
* — Ce este un perpetuum mobile?
- Ceva ce nu se mai oprește...
- Aha, deci e ca nevastă-mea...

S-a întâmplat pe un drum 
lăturalnic dintre Cristur și 
Bîrcea, în seara primei zile a 
Sfintelor Paște. In jurul orei 
18 Gheorghe Panduru se 
afla cu autoturismul în acea 
zonă. El este administrator 
la S.C. „Panda” SRL 
Hunedoara. în mașină se

Crima din autoturism
afla și Adriana David, 
concubină, administrator la 
aceeași societate. Pe fondul 
unor neînțelegeri anterioare 
cei doi s-au certat. Gheorghe 
a aplicat femeii patru lovituri 

de cuțit în zona toraco- 
abdominală, lovituri care i-au 
cauzat moartea.

După cele întâmplate, 
Panduru a transportat moarta 
până în fața blocului unde 

locuia. A mers în apar
tament și a spus soției să-i 
aducă din autoturism o 
geantă, după care a încercat 
să se sinucidă înfigându-și 
în abdomen același cuțit. 
Acum este internat la 
Spitalul Municipiului Hune
doara (V.N.)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA Fâră puncte
de reper
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TIMPUL DE LUCRU
LA ROMÂNI

52-53 de 
Suficiente 

unei

Conform calendarului, 
anul are 
săptămâni, 
pentru derularea
activități productive fluente, 
eficiente. Din păcate, atunci 
când era mai mare nevoie de 
angajament în muncă și de

așezare a noilor relații de 
producție pe baze sănă
toase, cu efect benefic 
asupra rezultatelor econo
mice și a vieții sociale - deci 
după revoluția din de
cembrie 1989 -, cei veniți la 
putere și-au răsplătit 
votanții într-un mod extrem 
de păgubitor pentru țară, 
reducând săptămâna de 
lucru de la șase la cinci zile.

Privind din nou în calen
dar (dar nu ca pisica - n.n.), 
constatăm că din 365 de zile 
câte are anul, 97 sunt 
nelucrătoare, respectiv 
sâmbete și duminici. Dacă 
adăugăm și zilele libere, 
prilejuite de Ziua Națională 
a României, de sărbătorile 
Crăciunului, Anului Nou, 
Paștelui ș.a., deducem că 
românii lucrează ceva mai

mult de trei sferturi din an, 
iar ceva mai puțin de un 
sfert din timp se odihnesc. 
Păgubitoare odihnă. Pen
tru că a nu produce, dar a 
consuma înseamnă 
sărăcie curată. Și nu vrem 
să absolutizăm că mizeria, 
sărăcia și toate celelalte 
rele din țară au drept 
cauză nemunca. însă 
oricine poate înțelege că, 
dacă nu muncești, dacă 
nu produci și nu vinzi, nu 
ai cum să câștigi. 
Adevărul trist este că 
românii s-au convertit de 
câțiva ani buni la lenevie. 
Și prin timpul exagerat de 
relaș, cât și prin folosirea 
nerațională a programelor 
efective de lucru. Iar 
exemple se pot da cu 
duiumul. Am citit cum 
muncesc japonezii, cărora 
nu le ajung cele șapte zile 
din săptămână. Știm cum 
muncesc germanii, numai 
că noi suntem la... ceva 
diferență de ei ca 
dezvoltare economică, 
așezare socială, civili
zație. Se muncește doar 
cinci zile pe săptămână și

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Teribilism, Mercedes și 
gaz metan

Pentru locatarii blocurilor de 
locuințe A7, A4 și A3 din 
vecinătatea complexului comercial 
aflat în josul străzii Kogălniceanu, 
dimineața zilei de sâmbătă va 
rămâne într-o neliniștitoare 
amintire cu iz de gaz metan. 
Evenimentele s-au declanșat puțin 
după ora cinci. O bubuitură teribilă 
urmată de un șuierat infernal au 
fost semnalul de sfârșit al unei 
aventuri prostești. Doi tineri, ce 
parcă acționau în transă, își 
priveau propria ispravă. “Emanați” 
din barul-speluncă din apropiere 
,cei doi s-au urcat în automobilul. 
marca Mercedes cu numărul HD 
493 pentru a da “o geană” prin 
cartier. “Oboseala” și-a spus însă 
cuvântul pentru că plimbarea s-a 
transformat, ad-hoc, într-o cursă 
cu obstacole. Mașină robustă, 
Mercedesul nu s-a sfiit să 
pulverizeze terasa unui între
prinzător cu tot ce era prin ea, să 
traverseze pe două roți un traseu 
încâlcit printre copaci și țevi de gaz 
și în cele din urmă cu motorul turat

la maxim să fărâme una din 
aceste țevi, declanșând 
“metaniada”. Mirosul de gaz și 
zgomotul au scos oamenii în 
stradă speriați de pericolul unei 
scântei care ar fi putut aprinde 
gazul combustibil. Pe de altă 
parte, la acel moment, soarta 
cozonacilor de Paști și a mieilor 
din tavă părea pecetluită, 
alimentarea cu gaz a blocurilor 
A3 șiA4 fiind sistată. Din fericire, 
sincopa de gaz a fost repede 
înlăturată datorită operativității și 
profesionalismului echipei de 
intervenție ROMGAZ care, în 
ajunul Paștelui, a știut să se 
mobilizeze exemplar. Mulțu
mesc, în numele locatarilor 
blocurilor de locuințe afectate de 
incidentul petrecut, salariaților 
ROMGAZ Muntean Dorin, 
Purcar Gheorghe, Ciobanu 
Gheorghe, Leonte loan, Mihu 
loan Silviu, Micloș Ladislau și 
Toma Savu.

Adrian SĂLĂGEAN

Ca în fiecare an, în ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua 
mondială a Pământului. In acest an, mai mult ca oricând, se pune 
cu acuitate problema grijii față de sănătatea și de starea 
pământului, având în vedere tendința de creștere a populației 
globului și sporirea continuă a cerințelor alimentare, în condițiile 
când deșertificarea și degradarea solului ca urmare a necombaterii 
fenomenelor de eroziune, a excesului de umiditate în anumite zone 
capătă dimensiuni de neimaginat.

Confruntată cu grave neajunsuri de ordin alimentar, zilnic pe 
glob pierzăndu-se multe vieți omenești din cauza inaniției, lumea 
de azi este chemată să vegheze ca Ziua mondială a Pământului 
să primească o semnificație aparte, în sensul ca toți oamenii să 
devină mai conștienți de faptul că, terenul fiind limitat ca suprafață, 
singura șansă de a asigura resursele necesare de hrană o 
constituie utilizarea cu randament mai bun a terenurilor arabile, 
concomitent cu măsuri deosebite în scopul limitării defrișărilor 
abuzive (acestea ducând chiar la apariția unor dezechilibre 
ecologice ireversibile), în același timp urmărind să fie atenuat cât 
mai mult posibil și consumul de produse chimice utilizate în 
vederea obținerii producției agricole, cu efecte nocive asupra 
sănătății populației. (N.T.)

Subfiliala de Cruce Roșie Brad are de curând 
un nou sediu pe strada “1 Iunie”, blocul 13, ap.3. 
Acesta a fost cumpărat cu sprijinul financiar al 
Crucii Roșii Germane. Pentru ca spațiul 
achiziționat să fie adecvat activității subfilialei 
trebuie făcute modificări. Acestea au început deja, 
dar spune dl Mihai Oprea, directorul subfilialei de 
Cruce Roșie Brad, este nevoie de sprijinul 
brădenilor. în ce mod? Cu bani, cu materiale sau 
dând nemijlocit o mână de ajutor la lucrările ce 
trebuie făcute. Cei dornici să ofere acest sprijin 
pot primi relații de la sediul menționat, miercurea 
la ora 17,00. (V.R.)

lîneri, I ? aprilie, ta 
Căminul de bătrâni din 

Brad. Organizația locală a 
PSDR a oferii celor lipsiți 

de căldura unei familii 
pachete cu alimente. 

(Amănunte in pag. a X-a).
Foto: Come! 
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COLECȚIE DE ARTĂ PENTRU ROMA
La Cooperativa de Artă Populară “Hațegana” din Hațeg a 

început pregătirea unei noi colecții cu produse de artă 
populară, colecție ce va fi prezentată la o expoziție 
internațională ce se va organiza la Roma la finele lunii mai. 
Culegerea va fi alcătuită din obiecte vestimentare unicate, 
inspirate din modele ale zonei pădurenilor și depresiunii 
Hațegului, create și executate în secțiile cooperativei. (E.S.)

A trecut ceva timp de când 
în atenția fiecăruia dintre noi 
(simpli cetățeni sau medici) stă 
Legea asigurărilor sociale de 
sănătate. Se știe, desigur, că 
până la data de 15 aprilie a.c. 
fiecare medic trebuia să depună 
la Direcția Sanitară Județeană 
listele cu pacienții înscriși la 
medicul de familie.

Despre modul de derulare a 
înscrierilor pe liste în orașul 
Orăștie s-a mai scris într-un 
număr anterior al ziarului 
nostru. Am revenit, totuși, 
asupra acestui aspect având ca 
suport discuțiile purtate cu dna 
Estera Crișan, medic generalist 
la Dispensarul nr.2 din Orăștie.

La data documentării 
noastre, dna doctor Crișan avea 
înscrise pe liste peste 2.100 de 
persoane. Nu s-a respectat 
repartiția teritorială a orașului, 
înscriindu-se aici chiar și săteni 
care au ales-o ca medic de 
familie pe dumneaei. "Este 
riscant să te angajezi să acorzi 
asistență medicală oamenilor 
de la sate”, spunea inter
locutoarea. Și, pe bună 
dreptate, adăugăm noi, căci 
actul medical trebuie înfăptuit în 
timp util. De asemenea, este 
foarte important ca medicul să 
aibă un spațiu unde să-și 
desfășoare activitatea, dotat cu 
aparatura și ustensilele nece
sare. Cum la fel de important 
este și aportul cadrelor medii 
medicale, care în momentul de 
față sunt doar trei (un cadru de 
teren și două la cabinete, pe 
ambele ture.) Cât despre noul 
sistem de sănătate dna dr. 
Estera Crișan nu avea o părere 
prea bună. “Nu ne-am întâlnit 
cu nimeni de la Casa de 
Asigurări să discutăm pro
blemele care ne frământă. Știm

doar ceea ce am citit în presa 
medicală și ceea ce ni s-a 
spus de la început” afirma 
dumneaei. Neclarități sunt 
atât în ceea ce privește 
numărul pacienților pe care un 
medic de familie îl poate avea 
(Direcția Sanitară i-a anunțat 
că cei cu peste 2.000 de 
înscriși vor fi penalizați cu 
75% din salariu), precum și 
privitor la baremul stabilit 
pentru unele manevre 
medicale (măsuri profilactice, 
vaccinări etc.)

"Nu avem nici un punct de 
reper; intrăm într-un sistem și 
va trebui să încheiem un 
contract cu Casa de 
Asigurări. Dar cred că pentru 
asta trebuia să fim pregătiți cu 
câteva luni înainte. Fiind 
nelămuriți, noi nu vom ști ce 
anume semnăm” mărturisea 
interlocutoarea, întrebându-se 
totodată unde sunt acele 
Case de Asigurări, căci încă 
nu a văzut să se înființeze 
vreuna.

