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ciară contraatacă • Dura lex, sed lex • 

Femina; • Un nou document pentru cetă
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EDIȚIA DE MAINE :

Număr festiv consacrat apariției 

ziarului „Cuvântul liber**  cu numărul

2000

VREMEA

Vremea va fi rece. Ce-'

ral va fi variabil. Vântul 
va sufla slab la mode
rat din vest. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între minus 2 Ia 
plus 3 grade C; maxi
male — 8-13 grade O. 
(Ileana Govoreanti).

TIJ VÂNTUL
LUNI S-A FĂCUT RECEPȚIA

PRELIMINARĂ A DN 7

PE TRONSONUL SEBEȘ—DEVA

încununarea unor

- Atacuri încrucișate in coaliția guvernamentală i

eforturi deosebite

Aproape că nu există 
întrunire a Partidului De
mocrat în care membri 
marcanți ai săi să nu 
arunce cu sulițe în par
tenerii de guvernare, în
deosebi în cei din PNȚCD. 
Aproape că nu există 
demers al PD care să nu 
fie amendat, prin puncte
le esențiale, uneori des
tul de dur, de PNȚCD. 
Miniștrii și parlamen
tarii aparținând celor 
două formațiuni politice 
se acuză reciproo în 
chestiuni de importanță 
majoră pentru soarta 
țării. Modificările Legii 
18 și Legii caselor na-

Șeful Vămii din Deva 
a fost arestat!

Lucrătorii de poliție de 
la reședința Inspectora
tului de Poliție al județu
lui, care au continuat cer
cetările în cauza pri - 
vind pe Antonel Adrian 
Smunchin, fost lucrător la 
Vama Deva, au stabilit 
că și șeful Vămii Deva a 
desfășurat o activitate in
fracțională.

S-a constatat astfel că, 
in perioada 1995 — 1996, 
Sorin Vasile Moldovan, în 
calitatea pe care o avea, 
a pretins și a primit di
rect sau indirect diferite 
sume de bani de la mai 
multe persoane.

Sumele au fost pre
tinse în scopul falsifică
rii unor documente pe 

ționalizate au creat di
vergențe serioase între 
PD-iști și PNȚCD-iști. 
Gafele ministrului edu
cației naționale privind 
examenul de bacalaureat

PE FAZĂ SCURTĂ
«, ■■, ■ ■ 

în anul școlar 1997—1998 
i-au nemulțumit profund 
pe cei din PD, și nu nu
mai pe ei, dar aliații din 
PNȚCD și-au apărat cu 
îndârjire ministrul.

La rândul său, neehib*  
zuitul ministru de ex

baza cărora persoanele 
respective au fost scuti
te de la plata taxelor 
vamale pentru autoturis
mele introduse în țară.

Până în prezent s-a 
stabilit un prejudiciu de 
aproximativ 30.000.000 de 
lei.

La propunerea organe
lor de poliție, Parchetul 
de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara a emis man
dat de arestare preven
tivă împotriva Iul So
rin Vasile Moldovan, pen
tru săvârșirea infracțiu
nilor de luare de mită, 
fals intelectual, contra
bandă și înșelăciune. (V. 
NEAGU). 

terne Adrian Severin, 
care a pus lumea pe jar 
cu afirmațiile lui despre 
spioni la vârful unor 
partide politice și al u_ 
nor ziare centrale, a fost 

catalogat de PNȚCD ca 
iresponsabil și i s-a ce
rut demisia, el fiind a~ 
părat însă de colegii de 
partid.

Și mai dure au fost 
atacurilor PNȚCD la a_ 
dresa PD în cazul grevei

TÂRGURI 
ÎN LUNA 

NOIEMBRIE

in luna noiembrie, a.c., 
în județul Hunedoara, 
târgurile do animale și 
mărfuri se vor desfășura 
după următorul program: 
Mintia — 1 noiembrie ;
Simeria — 1 și 15 no
iembrie; Geoagiu — 3
noiembrie; Șoimuș, Strei- 
Sângiorgiu — 8 noiem - 
brie; Gurasada — 9 no
iembrie; Hunedoara — ti
ll noiembrie; Băcia — 
15 noeimbrie ; Uricani — 
16-30 noiembrie ; Bâița, 
Ilia — 21 noiembrie ; Să- 
carâmb — 28 noiembrie; 
Rapoltu Mare — 29 no
iembrie și Zam — 30
noiembrie. (C.P.). 

foame) declanșată de un 
număr de revoluționari, i 
ca protest la intenția ? 
Guvernului de modificare \ 
a Legii 42/1990. pe care ț 
reprezentanții PD au i 
su ținut în cjiunea l~r. J 

impresionat de gestul ’ 
legării în lanțuri a gre- ț 
viștilor foame secreta- i 
rul general a' PNȚCD, ’ 
senatorul Radu Vasile, 1 
mi a ezitat totuși să_i ț 
aoostrafcze dj aliații lin . 
PD, care, după cum a- ' 
firma vicepreședintele ț

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuwo în pag. 8 c)

Baza de producție din Simeria a Filialei din Beta a C.C.C.F.

Foto PAVEL LAZA

Luni după_amiază a a- 
vut loc recepția prelimi
nară a DN 7 pe tronsonul 
Sebeș — Deva, în lungime 
de 56 km. în udrul lu
crărilor de reabilitare a 
Drumurilor Naționale din 
România — etapa I (1053 
km), sectorul de drum în
tre Sebeș și Deva a fost 
atribuit, prin licitație. So
cietății de Construcții 
C.C.C.F. București. Pro
gramul a fost finanțat de 
către Banca Mondială 
(Banca Europeană de In- 

i vestiții și Programul Phare) 
în colaborare c" Guver- 

■ nul României. Beneficiarul 
lucrării — Administrația 
Națională de Drumuri 
(A.N.D.) a urrrărit derula
rea construcției proiectate 
de către Institutul de pro
iectări IPTANA București, 
prin serviciul de consul
tanță tehn'că Louis Ber 
ger.

Contractul dintre bene
ficiar și’ constriu tor s a 
semnal în 10 august 1994. 
iar perioada ofectivă de 
lucru'a fost cuprinsă între 
7 septembrie 1994 și 15 
octombrie 1997. în cadrul 
sectorului de drum men

ționat C.C.C.F. — Filiala 
’Deva a executat următoa

rele lucrări principale: 
reparații și lărgiri pentru 
19 poduri ex stente, con
strucția a 19 podețe noi 
din elemente prefabricate, 
extinderea a 11 podețe 
existente, săpături la ta- 
luze și la lă.girea dru
mului 175 000 mc, umplu
turi drum GO 000 mc, 
strat de balast 75 t)0(î mc, 
strat de balast stabilizat 
cu ciment 32 000 mc, pa
rapet metalic de siguranță 
9 700 m și aturi de 
asfalt 135 000 t.

Prin aceste ’ -crări se 
asigură o parte carosabilă 
cu asfalt de 8 - m lățime, 
cu acostamente din beton 
de 0,5 m de “ ecare parte. 
S-au amenajat la standarde 
europene 7 intersecții de 
legătură cu alte drumuri 
naționale sau județene.

Comisia de recepție pre
liminară întrunită în data 
de 20 octombrie 1997. for
mată din specialiști în 
lucrări de profil a consta
tat calitatea foarte bună 
k lucrărilor exe-'itate.

Din comisie au făcut 
parte: președinte — dl.

NICOLAE TÎRCOB

I
MOTORINĂ PENTRU LUCRĂRI
AGRICOLE CU

începând de luni, la 
depozitele PEC0 din ju
dețul nostru se distribuie 
motorină pentru lucrări 
agricole, la prețul de 
2058 Iei/litru, care nu 
include șl taxa pentru 

’drumuri.
Livrarea se realizează 

pe baza unei cereri tip, 
care este vizată de către

2058 LEI/LITRU
specialiștii de la centrele 
agricole. (Sel ce dorese 
șl justifică necesarul de 
motorină pentru lucrările 
agricole, pot prelua în 
astfel de condiții canti
tățile de care au nevoie, 
plata făcându-se cu aju
torul cupoanelor sau în 
bani. (N.T.),

La ediția din acest an 
(a XVlI_a) a Bienalei liim- 
bii franceze, desfășurată 
spre sfârșitul lunii august 
la Neuchatel (Elveția), Ro
mânia a fost reprezentată 
de patru participant!, din 
București și din Deva. Ală
turi de cei peste 120 de 
specialiști din învățământ, 
cultură, lingvistică, teleco

Prezente devene la Bienala limbii francezeI
municații, mass-media ș.a. 
(provenind din țări fran- 
cofone ale Europei, Ame
rică și Africii), s-au aflat 
așadar la această Bienală 
dna Gabriela Marcu șl dra 
Mioara Todosin, președinta 
și, respectiv, secretara A_ 
sociației de schimburi cul
turale Franța — Deva. Dc 
altfel, dumnealor ne-au 

fost interlocutoare in rela
tarea celor mai importante 
aspecte ale acestei ample 
manifestări, cu implicații, 
printre altele și pentru 
activitățile asociației a- 
mintite.

„Una din misiunile pe 
care fondatorul bienalelor 
(Allain Guillermou) dorea 
să 0 atribuie acestor a_ 

dunări generale ale limbii 
franceze era de a uni 
eforturile disperate pentru 
a apăra patrimoniul co
mun — limba franceză”. 
Așa încât, p? parcurs, a

GEORGETA BÎRLA

(Continuare în pag. a 2-a)
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imprevizibilă, incoerentă,
dezarticulată

După cum se știe foarte 
bine, dl Javier Solana, 
secretarul general în func
țiune al N.A.T.O., în cu
vântarea rostiiă la înche
ierea celei de a 43-a se
siuni de toamnă a Adu
nării Parlamentare a A- 
llanticului de Nord a spus: 
„Sunt bucuros că mă aflu 
aici, la Budapesta". Unii 
ar fi tentați să considere 
că gafa spaniolului este o 
mostră a culturii sale geo
grafice precare, a superfi
cialității specific latine, 
a aroganței celui ce pro
vine dintr-un mediu poli
tic elitist ș.a. S-ar putea 
Bă fie puțin din toate as
tea, dar trebuie să recu
noaștem că vina aparține 
;i diplomației românești 
și am să arăt în continua
re în ce constă ea.

După 1990, 
românească se antrenează 
într-un joc foarte curios, 
asemănător celui al „Ca
prei" — obicei al Anului 
Nou. Mentalitatea liderilor 
momentului se orientează 

a; întâi cu „hotăra: c- 
en.tnzia-’-'" s ’Toccova. 
Apoi, aceiași, de frică să 
nu fie etic : .aț, ca an i- 
europeni", sar spre Vest, 
abandonând fire: .ile 
ții cu Rusia, pe care 
vederea și geopolitica 
impune. Ce să ma: 
bim de îndepărtata 
nă, considerată comunistă, 
căreia îi întoarcem spatele 
preferând Taivanul. Abia 
acum se încearcă firav 
redescoperirea acestei țări 
pe care alții — Germania, 
Franța, Anglia — au des 
coperit-o de ~iult și-și 
strâng mereu relațiile cu 
ea.

Diplomații vechi, dor
nici să-și păstreze scaune
le și să-și spele vechile 
păcate, iiplomații mai

noi, dornici să se afirme, 
imprimă astăzi Ministeru
lui de Externe mișcări 
și atitudini imprevizibile, 
incoerente, dezarticulate, 
pompieristice și de 
tremă.

Dacă din noiembrie 
și până in august

diplomația

rela- 
pre- 
le-ar 
vor_ 
Chi-

(Urmare din pag. 1)

ministru,ex-

•j

1996
1997,

din 
se- 
de 
al 
a_

la o 
mai 

reac_ 
și a 
celor

42, 
al 

Pe- 
că

ADRESATĂ
Dlui ALEXANDRU ATHANASIU, MINISTRUL 

MUNCII ,SI PROTECȚIEI SOCIALE

s-au 
serie de ne- 
și revendicări

Mai transanți au 
Petre Roman și co- 
săi de partid pri- 
activitater nartene- 

de coaliție

INTERPELARE

care

(Urmare din pag. 1)

Un procent destul de 
mare din populația Româ
niei înțelege că măsurile 
pe care le ia Guvernul 
pentru a se înfăptui refor
ma sunt absol't necesare, 
deși costurile sociale sunt 
uneori foarte greu de su
portat, nivelul de trai fiind 
mu’ t scăzut deocamdată. în 
general se dă dovadă de 
răbdare din partea oame
nilor.

