
3a V"1VS

Atentat la viața unui polițist! STAGIU PROFESIONAL LA ARRAS (FRANȚA)
Joi, 12 martie a.c., în jurul orei 

7, o echipă de polițiști de la Poliția 
municipiului Hunedoara a încercat 
să-l aresteze pe Vili Rupă, un 
infractor recidivist, care este 
cercetat pentru trafic de 
stupefiante. Bărbatul, de etnie 
rrom, are 25 de ani și locuiește în 
Hunedoara, pe strada Pinilor. Vili 
Rupă s-a opus arestării și s-a 
baricadat în apartament împreună 
cu mama și fratele său. Pentru că 
în bloc locuiesc mai multe familii de 
rromi și ca să nu declanșeze un 

^conflict de proporții, polițiștii 

hunedoreni s-au retras și au 
chemat în ajutor colegii de la IJP 
Hunedoara. în tot acest timp Vili 
Rupă i-a înjurat și amenințat cu 
moartea pe polițiști.

După câteva ore o echipă de 
ofițeri din cadrul Biroului Poliției 
Criminale a IJP Hunedoara a 
pătruns în forță și l-a arestat pe 
Vili Rupă, dar infractorul l-a lovit cu 
toporul în abdomen pe lt.col. loan 
Roșea. Polițistul a scăpat 
nevătămat pentru că înainte să-l 
aresteze pe infractor își pusese o 
agendă după cureaua pantalonilor, 

astfel încât toporul infractorului a 
tăiat doar coperțile acesteia.

Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara a emis 
pe numele lui Vili Rupă un 
mandat de arestare preventivă 
pe termen de 30 de zile pentru 
comiterea infracțiunilor de trafic 
de stupefiante și ultraj.

Dacă va fi găsit vinovat, Vili 
Rupă riscă o pedeapsă cuprinsă 
între 5 luni - 3 ani pentru ultraj, iar 
pentru trafic de stupefiante între 
3 și 15 ani.

Corne! POENARj

Un grup de elevi și cadre 
didactice de ia Școala 
Normală ,, Sabin Drăgoi” 
Deva a plecat în dimineața 
zilei de astăzi în Franța, 
pentru a participa ia un stagiu 
profesional de două săp
tămâni ia Institutul pentru 
Formarea Institutorilor din 

Acum esfe momentul sa cumperi ieftin din magazinele QUASAR! Pag. 7

localitatea Arras - Pas de 
Calais.

Schimbul de experiență 
și documentare dintre 
școlile de profil din ceie două 
localități ce vor fi în curând 
înfrățite se află ia cea de-a 
treia ediție, prezenta depla
sare constituind o vizită de 

răspuns a deveniiorfață de 
colegii din Arras pe care 
i-au a vut oaspeți.

Elevii din Deva vor 
susține lecții în cadrul 
institutului francez și vor 
realiza un bogat schimb de 
experiență cu colegii din 
Arras. (T.i.)

Conferința Județeană a 
Partidului Liberal 

€uivâiirt die eirdliire și 
ai ir g j ai j ai im e in t: ui ir ii fii c ai ir e

• Unificarea nu e un scop în sine ci urmărește 
crearea unui puternic pol de dreapta liberal ca 
alternativă ia guvernare.

• Am fost un vehement susținător ai închiderii 
minelor nerentabiie, dar nu oricum. N-am făcut-o noi, au 
făcut-o alții, dar prost, fără să pună nimic în ioc.

• Viața politică în România este structurată nu în 
jurul unor doctrine, ci în jurul unor persoane, de aceea 
este atât de controversată.

• Guvernul Ciorbea e doar in declarații un guvern 
de dreapta. în practică, continuă guvernarea Văcăroiu.

• Reforma ori este liberală, ori nu este deloc.
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Reflecții asupra banilor 
și asupra cupoanelor 

pentru agricultură
Oricât de invulnerabil și 

de puternic te-ai crede, nu 
poate să nu te ia decât cu 
leșin și cu fiori când auzi că 
din proiectul bugetului 
auster și disperat pentru 
anul 1998 agriculturii îi 
revine abia 1,1 la sută, ceea 
ce înseamnă abia alocarea 
unor fonduri pentru 
subzistență, cum de altfel 
este și producția ce se 
realizează. Nu-mi pot 
imagina ce și cum gândesc 
constructorii bugetului când 
este vorba de asigurarea 
hranei și liniștii în țară, dacă 
ei consideră că singura 
ramură economică de bază, 
de importanță strategică, ce 
ne poate scoate cu adevărat 
din sărăcie, merită să i se 
dea abia cu puțin peste un 
procent din PIB-ul incredibil 
de debil al acestui an. Nu 
trebuie să fii specialist în 
nimic pentru a constata că 
în astfel de condiții 
agricultura rămâne sectorul 
cel mai vitregit, năruindu-se 
astfel orice speranță a 
românului de rând că va 
putea să o ducă mai bine în 
acest an, să vadă lumina de 
la capătul tunelului răsucit 
dur de către premier.

Marginalizarea agricul
turii nu poate să nu se 
răzbune amarnic asupra 
întregii economii și populații 
a țării, foametea lăsând 
amprente de durată asupra 
stării biologice a tinerei 
generații. Ne întrebăm cum 
se poate să fie altfel dacă 
avem în vedere că se duce o 
politică înverșunată pentru 
decimarea efectivelor de 
animale din complexele 
specializate, că la noi media (Continuare în pag. 8)

• Iritat, șoferul de taxi spuse doamnei care vrea 
să coboare:

— Nu vă costă nimic! Doar dumneavoastră ați 
condus tot drumul...

consumului zilnic de 
preparate din carne pe un 
locuitor s-a redus la mai 
puțin de 8 gr pe zi?

Nu este cazul să mer
gem mai departe cu 
considerațiile legate de 
această temă, pentru 
reflecții fiind suficient să 
mai amintim că în vreme ce 
un agricultor din Germania 
asigură hrana pentru 70 de 
persoane, ceea ce în
seamnă fără îndoială o 
înaltă productivitate și 
performanță, un agrjcultor 
român nu produce hrană 
nici pentru 5 persoane. 
Comparații asemănătoare, 
cu semnificații majore, 
care îndeamnă la reflecții, 
dar în special la măsuri de 
revigorare, s-ar cuveni să 
fie făcute și cu situația din 
alte state, unde nu se 
întâlnesc atâtea convulsii 
și căderi drastice ale 
producției ca la noi.

De la buget, să trecem 
la cupoanele agricole, a 
căror valoare pe 1998 
reprezintă 2.800 miliarde 
de lei, sumă care se 
dorește a fi un fel de 
subvenție nesemnificativă 
însă față de nevoile reale și 
de ceea ce se acordă în Oc
cident sau în Orient de unde 
ne invadează importurile, 
România constituind acum 
o piață sigură și de durată.

Opinia unor specialiști 
agricoli de marcă este 
aceea că politica cupoa
nelor nu poate să fie altceva 
decât o metodă de popu
lism ieftin, deoarece efectul

Nicoiae TÎRCOB

Dealul cetății L eva ejeră alpiniștilr,r posibilitatea să se 
antreneze pentru acest ipr>rt al curajului.

Foto: Eduard CHIROIU

Președintele 
Emil Constantinescu, la 
Londra. Șefi de state și de 
guverne din 26 de țări euro
pene s-au întâlnit, la Londra, 
în cadrul unei conferințe care 
a dezbătut procesul de extin
dere a Uniunii Europene. 
România a fost reprezentată 
de președintele Emil 
Constantinescu, care a avut 
întrevederi cu miniștri și 
oameni politici englezi, cu 
omologi ai săi din alte țări și 
cu premieri ai acestora.

4' Aniversarea Re
voluției maghiare de la 
1848. La Miercurea Ciuc și 
Brașov, în orașe din județele 
Harghita și Covasna au fost 
organizate manifestări dedi
cate Revoluției maghiare din 
anul 1848. Au fost oficiate 
slujbe religioase de pome
nire, au avut loc programe 
cultural-artistice, s-au depus 
jerbe și coroane de flori la

RETROSPECTIVĂ,
monumentele conducătorilor 
maghiari și români ai 
Revoluției antihabsburgice și 
române de acum 150 de ani.

A fost constituit 
Partidul Național Ro
mân. Liderii Partidului Demo
crat Agrar Român, Partidului 
Noua Românie și Partidului 
Liberal Creștin au semnat 
protocolul de fuziune sub sigla 
Partidul Național Român. 
Președinte al partidului a fost 
numit profesorul universitar 
Nicoiae Berea, iar vicepre
ședinte Virgil Măgureanu, 
fostul șef al SRL Lumea se 
pregătește intens de alegeri.

Pragul electoral 
urcă la S la sută. PDSR 
dorește și se pregătește de 
alegeri anticipate. în acest 
scop, un grup de parlamentari

Aflată vreme de mai bine 
de un ceas sub semnul in
certitudinii datorită unor faxuri 
curioase de la centru, despre 
care nu știm dacă trebuie să 
credem că au fost rodul unei 
defectuoase circulații a in
formației sau o voalată încer
care de boicot, sâmbătă, 13 
martie, s-a desfășurat la 
Deva conferința filialei 
județene a Partidului Liberal.

La lucrări a participat și le- 
a condus dl Horia Rusu - lider 
al partidului. Au participat ca 
invitați reprezentanți ai unor 
partide din alianța la 
guvernare din care face 
parte și partidul frate PNL.

După cum se știe, Partidul 
Liberal s-a constituit prin 
unificarea fostelor PL’93 și 
PNLCD. Se pare însă 'că 
sudura încă nu s-a făcut 
tocmai bine, dar aceasta este 
treaba liderilor PL.

Conferința a avut ca punct 
distinct la ordinea de zi 
alegerea organelor de con
ducere - comitetul permanent 
alfilialeijudețene a partidului. 
A fost urmată de un 
interesant dialog al liderului 
Horia Rusu cu membri ai 
partidului.

Intr-un stil propriu libe
ralilor, candidaturile pentru 
funcțiile de președinte, 
vicepreședinți sau membri în 
comitet au fost făcute fie de 
către membrii de partid din 
organizațiile municipale, 
orășenești și comunale, fie 
au fost autopropuneri.

ai acestui partid, în frunte cu 
Adrian Năstase, a depus la 
Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților o propunere 
privind ridicarea pragului elec
toral la 5 la sută pentru 
partidele politice. în cazul 
alianțelor, la pragul de 5 la 
sută se vor adăuga câte 5 
procente pentru fiecare 
membru al alianței.

A fost votată Le
gea privind stimularea 
investițiilor directe. Ca
mera Deputaților a votat 
proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
Urgență nr. 92/1997 privind 
stimularea investițiilor directe, 
în baza acestei legi, investitorii 
români și străini se vor bucura 
de aceleași drepturi și vor 
avea aceleași obligații.

Expeditiv - dar nu ex
pediat! - conferința a ales 
prin vot deschis președin
tele, vicepreședinții și comi
tetul permanent, format din 
15 membri.

Ca președinte al filialei 
județene a partidului a fost 
ales ing. Ștefan Dăscăliță. 
Ca vicepreședinți au fost 
aleși: Andrei Bozdog, Victor 
Bucaleț, Gabriel Lucaciu și 
Gheorghe Soare.

Prezentările pe care și 
le-au făcut ca preludiu la 
alegere atât candidații la 
funcția de președinte, 
vicepreședinți cât și la cele 
de membru în comitetul 
permanent, au avut un 
punct comun: angajamentul 
ferm de a milita continuu 
pentru unificarea liberală 
până la înfăptuirea acesteia.

Conferința a convenit ca 
organele alese la 13 martie 
să aibă doar un mandat 
provizoriu de șase luni.

Din dialogul foarte 
interesant al liderului Horia 
Rusu cu membri de partid 
am selectat telegrafic -din 
motive de spațiu tipografic- 
câteva idei pe care le-am 
așezat ca preambul la 
acest reportaj.

Conferința județeană a 
fost urmată de o conferință 
de presă pe care o vom 
relata în ziarul de mâine.

ion CiOCLEi

'•■UNIUNEA^ 
VETERANILOR 
DE RĂZBOI ȘI 
A URJ1SELOR 
VETERANILOR 
FILIALA DEVA, 

JUlk 
HUNEDOARA 

Invită pe toți membrii 
săi din municipiul 
Deva, veterani de 

război și Urmașe de 
veterani, să se 

prezinte miercuri. 
18.03.a.c., la sediul 

filialei, cu legitimația 
de veteran și ultimii* 
cupon de pensie de 

veteran pentru 
verificarea dosarelor^



—Jiport 17 MARTIE 1998Cuvântul liber

Marți, 17 martie

C Berbec
(21 III - 20 IV)

Dați naștere la o discuție 
absolut inutilă pentru că vă 
încăpățânați să vă susțineți 
punctul de vedere în fața 
partenerului de viață. 
Diplomația ar fi mai bună.