A vorbit apoi despre 
frecvența cu care unele boli 
apar chiar și la tineri. Unele 
sunt afecțiuni banale dar care 
necesită îngrijiri medicale. 
Uneori, o caldă strângere de 
mână, o mângâiere sau o 
vorbă bună pot face mai mult 
decât orice medicament. Căci 
medicul știe întotdeauna să 
pună suflet în ceea ce face. 
Nu de puține ori îi vine în 
minte momentul depunerii 
jurământului, care trebuie 
respectat întocmai. Dar ce 
bine și corect ar fi ca 
abnegația, dăruirea și mai cu 
seamă responsabilitatea 
medicului să fie prețuite așa 
cum se cuvine!

Cristina CfNDA

în centrul orașului Simeria, pe strada Avram Iancu, 
bloc 8, se va deschide în curând un „Pati-bar” aparținând 
S.C. „Comsim” S.A. în prezent se lucrează la amenajări 
interioare adecvate și la dotări, spațiul în care va 
funcționa găzduind anterior un magazin de confecții. 
Lucrările se efectuează cu forțele proprii ale societății. 
(E.S.)

î

însemnate ajutoare din 
Germania pentru Spitalul 

“Dr. Vasile llea” din Păclișa
Zilele trecute, din nou conducerea Spitalului “Dr. 

Vasile llea”, din Păclișa - Hațeg, director dr. loan 
Marcu, medici, profesori, toți angajații și cei peste 
400 de copii de la Școala specială a acestui lăcaș de 
sănătate, primarul comunei Totești, dl lulius 
Lăpădătoni, au trăit din nou bucuria revederii cu 
oaspeți dragi din Germania, prieteni apropiați și darnici 
pentru acești micuți bătuți de soartă. Au venit din nou 
cu însemnate ajutoare câte 3 membri din două 
apreciate organizații “Evang-Luth Pharramt Numbera 
- Mogeldorf (dnii Brigitta Steger, Ertiart Steger și Gorg 
Kreutzer) și "Diakonie Neundetelsau (Ludowig 
Querndt, Armin Wissel și Eloedor Stanca). Cu acest 
prilej a avut loc și o conferință de presă, o analiză a 
priorităților, a principalelor cerințe în dotarea spitalului 
cu aparatură de specialitate, în îmbunătățirea 
condițiilor de tratament, masă, gospodărire a fermei 
agricole și nu în ultimul rând de suflet și credință a 
copiilor. Vom reveni. (Sabin CERBU)

IEPURAȘUL
♦

Copiii i-au așteptat pe iepuraș cu nerăbdare și speranțe. 
N-au făcut excepție nici cei din Casa de Copii Nr. 1 Deva. Ca 
să ajungă ia ei cu daruri, Iepurașul a trecut întâi pe ia SC 
Pălării “Cristina" SRL Deva (de unde a primit pachete 
consistente) și pe ia SC “Transilvania" Deva (care a oferit 
sucuri). La acești copii, orfani ori abandonați, s-au gândit șl 
alte persoane generoase din municipiu, care ie-au cfăruit 

^prăjituri și ouă roșii. (V.R.)
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BERBEC 
l(21.III - 20.IV)

Posibil să intrați în posesia 
• unui secret pe care ar fi bine 
'să nu-l divulgați. La serviciu 
‘ați putea începe ceva mai 
deosebit care să vă ajute să 

; vă afirmați.

O TAUR
>(21.IV - 21.V)

Popularitatea dv este 
maximă mai ales printre tineri.

I Ați putea profita de inspirație 
ca să faceți câteva speculații. 
Atenție la relațiile cu 

t partenerul de viață.

; 3 GEMEXI 
(22.V - 22.VI)

Aveți discuții cu partenerii 
de afaceri. Pentru nume
roasele lucruri de rezolvat 
aveți nevoie de inspirație și 
meticulozitate. Dispuneți de 
aceste calități, depășiți 
divergențele ivite.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Probabil vi se va propune o 
investiție; ideea vă tentează, 
dar ceva vă reține.Fiți 
prudent, căci șansele vă sunt 
reduse. Partenerul de viață 
are ceva schimbări la serviciu.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)
£ Primiți o veste de la un 
iprieten de pe alte meleaguri. 
^Dispoziția dv spre cheltuieli 
^exagerate e încă mare. 

' Cineva vă convinge să fiți 
ceva mai precaut. Vă preo
cupă o întâlnire cu prietenii.

3 FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Persoana iubită vă 
reproșează ceva și asta vă 
irită. Deciziile profesionale 
amânați-le pentru altă zi când 

:vă puteti concentra mai bine. 
Financiar s-ar putea să aveți o 

: surpriză plăcută.

“Cooperativa” 
funcționează!
Privind și analizând 

rezultatele etapei a 31-a din 
Divizia A, nu poți să nu rămâi 
surprins de victoriile obținute (cu 
destulă ușurință) de FCM Bacău 
cu 2-0 ia Univ. Craiova și “U”Ciuj 
cu 3-1 ia FC Farul Constanța. 
Oare ce poate reliefa mai bine ca 
reacția spectatorilor și chiar a 
crainicilor de ia radio ia sfârșitul 
acestor partide ? După încheierea 
meciului înfocații suporteri din 
Bănie și-au huiduit copios 
favoriții, strigându-ie lozinci 
rușinoase de vânzători, hoți ș. a., 
cerând socoteală și diui 
Crăciunescu! Să aibă ceva 
legătură acest rezultat cu meciul 
Rapidului în viitoarea etapă ia 
Bacău și apoi cu cei din ultima 
etapă a rapidiștiior ia... Craiova? 
De ia meciul Farului cu “U" Cluj, 
spectatorii au început să piece 
de ia stadion după primul goi ai 
oaspeților. Că se vedea și din 
avion cu ce “ardoare"îșiapărau 
gazdele șansele pe propriul 
teren. în final crainicul 
stadionului București a refuzat 
să dea numele celui mai bun 
fotbalist de pe teren. De ce oare ?

Rapidul, cu Luces cu negru 
de furie, abia, abia a reușit să 
înscrie golul victoriei în poarta 
bravului (până atunci a iui Borca) 
de către Marinescu rămas 
absolut singur - un apărător 
alunecând ca pe gheață ia câțiva 
metri de adversar și din spatele 
portarului reșițean mingea s-a 
dus în plasă. Victorie în ultimele 
minute de joc, .chinuită a 
Rapidului în fața reșițeniior, fără 
patru titulari! în ciuda victoriei (în 
10 jucători - Linkar - fiind eliminat 
în prima repriză), Steaua 
strălucit ia Ploiești.

Rezultatele etapei 
clasamentul în pag. a 3-a.

DIVIZIA C3
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F.C. Corvinul - Apullum 
Alba-lulia 2-1 [2-0]
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fără ezitare de 
Istrate a fost trans-

pe 
i-a
30 
în

nai. Luca îl vede foarte bine 
cu o pasă printre pe Grad, 
urcat în atac și fundașul 
oaspeților șutează plasat de 
la 14 metri pe lângă Ceclan. 
Per total a fost o victorie 
meritată a hunedorenilor, dar 
din nou am asistat la multe 
sincope în jocul lor.

A arbitrat foarte bine Cr. 
Istrate (București).

F.C. Corvinul: Ceclan, 
Bordean (min.46 R.Niță, min. 
61 Scarlat). Sterean, Cireș, 
Chira (min. 68 M. Dinu) - 
Procorodie, Chezan, Bardac, 
Șandor-Păcurar, Costă
chescu.

Apullum Alba-lulia: 
Unchiaș-Prața, Himcinschi; 
Grad, Bran, Oprea-Galeș 
(min.26 Luca), Boloș (min.76 
Rusu), Mitu-Mândroc, Rădoi 
(min. 55 Pustai).

Ion BĂDIN

O BALANȚĂ 
l(23.IX - 23.k)

Ați putea semna un nou 
contract. Rudele nu s-au 
decis să vă acorde ajutorul 
solicitat dar se poate arăta 
interesată altă persoană 

1 dacă-i arătați un plan detaliat.

O SCORPION
(24.X - 21.XI)

în tot ce v-ați propus aveți 
randament maxim. Inspirația 
vă ajută să luați decizii ale 
căror roade se vor vedea 
curând. Relația cu șefii 
evoluează cum nu se poate 
mai bine. Nu vorbiți prea mult.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.UI)

Norocul vă este foarte 
schimbător, deci nu mizați pe 
el. Mintea vioaie și nume
roasele idei vă ajută ca, 
făcând un minim efort, să 
depășiți obstacolele ce vă 
stau în cale.

3 CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Copiii vă vor da o veste 
' bună, pe care o așteptați de 
l mult timp. Sunt posibile 
! altercații cu vecinii care nu pot 
1 înțelege de ce vă place să fiți 
j atât de încăpățânat.
! O VĂRSĂTOR
i (20.1 ■ 18.11)
i Cineva încearcă să vă 
«conteste autoritatea, dar nu 
jgreușește. Un bărbat vă spri- 

IBjină, dar rezultatele întârzie. 
jUAveți răbdare, căci e posibilă 
ffo schimbare de anvergură.

£> PEȘTI 
| țl9.II - 20. ni)
• ■ E bine să vă plătiți datoriile 
I fcât timp aveți bani. Cum doriți 
î fsă ieșiți în lume dar nu aveți 
1 £timp, vă puteți invita persoana 
I 'iubită la o cafea.

0-1
întorși victorioși și de la UM 

Timișoara (era a cincea victorie 
consecutivă) devenii, în ciuda 
unei ploi persistente, au atras un 
numeros public la stadion pentru 
importanta partidă cu cea mai în 
formă echipă din seria a ll-a a 
Diviziei B, ASA Tg. Mureș. 
Excelent așezată în teren, 
robustă, omogenă, cu un bun 
echilibru între compartimente, 
ASA Țg. Mureș a fost echipa ce 
a dat cea mai puternică replică 
gazdelor în acest campionat, 
care au trecut pe lângă o victorie 
ce ar fi fost meritată.

De la primul fluier al arbitrului 
Al. Dobrin (București) oaspeții 
acoperă întreaga suprafață de 
joc, “tăind” din fașă declanșarea 
acțiunilor de atac ale vârfurilor 
de’lance înfipte în apărarea lor - 
Elek și Naniu. Așa se face în 
primele minute, cei care sunt 
prezenți mai mult la minge sunt 
mureșenii. E drept că arbitrul și- 
a manifestat de la început zelul 
de a tempera acțiunile devenilor 
fluierând cu ușurință (în

t> DIVIZIA B2

favoarea oaspeților) lupta 
corp la corp și faulturile de joc 
fiind (uimitor cu câtă ușurință, 
chiar rea intenție) sancționate 
cu un cartonaș galben. 
Primul l-a primit repede în 
minutul 3 Luca și apoi și alți 
deveni, temperându-i, sau 
mai grav, pentru a-i scoate 
din joc. Cu toate acestea, 
gazdele încep să-și dea 
drumul la minge și în min 16, 
Luca îl deschide ca la carte 
pe Elek care pătrunde puțin 
lateral în careu, portarul iese 
și în loc să paseze în dreapta, 
Elek încearcă colțul lung, dar 
peste bară. în nriin 18 este 
rândul lui Elek să centreze în 
fața careului mic, apoi în min 
23, Grosu încearcă cu un șut 
puternic vigilența lui Rotaru. 
Până la încheierea primei 
reprize, Luca și Popa s-au 
aflat la originea unui atac 
periculos (32) pentru ca în 
min 42, Fartușnic, Grosu și 
Luca să creeze panică în 
careul oaspeților.