Au fost luate multe mă
suri de protecție socială, 
mai ales pentru copii, fe
meile cu copii mici, sala-

Atacuri încrucișate în
coaliția guvernamentală

> Viata Pol it icâ
în principalele țări euro
pene, centre ale politicii 
continentale și mondiale, 
R mânia n-a avut amba
sadori, cei vechi fiind 
retrași, iar numirea celor 
noi a fost „târguită" de 
actuala majoritate, circa 
8 luni, când în personalul 
ambasadelor domnesc in
terimatul și neliniștea 
schimbării, când un mi
nistru de externe caută 
spioni și nu-, găsește, 
când un prim ministru, 
moț, afirmă malițios că 
pilonul diplomației noastre 
este relația cu Ungaria 
— să nu ne mirăm 
Budapesta a devenit 
pitala României. Ei, 
alții ca ei. fac parte 
falanga celor 15 000 
specialiști excepți..ial 
gătiți, declarați șj 

n toamna anului
de actuala putere, 
acțiunea internă a 
ra o resimțim în 
noastră cotidiană, din 
în ce mai grea și 
nesigură, acțiunea externă 
are răsfrângeri 
complexe, mai 
bile și mai 
pentru viitorul

riații rămași fără locuri 
de muncă, absolvenții insti
tuțiilor de învățământ etc.

Dar. o categorie impor
tantă a populației a rămas 
deja mult în urma atenției 
pe care o merită. Este vor
ba de pensionari, dintre 
care un procent destul de 
mare au venituri bănești 
extrem de mici, care, prac
tic, nu le permit nicj mă
car să supraviețuiască.

Cei mai afectați sunt 
pensionarii mai vechi, care 
au pansii mult mai mici 
dec; t colegii lor. pensio-

-.-Vi mai târziu, existând 
un decalr’ n-. ' între pen
siile pentru aceeași cate
gorie de mun. i.

Sâmbătă, 11. X. 1997, am 
fost prezent la un miting 
organizat de o mulțime de 
pensionari din municipiul 
Brad, județul Hunedoara, 
cu care ocazie mi 
reamintit o 
mulțumiri 
ale lor.

Domnule
numele pensionarilor 
Brad și al altor sute 
mii din întreaga țară, 
au pensii foarte mici, cu 
care, practic, nu pot trăi, 
mai ales acum, când vine 
iarna cu costurile legate 
de energia termică, vă în
treb: Nu vă gândiți 
măsură — luată cât 
rapid, și anume de a 
tualiza pensiile mici 
le aduce la nivelul 
care se dau acum, pentru 
aceeași categorie de mun
că?

De asemenea, vă întreb: 
îi puteți asigura pe a- 
ceștia că prețul foarte 
mare al energiei termice 
va fi subvenționat pe 
rioada iernii?

Dr. CONSTANTIN 
BLEJAN, 

senator P.N.L. Hunedoara

Senatului. ..și-au expri
mat adeziunea cu revo
luționarii, cu elevii, cu 
chiriașii, le mai rămân... 
automobiliștii, pensiona
rii. E o politică balcani
că".

în fond. în legătură 
cu modificarea Legii 
președintele PD și 
Senatului României, 
tre Roman, a spus 
modificarea este necesară, 
dar că felul în care s-a 
cerut, fără a se discuta 
cu asociațiile de revolu 
ț’onari, nu face parte 
din procedurile democra
tice, 
fost 
legii 
vind 
rilor 
PNȚCD la rec nta 
dință a Consiliului 
Coordonare Națională 
PD. Ei (PD-iștii) au 
preciat că atâta timp cât 
executivul nu a pus încă 
bazele creșterii economice 
er impune o remaniere 
guvernamentală. Mai a- 
les ca țara nu a făcut 
pași înainte, ci înapoi. 
Sunt miniștri care nu au 
confirmat în funcțiile pe

care le ocupă, dovedind 
chiar incompetentă, înde
osebi în administrația 
pabîică, finanțe. învăță
mânt. sănătate, adică în 
portofoliile deținute de 
renrezentanți a> PNȚCD. 
„Ne supără cel mai mult 
atunci când i-v 
sirlerați un obstacol 
calea dobândirii de 
tere generalizată, a 
liniat Petre Roman,
insistăm pe creșterea e_ 
eonomică, fără de care 
nu a -m putea ridica ni
velul de trai. Iar fără 
creșterea nivelului de 
trai nu putem vorbi des
pre reușiți ifonei*'.

Și în timp ce PNȚCD 
și PD se atacă reciproc, 
din orvr’ij și interese 
de putere, liberalii din 

itie sunt 
preocu- 

de

con- 
în 

pu- 
sub- 
Noi

«

I 
I
I % 
I
%

I
*

I
A

I

convenție și c 
mai modern’’.
pându.sc mai ales 
disputele cu PNI.—CD și 
de viitorul mișcării li
berale, în perspectiva a- 
legerii-.r dii -i ' J^OO, 
iar UDMR Ișf vede sâr- 
guincioasă 
interese, 
a șj le 
voie de 
aliaților, 
bine să-i

oe propriile 
știind c*  oentru 
asigura are ne- 
sprijinul tuturor 
așa că 

hârâie.
nu-i

în

propuși 
trecut
Dacă 

acesto- 
viața 

ce 
mai

mult mai 
imprevizi- 

periculoase 
României.

PETRU ȘTEOLEA, 
deputat de Hunedoara 
’’arlamentul României

fost și continuă să 
studiată cea mai bună mo
dalitate de a învăța și de 
a difuza limba franceză, 
cu ecouri, evident, în an
samblul culturii francofo. 
ne (spre exemplu, 
urarea unui 
turilor).

Tematica 
anul acesta 
timedia și învățarea limbii 
franceze" (multimedia re
prezentând un mod de

Înstă
ri ialog al cul-

Bienalei din 
a test „Mul_

prezentare informației 
bazat pe combinația sem
nalele-- video cu semnale 
audio). După cum se știe, 
în România se acordă o 
importanță, deosebită în
vățării limbii franceze, 
practic la toate nivelurile; 
în schimb, multimedia se 
folosește cel mai pregnant 
doar la nivel universitar, 
după cum reieșea din in
tervențiile participantelor 
devene în cadrul conferin
ței. în plus, „ne-am an
gajat la o adevărată aven-

tură — aceea de a realiza 
un CD despre Dinu Li_ 
patti. CD conceput ca un 
document care va fi folo
sit, sperăm, cu mare pro
fit la orele elavilor. pen
tru că el se adaptează 
foarte bine atât la munca 
de înțelegere, cât și la 
cea de exprimare liberă 
din clasă".

Dincolo de interesul pen
tru acest CD. de faptul 
că „am fost orimiți cu o 
deosebită afecțiune peste 
tot", prestația românilor 
fiind apreciată ca foarte

I
*

I
*

I
I
*

I
I

I
I
*

I
I
*

I
I
I
*

I

bună, interlocutoarele noas
tre sunt de pâ 
câștig există de 
părți; d° r
procă, netezind cak_i unei 
colaborări 
franco —
nu e de 
tul pe 
mode

i e că un 
ambele 

reci*

mai fructuoase 
devene. Si apoi 
neglijat impac- 

care aceste 
r n e mijloace 

de informare îl au în 
ma; multe do>- enii de 
tivitate, impunându-se 
în această privință și 
să ținem pasul cu 
civilizate ale lumii.

tot 
ac
ea 

noi
țările

MIERCURI. 22 OCTOMBRIE

[ TUR I )
6,00 România: ora 6 fix!- 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 Tradiții; 15,30 Pro Patria; 16,30 Tri
buna partidelor parlamentare; 17,10 D.a; 
17,35 Casa de piatră (s)- 18,00 Medicina 
pentru toți; 18,30 ln:eractiv Tele-Joc fes): 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Impact; 21,30 Fotbal. Liga Campionilor: 
Bayern Miinchen — Paris St. Germain 
(d)- 23,00 Jurnal: 23,50 Cultura în lume 
(do); 0,15 Fotbal. Liga Camp.: Sparta Pra- 
ga — Galatasaray Istanbul (înreg.).

( TVR2 ]
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;

8,30 Canary W^arf (r): 8.55 Cu ochii’n 4 

(r); 9,55 Portrete în acvafofte (r). 10,30 
Teleenciclopedia (r); 12,00 Sunset Beach 
(r); 12,45 Istoria românilor (r); 13,30 O 
altă putere (r); 14,00 Em. in |b. maghiară; 
15,10 Limbi străine: germana; 16,00 Micae- 
la (s); 16,55 Cristal (s); 18,00 Hei-Rupl 
Ilei-Rapl; 19.00 Club 2020; 19,30 Dreptul la 
adevăr (rep.); 20,00 Secretul (s); 21,00 A- 
vocatul poporului; 22.00 Alice (f. SUA '79); 
23,50 Meridianele dansului- 0,10 Insomnii
le Corinei; 0,35 TVM Mesager.

( ANTENA I )
6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Legea lui 

Burke (r); 10,30 Alegere decisivă (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a; 
14,00 Știri; 14,20 Prietenie spulberată 
(dramă SUA 1994); 16,00 întoarcerea Sfân
tului (s. Anglia ’78, ep. 1); 17,30 Telere- 
bus; 18,00 Cafea cu parfum de femeie (s); 
19,00 Observator: 19,45 Cartagina în flă
cări (f. ist. Fr./It. ’59); 21,30 Doctor Bram
well (s); 22,30 Milionarii de la...

( PRO - TV )
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr șl neliniștit (r). 9.45 Sledge Hammer 
(r); 10.15 MASH (s): 10.45 Sport la minut: 
11.00 Capcana timpului (s); 12,00 Arca 
lui Noe (r); 12,55 Știri- 13,00 Profesiunea 
mea-cultura (r); 14,30 Maria (s): 15,30
Tânăr și neliniștit <*>;  16.15 Șoapte de 
iubire (s); 17,00 Știri. 17,15 Fată-n fată 
cu Ilie Serbănescu: 18,00 Am întâlnit și 
români fericiți; 18.25 Știri; 18.30 Cine es
te șeful? (s); 19.00 Știi *i  câștigi! <cs);
19,30 Știri; 20,15 Morile de vânt ale zei
lor I (f. SUA ’88): 22.05 Știri; 22.15 Fam. 
Bundy (s); 22,45 Sledge Hammer (s)- 23.15 
Știri; 23,45 Henry $| June (dramă SUA).

(ANTENA I - TV-DEVA]
8,00 — 8,15 Știri locale (r); 9,00 — 9,30 

Plai de cânt și dor o Muzică populară (rj;

17,30 — 17,45 Interviul săptămânii; 17,45 
— 18,00 Știri locale; 19,30 — 19,45 Știri 
locale (r).

( PRO - TV - BEVA )
6,15 — 6,45 Interviurile J.W.; Desene 

animate; 6,45 — 7,0" Știri locale (r); 18,00 
— 18,05 Știri pe scurt; 18,05 — 18.25 No 
comment; Vorbiți aici!; 22,05 — 22,15 Știri 
locale.

( DEVASAT + )

8,00 — 14,00 Reluări; 17,00 Preciosa 
(sj; 17,40 Desene animate; 18,05 Pro
vocarea naturii (do); 19,10 Casa de ne
buni (s); 19,30 Farmacia d. gardă (sj;
20,00 Film • Da; 21,30 Zipang (f.a.) ; 
23,00 Hollywood hills (f.a.j; 0.30 Serial
erotic; 1,30 Videotext,
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După tragerea la sorți 

16-imile „CUPEI ROMÂNIEI" j
La sediul F.R. de Fotbal a avut J 

loc tragerea la sorți a 16-imiior I 
CUPEI ROMÂNIEI. începând din ! 
această ediție, competiția se va I 
numi CUPA ROMÂNIEI TUBORG. ! 
celebra f.rmă daneză încheind un 
contract de sponsorizare cu forul . 
român de specialitate. Partidele se I 
vor desfășura miercuri, 12 noiem- „ 
brie, de la ora 13,30 : |

F.C. Baia Mare — F.C. Argeș; _ 
Midia Năvodari — Rapid; Dună- » 
rea Călărași — Steaua; Gaz Me- . 
tan — Ceahlăul; Corvinul — Di- | 
na mo; Metrom — F.C.M. Bacău; > 
Poiana Câmpina — F.C. Național; j 
Laminorul Roman — C.S. Oțelul; a 
F.C. Bihor — Jiul; F.C. Politeh- | 
nica Timișoara — Sportul Ștuden- e 
țese Diplomatic Vrancea — Farul; | 
Electroputere — Petrolul; Apulum 1 
Alba lulia — CS.M. Reșița; Gloria | 
Buzău — „U“ Cluj; Gloria Bistri- > 
ța — Chindia; Foresta — Unlver- | 
sitatea Craiova. ■

Primele echipe sunt gazde. I

I
I

PENTRU C.M. DE FOTBAL

S-AU STABILIT ORAȘELE 
SI DATELE DISPUTĂRII 

MECIURILOR DIN GRUPE

St. 
06;

11. 
De-

GRUPA A: Brazilia —
Denis, 10. 06; Nantes, 16. 
Marsilia, 23. 06;

GRUPA B: Bordeaux, 
06; Montpellier, 17. 06; St. 
nis, 23 06;

GRUPA C: Franța — Mar
silia, 12. 06; St. Denis, 13. 06; 
Lyon. 24 06;

GRUPA D: Nantes, 13. 06; 
St. Etienne, 19.06; Lens, 24.06;

GRUPA E;
Marsilia, 20
25 06.