O Taur
(21 IV - 21 V)

Ideile dv strălucite fac 
valuri dacă sunteți medic ori 
inginer. Dacă nu, fiți prudent 
în t t ce faceți și mai ales 
cu aparatura electro- 
casnică.

3 Gemeni
( 22 V - 22 VI)

O zi bună pentru cei cu 
afaceri. Dar și cei cu o slujbă 
modestă se vor bucura de 
aprecierile șefilor, concre
tizate într-o primă sau 
mărire de salariu.

O Rac
( 23 VI - 23 VII)

Este posibil ca cineva să 
inițieze o activitate cu care 
nu sunteți de acord. Ocazia 
de a investi niște bani vă 
aduce în contact cu o 
persoană cu autoritate. îi 
faceți impresie excelentă.

O Leu
(24 VII - 23 VIII)

Relațiile cu frații sunt în 
actualitate. încercați să le 
spuneți ce vă deranjează și 
ce așteptați de la ei și ați 
putea avea unele bucurii în 
această direcție.

2 Fecioară
(24 VIII - 22 IX)

Vă vine o idee nemai
pomenită și sunteți hotărât 
să o puneți în practică. Este 
greu, dar veți găsi 
colaboratorii necesari.

O Balanță 
(23 IX - 23 X)

Tatăl e nemulțumit că nu 
sunteți la înălțimea aș
teptărilor sale. Cineva din 
familie detensionează 
atmosfera. Un prieten 
așteaptă vești, ați putea 
scrie o scrisoare.

O Scorpion 
(24 X - 21 XI)

O zi foarte bună. Veți fi 
într-o companie selectă, pe 
care o veți impresiona cu 
calitățile dv. Aveți ocazia să 
vă puneți în valoare 
aptitudinile artistice.
O Săgetător 
(22 XI - 20 XII) 

încercați să-l convingeți 
pe cel din familia dv care nu 
se simte bine să meargă la 
medic. Atenție pentru dv la 
accidente casnice.

3 Capricorn 
(21 XII ■ 19 I)

Aveți șansa de a rezolva 
problemele care vă apasă 
fără un efort deosebit, cu 
sprijinul prietenilor. în- 
cercați-vă norocul și la Loto.

3 Vărsător
(20 I - 18 II)

E posibilă o cheltuială 
neprevăzută din cauza unor 
instalații casnice. La 
serviciu lucrurile merg 
bine, rezultatele deciziilor 
dv încep să apară.

3 Pești 
(19 II - 20 III)

S-ar putea ca dorința dv 
de a vă pune în aplicare 
planurile secrete să vă 
aducă un conflict cu 
autoritățile. în probleme 
casnice vă ajută un prieten.

D/V/Z/A A.

Dacă etapa intermediară de miercuri, 11 
martie, a aparținut în proporție de 89 la sută 
gazdelor, sâmbătă, au reapărut surprizele care 
dau sarea și piperul Campionatului de fotbal. 
Argeșenii au mai pus ceva combustibil pe focul 
ce mocnește la Petrolul prin victoria obținută la 
Ploiești cu 3-2, aducându-l pe antrenorul Pal în 
pragul disperării. Puțini se așteptau și la figura 
făcută de CF Chindia la Ceahlăul Piatra Neamț, 
realizând un 2-2 nesperat, dar foarte bine venit la 
Târgoviște. Nici Foresta nu s-a lăsat mai prejos și 
a smuls o remiză la “U” Cluj care va ridica moralul 
fotbaliștilor de la Fălticeni și a prins bine la 
clasament. O semi-surpriză s-a produs și la 
Petroșani, Jiul - CSM Reșița 1-1, ce adâncește 
amărăciunea reșițenilor după insuccesul pe 
propriul teren, cu Steaua.

în ceea ce privește lupta pentru fotoliul nr. 1, 
Rapid a câștigat mai clar decât arată scorul (4-0) 
în fața Sportului Studențesc. în schimb, Steaua 
(deși a învins - printr-un autogol al lui Aximia - pe 
băcăuani cu 1-0) a făcut din nou - în Ghencea - 
un joc ce nu a adus prea multă bucurie și speranță 
în rândurile suporterilor săi. Steliștii au făcut 
greșeli nepermise în apărare, gafe mari - 
nesancționate de înaintașii din Bacău - iar 
atacanții s-au întrecut în ratări copilărești. De 
aceea am rămas surprinși de declarațiile celor 
doi antrenori Stoichiță și Halagian ce au găsit tot 
felul de scuze elevilor lor, după o evoluție 
contradictorie.

Derby-ul de la Galați, dintre Oțelul - FC 
Național, a fost în bună parte onorat. După 2-0 la 
pauză în favoarea gazdelor, bancarii au egalat (2- 
2) prin Zburlea. Au urmat atacuri succesive la 
ambele porți și, în final, gălățenii înscriu al treilea 
gol dar este infirmat pentru ofsaid, dând naștere 
la proteste vehemente ale gazdelor. Jocul se reia 
și în ultimele secunde ale meciului Tănase 
"croșetează” în careu cu balonul la picior și înscrie 
în poarta goală de la 5 metri: 3-2 pentru gălățeni.

[loturile reprezentative"!
I DE SENIORI Șl TINERET 
i PENTRU MECIURILE DE 
! VERIEICARE
. Azi, echipa de tineret a României se va întâlni la 
I București într-o partidă de verificare cu formația “B" a 
I Croației, iar reprezentativa României va juca mâine cu
* formația Israelului.
| în vederea susținerii acestor meciuri, selecționerul 
■ Anghel lordănescu a convocat următorul lot de jucători:
• Stelea, Stângaciu, Filipescu, Ad. Matei, Gică Popescu, 
| Doboș, Selymeș, Dulca, Gabi Popescu, D. Munteanu, Lupu,

IAlin Stoica, Gâlcă, Ov. Stângă, Denis Șerban, Marinescu, 
Lăcătuș, Ad. Ilie, Craioveanu, Vlădoiu. R. Niculescu. Ieri, 

| tricolorii au efectuat un antrenament pe stadionul Steaua. 
■ Victor Pițurcă a chemat la programul de pregătire a 
I meciului de azi următorul lot: Tufiși, Lobonț, Frăsineanu, 
I Vancea, Crăciunescu, Crivac, leneși, Reghecampf, Florea 
. Miu, Contra, Curt, Trică, C. Munteanu, FI. Petre, Hâldan, 
I Ciocoiu, Dănciulescu, Mihalcea, Cătălin Munteanu. Până 
I ieri dimineață nu se știa precis unde vor juca Cătălin 
J Munteanu și Denis Șerban, la tricolori sau tineret?
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TVR 1
6.00 România: ora fix! 8.30 

Desene animate (r) 9.00 TVR 
Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r)14.10 Cristal
(r) 15.00 învingătorul - Em. 
pentru persoane cu handicap
15.30 Ecclesiast ’98 - 
Bastioanele credinței și 
civilizației (p. II) 16.00 Em. în 
limba maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră
(s) 18.00 în flagrant (do) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 173) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Kolya 
(co. Cehia 1996) 23.15 Jurnalul 
de noapte 23.30 Universul 
cunoașterii: Știința și tehnica 
în... artă (do) 0.20 Canary 
Wharf (s, ep. 119)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Degețica (d.a/r) 8.30 Ecclesiast 
^98 (rj 8.55 Baywatch (r) 9.55

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

J
Scena politică (r) 10.30 
Vizitatorul (s/r) 11.30 Sporturi 
extreme (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r)
13.15 Doar o vorbă... (r) 13.20 
Primăvara irlandeză 13.30 
Arhive românești (r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 239) 17.40 
Tribuna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (cs) 19.00 Dosarele 
istoriei: Gheorghe Brătianu, 
istoric și martir (do) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 14) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 Teatru 
TV prezintă: Premiul pentru 
cel mai bun spectacol de 
televiziune 23.05 Fotbal: Liga 
Campionilorînaintea returului 
sferturilor de finală

ANTENA! .
6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Omul cu o mie de fețe (s/r) 
11.00 Noi suntem îngeri: 
Aventuri în El Dorado (f/r) 12.40 
Mizerabilii (d.a) 13.10 O iubire 
de neuitat (s, ep. 92)14.00

DIVIZIA
CORVINUL - U. M.

TIMIȘOARA 2-0

Rezultatele concursului 
PRONOSPORT DIN 

15 MARTIE 1998

1. BOLOGNA - VICENZA ANULAT
2. BRESCIA - MILAN 2-2 X
3. EMPOLI - PARMA 2-0 1
4. LECCE - FIORENTINA 1-1 X
5. PIACENZA - UDINESE 0-2 2
6. ROMA - BARI 2-1 1
7. ANCONA - FIDELIS

ANDRIA 2-0 1
8. FOGGIA - GENOA 3-1 1
9. LUCCHESE - PESCARA 0-3 2
10. MONZA - CAGLIARI 0-0 X
11. PERUGIA - REGGINA 0-1 2
12. RAVENNA - TREVISO 2-0 1
13. VENEZIA - TORINO 0-0 X

Fond de câștiguri 447.950.831 lei.

Deși oaspeții nu prezentau un pericol mare 
pentru hunedoreni (timișorenii ocupă penultimul 
loc în clasament și nu au obținut până acum nici o 
victorie în deplasare), gazdele au privit cu toată 
seriozitatea și această partidă: Haidiner, Bardac 
și Babarți erau suspendați pentru cumul de 
cartonașe galbene, ca și Robert Niță, eliminat și 
el în meciul de la ARO C-lung, după un arbitraj 
defavorizant pentru hunedoreni. Antrenorul FI. 
Văetuș a cerut elevilor săi să abordeze partida cu 
aplomb, jocul Corvinului fiind pregătit pentru 
atacuri susținute bine de Chezan, Dinu, 
Costăchescu și Chira, punând în bune situații pe 
Scarlat și Păcurar. Așa se face că hunedorenii 
s-au aflat mereu în terenul timișorenilor și deseori 
au pătruns în careul de 16 metri. Am notat câteva 
ocazii create în minutele 5 și 9 când Costăchescu 
și Scarlat puteau deschide scorul. Golul vine destul 
de repede în min. 14, la un nou atac pe stânga 
declanșat la Chira ‘‘urcat" până în apropierea 
careului de 16 metri, centrează excelent și Andrei, 
de la numai 6-7 metri șutează puternic în stânga 
lui Popovici, modificând tabela de marcaj în 
favoarea gazdelor. După înscrierea golului, 
hunedorenii par mai relaxați și abia din min. 23, 
Păcuraru îl deschide bine pe Costăchescu care 
reia balonul cu capul, dar fără să-și atingă ținta. Și 
cu toate că se află în continuare la cârma jocului și 
faze fierbinți au mai fost în careul oaspeților (min. 
30, 37 și 40 Chira, Păcurar și Scarlat au ratat) scorul 
a rămas 1-0 pentru hunedoreni până la pauză.

Imediat după reluarea partidei, gazdele vrând 
să-și asigure un avantaj, insistă și reușesc al doilea 
gol în min. 62: Scarlat este bine deschis în 
adâncime de Păcurar, trece de Nada în careu și 
reia mingea în poartă, după o frumoasă execuție 
tehnică: 2-0. Oaspeții ies și ei mai mult la joc, trec 
mai des în terenul gazdelor, și chiar ajung în 2-3 
situații în care ar fi putut reduce din handicap, prin 
Ploscaru și Roșu. Oricum, față de prima repriză, 
când primul șut pe poartă a fost înregistrat în min. 
34, iar prima lovitură de colț, doar în min. 38, 
oaspeții s-au arătat mai periculoși în atac, după al 
doilea gol al Corvinului. Cam târziu...

Bun arbitrajul brigăzii bucureștene, Iulian 
Udrică, I. Florea și C-tin Vărzan.

CORVINUL: Ceclan, Bordean, Sterean, Cireș, 
Chira, Andrei (89 Căruntu), Chezan, Costăchescu, 
Dinu, Păcurar (82 Vereș), Scarlat (88 Babarți).

U.M. TIMIȘOARA: Popovici, Varga (59 Stoica), 
lordache, Miclea (67 Samargi), S. Mihai, Paliacu, 

\Trandu, Ploscaru, Condureanu, Bărbosu. y

Grupaj realizat de Sabin CERBU

Știrile amiezii 14.20 Mileniul III 
(r) 15.20 Viață sălbatică (do) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Polițiștii din Denver (f.p. SUA 
’95) 21.30 Știri 21.40 Legea lui 
Burke (s.p, ep. 27) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate 
(s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Second Sight (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.30 Nemuritorul 
(s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști 
și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Chicago Hope 
(s, ep. 5) 21.15 De partea legii 
(s, ep. 23) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 57) 22.45 
Știrile PRO TV. Prima pagină
23.15 Profesiunea mea,

^DIVIZIA

MINERUL CERTEJ - 
MINERUL 

BERREȘTI 0-0
Meciul de la Certej a fost unul la discreția 

jucătorilor gazdă care au dominat meciul autoritar, 
de la un capăt la altul. încă din minutul 2, Tăgârță 
irosește o mare ocazie de gol la un corner 
executat de Preda. Cea mai clară ocazie de gol a 
reprizei a avut ca autor pe Șerban care, în minutul 
35, preia o minge de la centrul terenului, trece 
de trei adversari dar șutul său este blocat de 
portarul oaspeților Constantin aflat în zi de grație.