Repriza a doua a fost și 
mai disputată. înaintașii 
deveni Elek și Naniu devin 
mai insistenți, colegii lor 
Luca, Popa', Fartușnic, 
Tănasă, Grosu îi angajează 
deseori cu pase în adâncime 
spre poarta adversă. 
Spectatorii asistă la câteva 
acțiuni în viteză (minutele 48, 
49, 53, 72) care însă, din 
păcate pentru gazde, nu s-au 
soldat cu mult așteptatul gol. 
în această perioadă, nici 
Rahoveanu nu a șomat, în 
min 65, 70 și 77
demonstrându-și din plin 
clasa. Și cum deseori se 
întâmplă în fotbal după ce în 
min 89 Naniu trimite în stilul 
său un balon cu capul sub 
transversală - dar Rotaru 
scoate -, la un atac al 
mureșenilor Stanciu trimite 
de la câțiva metri balonul în 
plasă: 0-1. Jucătorii deveni 
nu trebuie să cedeze lupta, îi 
așteaptă o deplasare grea - 
la Olimpia și apoi acasă vine 
UTA! Suporterii au mare 
încredere în ei fiindcă au 
dovedit că își merită locul în 
“B”.

A arbitrat sub orice critică, 
nesancționând nici două 
infracțiuni comise de oaspeți 
în propriul careu, Al. Dobrin 
din București.

Vega: Rahoveanu, Far
tușnic, Tănasă, Voinea, 
Andrei (62 Danciu), Grosu, 
Luca, Popa, Gigi Ștefan, 
Naniu, Elek, Szemely.

Rezultatele etapei a 25-a: Vega Deva - ASA Tg. Mureș 
0-1; Dacia Pitești - Olimpia SM 2-3; Minerul Motru - UT Arad 
0-1; Electroputere - ARO C-lung 4-2; FC Baia Mare - UM 
Timișoara 2-0; Gaz Metan - CFR Cluj 1-0; Unirea Dej - Gloria 
Reșița 2-0; FC Inter Sibiu - Poli Timișoara 1-0; Corvinul Hd. 
- Apullum A.l. 2-1.

CLASAMENTUL

După cum a început 
| partida la Hunedoara se părea 
| că vom asista la un scor fluviu.

în min.4, Costăchescu a șutat 
de la marginea careului mare

I și Prața s-a interpus cu brațul 
| în calea balonului. Penaltiul 

acordat 
centralul
format cu multă siguranță de
căpitanul hunedorenilor, I. 
Bardac, care avea să fie cel 
mai bun jucător al meciului.

în min. 10 diferența s-a 
mărit. La un corner executat de 
Costăchescu, fundașul central 
Cireș întoarce înapoi și 
nemarcat Păcurar înscrie fără 
probleme din patru metri. Min. 
17 putea să aducă gol pentru 
oaspeți când Mândroc a 
scăpat singur pe contraatac, a 
vrut să-l păcălească și 
Ceclan și acesta din urmă 
suflat balonul. Din min. 
albaiulenii au rămas
inferioritate numerică. Păcurar 
a scăpat și el pe contraatac, 
Unchiaș a ieșit aiurea dintre 
buturi și ca o ultimă soluție, 
Himcinschi l-a faultat pe vârful

| corvinist văzând direct roșu. 
| Din acest moment în tribune 
1 se punea doar problema 

scorului. Pe teren însă 
I gazdele nu au speculat omul 
” în plus, jucându-se cu ocaziile.

Intrat la pauză, R. Niță a 
scăpat singur, a vrut să-l “facă” 
de câteva ori în careu pe 
portarul oaspeților și în cele 
din urmă,, așa curp se 
întâmplă, a irosit marea șansă. 
Acest lucru l-a determinat pe 
FI. Văetuș să-l scoată din 
echipă câteva minute mai 

| târziu, antrenorul
| hunedorenilor atrăgându-și 
j antipatia galeriei. în min. 65, 
■ Costăchescu față în față, el 
I doar cu Unchiaș pierde o nouă 
| oportunitate, pentru ca trei 
| minute mai târziu șutul lui 
1 Păcurar de la opt metri să fie 

scos în corner de același 
I portar. Și după ce același 
| Păcurar și Bardac irosesc în 
| min. 71 și 73 alte două situații 

favorabile, în min. 75 oaspeții 
sunt din nou pe punctul de a 

I înscrie. “Un-doi” Mitu, Luca și 
| acesta din urmă șutează, dar 
| Ceclan respinge miraculos.

Totuși Apullum avea să înscrie 
cu două minute înainte de fi-

I

I 
I 
I
I 
I
I 

h I 
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Minerul Certej - 
Parângul Lonea 

3-1
Meci frumos sâmbătă la 

Certej în care gazdele au dovedit . 
că se află într-o frumoasă 
revenire de formă sportivă, 
urcând în prima parte a 
clasamentului. De-a lungul celor 
90 de minute de joc, minerii și- 
au creat numeroase ocazii de a 
înscrie, realizând o seamă de 
acțiuni apreciate de spectatori.

Pentru gazde au înscris 
Gheară (de două ori) și Tăgârță.

în etapa viitoare Minerul 
Certej se deplasează la Șoimii 
Sibiu și apoi, în etapa 
intermediară, din 29 aprilie, 
primește la Certej replica echipei 
Unirea Drăgășani. (S.C.)

I

I

1. OLIMPIA S.M. 26 15 5 6 50-31 50
2. ASA TG. MUREȘ 26 15 5 6 39-25 50
3. FC BAIA MARE 26 14 3 9 50-29 45
4. GAZ METAN 26 14 3 9 35-26 45
5. UNIREA DEJ 26 13 3 10 35-28 42
6. ELECTOPUTERE 26 13 1 12 43-37 40
7. MIN. MOTRU 26 12 3 11 32-38 39
8. CORVINUL HD. 26 12 2 12 31-24 38
9. DACIA PITEȘTI 26 11 3 12 36-35 36
10. INTER SIBIU 26 11 3 12 33-32 36
11. APULLUM A.l. 26 11 3 12 37-42 36
12. ARO C-LUNG 26 8 9 9 33-34 33
13. U.T.ARAD 26 9 6 11 36-41 33
14. POLI TIMIȘOARA 26 9 5 12 29-33 32
15. VEGA DEVA 26 9 5 12 30-41 32
16. CFR CLUJ 26 9 4 13 30-41 31
17. GLORIA REȘIȚA 26 8 2 16 28-44 26
18. UM TIMIȘOARA 26 6 5 15 30-56 23
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Etapa viitoare: UTA - Dacia Pitești; ASA Tg. M - FC Baia M; 
Olimpia SM - Vega Deva; UM Timiș - Electroputere; ARO - 
Inter; Gl. Reșița - Min. Motru; Apullum A.l. - Gaz Metan; CFR 
Cluj - Un. Dej; Poli Timișoara - Corvinul.

Rubrică realizată de
Sabin CERBU

TVR I O»
6.00 România: ora 6 fixl 

8.40 Bacalaureat '98: repetiție 
generală (I) 9.30 TVR Cluj 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Vetre 
folclorice 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.10 
Bacalaureat '98: repetiție 
generală (II): Bareme 18.00 
Medicina pentru toți 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 199) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
ediție specială 21.00 Fotbal 
Meci amical: Belgia-România 
(d) 23.00 Jurnalul de noapte 
23.15 Efecte secundare (s, ep. 
18) 0.00 Cultura în lume: ope
ra eminesciană pe meridianele 
europene (mag. cultural)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.25 Pelerinaje (r) 8.55 Cu 
ochii’n 4 (r) 9.40 Videocaseta 

\muzicală 10.25 Teleenc-

iclopedia (r) 11.10 Varietăți 
internaționale 11.30 Comorile 
lumii (r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 13.30 Mapamond (r) 14.00 
Emisiune în Ib. maghiară 15.10 
Limbi străine. Germana 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica și chipul iubirii 
(s, ep. 15) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 100) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Hei-rup! Hei-rap! (cs) 19.10 
Club 2020 19.40 Dreptul la 
adevăr 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 37) 21.00 Avocatul
poporului 22.00 Bing-Bang! 
(co. România 1935) 23.30 
Meridianele dansului

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

10.10 Sirenele (s) 11.00 Ultima 
urmărire (f/r) 12.40 Mizerabilii 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat 
(s, ep. 118) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Alondra (s, ep. 33) 15.20 
Viață sălbatică (do) 16.00 Onyx 
- culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 21) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Triumful spiritului

(dramă SUA 1989) 21.45 Știri 
21.55 Voi cuceri Manhattan-ul 
(s) 22.45 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.30 Chi
cago Hope (s/r) 12.15 Avocații 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 
14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 17) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Destine II 
(melodramă SUA 1986) 22.05 
Știrile PRO TV 22.10 
Chestiunea zilei 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 75) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și contra cu Octavian 
Paler 0.20 Dosarele X (s)

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 13.05 
Lexic (cs) 13.30 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 16.05 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.05 
Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 89) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 
88) 20.15 La limita legii (f.a.SUA 
1987) 22.00 Fotbal Meci amical: 
Anglia-Portugalia 0.00 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Nu știu 
nimic, dar spun tot (f/r) 16.00 
Secrete de familie (s/r) 
Antonella (s, ep. 109) 
Concursul de Acasă 
Antonella (s, ep. 110)
Marielena (s, ep. 94) 19.30 Noile

Vega Deva - ÂSÂTg. Mureș]
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aventuri ale Omului Păianjen^ 
(d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: 
crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Prințul și 
dansatoarea (co. Anglia/SUA 
1957) 1.45 Secrete de familie 
(s)

17.00
17.45 
18.00
18.45

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 No comment 
realizator Alin Bena 22.05- 
22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

10.30 Plai de cânt și dor 10.30- 
11.00 Muzică, publicitate
17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) y
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! BELGIA-ROMÂNIAÎ
' De luni, lotul reprezenta- j
I tivei României se află în Bel- I 
| gia, unde va susține miercuri |
■ seara de la ora 21 un nou ami- ■
■ cal de pregătire în vederea * 

I turneului final al Campionatului I 
| Mondial din Franța '98 înain- |
■ tea acestei partide, antrenorul ■
* Anghel lordănescu era preo- 1 
I cupat de sosirea selecționa- I 
| bililor la pregătiri. Gică Po- |
■ pescu, accidentat la ultimul ■
* meci din Campionatul Turciei, 1 

I nu a mai făcut deplasarea în I 
| Belgia. Semne de întrebare |
■ ridică și Dan Petrescu care nu >
* a fost prezent în formația sa 1 

I din ultima etapă. în locul lui | 
| Gică Popescu, lordănescu a | 
. dorit să apeleze la Vasile Popa, .
■ însă jucătorul piteștean nu a '
| putut fi găsit. I
I între cei prezenți în Belgia | 
. pentru acest amical se con- .
■ tează pe Stelea, Stângaciu, 1 
| Gabi Popescu, Prodan, Dulca, | 

| Gîlcă, Adrian Filipescu, Hie, D. | 
. Petrescu, V. Moldovan, Stan- .
■ gă, Doboș, Selymesi, Alin Stoi- •
| ca, D. Munteanu, Craioveanu, | 

| Hagi, Denis Șerban, R. Nicu- | 
ytescu, Barbu. y

DIVIZIA A
Rezultatele etapei: Ceahlăul P.N. - Foresta Fălticeni 2-1; 

FC Petrolul PI. - Steaua 1-2; FC Argeș - Oțelul Galați 1-1; CF 
Chindia - Jiul Petroșani 4-0; Rapid - CSM Reșița 1-0; Univ. 
Craiova - FCM Bacău 0-2; FC Farul C-ța - "U" Cluj 1-3; Sportul 
Studențesc - Gloria Bistrița 2-3.