GRUPA
Lens, 21.
06;

GRUPA
Toulouse, 
26. 06,

grupa
Paris, 21. 06;

St. Denis, 13. 06; 
06; St. Etienne,

F:
06;

G:
22.

H:

Paris, 15.
Montpellier,

Lyon, 
06; St.

Toulouse, 
Bordeaux,

15.

06;
25.

06;
Denis,

14. 06;
26. 06.

I

i
*

ARBITRII Șl OBSERVATORII | 
jLA ETAPA DIN 26 OCTOMBRIE
I

i
♦I♦
I
î
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I
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1
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DIVIZIA D
i
»
I

MIN. GHELARI — F.C. PAROȘENI-VULCAN, * 
arbitri: Zoltan Gergely, Ern3 Magyari, Virgil Gher- * 
ghel, obs. Emil Muntean.

CONSTR. HUNED. ------------- 7------
Petru Zlate, Daniei Ciocan, Sorin Corpadi, 
Sever Bogdan.

VIC1. calan —
Melha, Daniel David. 
Alexandru Groza.

CASINO ILIA —
Verdeș, Stenan Chiriță, 
Ilie Ștefăniță.

C.F.R. MARM. SIMERIA 
Stan Hanzi, Remus Azamfirei, Petre Popa, obs. 
Cornel Cărare-

A.S.A. AURUL BRAD — F.C. DACIA ORĂȘ- 
TIE: Marin Ormenișan, Liviu Precupaș, Gabriel 
Macavei, obs Mircea Pădurean.

MIN. BARBATENI

- . -------- £
METALUL CRIȘCIOR :î 

obs. J 
t * 
4 
l

»
MIN. TELIUC : l

I * I
I
l

RETEZATUL HAȚEG . • 
Vasile Capotescu, Flavius Sterean, Aurelian Lagu, j 
obs. Marian Dima. I

MIN. ANINOASA: Traian 
Nicolae Pândărelu, obs.

MIN. LIVEZENI: Valentin 
Constantin Dineș, obs.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN, 
ULTIMA ETAPA

SANTOS BOZ — C1F ALIMAN BRAD : C. Dă- 
nilă, S. Gostian, C. Cârligeanu, obs. Doru Toma.

GLORIA BRETEA ROMANA — VICT. DOBRA: 
A. Costea. F. Daneiu. S. Medrea, obs. Vasile Ne
meș.

UNIREA VEȚEL — AVÂNTUL ZDRAPȚI : 
Lada. E. Kovacs, C. Orbonaș, obs. M’rcea Sârbu.
FORESTA ORA ȘTIE — MIN. II GHELARI : 

Adam, C. Daneiu. S. Ștefan, obs. P. Spărios.
FOTBAL START DEVA

GIU : C. Popescu, A. TSrdk, D. Ilincea, obș. L. Ke- • 
lemen. »

I

D.

I. 1
GLORIA GEOA- ’

Campionatul 
județean de fotbal

REZULTATELE ETAPEI: CIF Aliman
— Fotbal Start Deva 6—2; Gl. Geoagiu
— Foresta Orăștie 2—2; Min. II Ghelari
— Unirea Vețel 4—6; Avântul Zdrapți
— Gloria Bretea Ro. 3—0; Viet Dobra — 
Santos Boz 0—1.

CLASAMENTUL

I. Santos Boz 8 7 0 1 15— 4 21
2. Unirea Vețel 8 5 3 0 25—11 18
3. Foresta Orăștie 8 4 2 2 18—11 15
4. Avântul Zdrapți 8 3 0 3 15—13 15
3. Aliman Brad 8 3 2 3 17—13 11
6. Gl. Geoagiu 8 2 3 3 10—18 9
7. Viet. Dobra 8 2 2 4 9—12 8
8. Gl. Bretea R. 8 2 0 6 9—18 6
9. Min. II Ghelari 8 1 2 5 11—21 5

10. Fotbal Start 8 1 1 6 11—19 4

Clasamente 
ale juniorilor

JUNIORI „Al'

Vega Deva 4 3 0 1 8— 6 9
Jiul Petroșani 3 2 0 1 24— 6 6
Corvinul Hd. 3 2 0 1 19—12 6
Victoria Călan 4 2 0 2 7—17 6
CIF Aliman Brad 3 1 1 1 3— 5 4
Fotbal Start Deva 3 1 0 2 4—4 3
ASA Aurul Brad 4 0 1 3 2—17 1

HANDBAL
feminin

I 
î

ț
I

l

«

I
I
*

I
I
i
«I

I
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I
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I

ÎN CURÂND, NOI MUTAȚII |
ALE JUCĂTORILOR j

• Conducerea cluoului Rapid îl dorește neapă- > 
rat pe Radu Niculescu de la F.C. Național. Remar- I 
cat și în recentul meci a! bucureștenilor de mier- • 
curi, cu Universitatea Craiova, când Niculescu a | 
marcat trei goluri. Lucescu a stat personal de > 
vorbă cu viitorul rap dist. Numai că jucătorul Na- I 
ționalului este curtat și de echipe din străinătate J 
• Șl Axinia II, cil Enache de la Ceahlăul se pre- 1 
gătesc să plece spre F.C Național (Axinia II) și • 
Enache la Rapid • Zanc își face valizele pentru j 
RWD Molenbeek (Belgia) • Ciucur, de la C.S.M. | 
Reșița s-a certat cu antrenorul său (Sdrobiș), pen- • 
tru că acesta a îndrăznit să-l schimbe în meciul | 
cu Foresta. Drept urmare, a amenințat că va ple- . 
ca de la Reșița. I

JUNIORI „Bl"

Corvinul Hd. 3 3 0 0 16— 1 9
Fotbal Start Deva 3 3 0 0 13— 3 9
ASA Aurul Brad 4 2 1 1 10— 9 7
Vega Deva 4 2 0 2 4—6 6
CIF Aliman Brad 3 0 1 2 2—9 1
Jiul Petroșani 4 0 1 3 1—9 1
Victoria Călan 4 0 1 3 4—15 1

JUNIORI „C«

Dacia Orăștie 4 3 0 1 36— 6 9
Minerul Certej 4 3 0 1 18— 5 9
Corvinul Hd. 3 2 0 1 12— 5 6
Vega Deva 3 2 0 1 10— 6 6
Tehno Simeria 4 1 0 3 8—14 3
CSS Hunedoara 3 1 0 3 5—17 3
Metalul Crișcior 3 0 0 3 2—38 0

RE1VHA1 uri va— 
IASON BRAȘOV 

20—17 (12—8)
In sfârșit, victorie, dar 

fără prea multă bucu
rie pentru specta.oru 
prezenți la partida Re- 
min Deva — lason Bra
șov 20—17 (12—8) — fă
ră mari pretenții din 
seria Vest a Diviziei A. 
Și de această dată, for
mația deveană a jucat 
slab, fără nerv și efi
ciență. atacul „șomând" 
minute în șir. când nu 
s-a marcat nici un gol! 
Ce se întâmplă la a- 
ceastă echipă. întărită 
în vară cu câteva -jucă
toare ce promiteau mult, 
iar la timonă se află 
doi antrenori (și nu oa
recare) de nu intră în 
„cadență" după atâtea 
etape de la începutul 
campionatului când se 
vorbea chiar de c pro
movare în primul eșalon 
al handbalului feminin?

tn meciul de sâmbă
tă. pentru Remin au în
scris Laura Crăciun 5 
goluri. Codruta Zavra
giu și Melinda Toth câ
te 4 goluri Lăcrămioara 
Alunge și Anișoara Dop. 
3 si Simona Bozan 1. 
(S C.>

La 19 noiembrie, 
SPANIA — 
ROMÂNIA

De mult, selecționerul 
Anghel Iordănescu in
sistă la Federația Ro
mână de Fotbal pentru 
ca reprezentativa noas
tră să susțină meciuri 
de pregătire cu echipe 
puternice in vederea 
participării la un nivel 
corespunzător a tricolo
rilor la viitorul CM din 
Franța în ’998. Recent, 
federația de specialita
te din Scama a confir- 
m-i disputarea unei pi.r- 
tide amicale Spania — 
România la 19 noiem
brie.

S-a primit și din par
tea Poloniei o propune
re pentru un meci cu 
reprezentativa RomânieiPagină realizată de SABIN CERBU

DIVIZIA A
TINERET REZERVE

REZULTATELE ETAPEI A 12-A: Steaua — 
F.C. Argeș 4—0; Gloria Bistrița — Petrolul Ploiești
2— 2; Sportul Stud. — Farul C-ța 3—1; F.C. Națio
nal — Univ. Craiova 4—1; Oțelul Galați — Rapid 
4—2; ,.U“ Clui — F.C. Chindia 0—0; Jiul Petroșani 
— Dinamo 0—4; CuS.M. Reșița — Foresta Fălticeni
3— 0; Ceahlăul P.N. — F.C.M.' Bacău 1—1.

CLASAMENTUL

1. Sportul Stud. 12 8 2 2 25—22 26
2. Petrolul Ploiești 12 7 4 l 34—13 25
3. Oțelul Galați 12 8 1 3 31—20 25
4. Steaua Buc. 11 7 3 1 27— 9 24
5. F.C. Argeș 12 6 2 4 25—18 20
6. Rapid București 12 5 4 3 23—11 19
7. „U" Cluj 12 6 1 5 19—14 19
8. Univ. Craiova 11 6 0 5 27—12 18
9. F.C.M. Bacău 12 4 6 2 22—15 18

10. Dinamo 12 5 3 4 22—21 18
11. C.S.M. Reșița 12 6 0 6 25—28 18
12. Farul C-ța 12 5 2 5 20—22 17
13. F.C. Național 11 3 3 5 18—18 12
14. Foresta Fălticeni 12 4 0 8 10—28 12
15. Chindia Târgoviște 12 3 2 7 19—31 11
16. Jiul Petroșani 12 2 l 9 13—31 7
17. Gloria Bistrița 12 1 3 8 8—20 6
18. Ceahlăul P. Neamț 11 1 1 9 8—43 4

ANUL IX O NR. 1999

REZULTATELE ETAPEI A 11-A: F.C. Onești — 
Nitramonia 4—1; Astra Ploiești — Dunărea Călărași 
2—0; Precizia Săcele — Gloria Buzău 1—0; Poli. Iași
— Foresta Fălticeni 5—1; Poiana Câmpina — Dună
rea Galați 3—0; Metrom Bv. — F.C. Brașov 0—0; 
Petrolul Moinești — Rocar Buc. 4—0; Tractorul Bv.
— Dacia Unirea 4—1; A.S. Midia — Metalul Plo- 
peni 2—1.

CLASAMENTUL
L Astra Ploiești 11 9 2 0 25— 6 29
2. F.C. Onești 11 9 1 1 35—12 28
3. F.C. Brașov 11 7 3 1 18— 7 24
4. Tractorul Brașov 11 7 1 3 21— 9 22
5. Metrom Brașov 11 6 2 3 13— 8 20
6. Petrolul Moinești 11 6 1 4 27—18 19
7. A.S. Midia 11 6 1 4 17—20 19
8. Rocar București 11 5 2 4 15—16 17
9. Precizia Săcele 11 5 2 4 11—13 17

10. Politehnica Iași 11 4 1 6 13—15 13
11. Foresta II Fălticeni 11 3 3 5 14—17 13
12. Poiana Câmpina 11 3 2 6 14—17 11
13. Nitramonia Făgăraș 11 3 1 7 15—15 10
14. Metalul Plopeni 11 2 4 5 5—18 10
15. Dacia Unirea Brăila 11 3 0 8 22—25 9
16. F.C.M. Dunărea Galați 11 2 3 6 11—22 9
17. Gloria Buzău 11 2 3 6 11—23 9
18. Dunărea Călărași 11 0 2 9 6—32 2

ETAPA VIITOARE : Dunărea Galați — Poli.
Iași; Dunărea Călărași — A.S. Midia. Met. Plopeni 
— Poiana Câmpina; Nitramonia Făgăraș — Astra 
Ploiești; F.C. Brașov — F.C. Onești: Dacia Brăila — 
Metrom Brașov: Foresta II Fălticeni — Petrolul 
Moinești; Gloria Buzău — Tractorul Brașov; Rocar 
București — Precizia Săcele.