Prima parte a jocului s-a desfășurat sub 
semnul presiunii gazdelor, dar fără să pună în 
pericol prea mare poarta oaspeților.

în repriza a ll-a, gazdele au acționat cu mai 
mult aplomb și jucătorii gazdă se puteau 
desprinde pe tabela de marcaj în minutul 68 în 
urma beneficierii de o lovitură de la 11 m acordată 
corect de arbitrul timișorean T. Laioș ca urmare 
a unui henț în careu al lui Alexandru. Execută 
Preda, dar trage “telefonat”, dând posibilitatea 
lui Constantin să respingă!

Oaspeții nu au contat aproape deloc nici în 
această parte a jocului preferând tot timpul să 
stea în apărare, să “țină” egalitatea până în final. 
De subliniat că prima lovitură de colț a oaspeților 
s-a înregistrat doar în minutul 85!

Păcat, Minerul Certej a pierdut două puncte 
prețioase pe propriul teren.

A arbitrat slab Tiberiu Laioș din Timișoara.
Minerul Certei: Dobre, Sîrghea, Bozga, Stroia, 

Ohâi, Stănilă, Șerban, Preda (Zalomir), Tăgârță, 
Ciobanu, Pisoiu.

Minerul Berbesti: Constantin, Alexandru, S. 
Nica, Mihai, Amati, Grigore, Necșa, Albinaru 
(Brădeanu), Popa, A. Nica, Carabageac. Au fost 
eliminați de pe teren: Stroia, S. Nica, Grigore.
\ Nicoiae PASCJ

cultura 0.45 Nemuritorul (s, 
ep. 100)

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 (s/r) 
10.00 Meșterul casei (s/r)
10.30 Prietenul nostru Jake (s/ 
r) 11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r) 14.00 Xuxa (emisiune 
pentru copii) 14.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pre
tutindeni cu tine (s, ep. 64) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogati (s, 
ep. 63) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 64) 20.00 Rivalii (do) 21.00 
Justiție oarbă (dramă SUA 
1986) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

11.00 Antonella (s/r) 11.45 
Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cine
mateca de acasă: Bride of 
Frankenstein (f./r)17.00 Anto

nella (s, ep 39) 18.00^ 

Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s, ep. 33) 21.00 
Războiul conjugal (s, ep. 33) 
21.45 Nimic personal (s, ep. 
33) 22.45 Cinemateca de 
acasă: L’eredita Ferramonti 
(dramă Italia 1976)

PRO TV - OE'/A
06.00-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 „Vorbiți 
aici!” - realizator Alin Bena 
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA! - DEVA
10.00-10.15 Știri locale (r) 

10.15-11.00 Sportul hune- 
dorean (r) 17.30-17.45 Pro
gram folcloric 17.45-18.00 
Știri locale 21.30-21.45 Știri 
locale(r)
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Rezultatele etapei : "U"Cluj- 
Foresta Fălticeni 1-1; Gloria Bistrița 
- Univ. Craiova 2-0; Sportul Stud. - 
Rapid 0-4; Oțelul Galați - FC Națio

nal 3-2; Jiul Petroșani - CSM Reșița 1-1; Steaua - FCM Bacău 1-0; Petrolul 
- FC Argeș 2-3; Farul C-ța - Dinamo 2-1; Ceahlăul P.N. - CF Chindia 2-2.

CLASAMENTUL

Bacău - Jiul; FC Național - Ceahlăul; U. Craiova - "U” Cluj; Dinamo - 
^Sportul; Rapid - Gl. Bistrița; FC Argeș - Farul; Chindia - Petrolul.

—-------------------------- ---- - -........ ... — . ■ ■-■■■■ ■ ■ ...---------- . . 1

1. STEAUA 24 18 3 3 57-27 57
2. RAPID 24 17 4 3 51-16 55
3. OȚELUL GALATI 24 17 1 6 46-17 52
4. FC NATIONAL ' 24 14 4 6 40-24 46
5. FC ARGEȘ 24 13 3 8 33-29 42
6. DINAMO 24 12 2 10 42-32 38
7. CSM REȘIȚA 24 11 4 9 36-38 37
8. UNIV. CRAIOVA 24 11 2 11 43-33 35
9. CEAHLĂUL P.N. 24 10 5 9 31-28 35
10. FARUL C-TA 24 9 4 11 25-38 31
11. GLORIA BISTRIȚA 24 9 3 12 37-40 30
12. "U" CLUJ 24 8 5 11 27-25 29
13. PETR. PLOIEȘTI 24 8 4 12 29-34 28'
14. FORESTA FĂLT. 24 6 8 10 22-28 26
15. FCM BACĂU 24 6 6 12 21-29 24
16. CF CHINDIA 24 6 6 12 26-50 24
17. SPORTUL STUD. 24 5 3 16 25-42 18
18. JIUL PETROȘANI 24 2 1 21 15-76 7

Etapa viitoare: Foresta - Steaua; CSM Reșița - Oțelul; FCM

Rezultatele etapei a 22-a: 
Parângul Lonea - Minerul Uricani 3- 
1; Șoimii Sibiu - Mine-Ral Rovinari 1- 
0; FC Drobeta Tr. Severin - Minerul 

Mătăsari 1-0; Termo Tr. Severin - Alprom Slatina 1-0; CFR Caransebeș - 
Petrolul Videle 2-0; Arsenal Sadu - Rulmentul Alexandria 0-3; Minerul Certej 
- Minerul Berbești 0-0; Petrolul Stoina - Petrolul Țicleni 1-0; FC Vâlcea - 
Minerul Lupeni 1-0; Unirea Drăgășani - Severnav Tr. Severin 1-2.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Petr. Videle - Arsenal S.; Rulmentul - Parângul; M. 
Uricani - Șoimii S.; Mine-Ral - Un. Drăgășani; Severnav - Drobeta 
Tr.Sev; M. Mătăsari - Minerul Certej; M. Berbești - Petr. Stoina; Petr. 
Jicleni - Termo; Aluminiu SI. - FC Vâlcea; M. Lupeni - CFR Caransebeș^

1. RULMENTUL 22 15 4 3 45-17 49
2. DROBETA TR.S. 22 15 3 4 38-13 48
3. M. BERBEȘTI 22 12 2 8 46-29 38
4. PETR. VIDELE 22 11 4 7 34-22 37
5. MIN. URICANI 22 11 1 10 39-39 34
6. PETR. STOINA 22 11 1 10 31-37 34
7. TERMO TR.S. 22 10 3 9 25-27 33
8. PARÂNGUL LONEA 22 10 1 11 32-45 33
9. PETROLUL U. DRÂG. 22 10 2 10 29-26 32
10. MINE-RAL ROV. 22 9 4 9 40-27 31
11. SEVERNAV TR.S. 22 9 3 10 36-29 30
12. CFR CARANSEBEȘ 22 10 0 12 42-36 30
13. MINERUL CERTEJ 22 9 2 11 33-31 29
14. ALUMINIU SLATINA 22 9 2 11 21-15 29
15. MIN. MĂTĂSARI 22 8 4 10 35-31 28
16. FC VÂLCEA 22 8 4 10 24-27 28
17. MINERUL LUPENI 22 9 1 12 30-39 28
18. ȘOIMII SIBIU 22 9 1 12 21-31 28
19. PETR. TICLENI 22 8 2 12 32-33 26
20. ARSENAL SADU 22 5 0 17 15-64 15

Jfr P/WZ/A 82^
e - - ---------------- -------- -

Rezultatele etapei: Poli 
Timișoara - ASA Tg. Mureș 0-0; 
Apullum A.l. - Olimpia S.M. 1-1; 
CFR Cluj -.UTA 1-1; Minerul

Motru - FC Baia Mare 1-0; Dacia Pitești - Vega Deva 2-0; Unirea Dej 
- Electroputere 3-0; Gaz Metan - ARO C-lung 5-4; Corvinul - U.M. 
Timișoara 2-0; Inter Sibiu - Gloria Reșița 1-0.

CLASAMENTUL
1. ASA TG. MUREȘ 20 11 4 5 31-20 37
2. FC BAIA MARE 20 11 3 6 40-24 36
3. GAZ METAN 20 11 3 6 29-21 36
4. OLIMPIA S.M. 20 10 5 5 33-27 35
5. MIN. MOTRU 20 11 2 7 29-26 35
6. UNIREA DEJ 20 11 1 8 28-23 34
7. DACIA PITEȘTI 20 10 3 7 29-23 33
8. POLI TIMIȘOARA 20 9 4 7 27-23 31
9. APULLUM A.l. 20 9 3 8 28-28 30
10. CORVINUL HD. 20 9 2 9 23-18 29
11. ELECTROPUTERE 20 9 1 10 30-26 28
12. ARO C-LUNG 20 6 8 6 28-25 26
13. INTER SIBIU 20 7 3 10 20-24 24
14. CFR CLUJ 20 6 3 11 23-35 21
15. U.T. ARAD 20 5 5 10 26-35 20
16. GLORIA REȘIȚA 20 6 1 13 24-35 19
17. UM TIMIȘOARA 20 5 4 11 26-12 19
18. VEGA DEVA 20 4 5 11 21-39 17

Etapa viitoare: Baia M. - Dacia Pitești; Gl. Reșița - CFR Cluj;
Vega Deva - Inter Sibiu; Electro - M. Motru; UMT - Gaz M.; ARO - Un. 
Dej; AS^ Tg. M. - Corvinul; Olimpia - Poli Timiș.; UTA - Apullum. 
---------------------------------------------------- ----------------- --------- --------------------------J

Q P/k/Z/4 Pj Rezultatele etapei a 17-a din 
15 martie: CFR Marmosim - Casino 
Ilia 2-1; ASA Aurul Brad - Victoria

Călan 2-0; Minerul Bărbăteni - Constr. Hunedoara 7-0; Retezatul Hațeg - 
Paroșeni - Vulcan 0-4; FC Dacia Orăștie - Metalul Crișcior 6-2; Minerul 
Teliuc - Min. Aninoasa 0-1; Minerul Livezeni - Minerul Ghelari 3-7.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Minerul Ghelari - Casino Ilia; Victoria '90 Călan - CFR 
Marmosim; Constructorul Hunedoara - ASA Aurul Brad; FC Paroșeni- 
Vulcan - Minerul Bărbăteni; Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg; Minerul 
Aninoasa - FC Dacia Orăștie; Minerul Livezeni - Minerul Teliuc.

1. AURUL BRAD 17 14 1 2 35-15 43
2. DACIA ORĂȘTIE 17 13 2 2 47-21 41
3. PAROȘ. - VULCAN 17 12 3 2 51-18 39
4. CFR MARMOSIM 17 9 3 5 31-22 30
5. VICTORIA CĂLAN 17 9 0 8 36-19 27
6. CONSTR. HD. 17 7 3 7 30-31 24
7. MIN.GHELARI 17 7 2 8 29-25 23
8. MINERUL BĂRB. 17 6 4 7 36-39 22
9. M. ANINOASA 17 6 2 9 29-28 20
10. MET. CRIȘCIOR 17 5 4 8 22-29 19
11. CASINO ILIA 17 5 2 10 27-37 17
12. M. TELIUC 17 3 6 8 25-29 15
13. M. LIVEZENI 17 4 2 11 26-19 14
14. RETEZATUL H. 17 2 0 15 17-79 6
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& DIVI2IA Dj
Retezatul Hațeg - 

FC Paroșeni - Vulcan 0-4
9

Duminică, într-un decor 
hibernal, demn de luna cea 
mai geroasă a anului, nu de 
martie, la Hațeg s-au întâlnit 
două echipe aflate la polurile 
opuse ale clasamentului, 
Retezatul - locul 14 - FC 
Paroșeni - Vulcan, locul 3 ce 
se află într-o dispută pentru 
promovare cu ASA Aurul 
Brad și Dacia Orăștie. Cu 
toate că oaspeții s-au pre
zentat cu formația lor de ba
ză, omogenă, cu mulți jucă
tori experimentați, divizionari 
B, au plecat la pauză la ves
tiar doar cu un avantaj mi
nim, 0-1, prin golul realizat în 
minutul 34 prin fundașul Tă
ios care printr-un șut - cen
trare l-a prins pe picior greșit 
pe Muszic și balonul a intrat 
în poartă. Să fim drepți, și 
până în acest minut și după 
aceea, oaspeții au presat 
mereu în jumătatea de teren 
a gazdelor, Damian, Banc, 
Scurtu, Miclăuș dând serios 
de furcă apărării Retezatului, 
în prima parte a meciului 
gazdele s-au apărat orga
nizat, aglomerând în preaj
ma careului liniile de apărare 
și de la mijloc, perioade 
lungi, rămânând în față doar 
Gavriluț și Moldovan.