CLASAMENTUL
1. RAPID 31 23 5 3 65-21 74
2. STEAUA 31 23 4 4 76-33 73
3. FC ARGEȘ 31 19 4 8 51-32 61
4. OȚELUL GALAȚI 31 18 3 10 50-26 57
5. FC NAȚIONAL 31 17 5 9 56-38 56
6. DINAMO 31 16 2 13 59-45 50
7. CSM REȘIȚA 31 14 5 12 48-46 47
8. UNIV.CRAÎOVA 31 14 3 14 60-41 45
9. CEAHLĂUL 31 13 6 12 39-42 45
10. GLORIA BISTRIȚA 31 12 4 15 50-55 40
11. FARUL C-ȚA 31 12 4 15 33-50 40
12. FCM BACĂU 31 10 9 12 33-33 39
13. PETROLUL PL. 31 10 6 15 38-43 36
14. FORESTA FĂLT. 31 9 9 13 29-36 36
15."U"CLUJ 31 10 5 16 33-35 35
16.CF CHINDIA 31 9 8 14 36-59 35
17. SPORTUL STUD. 31 5 3 23 31-59 18
18. JIUL PETROȘANI 31 2 1 28 18-111 7

Etapa viitoare (25 IV): Foresta - Univ. Craiova; FCM Bacău
- Rapid; FC Național - FC Argeș; CSM Reșița - Dinamo; Gl. 
Bistrița - Ceahlăul; "U" Cluj - Sportul Stud; Steaua - FC Farul; Jiul
- Petrolul; Oțelul Gl. - CF Chindia.

DIVIZIA >
Rezultatele etapei a 22-a, 18 aprilie:
Constr. Hunedoara Minerul Ghelari 4-2
FC Paroșeni - Vulcan - Victoria Călan 2-1
Metalul Crișcior Casino Ilia 2-0
Minerul Aninoasa CFR Marmosim 1-1
Minerul Livezeni ASA Aurul Brad 1-2
Minerul Teliuc Minerul Bărbăteni 2-0
FC Dacia Orăștie Retezatul Hațeg 11-0

Etapa viitoare de joi, 23 aprilie: Constr. Călan 
- Paroșeni - Vulcan; Vict. Călan - Met. Crișcior; 
Casino Ilia - Min. Aninoasa; CFR Marmosim - Min. 
Livezeni; Aurul Brad - Min. Teliuc; Min. Bărbăteni - 
FC Dacia Orăștie; Min. Ghelari - Retezatul Hațeg.

CLASAM EbITUL
1.ASA AURUL BRAD 22 19 1 2 52-21 58
2. FC PAROȘENI-VULCAN 22 16 3 3 62-26 51
3. FC DACIA ORĂȘTIE 22 16 2 4 66-24 50
4. VICTORIA ‘90 CĂLAN 22 13 0 9 47-22 39
5. CFR MARMOSIM 22 10 5 7 40-31 35
6. CONSTRUCTORUL HD. 22 9 3 10 41-42 30
7. METALUL CRIȘCIOR 22 8 5 9 32-34 29
B. MIN. GHELARI 22 8 2 12 35-40 26
9. MIN. BĂRBĂTENI 22 7 5 10 42-48 26
10. MIN. ANINOASA 22 7 4 11 37-43 25
11. MIN. TELIUC 22 6 6 10 34-34 24
12. MIN. LIVEZENI 22 6 2 14 33-61 20
13. CASINO ILIA 22 5- 2 15 29-51 17
•4. RETEZATUL HAȚEG ' 22 4 0 18 23-96 12)

>

ARBITRII Șl OBSERUATORII - 

DIVIZIA D
ETAPA INTERMEDIARĂ din 23 aprilie '98

CONSTR. HUNEDOARA - FC PAROȘENI - 
VULCAN, arbitri: Adrian Radu, Claudiu Durlescu 
și loan Lavu, obs. Doru Toma.

VICTORIA CĂLAN - METALUL CRIȘCIOR: 
Petre Popa, loan Filipoiu și Robert Keksedy, obs. 
Mircea Pădurean.

CASINO ILIA - MINERUL ANINOASA: 
Valentin Gavrilă, Nicolae Albulescu și Constantin 
Dineș, obs. Vasile Nemeș.

CFR MARMOSIM - MINERUL LIVEZENI: 
Ionel Adam, Valentin Verdeș și Stelian Chiriță, 
obs. Mircea Sârbu.

ASA AURUL BRAD - MINERUL TELIUC: 
Daniel Dudaș, Cristian Lazăr și Remus Azamfirei, 
obs. Grigore Macavei.

MINERUL BĂRBĂTENI - FC DACIA 
ORĂȘTIE: Zoltan Gergely, Beniamin Popescu și 
Andrei TCrijk, obs. Dorel Târsa.

MINERUL GHELARI - RETEZATUL HAȚEG: 
Traian Melha, Nicolae Sebeș și llie Pană, obs. 
Emil Muntean.

De Io Subcomisia disciplină 
arbitri

Arbitrul Vasile Capotescu - Hd. se reține 2 
etape pentru neacordarea unei lovituri de 
pedeapsă la meciul CASINO ILIA - FC 
PAROȘENI VULCAN din 12 aprilie a.c. Arbitrul 
Nicolae Păndărelu - Orăștie se reține 6 luni 
pentru calomnierea și insulta președintelui 
comisiei de arbitri Orăștie.

CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT DEALER CONNEX GSM : ANA ELECTRONIC - Marchian Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-211 261,054-211 261 • AB 
SYSTEMS - Deva, Str. Santuhalm nr. 31 A, 054-233 082,054-233 527 • ADISAN TELECOM - Top Interserv 2000 Deva, Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, 054-218 901,054-233 300 • GLOBAL NET - 
Top Tech Deva, Str. Andrei Mureșanu nr.1,054-213 871,054-213 871 • GLOBAL NET - DevaSat Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-214 439,054-214 453 • GLOBAL 
PARTNERS NETWORK - Ascooier Deva. Str. 1 Decembrie nr. 14.054-233 606.054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva. Str. Zarandului. __ ~ !

*

Te conectezi la CONNEX GSM între
și câștigi! Primești un cupon, îl răzuiești și câștigi la sigur:
Conectare gratuită și CONTEXT gratuit*Conectare gratuită șl CONTi

10U de minute** de convorbiri naționale 
gratuite și CONTEXT gratuit*!

E bine!... Dar se poate și mai bine! în plus mai poți câștiga:

un TERRAnoU

IE premii de convorbiri naționale gratuite
până la 01.01.0000! (300 minute gratuite**7lună, abonament și conectare gratuită)
50 pachete CONNEX GOI
Ești conectată 'ești premiatI * * * * . ■ _____

‘ CONTEXT (Serviciul de Mesaje Scurte) se oferă GRATUIT până la 30 iunie. Oferta este valabilă numai pentru abonații CONNEX
GSM care folosesc acest serviciu în România. în afara teritoriului Românlei se taxează conform tarifelor paria arilor de Roaming 

CONNEX GSM.
** Cele 100 de minuc 'se vor credita pentru primă*sau a doua factură. 

Convorbirile efectuate peste limita celor 300 de minute/lună se vor taxa la tariful CONNEX CLUB. 
Nu sunț Incluse convorbirile internaționale și Roaming.

**** Bonusurile din această promoție nu pot fi câștigate nici de angajații MOBIFQW, 
L nici de membrii direcți ai familiilor acestora.

X
Gsrnr
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De ce există burse? Și de ce două?
Bursele există ca mijloc prin 

care companiile pot câștiga bani 
(capital) pentru afacerile lor, prin 
emiterea de acțiuni (piața 
primară), și ca loc unde pot fi 
tranzacționate acțiunile (piața 
secundară). De obicei, este mai 
ieftin pentru o companie să 
strângă bani prin emiterea de 
acțiuni decât prin împrumuturi de 
la bancă. Fiecare bursă constă 
într-un sistem de tranzacționare, 
organisme de autoreglare, 
intermediari de valori mobiliare, 
un depozit de acțiuni și 
regulamente pentru înregistrarea 
proprietății de acțiuni. Companiile 
listate la bursă și brokerii care fac 
tranzacții plătesc pentru aceste 
servicii. De fapt, bursele 
seamănă cu orice altă afacere, 
aflându-se în competiție una cu 
alta pentru a atrage clienți 
(companii).

Modurile clasice de tran
zacționare față în față au fost în 
general înlocuite cu tehnici care 
permit ca tranzacțiile să fie făcute 
printr-un sistem electronic, ale 
cărui terminale sunt fie în clădire, 
fie în birourile companiilor 
membre. Tranzacțiile din ziua de 
astăzi par aproape lipsite de 
interes: brokerii de azi stau în 
birouri semi-închise privind și 
așteptând prețul potrivit să apară 
pe ecranul computerelor. Bursa

BREViAR ECONOMIC
Inflația - sub 45 

la sută
Ministrul finanțelor, Daniel 

Dăianu, a afirmat zilele trecute 
că este posibil să terminăm 
anul 1998 cu o inflație sub cea 
prevăzută, de 45 la sută. 
Aceasta va permite ca anul 
1999 să aducă o dinamică 
pozitivă a economiei, iar după 
anul 2000 aceasta să înre
gistreze o creștere durabilă de 
4-5 la sută pe an.

Potrivit lui Daniel Dăianu, 
programul economic al 
Guvernului va exprima logica 
construcției bugetului, careva 
avea în continuare ca 
prioritate lupta împotriva 
inflației, accelerarea priva
tizării și restructurarea.

Connex GSM - la 
un an de 

activitate
Compania Connex GSM a 

sărbătorit zilele trecute un an 
de la lansarea oficială a 
serviciilor sale pe piața 
românească. Compania a 
înregistrat cea mai rapidă 

de Valori București are două 
camere de tranzacționare unde 
brokerii au unul sau doua 
terminale pe care SVM-urile le 
conectează la propriile lor birouri. 
Pentru a face tranzacții, brokerii 
trebuie să aibă acces la un 
terminal din clădirea BVB, fie prin 
intermediul sistemului agenției 
sale, fie plătind o altă agenție care 
are acces.

RASDAQ (Romanian Asso
ciation of Securities Dealers

BURSA ROMÂNĂ BE
VALORI SI RASBAO____ » __________

Automated Quotations - Asociația 
Română de Cotări Automate a 
Intermediarilor de Valori 
Mobiliare) nu are nici măcar o 
cameră. Este ceea ce se 
numește o piață OTC (over the 
counter - extrabursieră), folosind 
aceeași tehnologie ca și piața 
NASDAQ din America, care 
leagă birourile comercianțllor 
rivali printr-o rețea computerizată. 
Tranzacțiile se fac prin telefon 
sau prin această rețea.

Cele două burse existente în 
România răspund unor nevoi 
diferite ale pieței de capital,

lansare a unui sistem GSM 
din istorie, în doar 135 de 
zile. Ea acoperă în prezent 
peste 100 de localități din 
România, reprezentând 
peste 60 la sută din 
populația țării. Până la finele 
acestui an se preconizează 
ca peste 80 la sută din 
populație să beneficieze de 
serviciile Connex GSM.

Banca 
“Transilvania”... 

profită
La ceva mai mult de un 

an de la autorizarea sa ca 
participant activ pe piața de 
capital, Banca “Transilvania”, 
cu sediul central în muni
cipiul Cluj-Napoca, înregis
trează rezultate deosebite. în 
primul trimestru al anului în 
curs a obținut un profit de 
3,13 ori mai mare față de 
ultimul trimestru din 1997. 
Banca lucrează cu 17 
societăți de valori mobiliare 
și efectuează peste 1700 de 
operațiuni de încasări și plăți 
de pe piața RASDAQ. 

ambele având un rol important. 
BVB a fost numită poarta către 
piețele financiare din lume. 
Companiile care vor să strângă o 
mare cantitate de capital vor dori 
să fie listate aici.