»W.WAV
jr

DIVIZIA O
Juniori -

REZULTATELE ETAPEI A 10-A. d’n 19 octom
brie: C.S.M. Paroșeni-Vulc. —Constr. Huned. 3—0; 
Metalul Crișcior — Victoria Călan 2—3: Min. Ani- 
noasa — Casino Ilia 7—1: Min. Livezeni — C.F.R. 
Marmosim Sim. 0—3; Min Teliuc — A.S.A. Aurul 
Brad 0—5; F.C. Dacia Orăștie — M n. Bărbăteni 
5—0; Retezatul Hațeg — Min. Ghelari 1—0.

Călan — Min Aninoasa: Casino Ilia — Min Live
zeni; C.F.R. Marmosim — Min Teliuc: Aurul Brad

CLASA MEN T U L
1. Dacia Orăștie 10 8 2 0 45— 9 26
2. Aurul Brad 10 7 1 2 36— 9 22
3. C.S.M Paroș.-Vulcan 10 6 3 1 50—12 21
4. Minerul Aninoasa 10 6 0 4 33—17 18
5. C.F.R. Marm. Sim. 10 5 3 2 23—13 18
6. MinerUl Ghelari 10 5 1 4 16—17 16
7. Minerul Bărbăteni 10 4 3 3 22—20 15
8. Constr. Hunedoara 10 4 2 4 20—21 14
9. Victoria Călan 10 1 1 5 23—21 13

10. Metalul Crișcior 10 3 0 7 19—28 9
11. Minerul Livezeni 10 2 3 5 15—32 9
12. Retezatul Hațeg 10 2 1 7 14—52 7
13. Minerul Teliuc 10 2 0 8 22—37 6
14. Casino Ilia 10 2 0 8 10—60 6

ETAPA VIITOARE : Min. Ghelari — Paroșeni-
Vulcan ; Constr. Huned. — Met. Crișcior: Victoria

— Dacia Orăștie: Min. Bărbăteni — Retezatul

••
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DURA LEX, SED LEX

Și tu frate ?

au
Ș>

ad
ân
că

urmând a se face în ur
ma concluziilor medi
cului legist.

Pe concubina 
a lovit-o în cap, 

iar pe bărbat 
l-a înjunghiat

In satul Birtin, din 
muna Vata de Jos, 
petrecut recent un fapt 
mai puțin obișnuit. Iată 
despre ce este vorba.

Roman Petrucean, om 
al locului, care a adu
nat 39 de ani, merge la 
locuința lui Petru 
reșan, un pensionar 
61 de ani. întră în 
cuința acestuia. Aici se 
află și Maria Petrucean, 
concubina musafirului. 
Care musafir nu stă prea 
mult pe gânduri. Cu un 
corp contondent lovește 
femeia în cap, iar cu un 
cuțit înjunghie gazda. 
Ambii au ajuns la Spi
talul municipiului Brad. 
Măsurile penale urmea
ză a fi luate după con 
cluziile medicului 
gist.

co
s-a

Mu- 
de 
lo-

le-

Silvia a omorât 
o femeie

Intr-o recentă zi 
toamnă, în județ au 
vut loc trei accidente 
circulație, soldate cu de
cesul unei persoane și 
răhirea gravă a altor 
trei.

tel mai grav s-a do
vedit a fi cel de pe ra
za comunei Totești,. de

de 
a- 
de

pe DN 68. Aici, Silvia 
Conis din Caransebeș nu 
a redus viteza de depla
sare până la limita evi
tării oricărui pericol. Au
toturismul condus de ea 
a derapat și a intrat pe 
contrasens. S-a izbit vio-

o persoană de gen femi
nin, al cărei nume nu se 
cunoaște încă, a decedat. 
Un alt pasager din ma
șină a fost grav rănit.

lent de o autocisternă
care staționa regulamen-
tar.

în urma im pactului,

Cu cuțitul 
in zona inimii

20Era în jurul orei 
unei zile de octombrie 

lui 
din

a 
când, la domiciliul 
Samoilă Oprisoiu 
Orăștie, muncitor la „Me- 
can:ca“, a venit „în vi
zită" Eftimie luliu Ciu- 
Ciu, zidar, de 24 de ani, 
tot din Orăștie.

întrucât cei doi au ce
va neînțelegeri mai 
vechi iar musafirul este 
și sub influența alcoo
lului după un schimb de 
cuvinte. Ciuciu își loveș
te cu pumnii gazda.

Ca să dovedească pos
tura Sa de proprietar, 
Oprișoiu pune mâna pe 
cuțit și lovește în zona 
inimii. Victima a fost 
internată în spital, înca
drarea juridică a faptei

Și în rândurile ce 
mează este vorba de 
cool și de cuțit. De 
ta asta însă mai 
vorba și de doi frați. Ei 
sunt din Bîrcea Mare și 
se numesc Ștefan Șuier 
și Iosif Șuier. Ca etate 
sunt apropiați, primul 
având 43 de ani, iar 
lălăit 46.

După ce au băut, 
tre frați a avut loc o 
tercație. De aici, până 
la a pune mâna pe cuțit 
nu a fost un drum prea 
lung. Acest lucru l-a fă
cut Iosif. Acum poliția 
și celelalte organe abi
litate își fac treaba.

ur- 
al- 
da- 
este

ce-

în- 
al-

5 000 de mărci 
pentru promisiuni 

deșarte

Administratorul 
societăți 
Deva, l-am numit 
pe Alexandru 
de la SC Hubert 
pany Prod Corn 
promitea în stânga și în 
dreapta că procură au
toturisme din străinăta
te. Acest - lucru. însă. nu-, 
mai până ce lucrătorii 
Biroului poliției crimi-

unei
comerciale din 

aici
Wetrov, 

Com- 
SRL,

nale din cadrul Poliției 
municipiului Deva 
organizat o acțiune 
l-au depistat.

S-a stabilit că dl 
ministrator mai are 
tecedente penale și
în perioada mai 1996 — 
iulie 1997 el a pretins și 
a primit diferite sume 
de bani de la mai mulți 
creduli. Când poliția 
l-a reținut, aceștia pu
seseră în palma lui 5000 
de mărci. Evident, ma
șini străine n-au văzut 
și nici nu vor vedea, 
administratorul fiind a- 
restat.

a
Impiegatul 

pornit la furat

De 
Marc 
de mișcare la 
rurgica” SA 
s-a apucat de 
a fost sprijinit de 
canicul de 
Sorin Boicu, de 
eași firmă.

într-o noapte, 
au sustras 
de motorină 
rul unei 
Pentru a-șî 
ta, cei doi 
de la un vânzător de la 
SC „Octan Petrocom" 
Deva o chitanță fisca
lă. Acum sunt cercetați 
pentru delapidare, com
plicitate la delapidare, 
fals și uz de fals.

fapt, 
Pîrvuț

nu numai 
impiegat 

SC „Side- 
Hunedoara 
furat. El 

me- 
locomotivă 

la ace-

cei 
de 
rezervo-

doi 
litri150 

din 
locomotive, 

acoperi fap- 
au solicitat

Garda Financiară 
contraatacă

Cum se pierd 
aproape 200 000 000 

de lei

Nici nu vă vine să cre
deți cât de ușor au pier
dut cei de la SG Sim 
Alexim SRL Deva aproa
pe 200 000 000 de lei. Mai 
exact este vorba de 
183 000 000 de lei calcula
te de comisari ai Gărzii 
Financiare ca majorări de 
întârziere pentru nevira- 
rea în termen a impozi
tului pe profit.

Impozitul pe profit ne
virat era de 310 000 000 de 
lei!

Hai Ia discotecă

în perioada iunie — au
gust 1997, SC „Transilva- 
nia“ Grup AP SRL Brad 
a desfășurat activitate 
de discotecă din care a 
realizat 3,4 milioane de lei 
venituri.

în obiectul de activita
te al societății însă nu era 
trecut și așa ceva.

Rezultat: amendă de
600 000 de lei, iar venitul 
realizat ilegal s-a confis
cat virându-se la bugetul 
statului.

Fără impozit și TVA

La Deva, de data aceas
ta la SC Prod Com Fo
rest SRL. Aici, comisari 
ai Gărzii Financiare au 
constatat că de la începu
tul anului și. până în lu
na iulie a.c. societatea nu 
a virat la bugetul statu

lui impozitul pe profit. 
Pentru acest lucru, numai 
majorările de întârziere 
au fost de 7,5 milioane 
de Iei.

De fapt, aici nu era vin 
rat nici impozitul pe sar 
larii și nici TVA-ul 1

în total majorările cat-' 
culate s-au ridicat la mai 
bine de 10 milioane de 
Iei.

Nu au respectat 
ordonanța

Ordonanța Guvernului 
nr. 8/1997 prevede și ter
menele în care trebuie 
să fie achitat TVA-ul. Or, 
acest lucru nu l-au res
pectat nici cei de la SG 
Forest Crisan Serv Corn 
SRL Brad.'

în cazul lor majorările 
au fost de 5,9 milioane de 
lei.

Facturi 
fără acoperire

SG „Avicola" SA Deva. 
La această firmă, comisar 
rii au constatat că la fac
turile emise fără acoperi*  
re a fost dedus TVA-bI 
în sumă de 51 660 00o de 
lei. în acest fel obligațiile 
către bugetul statului M 
fost diminuate cu aceeași 
sumă.

în asemenea cazuri It*  
gea prevede dublarea sar 
mei și virarea ei efitse 
buget. Așadar, 51 660 008 
de lei se vor vira odaH- 
cu TVA-ul; iar alte 
51660 000 de lei ca pena
lizare.

Un nou document pentru cetățenii români
Una dintre hotărârile 

Guvernului României din 
a doua parte a lunii sep
tembrie a fost și cea pli
vind conținutul, eliberarea 
și actualizarea livretului 
de familie. Tocmai de acest 
nou document ne vom ocu
pa astăzi și vom spune 
pentru început că livretul 
de familie este documentul 
care cuprinde principalele 
date cu privire la compo
nența familiei, filiația co

piilor și situația lor juri
dică față de reprezentan
ții legali. Livretul este ne
transmisibil și servește la 
acordarea drepturilor re
glementate de lege. El se 
eliberează cu ocazia oficierii 
căsătoriei și se semnează 
de către primar ori de de
legatul acestuia.

Trebuie spus apoi că li
vretul de familie se elibe
rează și familiilor consti
tuite până la data intrării

în vigoare a prezentei ho- de identitate ale soților, 
târâri, la cererea scrisă a certificatele de naștere ale

LIVRETUL DE FAMILIE
reprezentantului familiei și 
pe baza datelor din certi
ficatul de căsătorie, actele 

copiilor. De asemenea, în 
astfel de cazuri, mai sunt 
necesare certificatul de de
ces al unuia dintre soți 
sau copii, hotărârile jude
cătorești de desfacere a că
sătoriei prin divorț ori din 
documentele care atestă 
modificarea relațiilor de 
autoritate parentală, în
credințare sau plasament 
familial al copiilor și, du
pă caz. adopția copiilor.

Livretul se eliberează 
gratuit de către serviciul 
de stare civilă al consiliu
lui local în a cărui rază 
teritorială domiciliază re
prezentantul familiei, iar 
înscrierile în acest docu
ment se fac numai de că
tre serviciul de stare civi
lă al consiliului local.

Trebuie avut grijă, pen
tru că în livret este inter
zis să se facă ștersături, 
răzuiri, prescurtări sau a- 
dăugiri.

OBLIGAȚII 

bligații ale celor care de
țin livretul de familie. în 
primul rând reprezentan
tul familiei are obligația 
să solicite serviciului de 
stare civilă completarea li
vretului pentru orice situa
ție apărută ulterior emite
rii documentului. Este vor
ba de nașterea unui copil, 
decesul unei persoane din 
familie, schimbarea nume
lui sau a prenumelui ca 
urmare a divorțului soților, 
prevederilor unor hotărâri 
judecătorești sau adminis
trative care conduc la mo
dificarea relațiilor de au
toritate parentală și altele.

în situația în care căsă
toria s-a desfăcut prin di
vorț sau anularea aces
teia, livretul de familie se 
retrage și se anulează, eli- 
berându-se un nou livret 
părintelui căruia i-au fost 
încredințați copiii, sau du
pă caz ambilor părinți 
când aceștia formează fie
care o familie împreună 
cu copiii încredințați.