în repriza a ll-a, oaspeții 
au ieșit mai deciși în atac, au 
sporit viteza de joc și pe 
fondul cedării fizice a gaz
delor au reușit să-și creeze o

I
I
I
I
I 
I
I
I

sumedenie de ocazii la poar
ta adversă, punctând nu mai 
puțin de 3 ori. La numai 2 
minute de la reluare, Miclăuș. 
pierde o mare ocazie de a 
înscrie și apoi, în min. 49, tot 
el trimite balonul în bara 
transversală, în min. 52, Da
mian ratează din apropiere. 
Și golul al doilea îl înscrie în 
min. 53 Damian șutând ne
cruțător de la 16 m sub bară. 
Profitând de degringolada 
din apărare, spațiile largi de 
acțiune, Damian din nou în 
min. 80 și Mitrofan (min. 84) 
stabilesc scorul final. în ulti
mele minute, Retezatul gă
sește forța să revină în atac 
pentru a marca golul de o- 
noare. Moldovan, Ștefoni și 
Brebu irosesc ocaziile avute 
și scorul rămâne net în fa
voarea merituoasei echipe 
din Paroșeni - Vulcan.

A arbitrat brigada din Hu
nedoara, loan Mândru, 
Zoltân Gergely și Cornel 
Pop.

Retezatul: Muszic,
Jurcăvăț, Fătu, Stroia, 
Buzgar, Bâhu. Brebu, Marin, 
Gavriluț, Ștefoni, Moldovan.

FC Paroșeni - Vulcan: 
Mârșava, Csipoi, Cioară, 
Fage, Tăios, Crețu (54 
Mitrofan), Scurtu, Voicu, 
Miclăuș (70 Epure), Banc, 
Damian.

Sabin CERBU
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Acum poți cumpăra numai cartela 
reîncărcabilă CONNEX GOI
Noul pachet CONNEX GOI PENTRU TELEFONUL îAUl 
conține o cartelă SIM relncârcabllâ, compatibilă cu cele 
mal noi modela de telefoane mobile.
Cu o valoare Inițială ce permite pînă la 60 da mlnuta 
da convorbiri naționala, cartela CONNEX GOI îți oferă 
un control complet asupra creditului, prin afișarea 
acestuia pe ecranul telefonului TÂUI
Cu telefonul TÂU. beneficiezi de toate avantajele rețelei 
CONNEX GSM, la care te poți conecta pe loc, fără 
documente, taxă de conectare sau abonament lunar, 
în plus, poți vorbi Imediat în străinătate, fără a fi nevoie 
de vreun depozit bancar.

Informații la: 302.11.11
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Dureroasa tranziție către 
economia capitalistă creea
ză, așa după cum putem ob
serva cu toții, mari dezechi
libre în societatea româneas
că. Greutățile economice se 
reflectă pe plan social, unul 
dintre cele mai vizibile efecte 
fiind creșterea infracționali- 
tății. Fenomenul trebuie con
trolat, nu doar prin combatere 
ci, mai ales, prin prevenire.

Anchetele sociale arată 
că pe plan mondial accentul 
se pune tot mai mult pe coor
donata preventivă a luptei 
împotriva criminalității. A- 
cesta este și motivul pentru 
care în luna mai a anului 
1994 s-a constituit la nivelul 
Inspectoratului General al 
Poliției Serviciul de Prevenire 
a Criminalității, iar la nivelul 
județelor s-au format com
partimente de prevenire.Ele

"Avicultorul"
Dănilă loader, de 48 de ani, 

din Vulcan, recidivist, s-a hotărât 
să se ocupe de avicultura. Nea- 
vând găini, s-a gândit că ar pu
tea să le "împrumute" pe ale 
vecinului său, Fulga Haralambie. 
Zis și făcut. A acționat în noap
tea de 5/6 martie a.c., însă F.H. 
l-a surprins. încercând să fugă, 
D.T. și-a lovit cu cuțitul vecinul, 
provocându-i răni foarte grave. 
L-a prins Poliția și l-a "scărmă
nat" de i-au zburat fulgii. 

vizează latura socială a acti
vității de poliție. Sunt stimulate 
comportamentele preventive 
din partea indivizilor și a gru
purilor sociale. Compartimen
tul de Prevenire a Criminalității 
din cadrul IJP Hunedoara cola

MAI BINE SĂ 
PREVII DECÂT SĂ 

SANCȚIONEZI
borează cu membrii comuni
tății, însă activitatea de preve
nire o-desfășoară toate depar
tamentele din cadrul Poliției.

După cum ne mărturisește 
dl locotenent colonel Mircea 
Negru, există o strânsă cola

Impozitul neplâtit
Jurj Gheorghe, de 43 de ani, din 

Călan, cunoscut cu antecedente 
penale, asociat unic la S.C. 
"MECAPILEMN" SRL, este cercetat 
în stare de reținere de către Poliție, 
în perioada 4 iunie-10 august 1996, 
el a eliberat în numele societății 33 
de chitanțe fiscale în valoare de 
45.570.000 de lei, pe care nu le-a 
evidențiat în contabilitate, evitând 
plata unui impozit de 17.418.402 lei. 
A fost arestat pentru infracțiunea de 
evaziune fiscală. 

borare cu Inspectoratul Școlar 
Județean, cu Direcția jude
țeană pentru protecția copilului 
și cu conducerile societăților 
comerciale. O atenție deose
bită se acordă și conlucrării cu 
mass-media locală.

Prevenirea delincvenței ju
venile ocupă un loc de frunte 
în preocupările Compartimen
tului. în acest scop se. organi
zează întâlniri cu elevii și cu 
cadrele didactice. Au loc, de 
asemenea, întâlniri cu părinții

"Comercianti" de»

cherestea
Polițiștii din Orăștie cerce

tează în stare de libertate grupul 
compus din Budușan Virgil, de 
18 ani, fără ocupație, Budușan 
Marin-Vasile, de 24 de ani, și 
Budușan Vasile, de 52 de ani, 
paznici la "SUINPROD" SA O- 
răștie, Milak Robert, de 24 de 
ani, din Gelmar, muncitor la S.C. 
"FOREST TRINAMOS" din Cluj 
Napoca - Filiala Orăștie, și Ava- 
siloaie lonuț, de 22 de ani, din 
Cigmău, fără ocupație. în peri
oada iunie-decembrie 1997, 
sus-numiții au sustras din in
cinta unității clujene mobilă și 
cherestea în valoare de

*• -....... — V
copiilor problemă. Cu toate 
acestea, starea infracțională 
în rândul minorilor se men
ține la cote destul de ridicate. 
La nivel județean, în anul 
1997 au comis diverse in
fracțiuni 1016 minori. Dintre 
aceștia, 429 sunt elevi, iar 
infracțiunile cel mai frecvent 
comise sunt furturile. Din 
punct de vedere statistic, 
numărul infractorilor minori a 
crescut cu 92 în anul 1997 
față de anul 1996.

Suntem siguri că efortu
rile Compartimentului de Pre
venire a Criminalității din ca
drul IJP Hunedoara nu vor 
rămâne fără rezultate. însă, 
creșterea gradului de secu
ritate și atenuarea conse
cințelor pe care le generează 
criminalitatea sunt obiective 
pe care trebuie să le avem cu 
toții în atenție.
_________ ________________ s

2.800.000 de lei, materialele 
fiind recuperate.

CEC fals
Este cercetat în stare de 

libertate de către polițiștii din 
Hunedoara Zuberecz Richard- 
Remus, de 31 de ani, din Timi
șoara care, în calitate de repre
zentant al S.C. "INTERLATIN 
EXIM" SRL București, a ridicat 
laminate de la SC "COMSER" 
Hunedoara, emițând o filă CEC 
în valoare de 151.618.413 lei, 
deși nu avea acoperire în bancă. 
Va răspunde pentru comiterea 
infracțiunii de înșelăciune.

Rubrică realizată cu 
sprijinul i.J.P.Hunedoara

MIC DICȚIONAR 
JURIDIC

Despre lege
în țara noastră ca și în ori

care altă țară, relațiile dintre 
oameni nu se desfășoară la în
tâmplare ci potrivit unor norme 
care reglementează aceste ra
porturi în care intrăm unii cu alții. 
Și este și normal să fie așa, 
pentru că fiecare dintre noi, de la 
vlădică până la opincă - cum se 
spunea pe vremuri - trebuie să 
ne supunem legii, prevederilor 
sale.

Legea de bază a țării, a fie
cărei țări, este Constituția. Ea 
este, cum se mai zice, mama 
legilor. Nici o lege, nici o prevedere 
legală nu poate fi decât așa cum 
stabilește, în mare, Constituția.

Constituția prevede drep
turile și îndatoririle fundamentale 
ale oamenilor în societate și 
garantează respectarea lor. Da
că noi cunoaștem legile și res
pectăm avutul și demnitatea,

Ce este testamentul?
Testamentul este un act în

cheiat de o persoană și prin care 
își manifestă anumite dorințe 
privind împărțirea bunurilor sale 
după deces. El este un act de 
voință, adică nu se poate face 
sub amenințare ori prin inducere 
în eroare, cele întocmite în astfel 
de condiții putând fi anulate.

Testamentul poate fi olograf, 
adică scris, semnat și datat de 
cel în cauză, ori încheiat la 
notariat.

Testamentul poate fi cu titlu 

viața altora, atunci și ceilalți 
trebuie să le respecte pe ale 
noastre.

Potrivit Constituției, în stat 
există trei puteri: Puterea legis
lativă (adică aceea care face 
legile), Puterea executivă (adică 
aceea care conduce adminis
trația țării) și Puterea judecă
torească (adică aceea care ve
ghează ca legile să fie respec
tate și cei care le încalcă să fie 
sancționați).

Să reținem deci că este în 
interesul fiecăruia să cunoască 
și să respecte legile, pentru că, 
așa cum le respectăm noi, tre
buie să le respecte și alții. Cei 
care nu le respectă... cunosc și 
suportă sancțiunile ce se aplică.

Toate legile trebuie să se 
înscrie în principiile stabilite de 
Constituție, care nu întâmplător 
este denumită ... mama legilor.

universal sau cu titlu particular, 
în sensul că poți lăsa cuiva toată 
averea ta sau numai un anume ' 
bun (de exemplu, mașina).

în cazurile în care testatorul, 
adică cel care face testament, are 
copii, nu îi poate înlătura de la 
moștenire. Dacă procedează ast
fel, copiii pot să-l atace ulterior 
decesului.Testamentul poate fi 
revocat de cel care l-a întocmit, 
fără să fie nevoie de indicarea 
motivelor ce l-au determinat la 
acest lucru.
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"Prieteni, eu știu că vorbele pe care ie voi spune | 
sunt adevărate. Cu multă trudă se găsește adevărul și ■ 
cu greu pătrunde în suflet crezarea. ”

Empedocles •

Răspundem
LmiOluui

1. Dna Delia Muntean din 
Brad ne întreabă cum se pot 
vinde și cumpăra acțiuni.

Stimată doamnă, o persoană 
fizică poate cumpăra și vinde 
acțiuni, fie pe cont propriu, prin 
intermediul unei societăți de valori 
mobiliare, fie devenind agent pen
tru valori mobiliare. Agentul pentru 
valori mobiliare este o persoană 
fizică legal autorizată care, acțio
nând ca reprezentant exclusiv al 
unei societăți de valori mobiliare, 
execută ordine de vânzare/cum- 
părare în numele și pe contul 
societății respective.

2. Dnul Ciaudiu Stanciu din 
Simeria dorește să știe cum se 
pot obține titlurile de stat și ce 
reprezintă acestea.

Titlurile de stat sunt înscrisuri 
emise de către Ministerul Finan
țelor. Acestea concretizează o 
creanță financiară asupra emi
tentului, garantată în mod expres 
și necondiționat de statul român. 
Titlurile de stat pot fi cu sau fără 
dobândă. Cele cu dobândă sunt 
cele vândute la valoarea nomi
nală, emitentul plătind periodic 
dobânzi pentru ele, în confor
mitate cu condițiile stipulate în 
prospectul de emisiune. Titlurile 
care nu sunt purtătoare de do
bândă, sunt vândute inițial la un 

Pagină realizată de Valentin NEAGU. Andrei NISTOR

preț mai mic decât valoarea no
minală. diferența dintre prețul
■ •OUGil y > U 1 UCj IlUlliiiiultl

zentând profitul cumpărătorului.
Titlurile de stat cunosc două 

tipuri de piețe: cea primară, care 
constă în oportunitățile de vân
zare pentru prima dată a titlurilor 
de stat, și piața secundară, care 
reprezintă totalitatea operațiu
nilor de vânzare-cumpărare și 
alte operațiuni cu titluri de stat 
aflate deja în circulație. Tran
zacțiile se desfășoară în inte
riorul termenului de scadență.