Aceasta deoarece investitorii 
străini cer în general asigurările 
pe care le oferă sistemul de 
control al Bursei. O companie 
poate fi listată dacă îndeplinește 
anumite condiții financiare. De 
exemplu, trebuie să fi făcut o 

ofertă publică de valori mobiliare, 
acestea trebuie înregistrate la 
CNVM (Comisia Națională de 
Valori Mobiliare), trebuie să fie 
transferabile și dematerializate, 
iar compania trebuie să respecte 
regulile de expunere pe piață.

Companiile pot fi "promovate” 
dacă îndeplinesc condiții mai 
stricte, cum ar fi: trei sau mai 
mulți ani de funcționare și profit 
net pentru ultimii doi ani de 
funcționare (excluzând veniturile 
financiare).

Spre deosebire de BVB, 
RASDAQ nu are nici un criteriu 

financiar, iar companiile nu 
plătesc nici un comision 
pentru a lista acele acțiuni 
rezultate în urma Programului 
de Privatizare în Masă. 
RASDAQ este în primul rând 
o piață secundară, un loc 
unde acțiunile pot fi 
tranzacționate, mai mult decât 
un loc pentru strângerea de 
capital. Așadar, cerințele 
legate de listare sunt mai puțin 
riguroase. Acesta este unul 
din motivele pentru care 
companiile de la BVB sunt, în 
general, mai lichide decât cele 
de pe RASDAQ (adică 
acțiunile lor sunt mai ușor de 
vândut și de cumpărat, există 
o piață pentru ele). Regulile 
stricte ale BVB fac investițiile 
mai sigure (deși nici o 
investiție nu este complet 
sigură), pentru că respectivele 
companii trebuie să fie destul 
de bune pentru a fi listate la 
BVB. RASDAQ cere totuși 
companiilor sale să respecte 
regulile CNVM, de exemplu, 
condiția de a se ține Adunarea 
Anuală a Acționarilor.

RASDAQ este con
trolată de CNVM, iar BVB, 
deși este o instituție 
publică, este condusă de 
societățile de valori mo
biliare membre.

in ciuda prețului mare și a 
calității reduse

REIXIEL continuă 
achiziționarea 
de cărbune din

Valea Jiului
Unul din subiectele 

abordate cu ocazia unei 
conferințe de presă 
desfășurate recent la sediul 
FTDEE Deva a vizat 
restructurarea Regiei Na
ționale de Electricitate 
RENEL. S-a căzut de acord 
că orice restructurare 
urmărește, ca ultime efecte, o 
creștere de performanțe 
economice, o reducere a 
costurilor și acordarea unor 
servicii de calitate din ce în ce 
mai bune. în acest context, dl 
Adolf Mureșan, liderul 
sindicatului “Energeticienilor" 
din cadrul FTDEE Deva, și-a 
manifestat îndoiala în ceea ce 
privește realizarea dezide
ratelor propuse prin restruc
turare, atâta timp cât RENEL- 
ului i se impune în continuare 
achiziționarea de cărbune din 
Valea Jiului. "Există la ora 
actuală un contract întreIRestriactiflirairea mminerit continuă

Aflat de curând la Deva, 
la ședința Consiliului de 
coordonare al Organizației 
județene a Partidului 
Democrat, dl Nicolae Stăi- 
culescu, fost secretar de 
stat în Ministerul Industriilor 
și Comerțului, spunea că 
restructurarea în mineritul 
românesc a fost, în prima 
fază, o reușită, dar, acum se 
prezintă ca un semieșec.

De ce reușită? Pentru că 
a determinat reducerea 
considerabilă a cheltuielilor 
imense într-un domeniu 
ineficient, iar disponibi
lizarea de personal a condus 
la creșterea sensibilă a 
productivității muncii. Și de 
ce semieșec? Deoarece 

Pagină realizată de Adrian SĂLĂGEAN
* —*' " •----------------------- ---------------------------------------------------- -

RENEL și RAH Petroșani 
prin care regia de 
electricitate se obligă să 
cumpere 30 de milioane de 
tone de cărbune anual din 
Valea Jiului, ceea ce 
reprezintă doar cu cinci 
milioane de tone mai puțin 
decât înaintea restructurării 
RAH-ului. E de văzut cu ce 
resurse va reuși RAH-ul să 
acopere această producție", 
precizează dl Mureșan. 
Conform celor declarate de 
sindicaliștii din RENEL, la 
ora actuală tona de cărbune 
din Vale costă 53 de dolari, 
în timp ce cărbunele din 
import, net superior calitativ, 
costă cca. 24 de dolari tona. 
Concluzia a fost că nu poate 
fi vorba de eficiență în 
condițiile în care i se impune 
regiei aprovizionarea cu 
materie primă în aceste 
condiții.

I

mulți dintre cei care și-au 
părăsit, la cerere, locurile 
de muncă, nu au al
ternativa unui alt serviciu, 
guvernul neluând, din 
timp, măsuri de reca
lificare și reorientare 
profesională a acestora.

Totuși, spunea dl 
Nicolae Stăiculescu, 
restructurarea în minerit, 
inclusiv în cel din județul 
Hunedoara, va continua, 
chiar prin închiderea unor 
zone, a unor câmpuri 
miniere. Dar pe coor
donate de eficiență eco
nomică și cu asigurarea 
unor măsuri concrete de 
protecție socială.

f-----------------------------------------
| Ofensiva privatizării cuce-
■ rește domenii dintre cele mai 
' variate.
I Unul dintre acestea este 
| cel al serviciilor de pază și 
i supraveghere. Desfășurat în 
! paginile presei centrale, 
I „arsenalul” firmelor de pază 
| bucureștene demonstrează
■ profitabilitatea unor astfel de 
. servicii. Pentru că se plătește 
I scump ca să-ți protejezi casa, 
| magazinul sau acareturile de 
| incursiunile pungășești ale 
! răufăcătorilor. Sisteme de
■ alarmă „inteligente”, dispece- 
| rate ce urmăresc pe monitoare 
| obiectivele aflate în pază și 
, forțe de intervenție rapidă cu 
I jeep-uri, pistoale automate și

cagulă sunt doar câteva din 
argumentele ce descurajează 
infracționalitatea. E o legătură 
strânsă între gradul de 
opulență al clienților și nivelul 
de dotare al firmelor de pază. 
Acest lucru se observă ușor 
vizitând o firmă care efec
tuează servicii de pază în alt 
loc decât cartierul Primăverii 
din Capitală.

S.C. „Pază” SRL Deva 
este una din firmele specia
lizată pe servicii de pază și 
supraveghere. Din discuția 
avută cu dl Octavian Stângă, 
directorul firmei, am reținut că 

la fel ca în mai toate tipurile de 
afaceri, sărăcia generală se 
contrapune dezvoltării. Așa că 
și în domeniul în discuție 
austeritatea este cuvântul de 
ordine. Firma „Pază” a reușit 
din 1994 să-și consolideze o 
clientelă destul de numeroasă 
de peste 200 de beneficiari. 
Printre aceștia interlocutorul 
amintește Umirom Petroșani, 
E.M. Deva, precum și lanțurile 
de magazine din principalele 
orașe, Hunedoara, Deva, Brad, 
Orăștie, care sunt sub 
observația agenților firmei. 
Personalul este selectat din 

rândul foștilor salariați ai 
Ministerului de Interne, Poliției, 
dar sunt angajați și tineri care 
sunt apoi instruiți în meserie. 
Firma numără în prezent cca 
300 de angajați. Dacă la 
capitolul personal se stă bine, 
nu vom întâlni, în schimb, la 
firmă, „rețete” de pază 
sofisticate. „Suntem în măsură 
să asigurăm paza prin orice 
mijloace tehnice sau de altă 
natură dacă clientul ne cere. 
Din păcate, până acum n-am 
obținut nici măcar o comandă 
pentru supraveghere prin 
cameră video a unui obiectiv, 

ce să mai vorbim de sisteme de 
alarmă sofisticate”, precizează 
dl Stângă. Totuși, agenții dispun 
de spray-uri lacrimogene, 
paralizante, bastoane și acolo 
unde postul de pază o cere 
există în dotare și arme de foc. 
Există de asemenea posi
bilitatea dialogului între agenți 
prin stație radio. Mulți dintre 
beneficiarii firmei, operatori 
economici de stat, nu pot onora 
facturile S.C. „Pază" S.R.L. din 
lipsă de lichidități și atunci când 
este posibil, se procedează la 
un barter care aduce volens- 
nolens firmei de pază și o

valență comercială.
Sunt foarte puține 

persoanele fizice care își pot 
permite și au ce păzi. Taxele 
pentru cuprinderea unui 
obiectiv în circuitul de pază 
al agenților firmei diferă 
funcție de caracterul aces
tuia, putând varia de la 
150.000 de lei la câteva 
milioane.

Ca perspective, dl Stângă 
intenționează înființarea unui 
dispecerat pentru rezolvarea, 
la orice oră, a urgențelor și o 
completare a dotărilor de 
manieră să atingă un nivel 
capabil sfa dejoace tehnicile 
de efrajbție tot mai rafinate ale 
răufăcătorilor.
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Exploatarea minorilor - un flagel național
îi vedem zilnic. Sunt copiii 

care spală geamurile în inter
secții sau cei care vând ziare, 
cară marfă sau cerșesc. Toți 
aceștia fac de mult parte din 
peisajul oricărui oraș. De alt
fel, într-un recent raport pre
zentat în cadrul "Seminarului 
național privind situația muncii 
copilului în România" se pre
cizează că numărul minorilor 
sub 15 ani care sunt nevoiți să 
lucreze este în creștere dra
matică. "Din păcate, mulți co
pii practică de la vârste foarte 
mici și alte activități extrem de 
periculoase și dăunătoare ca
re trec neobservate de marea 
majoritate a cetățenilor, dar 
care sunt depistate de orga
nele de poliție", precizează 
raportul.

Ultima statistică oficială 

privind situația copiilor care 
muncesc datează tocmai din 
1993, fiind realizată pe baza 
recensământului din 1992. Con
form acestui document, 9013 
copii de 14 ani (2,2 % din total) 
aveau o ocupație aducătoare 
de venit. Din păcate, nu există 
date oficiale privind numărul 
copiilor care muncesc la negru. 
Recent, organizația "Salvați 
copiii" a realizat o anchetă în 
legătură cu acest subiect pe un 
eșantion de 1000 de copii, iar 
institutul "Gallup International" a 
realizat, la rându-i, o anchetă 
asemănătoare, pe un eșantion 
de 200 de familii cu copii. Da
tele au fost prelucrate împreună 
cu Institutul Național de Cerce
tare Științifică în Domeniul Mun
cii și Protecției Sociale, elabo- 
rându-se raportul citat mai sus.

Astfel, 3,77% din familiile inter
vievate au declarat că își trimit 
un copil să muncească, 1,89% 
au declarat că trimit doi copii să 
muncească, iar 2,83% dintre 
familii au evitat să răspundă.

S-a constatat că cele mai 
multe familii care apelează la 
veniturile rezultate din munca 
copiilor provin din zonele să
race ale țării, respectiv din jude
țele din Moldova și din Maramu
reș și Bistrița-Năsăud. 10,8% 
dintre copiii investigați au decla
rat că spală mașini, 2,4% vând 
ziare, 12,1% descarcă sau în
carcă marfă, 6,2% sunt vânză
tori ambulanți, 1,9% practică 
prostituția, 23,2% cerșesc și 
42,5% prestează alte munci, 
cum ar fi strânsul gunoaielor 
sau căratul bagajelor. Aproape 
toți cei intervievați au declarat 

că muncesc pentru a supra
viețui sau pentru a completa 
veniturile familiei. 53,1% din 
998 de copii au declarat că 
muncesc în timpul anului șco
lar. Dintre aceștia, 14,4% re
cunosc că, datorită acestui 
aspect, au fost împiedicați să 
urmeze școala, iar 10,7% au 
afirmat că munca nu i-a îm
piedicat să frecventeze cursu
rile, dar sunt mult mai obosiți.