în cazul în care livretul 
a fost pierdut, furat, de
teriorat sau distrus, servi
ciul de sare civilă elibe
rează un duplicat al aces
tuia, pe baza declarației pe 
propria răspundere a re
prezentantului familiei.

SANCȚIUNI

Reprezentantul familiei 
trebuie să păstreze și să e- 
vite pierderea, distrugerea 
sau deteriorarea: să nu-1 
încredințeze persoanelor 
neautorizate, să îl dea în 
păstrare ori în gaj, să nu 
facă modificări. adăugiri 
sau mențiuni din proprie 
inițiativă. Este obligat, de 
asemenea, să solicite în 
scris eliberarea unui dupli
cat în cazul pierderii și să 
anunțe în scris în cel mult 
15 zile la starea civilă 
schimbările de natură să 
conducă la modificarea 
dreptului la alocația su
plimentară pentru familii
le cu copii.

De remarcat că utilizarea 
livretului de familie cu în
scrisuri inexacte sau incom- 
plete, precum și încălcarea 
obligațiilor prevăzute con*  
stituie infracțiuni șl se 
sancționează cu amenzi în
tre 100 000 șl 500 000 de let

De fapt, orice modifica
re sau adăugire decât cele 
privind completarea aces
tuia este interzisă și atra
ge răspunderea materială, 
civilă sau penală.

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU

Și acum iată câteva o-
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întâlnirea

i 
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— Cum să nu te simți 
bine alături de colegele 
de la care ai învățat me
serie?! întrebarea dnei 
Smaranda Vladimirescu, 
șefa compartimentului te
legraf de la DTc Deva, 
era, de fapt, răspunsul la 
încheierea unei zile re
creative, care a însufle
țit multe chipuri. Ne a- 
flam în decorul superb 
al Bazei de recuperare 
fizică și spirituală a lu
crătorilor din telecomuni
cații de la Vața — iar 
cei din compartimentul 
„telegraf" participau pen
tru prima dată la întâl
nirea pe care reprezen
tanta pensionarilor de la 
DTc Hunedoara — Deva, 
dna Angela Ioan, o or
ganiza pentru a treia oa
ră în ultimii ani. „A fost 
ca o împlinire a celor 32 
de ani de telegrafie — re
cunoaște dna Smaranda, 
privind spre colegele din 
preajmă. Câtă tinerețe de 
spirit! Câtă energie!0 Cu
vintele de admirație erau 
la adresa pensionarilor E- 
leanara Bpgdea, Maria Ol- 
teasv -Elisabeta Dona, Lu- 
di Ciqrar, Gheorghe . Mo- 
cioiu. Despre dna Eleo
nora Bogdea aflu că ț-a 
fost tare dragă meseria, 
dacă și acum, după 38 
de ani de muncă, revine 
la telegraf să mai vadă 
ce e nou în profesia de
venită crezul vieții. Și, 
lat-o acum, bucuroasă, 
participând, alături de 
mai tinerele sale colege 
— Mihaela Neag, Ioana 
Băcanu, Angela Nicolau, 
Ecaterina Iacoh, Eugenia 

Ionescu — la voia bună ce 
a stăruit toată ziua la în
tâlnirea instructiv-recrea- 
tivă de la Vața. O regă
sesc cu emoție pe Euge
nia Ionescu — fiica res-

Feme.a
Destul de drăguță, fără 

a fi frumoasă. Are însă o 
putere magnetică ce o face 
seducătoare. Regretă ade
sea că nu s-a născut băr
bat. De aici unele tendin
țe spre masculinitate, tră
sătură ce transpare în ves
timentația cu croiala sim
plă și lejeră.

Foarte dinamică, ea poa
te fi o parteneră ideală 

pectatei și vrednicei mun
citoare Lina Cădere, de 
la Aninoasa, azi o doam
nă distinsă care în ano
nimatul muncii la telegraf 
și-a câștigat stima celor 
din jur, așteptând, cu 
demnitate, anii pensionă
rii.

Oare care dintre aces
te doamne — pensionare 
sau in plină activitate — 
ne-au mijlocit mesajele 
telegrafice expediate celor 
dragi? Care dintre ele au 
transformat, cu profesio
nalism, simbolurile grafi
ce în semnale telegrafice 
și le-a transmis prin li
nii sau prin unde? Nu 
știu dacă, acolo, la tele
graf, folosind claviatura 
sau teleimprimatoarele, 
au sau nu vreme de con
versații, de confesiuni, dar 
aici relaxarea și-a pus pe
cetea pe chipuri, iar vo
ia bună le însuflețește la 
vorbă, la cântec, la dans.

„Cât de necesară ne 
este o asemenea întâlni
re!0, „Mulțumim organi-. 
zatorilor pentru că ne-au 1 
invitat și pe noi cei de î 
la telegraf să fim împreu- ! 
nă cu colegele din tele- I 
fonie", „Conducerea DTc ț 
ne-a fost o gazdă deose- ț 
bilă prin tot ce ne-a ofe- .■ 
rit!", „La serviciu sun- ț 
tem în familia muncii, l 
aici în familia bunei dis- J 
poziții!", „Ne simțim res- 1 
pectate și întinerite, ală- ț 
turi de cele cărora le-am i 
împărtășit din experien- > 
ța noastră". )

Aprecieri, mărturisiri l 
— fără drept de îndoială. ? 
Întâlnirea celor de ieri ] 
și de azi din telegrafie e l 
un autograf pentru pre- ! 
zent și o speranță pentru > 
mâine. țf 

LUCIA LICIU |

Scorpion
pentru căsnicie, cu condi
ția ca soțul să o înțelea
gă și să-i respecte indepen
dența și preocupările pro
fesionale. In caz contrar, va 
fi nefericită și depresivă 
și va căuta să evadeze.

Este foarte pasională în 
dragoste, devoratoare, dar 
poate cădea adeseori în 
extrema cealaltă și adopta 
o atitudine de călugăriță.

Fidelius
„Eram un câine hoinar, 

sau vagabond, cum vreți 
să spuneți, până mal ieri 
eram al nimănui. M-am 
născut lângă un colț de 
bloc și am știut de mic ce 
înseamnă frigul, foamea, 
pericolul și lipsa unui a- 
dăpost. Doar copiii se ju
cau cu mine; dar erau șl 
între ei unii care aruncau 
cu pietre după mine. Tom
beroanele cu gunoi erau 
„cantina" la care mă abo
nasem din copilărie. Intr-o 
zi am auzit două cucoane 
foarte revoltate, care spu-

I EZ3 £23 1-31 . . < i-i! CZJ C

„Dacă este mama - ai
1 S-ar putea spune că fie- 
) care zi ne transformă via- 
l ța într-o luptă. Uităm cel 
? mai adesea pe cea care 
) este mereu lângă noi. Dis- 
Îtanța, timpul sunt barie

rele puse de noi, alergăm 
după lucruri deșarte.

Cum nimic nu este în- 
t tâmplător, zilele trecute 
J am fost întrebată dacă 
J sunt singură sau mai am 

pe cineva apropiat în via
ță. Eu i-am spus: „Tră
iește doar mama". „Dacă 

, este mama, ai TOTUL". 
Replica doamnei m-a fă
cut să aștern aceste rân
duri. Am ridicat privirea. 
Lacrimile luceau ca două 
luminițe în ochii care cău
tau să exprime mai mult 
decât cuvântul „TOT".

Cuvintele ei m-au pă
truns, iar gândul m-a dus

Pe firul Ariadnei*

I
I

• Șterge-ți sufletul de 
praf ca să nu se iscăleas-

• că proștii".
• „Diferența dintre câi- 

» ne și lup e aceea că au 
păreri diferite despre oi".

0 „Dacă fluieri a pa- I gubă, alege măcar o me-
* lodie veselă".
| • „Pe acest om îl re-
» cunosc dintr-o mie. El e 
| Întotdeauna în plus".

0 „(Sare om deștept

REȚETA SĂPTĂMÂNII

Chec
(în trei

Cantități: 150 grame unt 
sau margarina, 3 gălbenu
șuri, 1/2 pahar lapte. 300 
g făină, 1 praf de copt, 1—2 
linguri cacao, zahăr vanî- 
lat sau coajă de lămâie, 
150 grame zahăr.

Pentru deasupra: 3 al
bușuri, 150 g zahăr pudră.

Se freacă untul sau mar
garina cu zahărul și găl
benușurile până ce se for
mează o cremă. Se adaugă 
treptat laptele, zahărul va- 
nilat sau coaja de lămâie 
rasă, praful de copt dizol
vat în lapte și, puțin câte 
puțin, făina, ca să nu se 

la copilărie. Am înțeles 
încă o dată ce scut pu
ternic ridică mama prin 
dragostea ei, pentru a-și 
apăra copilul de cei mai 
aprigi dușmani: frica, lip
surile, boala și nesiguran
ța. Aceia dintre noi ca
re nu simt puterea magi
că a cuvântului „mamă", 
pot spune că-n viața lor 
nu a pătruns nimic, nu 
au ce da, iar sufletul lor 
va rămâne mereu sărac, 
secat, ca o fântână fără 
apă în arșița verii.

Cu bani poți cumpăra 
orice, mai puțin viața, iar 
legătura noastră cu ea es
te mama; o sumă de „mo
tivații" te fac să păstrezi 
distanța. Imagine sfântă 
cu tâmplele albe priveș
te pe geam, mai trece o 
zi și fiecare zi este o aș-

n-a făcut niciodată o 
prostie? Eu — spuse pros
tul".
• „Dilema scriitorului 

care nu are nimic de 
spus: să scriu proză, să 
scriu versuri...?"
• „De când il știu aș

teaptă să-i vină o idee 
mare. Partea proastă e 
că așteaptă să-i vină din 
afară".
• „De unde* * îmi știi

neau cu mare satisfacție 
că vor veni hingherii să ne
prindă. Vă imaginați cu ce 
teamă am trăit în suflet? 
Eu am avut noroc, poate 
pentru că sunt șmecher și 
prietenos... astfel am ajuns 
în această familie de câini 
hoinari, aici la Fidelius. A- 
vem o casă, avem cușcă și 
suntem ocrotiți, nimeni nu 
aruncă cu pietre în noi. 
Două doamne sufletiste au 
grifă de alimentația noas
tră, zilnic primim mânca
re și simțim că suntem și 
noi iubiți. Ne mai certăm 
între noi, îi mai batem pe 
cei mici... știți, lupta pen
tru existență! Mi-ar plăcea 
să am și eu stăpânul meu, 
să-i apăr curtea și grădina, 
să-i arăt dragostea și fide
litatea mea. Poate într-o 
zi va veni cineva și după 
mine, chiar dacă nu sunt 
cu buletin și pedigree, nu 
sunt eu câine de rasă dar 
iubirea mea e la fel de 
mare, doar să-mi dea ci
neva ocazia să-i arăt. Știu 
că sunt mulți oameni care 
ne urăsc pe noi, hoinarii, 
vagabonzii orașelor. Dacă 
ne-ar iubi nu am mai fi 
vagabonzi, la țară nu sunt 
vagabonzi, acolo fiecare își 
are curtea sa.

Dar eu vorbesc acum 
doar pentru cei — cele — 
care ne iubesc și pe noi și 
îi — le — rog atunci când 
au resturi de pâine, oase 
sau alte alimente ce ajung 
în gunoi, să facă o plim
bare lângă stadionul ora
șului. Noi cei de la Fide
lius le-am mulțumi frumos, 
iar stăpânele noastre s-ar 
bucura mult, să le dați o 
mână de ajutor astfel. A- 
jutați-ne și nu vom mai 
colinda pe străzi dacă vom 
avea o casă mai mare".

INA DELEANU

ieftin

culori)
formeze cocoloașe. Gând es
te totul bine amestecat, se 
toarnă jumătate din com
poziție într-o formă de 
chec unsă cu unt și tape
tată cu făină, iar cealaltă 
jumătate se amestecă cu 
cacaua și se așază deasu
pra. Se introduce forma în 
cuptor la foc potrivit șl 
când este aproape gata se 
scoate și se toarnă deasu
pra albușurile bătute spu
mă cu 150 g zahăr pudră. 
Se netezește ușor cu lama 
unui cuțit Și se mai lasă 
la foc slab 10—15 minute, 
până când se întărește al
bușul.

TOTUL"
teptare. O doare o mână 
sau un picior, și-ți plân
ge de milă că ești atât de 
prins cu serviciul, încât 
nu sesizezi că ai lăsat 
Timpul să treacă.