3. Dna N.B. din Dobra do
rește să afle cine stabilește 
valoarea chiriei pe care o socie
tate comercială cu răspundere 
limitată o plătește proprietarului 
pentru un teren intravilan pe care 
acesta are o investiție.

Valoarea chiriei care urmează 
a fi plătită de o societate comer
cială pentru folosirea terenului pe 
care acesta are o construcție se 
stabilește prin negociere cu propri
etarul acelui teren. Suma care 
urmează să fie plătită trebuie să 
figureze în contractul de închiriere, 
în cazul în care proprietarul do
rește majorarea chiriei într-un 
cuantum inacceptabil, posibilitate 
care nu reiese din conținutul con
tractului, chiriașul poate solicita 
instanței să-l oblige pe proprietar 
la respectarea prevederilor con
tractului sau poate să ceară re
zilierea acelui contract.

Sold depășit
Societatea comercială "Pro

teus Impex" SRL din Orăștie a 
încălcat Ordonanța Guvernului 
nr. 15/1996, modificată prin 
O.G. nr. 26/1997, depășind sol
dul casei, a cărui valoare este 
de maximum 10 milioane. So
cietatea a fost amendată cu 5 
milioane de lei.

Fără autorizațief
S.C. "Tom F&Company C 

Riviera Prest lmpex"SRL din 
Hunedoara nu îndeplinea con
dițiile legii, funcționând fără 
autorizație de la primărie. A fost 
încălcat astfel articolul 1, litera 
"A", al Legii nr. 12/1990 repu
blicată. Comisarii Gărzii Finan

Garda Financiară în acțiune
!

ciare Hunedoara au amendat 
societatea în cauză cu 600.000 
de lei, confiscând și beneficiul 
de 715.000 de lei obținut pe 
perioada când funcționa fără 
autorizație.

Fără T.V.A.
Societatea comercială "Sar- 

tex" S.A., cu sediul în Deva, nu 
și-a respectat obligația plății 
TVA, calculându-i-se majorări 
de întârziere în valoare de 
79.087.000 de lei. Nu și-a 
onorat nici obligativitatea privind 
plata impozitului pe salarii, va
loarea majorărilor de întârziere 
calculate pentru această aba
tere ridicându-se la peste 
18.000.000 de lei. Cele două 
sume vor trebui plătite în ter
men de șapte zile.

Calcule eronate
S.C. "Tudoran Comimpex" 

SRL din Hunedoara și-a cal
culat eronat cheltuielile pentru 
perioada ianuarie-decembrie 
1997. A fost diminuată valoarea 
creanței fiscale datorate sta
tului, intrând astfel sub inci
dența Legii nr. 87/1994. Amen
da aplicată a fost de 300.000 de 
lei, iar cei 590.000 de lei repre
zentând valoarea sustragerii au 
fost confiscați.

Evidentele 
Primare lipseau

S.C. "Pucino Comprest" 
SRL din Vulcan nu avea, la data 
efectuării controlului Gărzii Fi

nanciare, întocmită evidența 
primară privind intrările și ie
șirile de mărfuri din magazin. 
Societatea în cauză nu avea 
întocmită nici balanța de verifi
care pe luna ianuarie 1998, 
încălcând astfel Legea nr. 87/ 
1994. Amenda aplicată a fost 
de 3 milioane de lei.

Venituri 
neînre^istrate
Societatea comercială "Stu

diu Reva Serv Corn" SRL din 
Lupeni nu și-a înregistrat în 
evidențele contabile veniturile 
realizate din activitatea de co
merț. A încălcat Legea nr. 87/ 
1994, fiind amendată cu 2 mili
oane de lei.
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AVEM O VIATA TRISTA, UN TRAI NEFERICITI "
Cu sinceritate, de vorbă cu cetățeni din municipiul Orăștie

Cu oamenii poți discuta 
pe orice temă, cu convinge
rea că dialogul poate îmbrăca 
un ton decent, civilizat. Dacă 
însă aduci vorba despre 
viață, despre traiul de zi cu zi, 
ți-e dat să auzi păreri și 
expresii care, pur și simplu, îți 
fac părul măciucă, chiar dacă 
ai puține fire pe cap. Ne-am 
convins de acest fapt stând

de vorbă recent, cu sinceritate, 
cu oameni ai municipiului 
Orăștie, pe care i-am abordat 
pe stradă, fără nici o alăgere. 
Le-am pus tuturor abeeași 
întrebare:

- Ce părere aveți despre 
modul cum trăiesc in această 
perioadă românii?

lată, în continuare, 
păreri am consemnat:

ce

Lazăr Stoica: Românii au. 
o viață tristă, un trai nefericit. 
Banii sunt puțini, iar prețurile 
cresc continuu.

- în aceste condiții unde 
credeți că vom ajunge?

L.S.: Nu știu. Nu ne spune 
nimeni spre ce ne îndreptăm, 
unde se duce țara.

Vaier Mureșan: Toți 
oameni țării - cu excepția 
îmbuibaților pe diferite căi, 
mai ortodoxe sau nu - suferim 
din cauza prețurilor tot mai 
mari la alimente. După 
scumpirea recentă a benzinei

Verde în fată
și motorinei ne așteptăm la o 
nouă explozie a prețurilor.

- Ce credeți că ar trebui să 
facă guvernanții?

- Să controleze prețurile, să 
nu le lase să le stabilească 
comercianții, cei care vor să se 
îmbogățească pe seama celor 
mulți și necăjiți.

Marin Cenușă: Cel mai 
greu o ducem noi, pensionarii. 
Pensiile sunt mici, iar prețurile o 
iau mult înaintea indexărilor. 
După o viață de muncă avem 
pensii de batjocură.

Oamenii mănâncă mai puțin, 
dar, oare, nu se mâi spală?
Dna Elisabeta Fira, vân

zătoare la o alimentară im
portantă a municipiului, opina:

- Vânzarea de alimente s-a 
prăbușit serios în ultima vreme.

- înseamnă că oamenii nu 
mai mănâncă, unii dintre ei?

- Ba mănâncă, că fără 
mâncare nu pot trăi, dar mai 
puțin. Cumpără mezeluri cu 
suta de grame, ba chiar 50 de 
(țrame. Vin la magazin și spun: 
“Dați-mi cutare sau cutare de o

mie de lei, că numai atâția bani 
am”. Le dăm, ce să facem?

- Unitatea este bogat 
aprovizionată.

- Așa este. Avem de toate, 
dar ce folos, că nu se cum
pără? Și mai este o treabă: 
alimentele sunt alterabile, au 
timp de garanție. în săp
tămâna trecută, de exemplu, 
n-am vândut nici o bucată de 
săpun. Mă întreb și eu: oare 
oamenii nu se mai spală?

Mincinoșii

România încotro?
Le-am spus celor trei cu 

care am stat de vorbă în 
centrul Orăștiei că, uite, după 
ce guvernul a mărit prețurile 
la combustibil, dl Ciumara a 
anunțat scăderea prețului la 
benzină. Unul din cei trei a 
răbufnit nervos:

- Cu o sută de lei. Ce-i 
aia? Cu o sută nu poți

cumpăra nici un chibrit. Avem 
un guvern de tembeli.

Altul a continuat:
- Lumea este îngrozită, îi 

blestemă și-i înjură pe cei 
aflați la cârma tării. Și pe bună 
dreptate, după părerea mea, 
pentru că duc România spre 
prăpastie, iar pe oameni la 
disperare.

O doamnă, care n-a vrut 
dă-și spună numele, a fost 
foarte vehementă:

- O să ajungem muritori de 
foame, pur și simplu, dacă 
prețurile o iau din nou razna, 
cum se zice. într-o singură zi, 
la privatizați prețul se modifică 
de trei ori.

- Razna ați spus? Gu
vernanții susțin că după ce s- 
a scumpit benzina și motorina, 
prețurile vor crește cu 5-6 la 
sută.

- Cine-i mai crede, după 
ce ne-am convins că ne mint 
mereu? Astăzi spun una, 
mâine alta, tocmai pe dos. Eu,

apropo de prețuri, mi-am 
redus rația de fumat la zece 
țigări “Dacia” pe zi. Atâtea 
pot cumpăra.

- Ei, la țigări se poate 
renunța.

- Așa este, dar n-am de 
gând s-o fac. Când oamenii 
văd că prețul de azi este mai 
mare decât ieri, le zic 
vânzătorilor: “Iar le-ați 
scumpit, bată-vă Ăl de sus!” 
, - Prețurile cresc fiindcă 

piața este liberă.
- Cei care conduc țara ar. 

trebui să controleze, pentru 
o vreme piața, până trecem 
greul în care am ajuns.

Idei, păreri, propuneri. Ele reflectă fidel starea de spirit a 
oamenilor și cei aflați la putere ar trebui să le ia în seamă. 
Altfel, cum zice românul, Doamne ferește!

Traian BONDOR

Veștile, presa le aduc
noastre

POȘTAȘII
în drumurile noastre 

spre sursele de docu
mentare în toate localitățile 
județului, nu îi ocolim nici 
pe unii dintre cei mai 
apropiați de noi, ziariștii - 
poștașii. Așa l-am cur 
noscut și pe Petru Seleșan, 
șeful Agenției poștale din 
Lăpugiu de Jos. Am 
discutat despre activitatea 
dumnealui, dar și a 
colegilor săi - Raica Romi 
din zona Lăsău - Tisa, 
Florinei Borca (Ohaba - 
Fintoag), loan Goleșie 
(Coșești - Holdea). Cu toții 
sunt persoane foarte 
cunoscute în aceste sate. 
Ei aduc oamenilor, în cele 
mai multe situații, veștile 
bune, de la copii, frați, 
surori, plecați la școli, în 
armată sau care sunt 
angajați în alte părți. Sunt și 
vești mai puțin plăcute, 
unele chiar rele. Ce să-i 
faci, așa este și în viață, nu 
toate pot fi numai bune.

- în activitatea noastră, 
un loc important îl ocupă 
difuzarea presei, a 
abonamentelor mai bine zis 
- ne-a precizat dl P. 
Seleșan. Și facem tot ce 
depinde de noi ca ziarele să 
ajungă la timp la abonați. 
Deși în localitățile comunei 
Lăpugiu de Jos locuiesc 
mulți săteni cu gospodării 
mici, unii săraci, totuși între 
120-140 de familii sunt 
abonate în principal la coti
dianul județean “Cuvântul 
liber”, iar alții sunt abonați 
la diferite alte ziare din țară.

- Dumneavoastră ii 
cunoașteți bine pe cititorii 
ziarului nostru, vă mai 
spun și de necazurile cu 
care se confruntă în viața 
de zi cu zi. Ce ar trebui să 
reliefăm mai pregnant în 
ziar?

- Păi, în primul rând, să 
se regăsească viața lor 
(deloc ușoară), a celor 
care trăiesc la sate. îi 
“omoară” pe bieții oameni 
cheltuielile ce trebuie să le 
facă cu lucrările agricole - 
aratul, semănatul și 
recoltatul, cu procurarea 
semințelor. Cel mai mult îi 
doare pe sătenii noștri 
lipsa veniturilor și deci a 
banilor. Dezorganizarea ce 
s-a produs în comerțul de 
la țară, în majoritatea 
magazinelor, aprovizio
narea cu cele necesare 
fiind sub orice critică, 
obligă pe oameni să se 
deplaseze la Dobra, Ilia, 
chiar la Deva, pentru 
multe cumpărături. Dar 
câți pot achita costul unui 
bilet dus-întors până la 
Deva, acum după ce 
benzina a ajuns la 4.500 lei 
litrul? Cu banii de autobuz 
ar putea cumpăra produse 
de la magazinul sătesc. 
Este numai un aspect al 
vieții la țară. Dar omul are 
treburi la organismele și 
instituțiile județene, la 
policlinică, spital. Câte 
probleme nu se ivesc în 
viața oamenilor?

Sabin CERBU

Ei ^tiu că timpul 
nu are răbdare
întrebarea “Ce ați întreprins 

așteptarea bugetului” am 
adresat-o de data aceasta 
primarului municipiului Brad și 
celui al comunei Crișcior - două 
localități cu probleme deosebite 
și toate așteptându-și rezol
varea finanțării de la buget.

"în ce ne privește, spunea 
domnul Aurel Benea - primarul 
Bradului - cred că am folosit 
bine cele două luni trecute din 
an și cei 8,3 la sută pe lună din 
exercițiul financiar bugetar al 
anului trecut în interesul obștii.

în programul nostru de 
dezvoltare economico-socială 
până în anul 2001 ne-am 
propus soluționarea corespun
zătoare a alimentării cu energie 
termică și apă curentă a celor 
3485 apartamente din blocuri. 
Acțiunea este foarte complexă 
dar și foarte stringentă. RENEL 
ne-a somat că nu mai 
administrează centrala de 
termoficare de la Gurabarza

în
Primarul Bradului ne-a 

vorbit de multe alte probleme 
pe care Consiliul local și 
Primăria le-au avut în 
preocupări. Vom reveni la ele 
pe parcurs, unele necesitând 
tratarea în conexiune cu 
altele, a căror rezolvare 
depinde de factori externi în 
cea mai mare măsură.

