
ANUL 1998 CU PUȚINE 
EXPLOZII SOLARE

La împărțirea sărăciei

Activitatea solară este aproape 
minimă în acest an, dar va crește 
treptat până în anui 2000, susține 
Societatea Română de Meteori 
(ȘARM). Activitatea solară, reflectată 
de petele de pe astru, atinge succesiv 
puncte de minim și de maxim cu o 
perioadă medie, denumită ciclu solar, 
de circa 11 ani. Punctul de minim s-a 
înregistrat în anui 1997, iar următorul 
punct maxim va fi observat, probabil, 
în anui 2001. Anui acesta, prima 
explozie violentă a masei solare s-a 
înregistrat ia mijlocul lunii mai și a 
putut fi observată de astronomii de ia 
ȘARM, pe ceru! Clujului. Ea anunță

intensificarea treptată a apariției de 
pete solare și a producerii de 
explozii solare. Astronomii de ia 
ȘARM spun că nivelul scăzut ai 
activității solare în 1998 va de
termina o ocurență redusă a 
perturbărilor transmisiunilor radio, 
a furtunilor magnetice și a aureo
lelor, iar statistica accidentelor 
cardiace și cerebrale va înregistra 
mai puține “valuri de șoc". De 
asemenea, prin secționarea 
trunchiuriior copacilor, se va 
observa, probabil, pentru 1998, un 
ine! de creștere anuală mai subțire 
decât cete care îi vor succeda.

SUSPENDAREA 
RADIERILOR DE 
AUTOVEHICULE

Consulatul General al 
Republicii Federale Germania la 
Sibiu anunță suspendarea 
radierilor de autovehicule 
aduse în România din R.F.G. 
începând cu data de 20 iulie 
1998. Solicitanții care nu și-au 
radiat până la acea dată la 
Consulatul General autovehi
culele aduse din Germania, au 
posibilitatea să se adreseze în 
scris direct biroului de 
înmatriculări german, unde 
este înmatriculat autovehiculul 
și să solicite efectuarea radierii.

Legea bugetului de stat pe 1998 a devenit 
ca atare, adică lege, cu nu prea mult timp în 
urmă. Acum județele și apoi municipiile, 
comunele, orașele vor hotărî asupra modului 
cum să se folosească bugetul.

Ieri, printre cele 12 puncte ale ordinii de zi a 
ședinței Consiliului județean, unul, dar și cel mai 
substanțial ca volum de dezbatere a fost 
aprobarea proiectului bugetului județului 
Hunedoara și a bugetului Consiliului județean 
pe anul 1998 împreună cu anexele sale.

A fost vorba, după cum se exprima în 
cuvântul său unul dintre consilieri, de împărțirea 
sărăciei; căci dacă în cifre absolute bugetul lui 
1998 este mai mare decât al anului precedent, 
până acum inflația a dijmuit substanțial diferența 
dintre gradul de mărime al celor două cifre 
comparate.

în sfârșit, consilierii - 31 prezenți din 41 aleși 
- au aprobat bugetul județului în sumă de 132, 

118 miliarde lei din care bugetul Consiliului 
județean -11,146 miliarde lei, din care 1,4 miliarde 
lei constituie rezerva Consiliului județean.

Din cele dezbătute în ședința de ieri nu ne 
vom referi la celelalte proiecte de hotărâri 
dezbătute pentru a putea reda cel puțin câteva 
elemente esențiale despre buget.

La bugetul județului, veniturile proprii vor 
contribui cu suma de 9.525.440.000 lei. Celelalte 
componente sunt: 42.915.000.000 lei, sume 
defalcate din impozitul pe salarii și 
79.678.000.000 lei transferuri de la bugetul de 
stat cu destinație precisă - investiții.

Câteva cuvinte despre cheltuieli. Pentru 
acțiuni social-culturale s-au alocat 
21.454.000.000 lei. Cea mai mare sumă alocată 
- 65.518.790.000 lei - vizează cheltuielile pentru 
servicii, dezvoltare publică și locuințe. Alte detalii 
despre buget în numerele viitoare ale ziarului.