Ne naștem numai o da
tă. Viața este un joc ca
re te pune la grea încer
care. Trăim momente u- 
nice și însemnate, irever
sibile ca timp și spațiu.

Un singur cuvânt de îl 
rostești — mamă — ai 
sentimentul că ești bogat 
și unic, putere și magie 
într-un singur cuvânt. 
Fiori mă cuprind și cu 
lacrimi în ochi nu pot 
spune decât: „îți mulțu
mesc mamă pentru tot. 
Numai Tu ai rămas me
reu lângă mine".

CARMEN MICU

CU RODICA TOTT ;
toate tainele sufletului, » 
scriitorule? Din cărți, I 
prietene".
• „Speranța nejustl- I 

ficată te face să ocolești J 
barca ce ți se oferă, aș- * 
teptând vaporul care s-a I 
scufundat".
• „Vrei-, nu vrei, fad |

parte din viata celor- • 
laiți..." »

Selecție de |
IL1E LEAHU •

SE POARTA 
DIN NOU...

0 TRICOTAJELE — ro
chii, bluze, fuste lungi sau 
scurte, lucrate la mașini 
sau manual. Terminațiile 
nu mai sunt în elastic, fi
rul se termină în linie 
dreaptă, structura modelu
lui' fiind astfel leje?ă, flui
dă.

Culorile pentru această 
toamnă sunt calde, pastela
te, în tonuri de crem, lila, 
bleu, vernil, bej. Tricota
jele sunt potrivite ținutei 
de zi. Realizate din fire fi
ne, sunt potrivite și la o- 
cazii.

0 PARUL LUNG. în a- 
cest an se poartă părul 
lung. Câteva „secrete" pen
tru a-1 face să crească mai 
repede: • Se folosește la 
clătit, în ultima apă, puțin 
oțet • Se dă la rădăcină 
cu vitaminele A și E sau 
se freacă cu un cățel de 
usturoi • O dată pe săp
tămână se unge părul cu 
gaz și se spală apoi cu să
pun de casă • Vârful fire
lor se taie in diagonală, nu 
drept • Se spală cu zeamă 
de nuci verzi sau cu brus
ture.

De 20 de ani Tereza Scripcaru lucrează în meseria de brutar la Fabrica 
de pâine din Deva (S.C. Cetate). Temperatura ri dicată din preajma cup
torului o obligă la o ținu tă vestimentară de vară chiar și acum in plină 
toamnă. Foto ANTON SOCACI

j Un
\ Frumusețea ne este a- 
I sigurată și de un ma- 
! chiaj reușit. In acest scop 
j trebuie să ținem cont de 
i câteva reguli:
i — liniile ascendente în- 
’ tineresc, cele descenden- 
1 te îmbătrânesc și dau o
i notă de tristețe feței;
? — machiajul se aplică
1 pe o piele sănătoasă și 
I bine curățată;
• — nu se aplică prea
) mult fond de ten dintr-o 
ț dată, mai adăugându-se 
i dacă e nevoie (încercări- 
J le de a șterge surplusul 
\ înseamnă mâzgălite);>

--------- — — H

machiaj reușit
— nu e recomandată a- 

plicarea mai multor stra
turi de pudră unul pes
te altul-

— persoanele cu ten 
gras să renunțe la fond 
de ten (conține substanțe 
grase): la fel șj cele ca
re transpiră mult;

— machiajul trebuie să 
țină cont de culoarea te
nului, a părului, a ochi
lor. a rujului, fardului de 
pleoape, a toaletei, armo- 
nizându-se cu acestea;

— rujul să fie în ar
monie cu pudra și oja;

— machiajul de zi să

se facă la lumina zilei, cel 
de seară la cea artificia
lă și să fie mai accen
tuat; la lumină fluores
centă se vor evita culori
le mov și ciclamen (de
vin vineții) în favoarea , 
nuanțelor de roșu sau 
corai-

— cu cât e mai discret
șl apropiat de natura) 1 
machiajul va fi mai fru- 1 
mos; i

— demachierea este O- 
bligatorie. chiar dacă > 
n-am fost fardate (se în
lătura impuritățile șl 
transpirația).

TT T
... > ■■■..
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VICTOR HUGO

asculți vocea sufletului cu- 
ai impresia că se deschide

I
a

I

Atunci când 
al unui copil 

cerul înstelat”.
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ci în
de 
de

Anii ne aduc cu 
țelepciunea de a iubi, 
a nu ne lăsa supuși 
orgolii, avem, mai multă 
îngăduință funii), fiind 
mai puternici în fața le
gilor vieții, ciudate, care 
rămâne un mister pen
tru cei mai mulți. De noi 
depinde cum vom putea 
depăși singurătatea ca 
individ — dacă ne vom 
putea alătura cu senti
mente celor care sunt cu 
adevărat singuri, condam
nați fără voia lor de legi 
necunoscute.

Cdți dintre noi nu re
trăiesc sentimentul că 
sunt iarăși copii, seara 
cu plăpumioara trasă pâ
nă la bărbie, cu ochii 
deschtși și cu urechile 
ciulite să asculte poves
tea citită de mama sau 
bunica, pășind prin por
țile deschise ale basme- 
lor cu „A fost odată ca 
niciodată...* , povești care 
nu se terminau fiindcă 
adormeam, și așteptam a 
doua ti să treacă și să 
vină iarăși seara.

Aceste trăiri, reînviate 
parcă de o baghetă fer
mecată, pe care numai 
nif’etul curat al copiilor 
le au, m-au adus în mij
locul copiilor de la Casa 
de copii nr. 1 din Deva, 
vineri seara, cu un apa
rat pentru a viziona dia-

filme cu povești, împreu
nă cu câțiva membri ai 
Asociației „Alter Ego*  și 
copiii lor.

Entuziasmul celor mici 
este greu de descris, ei • 
văd în fiecare dintre noi 
un prieten. De 
le-am înregistrat 
ța exprimată 
prietenii care doresc să 
vină să citim seara po
vești.

Am petrecut împreu
nă clipe care ne-au fă- » 
cut să ne simțim mem- | 
brii aceleiași familii, sen- , 
timent ce ne-a legat și I 
mai mult. A fost doar J 
începutul. î

Prietenii lor vor veni, I 
vom citi povești seara, J 
ne vom lupta cu zmei și | 
balauri, ne vom bucura • 
cum Binele învinge Răul, I 
un Univers care la orice ; 
vârstă ne-ncântă și ne | 
face să fim iarăși copii. 
Simt încă pe față mân
gâierea mânuței lor mici, 
sărutul lor cald cu care 
parcă mă îndemnau să 
spun povestea mai de
parte.

Ar fi ideal ca în fie
care seară să le spunem 
o poveste, apoi să-i înve
selim și să le spunem, 
sărutându-i pc frunte: 
„Noapte bună, copii".

aceea, 
dorin- 
pentru

seara,

CARMEN MICU

„ROCK PE PÂINE"
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Citind titlul de mal 
sus, fiecare dintre noi 
și-ar pune fireasca între
bare: dacă se poate mân
ca rockul pe pâine ?

Norocoși în găsirea răs
punsului au fost de aceas
tă dată hunedorenii pre- 
zenți sâmbătă (18 octom
brie), pe platforma Pieței 
Obor din Hunedoara, la 
multașteptatul concert 
„ROCK PE PAINE“ Și 
când spun că au existat 
norocoși nu greșesc, de
oarece organizatorii a- 
cestei manifestări, RADIO 
COLOR și UZO-BALCAN, 
au fericit câțiva hunedo- 
reni. care au participat 
la marca extragere a pli
curilor câștigătoare. Mai 
precis, este vorba de ace
le plicuri ce conțineau 30 
de etichete de pâine UZO- 
BALCAN, trimise la re
dacția postului de radio 
menționat mai sus. Numă
rul plicurilor a fost des
tul de mare (peste 400), 
iar premiile acordate s-au 
ridicat la valoarea sumei 
de 5 milioane. Ele au fost 
înmânate norocoșilor în 
prezența întregului public 
existent în piață la acea 
oră; și n-au fost deloc 
puține: 10 premii a câte

200 000 lei fiecare, 4 pre
mii a câte 500 000 lei și 
premii de fidelitate.

Cu această ocazie, a fost 
desemnat cel mai proas
păt milionar al serii, în 
persoana lui Răzvan Pă
curar. hunedorean și el.

Deschiderea concertu
lui a revenit cunoscutei 
trupe de rock. PROFETUL 
din Deva, dar apogeul a 
fost atins prin apariția de 
excepție a formației bu- 
cureștene COMPACT

Deși temperatura scăzu
tă de afară n-a fost în 
consens cu cea a publicu
lui aflat într-un număr 
neașteptat de mare, COM
PACT a reușit, prin pre
zența sa în Hunedoara, să 
aducă o rază de lumină 
șl căldură în inimile ad
miratorilor săi. Soundul 
inconfundabil și vocea 
minunată a lui Paul Ciuci 
au încântat auzul tuturor 
la modul superlativ.

Seara s-a încheiat cu 
câteva focuri de artificii 
și o discotecă RADIO CO
LOR. lăsând în sufletele 
noastre nostalgia și spe
ranța că ..după ani și ani... 
COMPACT se va întoar
ce*  și la Hunedoara.

ALEXANDRA SURDA

va

MIERCURI 
BERBEC 

(21 III — 20 IV)
Partenerul de viată

avea probleme la servi
ciu și va avea nevoie de 
sprijinul dv. Nu-1 refu
zați, Fiți precaut în pri
vința afacerii care vi se 
propune.

OCTOMBRIE
scurte, pe care le 
face, vă vor obosi peste 
măsură. Dacă aveți de 
dat un examen, randa
mentul dv. va ii maxim. 
Revizuiți-vă atitudinea 
față de prieteni.

I rI r r
TAUR (21 IV — 21 V)
Veți primi un semn de 

viață din partea unei 
persoane influente. Vă 
urmărește ideea abordă
rii unui nou domeniu. 
Cineva vă dă bani spre 
păstrare.

SCORPION 
(21 X — 22 XI)

Șansele dv. de a avea 
câștiguri sunt foarte 
mari. Nu faceți însă spe
culații, căci riscați să 
pierdeți mai mult decât 
ați investit. Realizare 
cială.

GEMENI 
(22 V — 22 VI)

Sunteți hotărât să vă 
puneți în aplicare pla
nurile secrete, dar nu-i 
momentul potrivit. Par
tenerul de viață are o 
problemă de sănătate și 
abuzul de medicamente 
nu-i face bine.

t 
so- ♦ 

J 

că- ț

I 
f ,—-- - *

Partenerul dv. de viață 1 
are o realizare socială. | 
Dacă v-ați gândi mai» 
puțin la dv. și mai mult * 
la ceilalți, v-ați 
mai ușor propriile 
zuri.

SĂGETĂTOR 
(22 XI — 20 XII)

Ziua de azi vă este 
vorabilă. Șanse de a rea-» 
liza ceva deosebit în 
minul dumneavoastră.

CAPRICORN 
(21 XII — 19 I)

Veronica Roman, de 9 ani. din Geoagiu, poate 
ridica obiecte prin aplica rea podului palmei pe a- 
ccstea. Toto ANTON SOCACI

VIII) 
punc- 
strica 

de 
văd

RAC (23 VI — 23 VII)
Aveți de făcut multe 

drumuri, dar nu veți 
obosi deloc. Abțineți-vă 
de a-i contrazice pe cei 
din jur. Sunteți iritat de 
unele nerealizări.
LEU (21 VII — 23

Inspirația este 
tul dv forte. N-ar
să vă ajutați colegii 
serviciu, care nu-și 
capul de treburi.

FECIOARA 
(24 VIII — 22 IX)

Dorință mare de ma
nifestare. Vă avertizăm 
că situația astrală nu fă 
favorizează. Vă sfătuim 
să aveți putină răbdare.

BALANȚA 
(21 IX — 23 X) 
mulțime de drumuriO

depăși I, 
neca-1

♦ I 

î
dv. I 

s-ar *
----  ( 
dar » 
mai J.1
ca-» 

I* 
I♦ 
I♦I♦ 
I r

VĂRSĂTOR
(20 1 — 18 II)

Discuții cu frații 
Partenerul de viață 
putea să plece la drum; î 
ideea nu vă surâde, 
veți constata că e 
bine așa.