Spre ce s-a orientat 
prioritar Consiliul local și 
Primăria comunei Criscior în 
aceste două luni și ceva din 
anul în curs? Ne informează 
dl loan Bașa - primarul 
comunei.

"în limita celor 8,3 la sută 
cât am putut cheltui lunar, pe 
lângă asigurarea continuității 
funcționării administrației de 
stat, ne-am plătit parțial sau 
total o serje de datorii pentru 
lucrări executate anul trecut 
și pentru care nu am avut 
finanțare acoperitoare. Este 
vorba de două poduri peste

IN AȘTEPTAREA 
BUGETULUI

decât 4 ani. Unul a trecut. Ce 
am întreprins noi?

Am preluat de la CET 
Mintia documentația tehnică 
pentru centrala de termoficare 
în trei variante de combustibil, 
am licitat reactualizarea ei și la 
sfârșitul lunii o vom avea 
reactualizată.

în ce privește partea de 
exploatare în oraș a ter- 
moficării, din cele 8 puncte de 
termoficare mai avem de 
modernizat, prin înlocuirea 
schimbătoarelor de căldură cu 
altele mai performante, doar 
unul. Tot la acela avem de 
înlocuit rețeaua termică 
exterioară aferentă.

O altă acțiune de anvergură 
din același program este 
gazeificarea orașului cu tot 
ceea ce presupune aceasta.

întrucât soluția inițială de 
racordare a noastră la con
ducta magistrală care ali
mentează Termocentrala 
Mintia și Casial Chișcădaga 
s-a dovedit inadecvată, s-a 
adoptat soluția de racordare la 
Băcia. Ce-am făcut noi în acest 
an pentru promovarea cât mai 
rapidă a lucrării? Am comandat 
și vom obține foarte curând 
studiul de fezabilitate pentru 
lucrare. în paralel am dus 
tratative și am obținut acceptul 
celor mai mulți dintre 
proprietarii de terenuri de pe 
raza localităților Băcia, Simeria, 
Deva, Șoimuș și Vălișoara, pe 
care urmează să le străbată 
conducta magistrală”..........— — ■ —.......

Crișul Alb executate de 
șantierul Rîu Mare Retezat și 
S.C. DoimarS.A. Deva.

Am mai plătit datoriile 
făcute cu încălzirea în anul 
trecut a Liceului din 
Gurabarza.

Acestea au fost datorii. 
Pentru activitatea din acest 
an am început aprovizi
onarea cu lemne de foc a 
unor școli. De asemenea, am 
început-repararea unor dru
muri în Zdrapți și Gurabarza.

Am actualizat programul 
de dezvoltare economico- 
socială până în 2001, program 
în care avem cuprinse multe 
acțiuni interesante pentru viața 
socială a comunei, dar nu 
putem discuta deocamdată 
despre ele, finalizarea costând 
mulți bani, pe care bugetul nu- 
i are. Tangențial este vorba de 
extinderea alimentării cu apă a 
comunei din sursa în 
construcție de la Mihăileni, de 
introducere a gazului metan în 
comună. Tot în acest program 
avem cuprinsă însă și 
decolmatarea rețelelor de 
canalizare, colmatate de 
inundații. Pe aceasta sperăm 
să o începem în curând".

Punem punct acestor 
rânduri cu promisiunea, așa 
cum am afirmat, de a reveni la 
unele din problemele muni
cipiului Brad și comunei 
Criscior, care s-au relevat cu 
acest prilej.

ion CiOCLEi 
 Corne! POENAR

Ajutoare 
uiirnairlitaiire

Filiala Județeană de Cruce 
Roșie Deva a distribuit, la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
ajutoare umanitare în valoare 
de 9 milioane lei unor persoane 
vârstnice din județ. Banii 
pentru alimentele distribuite au 
fost donați de Crucea Roșie 
Germană. Iar beneficiarii 
ajutoarelor au fost asistații 
caselor de bătrâni din Geoagiu, 
Brad și Lonea, care au primit 
zahăr, ulei, margarină și făină 
de mălai, în funcție de numărul 
asistaților, în valoare totală de 
4,5 milioane de Iei. Au mai 
beneficiat de alimente peste 90 
de membri ai Uniunii Vete
ranilor de Război Deva, care au 
primit pachete în valoare de 
43.200 lei fiecare, conținând 
zahăr, ulei, orez, margarină, 
făină de mălai și albă, conservă 
de carne. (V.R.)

i-a arătat palmele zicând:
- Am eu palme de salahor, 

doamnă dragă?

Palme fine
într-o joi, la magazinul de 

mobilă din centrul muni
cipiului Brad, a sosit o mașină 
încărcată cu patru dulapuri 
mari și grele. Dna Rozalia 
Henț, șefa de unitate - care 
ne-a relatat întâmplarea - s-a 
apropiat de un grup de patru 
tineri ce stăteau la taclale in 
apropiere, pe unul dintre ei 
cunoscându-l, și a zis:

- Radule, vii tu și prietenii 
tăi să descărcăm dulapurile? 
Vă plătesc cât cereți.

Radu și încă unul din cei 
patru au răspuns chemării, 
ceilalți doi nu s-au mișcat din 
loc. După ce treaba s-a 
terminat - în doi timpi și trei 
mișcări, cum se zice - unul din 
cei care n-au participat la ea 

^s-a apropiat de dna Henț și

Nelămurita
Dl loan Bașa, primarul 

comunei Crișcior, ne-a relatat o 
întâmplare: într-o zi, nu de mult, 
a venit la dumnealui o femeie 
nemulțumită de suprafața 
primită în posesie, conform 
Legii fondului funciar. Au fost 
scoase la iveală registrul 
agricol, cererea de înscriere in 
fostul CAP și i s-a demonstrat 
că a primit pământul la care are 
dreptul. Trei ore și ceva a durat 
discuția la capătul căreia dna 
venită în audiență s-a declarat 
tot ‘nemulțumită susținând că 
nu i s-a dat dreptate. Dreptatea 
cui? A dumneaei.

Indignare
Un cititor al ziarului 

nostru ne scrie: ,,Cu mult 
regret, am constatat o stare 
de nesimțire. La postul 
național TVR 1 , la jurnalul 
dă la ora 20,00, intr-o seară 
de sfârșit de februarie, 
printre știrile de primă 
importanță, când audiența 
era maximă era și urmă
toarea: ,,Nu s-a putut dovedi 
vinovăția de viol a gene
ralului Nițu, din lipsă de 
suficientă spermă! (mai 
abitiră știre decât în cazul 
Clinton). După părerea 
redacției de știri a TVR 1, 
această ,,noutate" intere
sează populația, în actuala 
etapă când „țara piere”? Să 
ne plângem de milă!

(Cu părere de rău, 
unul dintre cititorii 

„ Cuvântului liber”). 
___________________________/



VÂNZĂRI
V CUMPĂRĂRI

• Cumpăr teren, preferabil 22 De
cembrie (Ceangăi). Tel. 092/281379, 
sau 228811, după ora 20 (2689)

• Vând apartament 2 camere, 
Gojdu. Tel. 217026 (2669)

• Vând casă, grădină 0,6 ha. în 
Herepeia. Informații Leșnic, nr.181, 
familia Mariș (2852)

• Vând apartament cu două camere, 
bl. 13 A, ap. 12, zona Astoria (2806)

• Vând casă mare, cu grădină în 
Deva,str.Vulcan,41,cu 100.000 DM, 
negociabil. Tel. 623297 (2805)

• Vând casă, central, garaj, anexe, 
grădină, stațiunea Vata, Hunedoara. 
Tel. 651075 (2762)

• Vând mașină erbicidat 1200 I, 
MIG 04, cultivator. Tel. 7X5026 (2650)

• Vând Honda Acord, an fabricație 
1985, avariată, pentru piese. Tel. 
213012 sau 215120 (2664)

• Vând tractor 650, combină CP 
12, motor Saviem, motor IFA. Tel. 
213961, după ora 16 (2663)

• Vând Ford Sierra Break, 1988, 
înmatriculat, preț convenabil. Tel. 
651579, 094/561588. (2760)

• Vând mașini înghețată, ieftine,
italiene și germane. Tel. 059 341639 
(40866)_________________________

• Firmă autorizată vindem balanțe 
tip Sibiu, mecanice și electronice, 
asigurăm service, preț fabrică. 
Deva, Horea, 18.Tel.219260(2681)

• Vând frigider Frigero-Super, 
amplificator audio Akai-AMU 41 și 
benzi pentru magnetofon. Tel. 
215437 (2692)

• Cumpăr sau închiriez spațiu 
comercial în Deva, preferabil alimen
tație publică. Tei. 627366, între orele 
11-13 (2688)

• Vând SNC fără datorii. Balata 
nr.47 (2673)

• Vând imprimantă nouă, 650.000, 
calculator 386 color, 2.100.000. Tel. 
260393 (2854)

• Vând vacă gestantă și două 
vitele, Visirin Albut, Bârcea Mare, 
nr.32 (2693)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potentă, afrodisiace, 
092/342628,092/342629. (OP).

• Vînd orice telecomandă pentru 
televizor (90.000), video, satelit. 092/ 
368868 (5962)

• Vând mașină înghețată, profe
sională, congelator vitrină verticală. 
Plata în rate, tel. 711955,092/356273 
(1313)

• Vând jocuri distractive, video și 
Flipper la preturi avantajoase. Tel. 
651077. (2758)

• Vând chioșc aluminiu, 52 mp, bar 
plus ABC, 38 milioane, tel. 054/ 
718708 (1315)

• Vând boilere și centrale termice, 
pe gaz, import. Execuție instalații 
sanitare și de încălzire centrală. Tel. 
092/701072, 723908 (1319)

• Vând două mașini spălat Whirl
pool, fără încălzitor, 5 programe. 
Informații tel. 722909 (1317)

PIERDERI

• Pierdut carte de indentitate, seria 
B 134049. O declar nulă (1563)

• Pierdut legitimație de serviciu 
eliberată de Siderurgica SA, legiti
mație și carnet student, legitimație de 
bibliotecă pe numele Nagy Alexandru, 
eliberate de Institutul de Inginerie 
Hunedoara. Le declar nule. (1320)

hală metalică (betonată), 24 x 12 m, 
și trei încăperi pentru birouri (din 
zidărie), energia electrică 380 V și 
220 V. Se va asigura paza, poziție 
avantajoasă la drumul national, tel. 
054/247055, 054/241495 (1282)

OFERTE DE
SERVICII

• Transport marfă cu autocamion 
de 3,5 tone. Tel. 623362 (2679)

• Măsurători topografice execută 
inginer autorizat. Tel. 220880 (2682)

• Contabil autorizat țin evidențe con
tabile. Informații Brad, tel. 651612 (2861)

• Angajăm agent comercial pentru 
distribuție de produse chimice, 
reactivi și aparatură de laborator. Se 
oferă salariu, plus comision. Se cer 
de preferință studii superioare de 
chimie sau specialități înrudite. 
Informații la tel. 218402 (2853)

• Efectuez transport marfă 1 tonă, 
intern, preț 1300 lei/km. Informații tel. 
218621 seara (2804)

• Pronto Universal Deva angajează 
lucrători depozit. Interviul va avea loc 
miercuri, 18.03.1998, ora 14 la sediul 
firmei din str. Apuseni, nr.1 (Sarmintex)

• Doriți 2.000.000 lei în buzunar? 
Sunați azi, start mâine! D.S Max 
Canada deschide în România 30 de 
noi divizii de marketing-management. 
Pregătire gratuită pentru formare. 
Experiența nu este necesară. Tel. 
627527, d-ra Melissa. (2700)

• Unitatea Militară 01099 Brad 
organizează în data de 02.04.1998, 
ora 11, licitație publică deschisă cu 
strigare în vederea vânzării de cai, 
rasa Hutul. Informații suplimentare 
la tel. 651440, int. 12.(2761)

COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere în suflet soția, 
copiii, ginerele, nora și nepoții 
anunță că astăzi, 17 martie, se 
împlinesc 6 săptămâni de la tre
cerea în neființă, după o lungă și 
grea suferință, a celui ce a fost un 
bun soț, tată, socru și bunic

SZOCSIOAN (IANOȘ)
Nu te vom uita niciodată. Dormi în 

pace suflet drag. (2540)

DECESE

DIVERSE

ÎNCHIRIERI

• S.C. Orăștietrans S.A. Orăștie 
închiriază, în condiții avantajoase, 
spațiu de producție sau depozitare

• Asociația Familială "Ursic Trans 
Oana" Beriu, cu activitate de trans
port, funcționează în baza auto
rizației 14437/98. (2696)

• Biserica Penticostală Orăștie vă 
invită săptămâna aceasta la evan
ghelizare în fiecare seară, de la ora 
18, pe strada D.Gherea. (1284)

' • Multe mulțumiri personalului de 
la Mina Certej, Societăților Comer
ciale Ardis-Metal Deva, Rempes 
Deva, vecinilor, precum și tuturor 
participanților la dureroasa pier
dere a unicului fiu, soț și tată

NENADOVDUȘAN ȘTEFAN
(2859)

■ Sincere condoleanțe transmitem 
doamnei Aurica Moldovan la dece
sul mamei sale. Mariana și Menaru 
Blăjan. (2808)

• Salariații Filialei Cinematografice 
Hunedoara - Deva deplâng moar
tea fulgerătoare a colegului

GÂRDOGEZA
de 58 ani. Suntem alături de familia 
greu încercată. Dumnezeu să-l 
ierte! (2867) 

Anunț:v
Sunt convocați la Adunarea Generală, care 

va avea loc în data de 20.03.1998, ora 10.00, la 
sediul societății din Deva, str. Portului, nr. 2.