Ion C/OCLEI

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA Despre reforma în justiție
Convorbire cu dl. Alexandru AVRAM, 

președintele Judecătoriei Deva

Județul 
Hunedoara LIBER
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în perioada 19-24 iunie, o 
delegație a Municipiului Deva a 
fost prezentă în Comunitatea 
Urbană ARRAS pentru a 
participa la ceremonia de 
semnare a jurământului de 
înfrățire între cele două 
comunități.

Date privind componența 
delegației și semnarea 
documentului au fost publicate 
prin corespondența trimisă prin 
fax apărută în ziarul,,Cuvântul 
liber" nr. 2163 din data de 23 
iunie 1998.

Revenim astăzi cu noi 
relatări și fotografii privind 
această vizită prezentate în 
pagina 5.

Codruța ISTRATE, 
corespondentă

în fotografia alăturată, 
momentul solemn al semnării 
jurământului de înfrățire de 
către primarii celor două 
comunități, dl Jean-Marie 
Vanlerenberghe - Arras și dl 
Mircia Muntean - Deva.

FONDUL
R0MÂN0-

AMERICAN 
PENTRU 

INVESTIȚII ȘI BANCA 
TRANSILVANIA

• Acordă împrumuturi in dolari SIJA firmelor pri
vate din Județul Hunedoara prin intermediul 
Programului de împrumuturi Mici șl Mijlocii.
• Sumele acordate intre 20.000 S - 150.000 S, 

pentru finanțarea investițiilor, sunt pe o perioadă 
de până la 3 ani, cu o dobândă de 15% pe an, existând 
posibilitatea acordării unei perioade de grație.
• Acordarea și rambursarea creditului se face in 

dolari SIJA, neexistând restricții legate de activități 
de export sau de utilizarea creditului pentru achiziții 
din extern.
• firmele interesate sunt 

ofițerul de credit al Băncii 
Lucian Țentiu.

Banca Transilvania - B-dul
tel. 054/232280, fax. 054/232258.

rugate să contacteze 
Transilvania Deva, dl.
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Pe fondul colapsului. Suedia
vrea sa ne jupoaie

într-o recentă dezbatere 
televizată, dnii Ciumara, 
Văcăroiu și Verdeț au adus în 
atenție controversata și com
plicata problemă a datoriei 
pe care România ar avea-o 
față de Suedia. Repunerea 
pe tapet a acestei chestiuni, 
adică a stingerii împrumu
tului de 30 milioane dolari 
contractat de către guvernul 
țărănist în anul 1929 de la 
trustul suedez Swenska 
Trăndsticke Actiopolagert nu 
mai este de actualitate, con
sideră dl Verdeț deoarece 
încă în timpul regimului co
munist s-au purtat negocieri 
directe cu guvernul suedez, 
în calitate de prim ministru 
participând personal la res
pectivele negocieri unde s-a 
convenit, de ambele părți, ca 
suma forfetară de 8 milioane 
dolari să fie stinsă în rate în 
cadrul unor aranjamente de 
comerț exterior, statul suedez 
urmând să compenseze 
firma creditoare într-o 

modalitate care să încheie 
litigiul ce s-a întins pe 
parcursul câtorva decenii.

Discuții privind reactua
lizarea datoriei s-au purtat 
și ulterior celor convenite în 
vremea comunismului, 
cum spunea dl Văcăroiu, 
acestea reluându-se în 
urma intervenției suedezilor 
la FMI. Ca urmare, concer
nul mandatat de guvernul 
suedez - firma AB Electro 
Invest, să poarte negocierile 
a solicitat ca datoria Româ
niei să reprezinte o cotă 
parte dintr-o serie de pro
iecte de investiții, în special 
în domeniul energetic, între 
care și complexul hidro
energetic Porțile de Fier, 
Centrala electrică de ter- 
moficare București, Electro- 
putere Craiova ș.a. Dacă în 
1980 datoria era evaluată 
tot la 8 milioane dolari,

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

în ansamblul instituțiilor 
judecătorești din județ, 6 la număr, 
Judecătoria Deva are aria de 
arondare cea mai mare. Populația 
unui municipiu, Deva, a unui oraș, 
Simeria și a 15 comune căută 
dreptatea prin justiție în primă 
instanță; la Judecătoria Deva. Către 
ea se îndreaptă solicitările de 
această natură a circa un sfert din 
populația județului.