PEȘTI 
(19 II — 20 III)

Superficialitatea de c~ 
re dați dovadă vă aduce 
în situația de a suferi 
pierderi materiale. Copiii 
vă vor aduce o mare 
bucurie, făcându-vă să 
uitați de toate relele.

t' ' *«*»***»*****«*»*»  * . • '«
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i, IAR ABONAMENTUL este calea cea
2 avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT
2 LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE 
ÎLUNA, PLUS TAXELE POȘI ALE.
«
« Avantajul abonamentului este în conți-
• nuare evident, de șapte exemplare primite gra-
ț tuit pi lună fată de cumpărarea cu bucata.
• adică jumătate din prețul abonamentului.
•

• NU UITAȚI 1 RElNNOlȚl-VA ABONA- j
^MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER” 
țnu 

Caii

ABonainent la ziarul 
„CUVÂNTUL LIBER---

..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
«apropiat de dumneavoastră.

mai

mai

PES l 4 II
II
j

LEK

iar dacfi 
aviți abonament, solicitați factorilor poș- 
să vă facă.

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele se 
Ia ghișeele oficiilor poștale din județ șl lafac

j factorii poștali — numai eu bani în numerar 
, iar la Rodipet, la sediul din Deva, in

* numerar si prin virament. Relații la telefoa- 
țnele 213007, 233178.
■1
i11
i
1

I
I
«
■

i
I

I

I
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RAMANEȚ1 CU NOU

3ĂMĂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

Depozit—magazin
str.

Situat în incinta S.C. Polida.a S.A. Deva.
22 Decembrie, nr. 257.

EN GROS Șl EN DETAIL

— pate FICAT, 125 g

— pate FICAT, 200 g

• bere Regun 1/2 1

• vodcă 1/2 1

• rom 1/2 I

• rachiu alb 1/2 1

• apă minerală BIBORȚEN1 1,5 I

• hârtie igienică

Atenție la sistemele de încălzire
Din statistica incendii

lor izbucnite in diferite 
perioade ale anului, re
zultă că în sezonul de 
toamnă, cele mai multe 
incendii au ca sursă de 
inițiere sistemele de în
călzire.

Din multitudinea și di
versitatea acestora, cele 
mai periculoase sunt so
bele metalice și burlanele, 
care, supraîncălzlndu-se. în 
scurt timp pot incendia 
materialele combustibile 
din apropiere.

Tot atât de periculoase 
sunt și coșurile pentru e- 
vacuarea fumului și a ga
zelor arse (hornurile) ca
re. necurățate și neverifi
cate cu atenție. produo 
incendii, îndeosebi în po
durile clădirilor.

Multe incendii au izbuc
nit în interiorul locuințe
lor, al unor spații comer
ciale sau magazii datori
tă folosirii reșourilor sau 
radiatoarelor electrice cu 
defecțiuni sau nesuprave

gheate. De oportunitatea 
folosirii în agenții econo
mici a unor astfel de mij
loace. răspunderea revine 
celor care le aprobă, ca 
și celor care le folosesc 
fără aprobare.

Au fost dese situațiile 
în care au izbucnit incen
dii violente la microcen- 
tralele de încălzire ampla
sate In diferite subsoluri

ându-se premisele stinge
rii flăcării și acumulării de 
gaze cu pericol iminent 
de explozie inițiată la cea 
mai mică scânteie electri
că. Acest sistem de încăl
zire îl folosesc în cele mai 
multe situații oamenii în 
vârstă, care locuiesc în a- 
partamente. dar și copiii, 
după sosirea de la școală.

Păstrarea unor mate

POMPIERII AVERTIZEAZĂ 1

ale locuințelor sau ale unor 
instituții. De regulă, aici, 
proprietarii acumulează, 
multe materiale combus
tibile. nu păstrează cură
țenie și nu supraveghează 
în permanență modul cum 
funcționează acestea, 

încălzirea prin flacără 
deschisă de ia aragaz sau 
gazul de butelie este, pe 
cât de dăunătoare sănătății, 
și foarte periculoasă, cre-

riale ușor combustibile sau 
inflamabile în apropierea 
caloriferelor fierbinți poate 
crea condiții de autoaprin- 
dere sau de aprindere de 
la o flacără cât de mică. 
De fapt, materialele com
bustibile existente sau de
puse în apropierea orică
rei surse de încălzire con
stituie principalul pericol 
de incendiu In această pe
rioadă.

- - • ... —— —, . .. .• • y —

I
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Susținem că alegerea 
modului de încălzire sau 
de suplimentare a încălzi
rii este o activitate abso
lut necesară, însă nu tre
buie lăsată la voia întâm
plării sau a liberului ar- 
bitrariu. Acesta trebuie 
stabilit concret pentru fie
care utilizator. verificat 
șf supravegheat în perma
nență.

Sperăm ca folosindu-ne 
de recomandările prezen
tate vom fi în stare să 
prevenim evenimentele ca
re pot apărea din aceste 
motive.

Nu trebuie neglijate 
nici celelalte cauze poten
țiale de incendii, cum ar 
fi folosirea instalațiilor 
electrice cu diverse defec
țiuni și improvizații, jocul 
copiilor cu focul, neglijen
ța fumătorilor ș.a.

Compartimentul 
de informare publică 

din Grupul de Pompieri 
„IANCU 

De HUNEDOARA"
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jud Alba
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< - tal/fax 058-743623
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POLIZOR 
BLACK & DECKER 

PROFESIONAL KG1820 
1800 W 180 mm

S.R.L
Ut VA Str. LIBERTĂȚII Bl L4, parter, tel: 054 / 233.501

SOCIETATEA COMERCIALA 
SIDERURGICA S.A. 

HUNEDOARA

I

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCĂ 
SI PROTECȚIE SOCIALA 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 21. 10. 1997

Agent comercial 11, a- 
gent de asigurare 9, agent 
reclamă publicitară 30, a- 
nalist 1, arhitect 3, arhitect 
clădiri 5. asistent medical 
generalist 2, barman 13, 
bibliotecar studii medii 
]. bruta'- 1 . 7,
cofetar 8, confectioner art

•ole din piele șt înlocui.
,-j 120, confecțione. tri

cotaje după comanda 11, 
confectioner — asamblor 
a. .0;e di-, xti.e 77, 
consilier economic 1, con
tabil 3, contabil șef 3, 
croitor 61, croitor confec- 
V pa
comandă 21, cusător piese 
la încălțăminte 20, depa
nator de aparate radio și 
TV. redresoare și amplifi
catoare 1. desenator teh
nic 1, dulgher pentru con- 
s.rucțu lu, ec noi,ust în 
industrie 1, electrician a_ 
utomatizări șt forță 1, e- 
lectrician de întreținere și 
reparații 5, faianțar 5, far
macist 1. femeie de servi
ciu 4, fochist la căldări 
pentru încălziri centrate 1, 

j, încăr
cător descărcator 2, ingi
ner construcții civile, in
dustriale și agricol-1 7, 
inginer construcții instala
ții 1, inginer de cercetare 
în construcții civile. in
dustriale și AG 1, inginer

de cercetare în prelucra
rea lemnului 1, inginer de 
industrializarea lemnului 
1, inginer electromecanic 5, 
inginer electronist, trans
porturi. telecomunicații 2, 
inginer mecanic 8, inginer 
tricotaje, confecții 1, în
grijitoare Ia domiciliu 1, 
îngrijitor clăd’rt 2, insta
lator apă, canal 7, insta
lator frigotehnist 2, juris
consult 1. lăcătuș mecanic 
21, acaragiu 4, maistru

- -tilă - pie
lărie 1, maistru mecanic 
1, mecanic auto 12, medic 
de specialitate 1, mozaicar 
1, tncitor necalificat 61, 
operator calculator electro
nic și rețele operator la 
fabricarea mezel urilor 2, 
ospătar (cheiner) 20, pati- 
ser 2, paznic 2, secretară 
1, șofer autobuz 6, șofer 
de autoturisme și camio
nete 4, strungar ’’.tiversal 
5, sudor autogen 9, sudor 
electric 2, supraveghetor 
jocuri (cazinouri) 1, teh
nician arhitect 1, tâmplar 
manual 6, tamplar un.ver. 
sal 26, tinichigiu carosier 
1, tractorist 2, traducător 
(studii superioere) 1, vân
zător 41, vopsitor auto 1, 
zidar rosar — tencuitor 22, 
zugrav, vopsitor 13.

• •
CONVOCATOR •

2 Societatea comercială de construcții FO-1 
J RICON S.A. DEVA convoacă ADUNAREA GE-1
1 NERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONA-1
• RILOR societății pentru data de 6 nov. 1997,1
♦ ora 13,00 la sediul societății din Deva, - 
« Dorobanților, nr. 28.
î r - - - -

tații si șantierelor. i
1 - ---------- -
4N

I

î
1 
c I
I
II
: REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA.
1«
1

CONVOCATOR

produce și vinde
VATĂ MINERALĂ

vrac sau în saltele de 1 m lățime 
și lungi de până la 5 m. 

Produsul este folosit cu succes 
în izolații termice și fonoizolații 

pentru construcții civile si industriale.

Relații suplimentare la 
Serviciul Desfaceri al Societății, 

tel. 054 — 711462 
054 — 716121, interior 1075.

SOCIETATE COMERCIALA

TOTAL LOCURI DE MUNCA ..CANTE - 706 
NOTA. Informații despre locurile d? muncă va

cante comunicate de către Oficiul de Forță de Muncă 
și Șomaj Hunedoara — Deva puteți primi da Bi
roul Medierea Muncii. Centru’ informare și Docu" 
men tare. Clubul Șomerilor Deva, precum și la Bi
rourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, 
Călan, Orăștie Brad. Simeria, Hațeg, Petroșani, Lu- 
penl, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, 
între orele 8,15 — 14,15.
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LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISA FĂRĂț
♦ PRESELECȚIE [

* pentru închirierea unui spațiu in suprafață de
« 36, 1 mp cu destinația L

71

S.C. FARES S.A. ORĂȘTIE

Oferă spre vânzare tractor U 650 și 
« cărcător frontal.

Relații suplimentare puteți solicita la 
i 054/647573, int. 55.

Str. Piața Unirii, nr. 9.

j ORGANIZEAZĂ
I4 
I
|4 
I c 
I
I LABORATOR DE TEHNICĂ DENTARĂ,
i
1 aflat în incinta Dispensarului Medical al Re., 
J giei Autonome a Cuprului Deva, str. Ion Crean- 
j gă, bloc 29P, in data de 31. X. 1997, ora 10.£ 

« Înscrierile pentru participarea Ia licitație f 
«se fac până în data de 31. X. 1997, ora 9. ț 
l Taxa de participare la licitație este de î 
« 100 000 lei iar garanția de participare este de 1 
i 1 000 000 lei, sume ce se vor depune la ca.. 

‘ sieria Regiei Autonome a Cuprului Deva până 1 
i în ziua licitației, ora 9. »

Caietul de sarcini privind organizarea li-*
* citației se poate cumpăra de la sediul regiei,*  
j camera 45.

> î
Informații suplimentare se pot obține la*  

1 telefoanele 213040: 215922, int. 190. (3632) f
« ♦• •

angajează

• tânără operatoare calculator
Condiții: cunoștințe contabilitate primară 

[cu experiență)

• tineri

Condiții:

Selecția: 
Deva, str.

agenți comerciali

seriozitate, dinamism.

vineri, 24 oct<—brie 1997, ora 12, 
N. Grigorescu, nr. 8, etaj 1 (Coo-in

perativa Viitorul).
Relații la telefon 01^8623168. (3624)

Următoarele:

— Apartament —- Orăștie, str. Mureșul, 
bl. 15, ap. 3.

— Autocamion IF A L 60 — 7 to cu 
morcă 8,3 to, an fabricație 1986.

re-

an
— Autoizotermă RABA 10215 —- 18 

fabricație 1986.

—- Dacia 1310 — an fabricație 1985.

to,

Licitația va avea loc în data de 27 octom
brie 1997, ora 10, la Judecătoria Orăștie. Bi
roul executor judecătoresc.

Informații la BANKCOOP ORĂȘTIE, tel. 
647565, 647156, sau Biroul executor judecăto
resc de la Judecătoria Orăștie.

S.C. AGROMEC S.A. LUNCOIU DE JOS 
Str. Valea Lungă, nr. 1, tel. 650^29 

Organizează în fiecare joi la ora 12 lici
tație pentru vânzare de tractoare. (3621)

s-rr
•:<< Iii fim.
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|co ț i di a nj::§ in d e pe rid ent ^CUVÂNTUL LIBER

Concursul cu premii
„Cuvântul liber” — 2000
în perioada 23 septem

brie — 17 octombrie a.c., 
redacția noastră a organi
zat Concursul cu premii 
„Cuvântul liber" — 2000.