Acționarii SC Agrotransport SA Deva
Ordinea de zi a adunării generale este următoarea:
1. Raportul de gestiune pe anul 1997;
2. Raportul comisiei de cenzori asupra bilanțului 

contabil pe anul 1997;
3. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și 

pierderi;
4. Casarea unor mijloace fixe și propuneri de 

dezmembrare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune;
5. Diverse.

S.C. COMFRUCT SA
DEVA

S.C. ALBAPAM S.A. Alba
(Moara de grâu Alba lulia) 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 5, 
tel: 058/815525, 058/811646

Oferă spre vânzare celor interesați:
J Făină albă tip 650, 1770 lei/kg + TVA; 
7 Târâte -de grâu, 525 lei/kg + TVA 
Condiția de livrare este FRANCO-DEPOZIT- 

FURNIZOR.
Plata se face la livrarea mărfii.

\S.C. "ELCO'S.A. 
Deva

Cu sediul în Deva, str. G. Enescu, 
nr. 39 A

Convoacă Adunarea 
Generală a Acționarilor f

La sediul societății, în data de 
31.03.1998, ora 8, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Raportul de gestiune pe anul 1997;
2- Bilanțul contabil și contul de profit și 

pierderi pe anul 1997;
3. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1998;
4. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului pre

văzut în statut, a doua adunare se va ține 
în ziua de 07.04.1998, ora 8, cu aceeași 
ordine de zi.

------- ■ ------------

Managerul
S.C. TRANSILVANIA S.A.

Cu sediul in Deva, str. O. Goga, nr. 2, 
tel: 211485, 217309

Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor

pentru data de 03.04.1998, ora 10, la 
Restaurant Rapid Deva, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Raport de gestiune al managerului asupra 
rezultatelor economico-linanciare obținute în anul 
1997, pe baza bilanțului și contului de profit și 
pierderi;

2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea 
economico-financiară pe anul 1997;

3. Aprobarea bilanțului contabil și contului de 
prolit și pierderi pe anul 1997;

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 1998;

5. Alte probleme ce necesită aprobarea adunării,
vs ■ ■ .....................-..... ..........

iz S.C. APllOTEllllA S.A. 'i
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu | 

, plata prin instrumentele de decontare cunoscute și . 
1 prin cupoane agricole.
! Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 I 
| lei și 105.000 lei/sac, în funcție de sortiment și |
■ conținut de substanță activă.
* De asemenea, livrează întreaga gamă de 1 
I pesticide, fără adaos comercial, din producția I 
| OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia. | 
I Livrarea se face la prezentare, având stoc ■
■ asigurat, en gros și en detail. !
' Pentru această acțiune căutăm distribuitori și I 
| remizieri din județ.
I Informații la sediul S.C* APROTERRA i
■ S.A. Simeria, telefoane: 054/260424, ■
!k260966. J

organizează în data de 06.04.1998 concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

3 lucrător gestionar
O vânzător

Condițiile de participare la concurs sunt 
următoarele:

> absolvent de liceu
> cunoștințe de contabilitate și operare 
pe calculator (pentru postul de lucrător 
gestionar)
> vârsta maximă 35 ani.

Dosarele se depun la sediul societății, 
până la data de 25.03.1998 și vor cuprinde:

7 cerere pentru participare la concurs
7 curriculum vitae
7 copie diplomă de studii
7 copie diplomă cursuri absolvite.
Tematica și informații, la sediul societății din 

str. Depozitelor, nr. 17, Deva, jud. Hunedoara 
sau la tel. 223555.

IL--------- ------------------- -------------------------------------------------------—-------------■------------ ---- -------

ROM WEST EURO SRL 
Firma mixta olandezo-romănâ 

flngajeazâ pentru depozitul Deva
GlîSTIONAR-CONTABIL

Condiții de angajare:
® autoturism sau posibilitate de deplasare;
® experiență în gestiune;
® experiență în lucru pe calculator;
® vârstă până la 35 de ani (numai bărbați);
® recomandări de la ultimele două locuri de muncă; 
® domiciliul în orașul Deva, ori împrejurimi;
® disponibilitate pentru munca cu oamenii (în echipă). 

Așteptăm un telefon din partea dvs. 
până la data de 19.03.1998, la numărul de 
telefon 069/229060.

< ------ ---------------------- ----------

Societate comerciala
VINDE EN GROS

ȘI
EN DETAIL

Evoluția cursului Ieu/USD în săptămâna
9.03.1998- 15.03.1998

8120

8110

8100

8090

8080

8070

8000
9 martie 10 martie 11 martie 12 martie 13 martie

Evoluția cursului leu/DM în săptămâna
9.03.1998- 15.03.1998

BERE:țț-
SILVA 1/2

BEGUN 1/2 
/ NEAGRĂ 1/2 J

------ --------

ROM 30*
VODCĂ 30" 

RACHIU ALB 25 
! i chior cireșe negre 20*

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienica
• Zărnești

I • Petrești
• Prundul Bârgăului

____________________
Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A..), 
tel: 225904, între orele 10-14.
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[Cooperativa de Consum 
Orăștie

Agenția de Dezvoltare Economico- 
Socialâ Hunedoara

Angajează
<> DOI CONSULTANT!

în mod ideal candidații/candidatele vor îndeplini 
următoarele condiții:

> Studii superioare economice sau de marketing;
> Experiență în managementul de proiecte 

economice, de marketing sau industriale;
> Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine: 

germană, italiană, franceză;
> Utilizare PC: Word, Excel, baze de date;
> Dinamism, comunicativitate, spirit de lucru în 

echipă.
Vă rugăm trimiteți curriculum vitae până la 

28.03.1998.
Informații despre desfășurarea concursului se pot 

obține la: ADEH, str. 1 Decembrie, nr. 35, 2700 Deva, 
tel: 054/211350 - 241; 215652; fax: 054/214130.— - -- -

[ Consiliul de Administrație al 

S.C. CHIMICA SA Orăștie 
( Convoacă )

Adunarea Generală a Acționarilor1
Pentru data de 4 aprilie 1998, ora 10, la sediul 

societății din Orăștie, str. Codrului, nr. 24, cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor și ale cenzorilor;
2. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997;
3. Aprobarea repartizării profitului realizat în 1997;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 1998;
5. Diverse.

V - ----------------------------------- -------------------- — ✓---- .--------- ------------ ,
S.C ALUMIHW COHF SRL
CONFECȚIONEAZĂ ȘI MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu
© uși ©ferestre © vitrine © fațade magazine
© compartimentări interioare ©rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

••• tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr.14, Deva 2700.
Tel/fax: 054/230531.

începând cu data de 10.02.1998, S.C. 
ROLAST S.A. Pitești a deschis REPREZEN
TANȚĂ de vânzare a produselor sale la 
Deva prin S.C. DACIA SERVICE S.A., 
asigurând agenților economici și persoane 
fizice:

- Benzi de transport cu inserție textilă și 
metalică

- Plăci tehnice
- Furtunuri
- Garnituri profilate și presate
- Manșoane pentru sistemul de răcire a 

autovehiculelor
- Diverse produse din cauciuc
Reprezentanța practică aceleași prețuri cu ale 

producătorului
Sperând că veți deveni partenerul nostru de 

afaceri, așteptăm comenzi ferme la tel.: 225840, 
225905 și fax 225841.

S.C. PROTEUS IMPEX S.R.L. ORĂȘTIE 
tel., fax. 054-247978, 247500 te. 054-241296 

Senzaționalereduceri ae prețuri 
în februarie - martie:

0" mașini de spălat vase 
vase pentru cuptoare cu microunde.

'Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 rate și avans O,

prin magazinul CENTRAL din Orăștie 
tel. 054-247496

Oferta extraordinară!

Cu sediul în Orăștie,

str. Nicolae Bălcescu, nr. 8

Scoate la licitație, în vederea închi
rierii, următoarele spații comerciale:

1. Restaurant "Dacia";
2. Două spații comerciale.
Licitația va avea loc în data de 31.03.1998, ora 10. 
Informații suplimentare la telefon 242393.

sas ■

O ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon, 
de calitate excepțională, garantată

-ambalată în saci de 25 kg, cu conținut 
mixt;

- prețuri de introducere pe piață: numai 
14.000 lei/kg

O ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATÂ - din co-

.4* BRÎGE 0GA21E.
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TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49”
din 15.03.1998

TRAGEREA
NOROC

din 15.03.1998

49-35 - 33 - 24 - 36 - 43 1 -e-7-9-7-6-9
Fond de câștiguri Fond de câștiguri

k 3.677.130.655 lei 607.138.165 lej/

lectare originală la prețul extraordinar de 
10.500 lei/kg

în funcție de cantitatea cumpărată se 
acordă reduceri de până Ia 10%.

Informații: Cluj-Napoca, str. luliu Maniu,
nr. 6, tel: 064/193493; 018/623482

Orar depozit:

Doriți un loc de muncă temporar cu 
posibilitatea de a fi angajat ulterior 

cu carte de muncă?

Sunteți inteligent și aveți 
putere de convingere? 

Aveți 4-5 ore la dispoziție zilnic 
timp de 3-4 luni?

Zilnic: 8-18
Sâmbătă: 8-14

Societatea de Asigurare - Reasigurare

Puteți câștiga într-o lună cât alții în trei!
CUM?

Foarte simplu. Devenind agent de marketing și vânzări pentru
CARTEA GALBENĂ Hunedoara 1998-1999

Pentru selecție vă rugăm să vă prezentați
joi, 19 martie 1998, la ora 16.00, la Clubul Șomerilor Deva,

str. M. Eminescu, nr. 1 (Fundația pentru Tineret).

prin agențiile sale din Deva și Petroșani, încheie asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă auto pentru perioada 01.04.1998-31.12.1998.

Informații suplimentare la:
Agenția ASTRA Deva - str. Zamfirescu, bl. Q, sc. A, ap. 4, tel/fax: 226321 
Agenția ASTRA Petroșani - str. C-tin Miile, bl. 3, ap. 1, tel/fax: 544171.

QUASAR -RtDUOfl F^kMIPA&ILE. I Quasar îți oferă în perioada 
sony 16-37 martie '98

philips cea mai formidabilă reducere de preturi!
ÎNDESIT w

zanussi Caut ' etichetele de culoare galbena 
rowenta $/ cumpără cu adaos

comercial zero! Stoc limitat!

- în ajutorul tău când este necesar!
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A.p.R. a pus „gând rău” instituției 
Consiliului județean

Conferința de presă 
susținută, vineri, de 
Organizația Municipală Deva 
a formațiunii Alianța pentru 
România a avut ca scop 
prezentarea atitudinii acestui 
partid în fața principalelor 
probleme cu care se confruntă 
în prezent societatea 
românească.

Din cele declarate de dl ec. 
Cristian Galea, președintele 
organizației municipale, a 
reieșit că Alianța pentru 
România militează pentru 
dezvoltarea în teritoriu a unor 
programe locale de relansare 
economică. Se apreciază că 
studiile care vor sta la baza 
programelor trebuie abordate 
de la nivelul cel mai de jos, de

la specificul fiecărui operator 
economic pentru a nu fi lipsite 
de realism. în plan politic A.p.R. 
se pronunță pentru colaborări 
cu partidele atașate față de 
reformă, precizându-se că 
ieșirea României din starea de 
criză economică cere, în acest 
moment, un efort colectiv al 
întregului spectru politic. Fiind 
desprins din P.D.S.R., A.p.R. 
militează, în fine, și pentru o 
curățire a spațiului politic 
autohton de figuri din sfera 
corupției sau a incapacității 
crase. Plătind tribut doctrinei 
social-democrate, A.p.R. 
propovăduiește teza sub
venționării unor produse 
alimentare de bază de 
manieră să asigure o

,, siguranță alimentară” 
categoriilor defavorizate. Se 
are în vedere înființarea unor 
societăți de restructurare care, 
colaborând strâns cu băncile, 
să atragă resursele financiare 
interne care să sprijine 
reforma. în general discursul 
dlui Galea a prezentat un 
pachet consistent de programe 
și instituții care, înființate și puse 
în practică, ar duce la o 
reabilitare economică a zonei. 
Din păcate, răspunsul la 
întrebarea de unde se vor lua 
banii pentru promovarea 
ideilor partidului nu a convins.