Datele de mai sus vor fi 
baza unui plan de acțiune îm
potriva muncii minorilor, încer- 
cându-se preîntâmpinarea a- 
bandonului școlar. De ase
menea, poate fi cerută și ma
jorarea procentului din Pro
dusul Intern Brut alocat învă
țământului.

Andrei NISTOR

în ultimul an ai avut o viață 
sexuală mai bogată. Ți-e tea
mă ca nu cumva să te fi îm
bolnăvit de SIDA în urma a- 
cestor contacte sexuale ne
regulate sau neprotejate.

Un răspuns privind moda
litatea de transmitere a a- 
cestei boli l-am dat pentru 
Adriana, te rog să-l citești, din 
lipsă de spațiu nu pot să repet 
aici totul.

Pe lângă acestea încear
că să-ți răspunzi la urmă
toarele întrebări:

1. Ai avut mai multe parte
nere de sex decât una sin
gură în ultimul an?

2. Ai avut contact sexual 
cu persoane care știi că au 
avut și alți parteneri?

3. Există o șansă ca par

Un si o po^ntn In '
' ' . , i, l

tenera (chiar dacă este unică) 
să nu-ți fie fidelă?

4. Ți-ai injectat droguri fo
losind aceeași seringă, cu altă 
persoană?

5. Ai neglijat să folosești 
prezervativul în cazul contac
telor sexuale?

tflALOGWI
Un risc foarte mare de 

transmitere a bolii îl are contactul 
sexual neprotejat. Nu uita că 
acesta poate fi vaginal, anal sau 
oral și prin toate modalitățile 
există riscul transmiterii virusului 
HIV. Pentru siguranță ar fi bine 
să-ți faci testul HIV, este gratuit.

ina DELEANU

051 Poșta paginii
Gina Dineș, Brad: Articolul 

tău pleacă de la un subiect la 
care s-au referit aproape toți 
colaboratorii paginii "Club T".

Dintre aceștia, nu puțini au 
fost cei care simt ori văd lucrurile 
(sau măcar o parte a lor) la fel ca 
tine: "o lume vinovată de multe 
suferințe... o lume în care priete
nia adevărată ar trebui să ocupe 
un loc însemnat, dar - din păcate 
- locul acesta este ocupat de ... 
interese".k
' ............-...............  A

întrebări și răspunsuri ... indirecte

Scrisoare 
comentata

O scrisoare anonimă ("sem
nată"... un grup de elevi, însă stilul 
și scrisul cu siguranță nu sunt ale 
unui copil de ciclu gimnazial!) ne 
solicită să obținem răspunsuri la 
"problema ce ne frământă" de la 
dl Ionel Moș, inspector general al 
Inspectoratului Școlar Județean. 
Dorința de a afla răspunsurile "în 
acest mod" ca și faptul că nemul- 
țumiții nu-și declară numele sunt 
motivate de teama de ” a nu suferi 
consecințele îndrăznelii noastre". 
Din păcate autorul (autorii) scrisorii 
a omis să precizeze faza olim
piadei la care s-au întâmplat cele 
ce i-au nemulțumit pe unii partici- 
panti. Nici măcar din ce localitate 
provin elevii în cauză nu se preci
zează în scrisoare (după ștampilă, 
ea a fost expe
diată din Deva).

l-am pus în
trebările din scri
soare dlui Ionel 
Moș. Cum la 
dumnealui nu a
junsese nici un ecou al nemul
țumirilor legate de olimpiadele 
școlare, a fost de părere că răs
punsurile cele mai potrivite le 
poate da doar inspectorul de spe
cialitate. Dl. loan Hrisov, inspec
tor școlar pentru limba română 
(căci acest obiect este în dis
cuție), crede că este vorba despre 
faza județeană a olimpiadei șco
lare. La prima întrebare - de ce 
subiectele au fost scrise de mână 
- a precizat: "pentru ca o singură 
persoană să aibă acces la ele 
(respectiv inspectorul de spe
cialitate)", adăugând că pentru 
asigurarea secretului acestora și 
la minister se procedează tot 
așa. De asemenea, dumnealui a 
mai spus că a trecut personal prin 
toate sălile cu elevi și nici unul nu 
s-a plâns că nu înțelege scrisul. 
, Următoarea întrebare se re
feră la timpul afectat lucrării 
(despre care elevii nu știau) cât și 
la imposibilitatea tratării celor 3 
subiecte în 2 ore. Dl inspector

Din ceea ce ai așternut pe 
hârtie ne dăm seama (dacă mai 
era cazul...) că alterarea la diferite 
niveluri a societății noastre este 
tot mai mult resimțită și de vârsta 
foarte tânără, care conștienti
zează și este afectată de ceea ce 
se-ntâmplă: "Acum - spui tu - toți 
vor să ajungă în vârf, chiar dacă 
trec nepăsători peste suferințele 
și lacrimile altora, fiind nevoiți 
deseori să ascundă adevărul pen
tru a fi oarecum protejați".

afirmă că timpul de 2 ore pentru 
gimnaziu, potrivit noului regula
ment de desfășurare a olimpia
delor școlare, a fost comunicat în 
teritoriu după faza zonală și de 
aceea elevii nu știau acest lucru. 
Dar subiectele au fost adaptate 
timpului alocat. însă s-a avut în 
vedere și nivelul de pregătire al 
participanților. De altfel mulți elevi 
nici n-au avut nevoie de 2 ore 
pentru a trata subiectele.

A treia întrebare - "De ce 
subiectele n-au fost mai clar 
formulate pentru a putea fi mai 
bine înțelese de noi?" - a primit 
următorul răspuns: "Nimeni n-a 
ridicat vreo problemă privind neîn
țelegerea subiectelor. Și-apoi 
subiectele au avut caracter de 

concurs, au ur
mărit punerea în 
valoare a crea
tivității și cunoș
tințelor peste ni
velul programei".

Ultima între
bare, mai bine - zis nemulțumire, 
solicită revizuirea notării lucrărilor, 
precizând că " sunt elevi cu pre
mii speciale, când aceștia n-au 
rezolvat toate cerințele". "Lucrările 
- susține dl. inspector loan Hrisov 
-, după ce au fost corectate de 
comisia din etapă, au fost re
vizuite de o altă comisie, mai 
restrânsă și unitară”. Deci au fost 
notate corect în opinia dumnealui.

în ce măsură aceste răspun
suri îi vor mulțumi pe expeditorii 
scrisorii este greu de apreciat. 
Dar dacă sunteți hotărâți să vă 
adresați dlui Pruteanu sau dlui 
ministru al educației, dragi elevi, 
vă sugerăm să le furnizați mai 
multe elemente concrete. Altfel s- 
ar putea să nu primiți nici un 
răspuns.

Pentru că nu toată lumea 
"apleacă urechea" la dezamăgirile 
celor care n-au curajul să-și sem
neze scrisorile.

Viorica ROMAN
—1)

■■ MUSICBOX
Kick este un album care a 

apărut exact la momentul po
trivit, el figurând pe locul 13 în 
clasamentul final pe 1987 în 
revista Billboard. Kick este o 
mixtură de rock & roll, melodic 
pop și dance - beats, rezultând 
un sound proaspăt și elaborat. 
Cu acest LP grupul INXS și-a 
consolidat poziția de lider al 
muzicii pop - rock australiene 
din anii '80, intrând în elita 
rockului mondial. în paralel cu 
apariția albumului Michael 
Hutchence este din nou în cen
trul atenției, el jucând primul rol 
mai important în filmul Dogs In 
Space în regia lui Richard 
Loewenstein.

Primul extras pe single inti
tulat Need You Tonight a atins 
în a 15-a săptămână de top 
locul 1 în revista americană 
Billboard (30.01.1988). în luna 
februarie 1988 INXS a început 
un turneu european promo
tional susținând concerte în 

Germania alături de Crusados. 
Pe piață a apărut cel de-al doi
lea extras pe single Devil Inside, 
No.2 în Billboard la 27.02.1988 
(No.2 la vânzare și No. 2 în Topul 
Airplay). Grupul a fost invitat la 
Brits Award unde a câștigat ca
tegoria best international 
breakthrough și a cântat piesa 
Need You Tonight.

în luna martie au 
revenit în SUA fiind 
nominalizați la un 
premiu Grammy. 
După un minitur- 
neu promotional 
nord american, INXS 
s-a întors în Europa sus
ținând concerte în Franța, Italia, 
Spania, Portugalia, Benelux și 
Austria. Vânzările lui Kick au 
atins cifra de 4 milioane de e- 
xemplare. La 28.05.1988 un nou 
extras pe single din Kick intitulat 
New Senzation a figurat pe locul 
3 în Billboard (locul 2 la vânzare 
și 4 în topul Airplay).

Turneul european al gru
pului INXS a continuat în luna 
august cu Anglia unde grupul nu 
era prea cunoscut. La începutul

INXS
IU

Când sunteți mai presus de laudă și de critică...: 
acolo-i originea virtuții noastre.

(Nietzsche)

Dascălul: - Ce este circumferința, 
Vasile?

Vasile: - Când conferința se ține la circi...

Tinerii si infracțiunea
9 9

\
\

Adrian fură biciclete
Adrian Dubar are 15 ani, este 

din Deva și mai este elev. Nu cu 
multă vreme în urmă s-a apucat 
însă să fure biciclete.

într-o seară, prin escaladarea 
gardului, a pătruns în curtea imo
bilului lui Teodor Marko, iar dintr- 
un coridor a furat o bicicletă în 
valoare de 1.000.000. de lei. I s- 
a întocmit dosar penal.

loan și televizorul color
La 29 de ani, loan Prodan din 

Deva este șomer. Cu chei potrivite 
el a pătruns în locuința lui Beno- 
ne Botaș, de unde a plecat cu un 
televizor color. Și lui i s-a întocmit 
dosar penal.

lunii septembrie grupul a sus
ținut concerte în Japonia, Hong 
Kong și apoi Australia unde 
fanii le-au făcut o primire trium
fală. La festivitatea de decer
nare a premiilor MTV Video Mu
sic Awards INXS a câștigat cate
goria breakthrough și viewers 
choice's din Australia cu piesa 
Never Tears Us Apart. Acest 

single a atins locul 7 în Bill
board la 5.11.1988 (locul 8 

la vânzare_ și 6 în topul 
Airplay). în paralel în 
clasamentul britanic pe 
locul 2 figura piesa 

Need You Tonight (primul
single al grupului INXS în UK 

Top_20).
în clasamentele finale pe 

1988 piesa Need You Tonight a 
figurat pe locul 2 în Billboard în 
Top 100 Singles, în timp ce în 
UK albumul Kick s-a situat pe 
locul 15.

La începutul anului 1989 
grupul a continuat turneul mon
dial, după care a urmat o pe
rioadă de refacere. Michael 
Hutchence a profitat de această 
perioadă realizând un excelent

ț

/

Electronistul din gar^J
Și Marian Pădurean este din 

Deva. El are 16 ani, dar nici o 
ocupație stabilă. Se pare că îi 
place foarte mult electronica.

în urma cercetărilor efectuate 
de polițiștii deveni s-a stabilit că el 
este autorul unui furt comis recent 
din garajul lui Vasile Letru. A furat 
băiatul și a distrus piese electronice 
în valoare de peste 4.000.000. lei.