în urma trierii răspunsu
rilor exacte la cele două 
întrebări — 1. Care este 
data apariției primului nu
măr a1 ziarului „Cuvântul 
liber" Deva? și 2. De 
când apare „Cuvântul li
ber" Deva în 8 pagini ? 
— și a tragerii Ia sorți, 
au fost desemnați câști
gători următorii:

1. ELISABETA COMȘA, 
Hunedoara, str. T. Vladi-

mirescu, nr. 27 — pre
miul I, 300 000 de lei ;

2. CORNELIA RUSU, 
Brad, str. Morii, nr. 18 
— premiul al II-lea, 
200 000 de lei ;

3. GHEORGHE CON
STANTIN, Hunedoara, str. 
Piața Florilor, nr. 3, ap. 
6 — premiul al III-lea, 
100 000 de Iei.

Le mulțumim tuturor 
celor care au răspuns la 
întrebări, iar câștigătorii 
sunt invitați la redacție 
pentru a-și ridica premi
ile, joi, 23 octombrie 
a.c., ora 9.

r—1 r—. r-3 S—7 r—I m ~? f""*  c—» —E3| EZ» ?

încununarea unor
eforturi deosebite

(Urmare din pag. 1)

Ing Aurel Baluț, director 
programe cu finanțarea 
externă (din partea AND 
București), membrii — dl. 
Gheorghe Barbu, președin
tele Consiliului județean 
Hunedoara, dl. Augustin 
iMîndroc — președintele 
Consiliului județean Alba, 
dL Liviu Damboiu — di
rector DRDP Timișoara 
Si Mircea Pop — director 
D.R.D.P Cluj.

Un cuvânt de aprecie
re trebuie adus și dlui 
director G. Brânzan, din 
partea SDN L:va (bene
ficiar de dotațic), care a 
executat cu formațiile de 
lucru marcajul longitudi
nal, cât și semnalizarea 
pe verticală a sectorului 
de drum. Un sprijin per
manent a fost acordat si 
de către dl Niculae Con- 
stantinescu, directorul ge
neral al CCCF. De mențio
nat că s-au montat stâlpi 
do dirijare și folii reflec
torizante de atenționare 
pe parapetul. metalic.

Dl Tudcr Bogdan, din 
partea consultanței, ne_a 
declarat că are numai 
cuvinte de laudă la adre
sa activităț'i constructo
rilor de la CCCF (respec
tiv de la filiala din De
va), care și-au demon
strat și prin lucrarea rea- 
liztă pe DN 7 seriozita
tea și profesionalismul, a- 
ceastă firmă ocupând un 
binemeritat loc fruntaș pe 
țară între unitățile eu 
profil similar românești 
sau mixte.

Dl ing. Marius Mitrofan, 
directorul Filialei Deva 
a CCGF, a menționat că 
are speranța că lucrările 
de eparații ale DN 7 vor 
cuprinde. în 1998, și zo
nele scoase din contract, 
datorită lipsei de fonduri 
(localitățile Spini, Sime_ 
ria, Orăștie, zona de 4 
benzi între Sântuhalm și 
Deva). în acest fel se vor 
asigura condiții optime 
de circulație pe DN 7, 
așteptând și din partea 
participanților la trafic o 
conduită civilizată.

• Angajăm muncitori 
calificați construcții. Tel. 
226149, orele 8—16.

I VÂNZĂRI- 
L CUMPĂRĂRI

1986, înmatriculat, Diesel, 
convenabil. Tel. 651579.

(3656)

• MULTI SISTEM SRL 
Deva, firmă specializată 
în comercializarea și ser- 
vice-ul echipamentelor din 
domeniul tehnicii de cal
cul, angajează ingineri. 
Relații la tel. 213280.

‘(3418)

L „DECESE. 1

I
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBERtt

Pentru a economisi timp și bani pu- 
» teți publica anunțuri de mică și mare pu- 
I blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- 
I țiile publicitare din ;

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
| din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
î Tribunalului județean); — la chioșcul din 
J CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga

zinul „Comtima; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont").

I 
I 
I 
I I 

J 
Is
I
I

I*
I
I
K

I«t
I
Iw
I w 
I w 
I*
I

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. j
716926). j

• BRAD, strada Republicii (tel. J 
650068). la sediul S.C. „MERCUR". J

• ORĂȘTIE. la chioșcul de lângă ma- |
gâzi nul „Palia". '

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 J 
(in spațiul secției foto). Telefoane : 770367, I 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la J 
.» taxe rezonabile publicarea cu maximă | 
| promptitudine a tuturor anunțurilor de » 
: mică și mare publicitate. I1 :

* MU * IBM • • —— • t

• Vând apartament 2 
camere, împăratul Traian, 
Deva, tel. 614886.

(3368)

• Vând casă în Sântan-
drei nr. 134 A. Telefon 
620203. (3417)

• Vând apartament 4
camere, hol central, bal
con închis, bl. E 10. Tel. 
223103. (3415)

• Vând casă și grădi
nă în Bârsău. Informații 
tel. 232072.

(3409)

• Vând apartament 2 
camere, îmbunătățiri. De
va, str. Eminescu, tele
fon 620737.

(3629)

• Vând apartament 2
camere, parter, posibili
tăți privatizare. 627708, 15 
—19. (3138)

• Vând casă în Sântan- 
drei, preț 110.000.000, ne
gociabil. Tel. 673191.

(3145)

• Vând apartament 3 
camere, central, Simeria, 
str. A. Iancu. Tel. 631407.

(3146)

• Vând apaitament 2 
camere, etaj 4. Al. Mo
ților. Tel. 625619.

(3633)

• Vând urgent 
papuc, acoperită, 
stare ireproșabilă, 
fon 730302.

Dacia 
stas, 
Tele-

(000011)
Vând Renault 9 Die- 
1985, înmatriculat, 
mărci. Tel. 731379,

sel 
4000 
după ora 16.

(3416)
• Vând Renault 10 Ma

jor, stare foarte bună. 
Relații corn. Gristur, nr. 
54. (3420)

• Vând urgent
80, neînmatrieulat, 
plătită, nerulat în 
albastru metalizat, 
bricație 1981, 1000 
preț fix. Tel. 621238.

(3408)
• Vând sau schimb, plus 

diferență, VW Transpor
ter Diesel 1987, înmatri
culat, RAR, 7600 DM. 
Tel. 230852.

Audi 
vamă 
țară, 

an fa-
DM,

(3141)
• Vând SRL fără ac

tivitate, preț 1.800.000. Tel. 
212876. (3147)

• Vând motocultor cu
coasă sl freză. Telefon 
212463. ’ (3143)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamen
te potența, frigiditate, 
afrodisiace. 016376273, —
018606134. (OP)

• Vând urgent loo de 
casă în Gristur, telefon 
671533.

(3150)
• Vând casă. Deva, apă, 

canalizare, gaz. Telefon 
627066, între 17—21.

(3437)
• Vând Ford Sierra,

• Vând urgent, con
venabil, Dacia 1310, 
Renault 18 break, Peu
geot 309, stare exce
lentă, înmatriculate. 
Deva, tel. 092281378 
(mobil) sau 227876.

(3144)

• Cumpăr miere
polifloră, 8200 lei/kg, 
plata pe loc, telefon 
058/817952 ; 058/
817775.

(3435)

• S.C. SIMAL EXIM 
SRL angajează cu 
carte de muncă trans
lator de limba en
gleză, absolvent al fa
cultății de speciali
tate engleză, Informa
ții la tel. 233170.

(342122)

. • Doamnelor și domni
șoarelor! Vând produse 
cosmetice, deosebite. Sunați 
la telefon 722498, de 
luni până vineri, între o- 
rele 13—16.

(2521)

• Vând spațiu comer
cial, central. Brad, tel. 
650707.

(3659)

• Vând apartament 
Gurabarza, confort I, preț 
negociabil. Tel. 650258.

(3658)

• Vând lucernă și vacă 
Holștein, de 5,5 ani. In
formații Bârcea Mică, 14.

(2526)

• Câștig substanțial cu 
program întreg sau cu 
jumătate de normă. Firmă 
internațională de import 
oferă oportunitatea oa
menilor ambițioși și dor - 
nici de câștig, de a lu
cra câte ore doresc, cu 
un câștig substanțial de 
bani. Sunați astăzi pen
tru un interviu cu mana
gerul firmei la telefon 
627527.

(3427)

• SG ELVILA IMPEX 
SRL DEVA, tel. 230491, 
220549, angajează agent 
comercial. Condiții : stu
dii superioare, vârsta 
maximă 30 ani, mijloc de 
transport propriu (auto
turism).

(3433)

• Soția Saveta, fiica 
Aurora, ginerele Gigi, 
nepotul Răzvan anunță cu 
durere decesul dragului 
lor soț, tată, bunic

DOLGA AXENTIE
Corpul neînsuflețit se 

află la locuința deceda
tului din Brad, strada Mo
rii, nr 11, iar înmormnl' 
tarea are loc azi, 22 X 
1997, ora 14. Odihnească- 
se în pace !

• Salariatii SC ROM- 
CAMION SÂ DEVA sunt 
alături de ing. Bolcu 
Gheorghe — managerul 
societății —, la marea du
rere pricinuită de de
cesul tatălui socru.

DOLGA AXENTIE
Sincere condoleanțe fa

miliei îndoliate.

• Colegii din ca
drul serviciului cer
cetări penale al IPJ 
Hunedoara sunt alături 
de It. Costea Viorel, 
greu încercat de pier
derea bunicului drag. 
Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate.

(3429)

SCHIMBURI i 
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament 
cu garsonieră, plus dife
rență. 40.000.000 lei, ex
clus Dacia și Micro. 
Tel. 613689.

(3414)

tjNCHIRIERIp

• Primesc elevă în 
gazdă. Tel. 216566.

(3407)

t PIERDERI |
• Pierdut legitimație ve

teran, pe numele Moka 
Mihaly, O declar nulă.

• Pierdut carnet de să
nătate, pe numele Muntea 
Ioana-Maria. îl declar 
nul. (3139)

• Pierdut cupon de ae_ 
ționar, pe numele Mun
tean Daniela. îl declar, nul.

(3140)

{ OfeIuE D£ 
L SERVICII

• Angajăm vânzători 
(vânzătoare) pentru difu
zare presă. Gondițiî a- 
vantajoase. Tel. 233511.

(3404)

| ȘCOALA NORMALĂ „SABIN DRĂGOI” | 

Ș DEVA |

> Solicita oferte pentru reparații curente, £ 
£ structură acoperiș — înveli toare din țiglă. 4

L DIVERSE T
• Cumpăr repatriere,

lăsat eventual mesaj. Tel. 
213162. (3622)

« SC I.AZAR PROSPER 
SERV COM SRL Orăștie 
anunță intenția de auto
rizare din punct de ve
dere al mediului pentru 
stația carburanți, situa* ” 
în extravilanul munici
piului Orăștie, DN 7, km 
360 plus 185, atelier me
canic. Eventuale recla. 
mâții se depun la APM 
Deva, în 15 zile de la pu
blicare.

(3403) (

• SC Hațegana S.A. Ha
țeg, cu sediul în Hațeg, 
str. Progresului, nr. 29, 
convoacă a doua adunare 
generală a acționarilor, 
în data de 29. 1 1997,
ora 10, la sediul societă
ții. Relații suplimentare 
la sediul societății sau 
telefon #54/770550.

(2660)

o Cu adâncă durere 
în suflet, soția Maria 
și nepotul anunță în
cetarea din viață a 
celui care a fost un 
bun soț, bun prieten 
și un deosebit inte
lectual.

CONSTANTIN 
TANASESCU 

înhumarea va avea 
loc în data de 23 oc
tombrie 1997 (joi), ora 
13, la cimitirul Popa 
Șapcă, din Hunedoa
ra Dumnezeu să_l 
odihnească în pace !

(2531)

• Un ultim oma
giu domnului profesor 

CIRCU IOSIF 
din partea unui fo 

elev, Emi] Stoian. Dui. 
nezeu să-l odihneas
că I

(2533)

• Soția Melania și 
fiul Marius mulțu
mesc cu căldură tu
turor celor ce le_au 
fost alături la marea 
durere pricinuită de 
despărțirea de bunul 
lor soț si tată

Prof LIVIU 
LUCAClU

(3436;

CURSUL VALUTAR !
21 OCTOMBRIE

• 1 dolar SUA — 7717
• 1 marcă germană — 4348
• 100 yeni japonezi — 6390
• 1 liră sterlină — 12637
• I franc elvețian — 5236
• t franc francez — 1297
3 «00 lire italiene — 445

Cursurile ineluse in această n«*ă  au la bază ■ 
cotați] ale societăților bancare autorizate să efeo-1 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă ■ 
nu tmplică obligativitatea utilizării cursurilor In g 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări, h
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