Vorbind despre o inițiativă 
a A.p.R. de reformă 
parlamentară și în aparatul 
administrativ, dl jurist Nicolae

Stănculescu, vicepreșe
dintele organizației muni
cipale A.p.R., a precizat că 
partidul vizează o creștere a 
pragului electoral la 5 
procente odată cu trans
formarea parlamentului dip 
bicameral în unicameral. în 
planul reformei aparatului 
administrativ, cea mai 
pregnantă idee a fost aceea 
de a desființa instituția 
Consiliului județean. „O astfel 
de instituție, în condițiile 
câștigării unei autonomii lo
cale reale, nu-și mai are rostul, 
fiind o verigă fără rol în cadrul 
instituțiilor administrației 
publice locale”, a declarat dl 
Stănculescu.

A.SĂLĂGEAN
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După cum i-am informat pe 
cititorii ziarului nostru, sâmbătă, 14 
martie a.c., la București a avut loc 
Congresul extraordinar pentru 
constituirea Partidului Național 
Român, care a rezultat din 
absorbția de către PDAR a 
Partidului Noua Românie și a 
Partidului Liberal Creștin, congresul 
fiind precedat de congresele 
extraordinare ținute separat de 
către fiecare din aceste formațiuni 
politice.

La congresul extraordinar dl 
Mihai Berea a prezentat în sinteză 
programul politic al PNR, apoi dl 
Ovidiu Trăsnea a citit “Apelul 
pentru ieșirea din criză", adresat 
cetățenilor României, iar dl Sorin 
Botnaru a dat citire unui apel 
pentru reconciliere națională.

Referitor la apelul pentru 
ieșirea din criză este de subliniat 
că politica PNR va fi o politică 
lucidă și pragmatică, întemeiată pe

opțiuni clare, o politică a 
cetățeanului, a ordinii j?i 
respectului pentru lege. In 
același timp se are în vedere nu 
un Contract cu România, ci un 
contract cu cetățenii, pentru 
rezolvarea problemelor reale ale 
acestora, pentru, asigurarea 
stabilității veniturilor, ceea ce, 
implicit, contribuie și la 
macrostabilizarea economică. 
Pentru realizarea acestor 
obiective PNR, ca partid de 
centru, cu doctrină neoliberală, 
va promova o politică reală și 
pragmatică.

Congresul extraordinar al 
PNR a ales conducerea de 
interimat, urmând ca după 
conferințele filialelor județene 
(în timp de 2-3 luni) să fie 
convocat primul congres 
ordinar și să fie alese organele 
de conducere ale acestei 
formațiuni politice. (N.T.)

z © ©sarw»
Managerul Societății Comerciale 

CASIAL S.A. Deva
Cu sediul în corn. Șoimuș, sat Chișcădaga, strada 

Principală, nr. 1, județul Hunedoara
Convoacă în data de 16 aprilie 1998, ora IO, la Casa de 

cultură din municipiul Deva, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 
31 martie 1998 cu următoarea ordine de zi:

1. Informarea Adunării Generale a Acționarilor asupra 
modificărilor intervenite în acționariat, urmare a 
procesului de privatizare.

2. Alegerea pieței de capital pe care se vor tran- 
zactiona acțiunile societății în conformitate cu Legea nr. 
87/1997.

3. Modificarea Statutului existent pentru a evidenția 
modificările impuse prin Legea nr. 87/1997 și Ordonanța 
32/1997 și aprobarea noului Statut.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
5. Alegerea cenzorilor și a cenzorilor supleanți.
6. Numirea cenzorului extern independent.
7.Stabilirea garanției și a remunerației adminis

tratorilor, cenzorilor și a remunerației cenzorului extern 
independent.

8. Aprobarea delegării exercițiului anumitor com
petențe ale AGA către Consiliul de Administrație 
conform prevederilor legale.

9. Aprobarea valorii investițiilor pentru anul 1998.
10. Diverse.
începând cu data de 2 aprilie 1998, documentele 

referitoare Ia problemele incluse în ordinea de zi se pot 
consulta la sediul societății în zilele lucrătoare, între 
orele 9-14.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții 
lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură 
specială. Formularele de procură se pot obține de la 
sediul societății. După completare și semnare, un 
exemplar din procura specială va fi depus la sediul 
societății până la data de IO aprilie 1998.

în situația neîndeplinirii cvorumului necesar în 
ziua anunțată, se va convoca o a doua adunare pe data 
de 4 mai 1998, la aceeași oră, în același Ioc și cu aceeași 

\£>rdine de zi. y
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începând de săptămâna 
trecută, Deva are mai 
multă pâine. Vineri, 13 
martie, a avut loc inau
gurarea oficială a noii 
fabrici de pâine pe care 
S.C. UZO BALCAN a 
construit-o în municipiul 
nostru (la intersecția stră
zilor Bălcescu și Mine
rului).

Evenimentul a fost 
marcat de sfințirea și bine
cuvântarea locului, prin 
slujba oficiată de preotul 
dr. 1.0 Rudeanu și de 
preotul Nicolae Gherman. 
N-au lipsit reprezentanți ai 
oficialităților și ai câtorva 
instituții locale, toți cei 
prezenți apreciind ca 
binevenită această nouă 
ofertă pe care Uzo Balcan 
o face tuturor pentru 
“pâinea noastră cea de 
toate zilele”.

După prima fabrică de 
pâine pe care societatea 
amintită (patronată de 
Sebastian Zgăvârdean și 
Leonard Alic) a deschis-o 
acum doi ani la Hune
doara, cea din Deva este 
destinată producției ori
cărui sortiment de pâine, 
având capacitatea de 5 
tone/2 4 ore. Conform 
celor spuse de dl Alecu 
Hăulică, director de pro
ducție, la fabricarea 
pâinii este folosită făina 
din grâu indigen, întregul 
proces tehnologic fiind 
urmărit îndeaproape încă 
de la achiziționarea mate
riei prime. Totul se reali
zează astfel încât cea care 
primează să fie calitatea 
pâinii și a produselor 
derivate, în beneficiul 
consumatorului. (G.B.)

2 17 martie 1819 - s-a
născut Alecu Russo, scriitor 
român, autor al cunoscutului 
poem în proză “Cântarea 
României”. A fost unul dintre 
pionierii criticii literare române, 
unul dintre primii culegători de 
poezie populară, precum și par
ticipant la adunarea de pe Câmpia 
Libertății din Blaj și fervent mili
tant pentru unirea românilor. 
(m.1859).

S 18 martie 1871 - a fost 
instaurată Comuna din Paris, 
primul guvern din istorie al 
dictaturii proletariatului 
(proclamată oficial la 27 martie). 
A fost alcătuită din muncitori, 
intelectuali, funcționari și 
reprezentanți ai micii burghezii. A 
rezistat până în 28 mai 1871, fiind 
înfrântă de burghezia franceză 
contrarevoluționară.

S 18martie 1906-Traian 
Vuia a efectuat la Montesson 
(Franța) primul zbor cu un avion 
monoplan construit exclusiv cu 
mijloace proprii de bord.

S 20 martie 1886 - s-a 
născut la București George 
Topîrceanu, poet român, autor al

“Baladelor vesele și triste". Alte 
titluri din creația sa literară: 
volumul de versuri “Migdale 
amare”, volumul de proză 
“Scrisori fără adresă", “Amintiri 
din luptele de la Turtucaia” ș.a. 
(m.1937).

S 22 martie 1842-a murit 
Stendhal, pe numele său real 
Marie Henri Beyle, scriitor francez, 
unul dintre întemeietorii romanului 
realist. Pe lângă biografiile unor 
personalități ("Viața lui Rossini", 
“Viețile lui Haydn, Mozart și 
Metastasio”), a rămas în istoria 
literaturii universale și cu romanele 
“Armance", “Roșu și Negru", 
“Lucien Leuwen" și “Mănăstirea 
din Parma”.

2 23 martie 1828 - s-a
născut scriitorul norvegian 
Henrik Ibsen, unul dintre 
reprezentanții cei mai de seamă 
ai dramei realiste. Este cunoscut 
ca autor al poemului dramatic 
"Peer Gynt", al pieselor “Stâlpii 
societății", "Nora sau O casă cu 
păpuși”, “Strigoii”, “Rața 
sălbatică”, toate fiind traduse și 
în românește începând din anul 
1891 (m.1906).

Reflecții asupra banilor...
(Urmare din pag. 1)

este departe de ceea ce ar 
trebui urmărit, respectiv de 
încurajarea reală a pro
ducătorului agricol. Cum în 
județul nostru abia o treime 
din terenurile agricole sunt 
arabile, rezultă că pentru 
pășuni și fânețe se acordă - 
ceea ce nu este rău deloc 
dacă aceste cupoane s-ar 
utiliza cu adevărat pentru 
ameliorarea acestora, cu 
efecte favorabile pentru 
dezvoltarea zootehniei - mai 
mult de 150.000 cupoane. 
Părerea acelorași specialiști 
este aceea că sumele 
cuvenite prin buget susținerii 
agriculturii ar avea cu totul

un alt efect, benefic 
bineînțeles, dacă s-ar 
facilita procurarea de 
utilaje cu credite având 
dobânzi reduse, formarea 
de ferme zootehnice și de 
exploatații agricole viabile. 
Puțini cum sunt, banii 
alocați agriculturii s-ar 
putea folosi cu mai mult 
folos, chiar și în scopul 
cumpărării de terenuri. Nu 
este câtuși de puțin de 
neglijat ca asemenea 
păreri să fie luate în seamă 
de către demnitarii care 
decid soarta bugetului și a 
economiei românești în 
ansamblul său.
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NORMELE LOCALE DE DETERMINARE A CANTITĂȚII
DE APA DZATA MENAJERA

Consiliul local al municipiului Deva a aprobat 
normele locale de determinare a cantității de apă uzată 
menajeră evacuată de populație, instituții publice și 
comercianți în rețelele de canalizare și normele locale 
de determinare a 
necesară încălzirii 
populației, instituțiilor 
cum urmează:

consumului 
apei calde 

publice și

HOTĂRÂREA nr.

0,038,

de energie termică 
menajere furnizată 
comercianților după

105/24 octombrie 1997 
extras
darea în funcțiune a investiției 

privind mărirea capacității Stației de epurare Deva, se 
menține norma actuală pentru stabilirea cantității de apă 
menajeră colectată și tratată, normă care reprezintă 75% 
din cantitatea totală de apă rece și apă caldă livrată de 
către R.A.G.C.L. Deva beneficiarilor săi.

Art. 2 - R.A.G.C.L. Deva va urmări executarea
prezentei hotărâri

Art. 1 - Până la

Deva, la 24 octombrie 1997
HOTĂRÂREA nr. 106/24 octombrie 1998 

extras
Art. 1 - Pentru populație și în situațiile în care în 

punctele termice lipsesc sistemele de măsurare a 
energiei termice pentru prepararea apei calde menajere, 
determinarea acesteia se va face conform art. 2 și 3 ale 
prezentei.

Art. 2 - In perioada mai-octombrie a anului, energia 
termică pentru prepararea apei calde menajere se 
determină prin multiplicarea debitului de apă caldă

menajeră, măsurat în m.c., cu coeficientul 
energia termică rezultând în Gcal.

Art. 3 - In perioada 
energia termică pentru 
menajere se determină prin multiplicarea debitului de 
apă caldă menajeră, măsurat în m.c., cu coeficientul 
0,046, energia termică rezultând în Gcal.

Art. 4 - Articolul 1 își menține valabilitatea timp 
de două luni de la data prezentei, până când 
R.A.G.C.L. Deva va obține hotărârea Consiliului local 
pentru coeficienții de corecție în cazul nerealizării 
diferențelor de presiune prevăzute în contracte, între 
punctul termic și consumatori, în caz contrar tarifele 
se vor reduce cu 5% conform pct. 333 din 
29/N/1993 
Amenajării

Art. 5 
prevederile 
pentru prepararea apei calde menajere din Ordinul nr. 
29/N/1993 al M.L.P.A.T., pe timp de două luni de la 
data prezentei, până când R.A.G.C.L. Deva va obține 
hotărârea Consiliului local pentru coeficienții de 
corecție pentru criteriile prevăzute în ordin, în caz 
contrar tarifele se vor reduce cu 5%, conform pct. 333 
din ordin.

Art. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se însărcinează conducerea R.A.G.C.L. Deva.

Deva, la 24 octombrie 1997
In acest 

asociațiile 
respectarea normelor stabilite prin cele două hotărâri.

noiembrie-aprilie a 
prepararea apei

anului, 
calde

al Ministerului Lucrărilor 
Teritoriului.
Pentru agenții economici se 

pentru consumurile de energie

Ordinul nr.
Publice și

sens Primăria municipiului Deva roagă 
de locatari/proprietari să verifice
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