Număr fals
în schimb, Sorin Sobar din 

Orăștie a fost depistat de polițiștii 
din Deva la volanul unui autotu
rism cu număr de înmatriculare 
fals. Or, se știe, acest lucru este 
pedepsit de lege.(V.N).

album solo intitulat “Max Q’ și 
a început filmările lui 
Frankestein Unbound unde 
joacă alături de Bridget Fonda 
și John Hurt.

Mistify, un nou extras de 
single din albumul Kick, figu
rează pe locul 14 în UK la 
17.04.1989, prilej de bucurie 
pentru fanii trupei.

în luna noiembrie Michael 
Hutchence se îndrăgostește 
de solista Kylie Minogue (o 
altă australiancă care s-a afir
mat dincolo de granițele țării, 
în special în Anglia). Ziariștii și 
presa de scandal au început 
să publice bârfe și poze des
pre acest cuplu, unele publi
cații anunțând ca iminentă 
nunta lui Hutchence cu 
Minogue. De aceea grupul a 
amânat începerea lucrului la 
noul album, atât de așteptat 
de fani, pentru 1990. în clasa
mentul final de albume din 
revista britanică NME albumul 
Kick s-a situat pe locul 35.

- va urma -

Horia SEBEȘAN
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• Caut garsonieră sau apar- 
VANZARI tament pentru închiriat, în Orăștie.

CUMPĂRĂRI Informații tel. 054/247269 (3426)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Informații 
tel. 218301 (3594)

• Cumpărăm imobil zonă 
centrală, minimum 400 mp, pen
tru sediu bancă. Informații la 
agenția imobiliară Bussines Cen
ter. Tel. 233637,233638 (3088)

• Vând casă cu dependințe și 
livadă, în localitatea Ciula Mică, 
comuna Răchitova. Relații tel. 
770124(2594)

• Vând Dacia Break, fabricație 
1992, CI, multiple îmbunătățiri, 
piese schimb. Tel. 225231 (3602)

• Vând Dacia 1310, an fabri
cație 1990, tel. 218841 (4953)

• Vând Opel Kadett, 1,6 Die
sel, înmatriculat, stare bună. 
Informații tel. 092/397403 (3530)

• Spray contra ejaculării ra
pide, medicamente potență, afro- 
disiace. 01/6376273,092/342628, 
092/342629. (OP)

■ Vând vitrină frigorifică pentru 
mezeleuri și doi căței Bichan 
Maltez. Tel. 223236 (4970)

• Vând tablă zincată de 0,5 
mm, cu 72.000 lei coala (7800 lei/ 
kg). Tel. 219232,211041 (3084)

• Vând centrală termică pe 
gaz, 4.500.000 de lei, import 
Germania. Tel. 622126 (3089)

• Vând centrale termice 
Vaillant și Junkers, pe gaz, noi, 
cu garanție. Tel. 092701072 , 
723908(3531)

OFERTE DE 
SERVICII

• Montăm interfoane de 
scară, vile, birouri, mărci renu- 
mite. Tel. 624055 (3593)

• Angajăm agenți publicitari, 
program flexibil, salariu minim 
garantat. Tel. 068/323842, 094/ 
853004 (MP)

• Angajăm urgent agent 
comercial. Tel. 233593, orele 9- 
16(4974)___________________

• Firma București angajează 
agenți comerciali, tineri dinamici, 
indiferent calificare. Comision 
rentabil, 770367 (2596)

• Societate comercială exe
cută la comandă orice tip de 
confecții metalice. Se asigură 
calitate, seriozitate și prompti
tudine. Comenzi și relații la tel/fax 
054/242580 (3423)

• Mi s-a furat din casă fișa 
tehnică de calcul și schema 
apartamentului cumpărat în rate, 
la data de 20 iulie 1992, din 
contractul de vânzare-cumpărare 
cu nr. 8278 din 19 08 1992, 
încheiat între IGCL și Spitalul 
Unificat Hunedoara. Le declar 
nule. (3529)

Puritate
DECESE

• Cele mai alese gânduri de 
compasiune și regrete pentru 
familia Herlea, la pierderea 
tatălui

PERU ALBA

Suntem alături de tine Lili și 
îți transmitem sincere condo
leanțe. Colectivul E.M. Vețel. 
(3616)

• Redacția ziarului "Cuvântul 
liber" adresează condoleanțe dlui 
Octavian Mircea, diriginte al OPTM 
II Deva, la decesul mamei sale

MIRCEA MARIA (MĂRIUȚA)

din Roșcani, comuna Dobra. 
Dumnezeu să o odihnească în 
pace!

• Sincere condoleanțe colegei 
noastre Veress Maria la pierderea 
mamei sale. Sunt alături de tine 
colegii din Policlinica de stoma
tologie Deva. Odihnească-se în 
pace! (3087)

BANCA "DACIA FELIX" SA 

CLUJ-NAPOCASUCURSALA DEVA
ANUNȚĂ:

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, tel. 624275 
(3585)

V UuUUl

L mC ifa» ImTi 

Piese de schimb auto - DACIA, RABA,
SAUIEM, ARO, TU și tractor

într-o gamă variată cu un raport preț/ca/itate deosebit
Găsiți acum în depozitul specializat al societății 

COMAT Deva S.A., str. Depozitelor, nr.5. 
Informații la tel: 054-217210; 233137.

Cu noi, staționările datorită defecțiunilor tehnice devin o amintire!

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA MAI ESTE DE 8000 DE LEI/ 
LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", 
iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la 
firma RODIPET, în numerar și prin 
virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al 

DUMNEAVOASTRĂ.
------------------- ■ ........ —-r

Societate comercială 
unic distribuitor în Transilvania 

Angajează
AGENȚI COMERCIALI 

pentru DEVA și HUNEDOARA 
Telefoane 064/415659, 092/705006.

Vânzarea prin licitație publica a următoarelor:

1. Casă 3 camere, anexe gospodărești, curte și 
teren pentru construcție garaje, situate in Hune
doara, str. Lătureni (Buituri), nr.11; preț de pornire: 
120.000.000 lei.

2. Casă 4 camere, curte, grădină, anexe gospo
dărești, situate în Hunedoara, str. Dorobanților, nr.3; 
preț de pornire: 80.000.000 lei.

3. Apartament 2 camere, situat în Hunedoara, str. 
Șiretului, nr.4, ap. 24; preț de pornire: 20.000.000 lei.

- Licitația va avea loc în data de 24.04.1998, ora 
10,00, la Judecătoria Hunedoara, biroul executorilor 

judecătorești.
4. Motor electric 11 kW cu 1500 tur./min.; preț de 

pornire 2.500.000 lei.
- Licitația are loc in fiecare zi la ora 10, 00, la sediu! 

băncii.
Relații suplimentare la sediul băncii din Deva, B-dul 

N. Bălcescu, bl. 34, telefon 220796.

DIRECȚIA SILVICA DEVA
Organizează la sediul aces

teia din Deva, str. Titu Maio- 
rescu, nr.2, licitație pentru vân
zarea masei lemnoase pe picior 
neadjudecate în data de 22 
aprilie 1998.

Licitația este deschisă și va 
avea loc în data de 04.05.1998, 
ora 10,00.

Condițiile de participare la
licitație rămân aceleași.

Relații suplimentare la telefoanele: 224599, 
224649.’

7?

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Deva 
(IH I M (A I

Consiliul de Adminis
trație al RAGCL Deva, 
întrunit în ședință extra
ordinară în data de 
14.04.1998, analizând 
situația grea financiară în 
care se află regia, cauzată 
în cea mai mare parte de 
neplata în termen a 
datoriilor asociațiilor de 
locatari și agenților eco
nomici, care se ridică la 
17,8 miliarde lei, din care 
8,7 miliarde lei la populație 
și 9,1 miliarde lei la agenți 
economici, precum și la 
dobânzi pentru neplata în 
termen a acestora de cca. 
10 miliarde lei, s-au hotărât 
următoarele:

I. Facem un apel 
deosebit la toți cetățenii 
Devei și la toți agenții 
economici pentru a-și 
achita de urgență facturile 
către RAGCL.

II. Pentru cei care nu 
vor înțelege că serviciile

’----- -T------------ ■ m

trebuie plătite, începând cu 
data de 22.04.1998 RAGCL 
Deva a fost mandatată de 
către Consiliul de Ad
ministrație al RAGCL și 
Consiliul local să 
întreprindă următoarele 
măsuri:

1. Rezilierea contrac
telor de furnizare a 
serviciilor prestate de 
RAGCL Deva către bene
ficiarii care au depășit 
termenul de scadență a 
plății serviciilor conform 
contractului.

2. Suspendarea (întreru
perea) executării contrac
telor și a prestării 
serviciilor de gospodărie 
comunală către beneficiarii 
de la pct. 1.

3. Pentru persoanele 
fizice și juridice pentru care 
s-a reziliat contractul de 
furnizare a serviciilor de 
către RAGCL Deva, în 
termen de 3 zile de la

reziliere se va solicita 
Primăriei Deva retragerea 
imediată a autorizațiilor de 
funcționare.

4. încheierea unui nou 
contract și preluarea 
serviciilor se va face numai 
în condițiile în care vor fi 
plătite taxa de anticipație, 
datoriile la zi și penalitățile 
aferente.

5. Rezilierea și sus
pendarea contractelor 
pentru persoanele fizice și 
juridice menționate la pct. 1 
începe în data de 
22.04.1998, ora 8, existând 
astfel posibilitatea ca cei în 
cauză să-și achite datoriile 
până în data de 21.04.1998, 
ora 15.

6. în cazul în care au 
fost suspendate serviciile 
RAGCL-ului către bene
ficiarii menționați la pct. 1 și 
aceștia vor folosi în con
tinuare serviciile res
pective, se va considera

consum fraudulos și vor 
suporta rigorile legilor 
(plata serviciilor la un preț I 
de 10 ori mai mare decât I 
cele contractuale, conform I 
HG 1001/1990).

7. Să propună Pri-I 
măriei Municipiului Deva I 
ca de urgență să solicite I 
prin Direcția Județeană I 
de Finanțe Publice, la 
Ministerul Finanțelor, 
suplimentarea fondurilor 
bugetare în așa fel încât 
până la 15 mai 1998 să fie 
achitate unităților buge
tare (instituțiile publice) 
toate datoriile către 
RAGCL Deva, respectiv 
să finalizeze până la 
30.04.1998 acțiunea de 
plată a cupoanelor către 
RAGCL Deva.

Consiliul de A dministrație 
alRAGCL Deva

J

Auto schrott Transit 
__________Arad_________  

Calea Lipovei, nr. 211
Tel: 057/267089, 057/266033.

Fax: 057/259833.
Vinde din stoc piese auto second hand 

pentru autoutilitare: Ford Transit mode! 1982, 
1988 diesel, benzină; Fiat Ducato, Iveco diesel, 
Renault Master, Trafic diesel, VW LT, 
Transporter diesel.

De asemenea, aducem la comandă piese noi 
cât și second hand pentru autoturisme și 
autoutilitare în regim de urgență 2-7 zile, în 
funcție de complexitatea piesei comandate.

