamnă că SPI
TALELE NU VOR MAI 
OPERA. Asta înseamnă că 
PRACTIC VOR MURI 
OAMENI DIN LIPSA DE 
SĂNGE.

VA ASUMAȚI ACEAS
TA RESPONSABILITATE? 
CE VOR SPUNE ALEGATO 
RIl DUMNEAVOASTRĂ 
DESPRE ACEASTĂ DE
CIZIE? Puteți' decide cu 
sânge rece moartea unor 
oameni, care au avut ghi
nionul de a avea un acci
dent de mașină, un acci
dent la locul de muncă 
sau o hemoragie digesti
vă, a unei femei care a 
avut o hemoragie la naș
tere? POATE FI ORI
CARE DIN CEI DIN JU
RUL DUMNEAVOASTRĂ: 
RUDE, PRIETENI, CU-

fi citita in ședința dc aprobare a bugetului rectificat pe anul 1997)
NOȘTINȚE! CE VEȚI 
SPUNE ATU NC IT EU AM 
DECIS? Și veți putea 
privi în ochi pe apropia- 
ții acestora când le veți 
prezenta condoleanțe?

In câteva zile vom fi 
OBLIGAȚI SA NE 1NCE-

Scrisoare deschisă
TĂM ACTIVITATEA. Oare 
putem găsi pe cineva care 
să înțeleagă corect impli
cațiile acestui fapt? In 
cepând cu luna iunie a.c., 
am făcut zeci de adrese 
șt am dat interviuri si 
la PRO TV și la ANTENA 

1, dar în afară de DGFPCFS 
HUNEDOARA nu ne-a 
răspuns nimeni.

Oare ■ pe nimeni să nu 
intereseze faptul că le 
pot muri copilul, soțul, 
rudele, sau prietenii din 
lipsa de sânge?

Pentru a putea func
ționa normal, avem nevo
ie de cel puțin 80 de mi

lioane lei pe lună, deci 
de 280 de milioana până 
la sfârșitul anului. Pen
tru a evolua exact măsura 
in care prin HGR s-a 
mărit valoarea acestor bo
nuri valorice de la înce
putul anului, vă informăm 
că în ianuarie a.c. va
loarea unui bon valoric 
era de 25 200 lei și va fi, 

începând < i> I. 10. de 
55 500 lei, iar q unui pre
miu acordat la a 5~a do
nare a crescut de la 63 300 
lei la 138 500 lei, începând 
cu l- 10- 1997-

înțelegem că bugetul este 
dc austeritate. Ne-arn re
strâns cât s~a putut acti
vitatea și în ultimele două 
luni nu am mai recoltat 
sânge decât pentru rezol
varea cazurilor grave, ur
gente. Vă rugăm să în
țelegeți că SPITALELE 
NU. POT FUNCȚIONA 
FĂRĂ SÂNGE, în spe
cial secțiile dc terapie in
tensivă (reanimare).

VA PUTEȚI ASUMA 
RISCUL CA CEi DIN 
JURUL DUMNEAVOAS
TRĂ SĂ MOARA DIN 
LIPSA DE SĂNGE? DUM
NEAVOASTRĂ decideți:

In cazul bi care vom 
fi ncvoiți să ne încetăm 
activitatea, vom fi obli 
gați să facem cunoscut 
acest lucru ni ziare și 
la televiziune, făcând ast
fel publică decizia dum
neavoastră.

CE PĂRERE VOR A- 
VEA ALEGĂTORII DUM 
NEAVOASTRĂ?

1N SPERANȚA CĂ 
VEȚI LUA DECIZIA CO
RECTĂ, VĂ MULȚU
MIM!

Medic Primar Director. 
Dr. VICTORI \ 
tAMPEANL 
Contabil șef, 

Ec. MONICA PAID A
Centrul de Transfuzie 
Sanguină al județului 

Hunedoara — Deva
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