X

DEVA Aleea Plopilor, bloc 8, et. I, ap.17 Tel/Fax: 054-621853

INSTALEAZĂ
ry Sisteme alarmare

la efracție și incendiu; 
Sisteme de televiziune cu circuit închis;

cy Sisteme de control al accesului prin cartele; 
‘ir Sisteme de interfonie și videointerfonie; 

Alarme auto;
y Geamuri termoizolatoare și folie 

reflectorizantă și antiefracție; 
Centrale telefonice.
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SUCURSALA DEVA
anunță vânzarea la licitație cu executare silită a următoarelor bunuri,

9 9

aparținând SC Naghi & Zsok Contapex SRL Deva:
4^ autocamion ROMAN Diesel 

DACIA *13*10 L Break
4^- diferite tipuri de mașini de cusut, mașini de fasonat, mașini de 

finisaj, mașini de croit, mașini de cusut nasturi și mașini de cusut 
butoniere

PC IBM Acer
TV color PANASONIC, CROWN

4^ videocamera PANASONIC
4^ frigidere ARCTIC
4^" casă de marcaj

fax, xerox
4^ mobilier de birou
4^ stoc de stofe și confecții.
Licitația va avea loc în data de 23.04/1998, ora *12, la sediul SC Naghi 

Sl Zsok Contapex SRL, în Deva, str. Mihai Viteazu, nr. *1*12.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Bancorex, Sucursala 

Deva, bulevardul 22 Decembrie, bloc 7, parter, telefon 054-230*185.

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE :
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

SOCIETATEA NAȚIONALA A
APELOR MINERALE SA 

angajează 
prin concurs, în condițiile legii, 

== director 
pentru sucursala sa teritorială cu sediul în 

municipiul Deva.
Concursul va avea loc în ziua de 27 aprilie, ora 

10,00, la sediul societății - str. Mendeleev, 36-38, et. 
3, sector 1, București.

Solicitanții trebuie să aibă studii de specialitate și 
experiență în domeniul apelor minerale și al 
dioxidului de carbon natural.

Relații suplimentare la "Serviciul management", 
telefoane 6507711 sau 6596370.

X----------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------- ------ ---- -------'

RA Româniafilm 
irillialai Huiiwiuara 

organizează în ziua de 7 mai a.c., ora 10,00, 
la sediul său din str. 1 Decembrie, nr. 20, licitație 
de închiriere a sălii Cinematografului "Victoria" 
Petroșani pentru jocul de "Bingo".

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta. 
Informații la telefon 215260.

Firmă franceză cu filiala în Orăștie, specializată în'
produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 
miliarde lei anual, angajează:

RESPONSABIL DE FILIALA
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și bun 

cunoscător al relațiilor comerciale:

Vârsta maximă 40 ani
noțiuni de: management, marketing și Excel 
mobilitate geografică și agresivitate comercială 
Avantaje oferite: - remunerație: - fixă, foarte 

avantajoasă
- % din cifra de afaceri
- autoturism de serviciu
- servirea mesei la restaurantul firmei
Pentru informații sunați la tel. 094504369, 054/ 

<242883, 054/241296, fax 054/247978_____________ y

S.CTÂURbCAR SERV SRL Orăștie ]
Dealer autorizat al S.C. Automobile
Dacia Pitești, vinde toată gama de 

autoturisme Dacia, cu doar 30% avans. 
Informații la sediul societății din Orăștie, 

str. Unirii, nr.30, tel. 247468.
V —-------- - — ----------- --------------

Vă oferă în perioada 
«ntk 1-30 aprilie:

Importante reduceri de prețuri 
la toate produsele!

IH r|

PREMII 
PE LOC!

Societatea de Asigurare - 
Reasigurare 
ASTRA S.A.

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. D. Zamfirescu, 

bl.Q, sc.A, ap.4, tel./fax: 22.63.21
Agenția ASTRA Petroșani - str. C-tin Miile, 

bl.3, ap.1, tel./fax: 54.41.71.



22 APRILIE 1998

i

Cuvântul liber

Direcția de Telecomuncatii Hunedoara
_______________ Str. Libertății nr. 2, Deva__________

( ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ )
1. Obiectivul licitației „Instalare CTD ALCATEL E10B Hunedoara - 20.000 linii. Rețea telefonică” din care:
1. OCB Hunedoara 11.000 linii. Rețea telefonică
II. CSND1 Micro V - 1.500 linii Peștișu Mare. Rețea telefonică
III. CSND2 Club Siderurgistul - 1.000 linii. Rețea telefonică
IV. CSND3 7D Pitic - 1.000 linii. Rețea telefonică
V. CSND4 Hațeg - 2.500 linii. Rețea telefonică
VI. CSND5 Călan - 2.500 linii. Rețea telefonică
Vil. CNE Ghețari - 500 linii. Rețea telefonică
2. Natura lucrărilor similare: Rețele telefonice urbane și interurbane
3. Persoana Juridică achizitoare: Direcția de Telecomunicații Hunedoara
4. Surse de finanțare: Surse proprii
5. Organizatorul licitației: Direcția de Telecomunicații Hunedoara, str. Libertății, nr. 2, Deva, telefoane 

054/204315, 204401, 204417, fax (01) 4003319
6. Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.05.1998, ora 16.00
7. Deschiderea licitației publice: 12.05.1998, ora 10.00
8. Documentele licitației: 305.000 lei, se pot cumpăra de la Direcția de Telecomunicații Hunedoara din 

Deva, str. Libertății, nr. 2, începând cu data de 24.04.1998
9. Vizitarea amplasamentului: 24.04-30.04.1998
10. Condiții de participare: îndeplinirea condițiilor de calificare prevăzute in Anexa DL-I la Normele 

Metodologice, la care:
a) Cifra de afaceri pe ultimii 3 (ani) (actualizate) minim:
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată (actualizată) - minim.
c) Capacitatea financiară (la ultimul an încheiat) - minim

(mii. lei)
1 II III IV V VI VII

a) 10000 4400 3200 1900 3900 5200 770
b) 2430 1050 780 460 950 1260 180
c) 1100 500 190 220 450 560 85

11. Informații suplimentare: Sediul organizatorului din Deva, str. Libertății, nr. 2, Serviciul Dezvoltare, 
tel. 054/204401 054/204417, 054/204315.

r-------------------------------------------------------------------------- i

Sistemul de
Gospodărire a 

dpeier Deva 
Organizează licitație publică 

pentru vânzarea 
următoarelor subansamble 
rezultate din dezmembrări:

1. Caroserie completă cu șasiu de ARO 10/4. 
Preț de vânzare: 9.759.000 lei;

2. Caroserie ARO 244 D. Preț de vânzare 
7.167.000 lei.

Licitația va avea loc în ziua de 11 mai 1998, 
ora 10, în Baza de producție din str. C.A. Roselli 
Nou, nr. 9.

Relații suplimetare la telefon 221323 sau 
211773.

*________________________________________>

Sprijin pentru 
Mănăstirea Crișan

Potrivit spuselor dlui irig. Dorel Voicu Circo, manager la SC 
Fabrica Zarand SA Brad, unitatea de față confecționează pentru. 
Mănăstirea Crișan, comuna Ribița, două tone de plasă din sârmă 
zincată.

Valoarea manoperei aferente acestei lucrări este de cinci 
milioane de lei, fiind suportată pe costurile societății. (C.P.)

Vineri, 17 aprilie a.c., din Inițiativa domnului Virgil Chiș, 
director al Exploatării Miniere Țebea, organizația locală Brad 

■a PSDR a împărțit 45 de pachete cu alimente la Căminul de 
bătrâni din localitate. Din partea organizației locale a PSDR 
au mal fost prezenți domnii Dorel Voicu Circo, manager la SC 
Fabrica Zarand SA, Cristian Leucian, director la SC Zarand 
Trans SA și dr. Ionel Costina, director al Spitalului Municipal 
Brad. Valoarea pachetelor cu alimente se ridică la 
aproximativ 2,5 milioane de lei, iar gestul inițiatorilor acestei 
acțiuni de suflet de a face o mică bucurie celor lipsiți de 
căldura familiei rămâne de apreciat.

Cornel POENAR \__ ____________ y

TIMPUL DE LUCRU 
Lfî ROMANI

(Urmare din pag. 1)

în alte țări europene, inclusiv 
în Cehia și în Ungaria, însă 
nici lângă acestea nu putem 
sta ca nivel de dezvoltare și 
de... europenizare. Statis
ticile spun chiar că România 
are cea mai redusă medie a 
timpului de lucru într-o 
săptămână.

De ce scriem aceste 
rânduri? Din sentimentul 
patriotic de a ne apleca mai 
stăruitor asupra uneltelor 
muncii, în toate sectoarele 
de activitate, de a compensa 
timpul nelucrat în zilele

sfârșitului de săptămână și 
în sărbătorile din calendar 
prin angajament total în 
activitate în cadrul pro
gramelor normale de 
muncă, de a ne pune deplin 
în valoare pregătirea, 
spiritul novator, potențialul 
creator de care românii nu 
duc lipsă.

Au trecut, iată, și cele 
patru zile libere de Paște. 
Până la 1 Mai - la muncă, 
oameni buni! Sunt atâtea 
de făcut în țară...

Falsul patron 
și “Renaultul”

De loc, Constantin Dincâ este 
din Lupeni. A adunat 35 de ani de 
viață și vreo 8 de pușcărie. Din 
închisoare ă fost liberat condiționat 
prin august '96, când mai avea de 
executat 454 de zile. Cu toate 
acestea, s-a apucat din nou de 
treburi necurate, lată de ce a fost el 
din nou trimis la închisoare.

După ce a fost liberat, a trăit o 
vreme în concubinaj cu Maria Calciu. 
După un timp s-a gândit că i-ar prinde 
bine și un autoturism. Așa că 
angajează negocieri pentru 
cumpărarea unui autoturism 
"Renault" cu Soliman Rădulescu.

Profitând de absența con
cubinei, Dincă își însușește un carnet 
de CEC emis de BRD lași și actele 
SC "Valcony" SRL lași. Acestea 
aparțineau femeii și urmau să fie 
folosite fraudulos la cumpărarea 
mașinii.

După ce a sustras documentele, 
fostul pușcăriaș se prezintă ca pa
tron al societății din lași și l-a 
determinat pe Rădulescu să-i 
transmită proprietatea autoturismului 
în schimbul sumei de 16.875.400 de 
lei. Plata a fost acceptată prin 
remiterea de către Dincă a unei file 
CEC completate în fals. Totuși, 
mașina a primit-o numai după ce a 
lăsat vânzătorului actele societății.

în aceeași zi falsul patron se 
deplasează la Deva, prezentându- 
se ca proprietar al autoturismului. în 
această calitate reușește să-l vândă 
lui Eugen Tudorache cu 2000 de 
mărci.

Acestuia îi lasă actele mașinii și 
livretul militar, promițând că va reveni 
la Deva pentru a finaliza tranzacția 
și perfecta actele. A luat banii și a 
plecat pe Valea Prahovei unde i-a și 
cheltuit. A fost prins la punctul de 
frontieră Stamora - Moravița.

Toată povestea s-a încheiat prin 
condamnarea lui Constantin Dincă 
pentru fals material, uz de fals și 
înșelăciune. La anii de pușcărie se 
va adăuga și ce a mai rămas din 
vechea condamnare, așa că vreo 
șase ani de acum încolo va sta liniștit.

în proces, Soliman Rădu
lescu s-a constituit parte civilă cu 
7000 de mărci.

Valentin NEAGU

Notă: aceste costuri sunt valabile pentru spălarea unui kilogram de 
rufe, la încărcare maximă de 5 kg (calculate în februarie 1998)

Acum un spălat cu mașinile de spălat
AW.M 807 și AWG 640 vă costă doar:

® 700 lei pentru rufele albe 
© 400 lei pentru rufele colorate

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată și de costul 
spălării unui 
kilogram de rufe.

DEVA-SAT - Str. Avram Iancu BL HI, parter, Deva 
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
QUASAR - 
QUASAR - 
QUASAR - 
QUASAR -
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, patter, Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

Bd. Decebal, Bl. R, parter, Deva
Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie
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