Ridicarea de la trei la șase a 
numărului judecătoriilor din județ a 
fost una din consecințele 
substanțiale ale reformei care are 
loc în justiție așa cum de fapt este 
supusă reformei întreaga societate 
românescă. Cum însă reforma în 
justiție înseamnă mult mai mult și 
mult mai multe, de la ea cetățeanul 
care se adresează justiției așteaptă 
acte corecte de justiție și de 
dreptate, am optat pentru 
dezbaterea acestei teme cu 
judecătorul magistrat Alexandru 
Avram - președintele Judecătoriei 
Deva.

- Deci, domnule președinte, 
are loc în justiție o reformă în 
sensul așteptat de cetățean, de 
întreaga societate, o reformă au
tentică?

- Reforma în justiție este în 
mod sigur în plină desfășurare. 
Răspunsul meu însă nu va fi atât 
de tranșant ca întrebarea dv.

în concepția juriștilor, reforma 
în justiție are două componente: 
una legislativă și una orga
nizatorică. Pe fiecare din aceste 
componente s-au adus îmbunătățiri 
dar, în același timp, pe fiecare mai 
sunt necesare altele. Mă voi opri în 
primul rând la câteva pe care le 
găsesc necesare pe componenta

BANC POST S.A.
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA
DEVA - Bd. Decebal, bl. P

1 IULIE - "ZIUA CLIENTULUI 
BANC POST"

La 1 iulie Banc Post împlinește 7 ani de la 
înființare. Cu acest prilej ne-ar face o deosebită 
plăcere să vă avem printre invitații noștri la 
sediile băncii din Deva și județ.

Se anunță surprize pentru cei ce vor păși 
pragul băncii noastre.
Banc Post: - o bancă a tuturor. J

AJUTOARE 
PENTRU CEI 
AFECTAȚI 1)E 

INUNDAȚII •
Organizația județeană 

Hunedoara a PSM, cu 
sprijinul membrilor săi din 
Hațeg, Hunedoara, Simeria 
și Deva, vine în ajutorul 
familiilor celor greu în
cercați de inundații.

în acest sens, ieri au 
fost trimise 50 de colete 
cu îmbrăcăminte pentru 
cei ce au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor din 
localitățile Tisa și 
Lăpușnic. (N.T.)

legislativă.
Consider necesar ca 

instituțiile judecătorești să aibă 
control asupra ordonanțelor prin 
care se dispune de către parchet 
neînceperea urmăririi sau scoa
terea de sub urmărirea penală 
într-o categorie bine definită de 
fapte.

Tot pe această componentă 
aș mai sesiza necesitatea 
completării unor prevederi din 
Codul familiei referitoare la înfiere. 
Potrivit articolului 81 CF, în 
soluționarea cererii de desfacere 
a înfierii au calitate procesuală 
activă: înfiatul, părinții săi firești, 
autoritatea tutelară și alte instituții 
de ocrotire. Excluderea de la 
calitatea de parte procesuală 
activă a înfietorului face ca 
acesta să nu poată solicita în 
justiție desfacerea înfierii atunci 
când drepturile și interesele lui 
sunt încălcate de către înfiat. Or, 
aceasta nu este o tratare egală 
a cetățenilor în fața legii.

Codul penal modificat a 
prevăzut pedepse exagerate 
pentru anumite categorii de 
infracțiuni. S-a restrâns astfel 
sfera de aplicare a instituției 
suspendării condiționate a 
executării pedepsei și'a celei de 
executare a pedepsei la locul de 
muncă (art. 86-1 și 86-7 C.P.). în 
această situație eu văd necesar 
extinderea posibilității de aplicare 
a suspendării condiționate a 
executării pedepsei și mai cu

Ion CiOCLEi 
Valentin NEAGU

(Continuare în pag. 4)

1OO 
milioane 

iei 
donații

Z
A vând în vedere situația 

deosebit de dificilă din 
zonele afectate de 
inundații, Consiliul de 
Administrație ai SIE Banat 
- Crișana Arad a hotărât 
donarea sumei de 100 
milioane iei pentru 
ajutorarea persoanelor din 
zonele afectate de inundații 
din județele Arad, Alba, 
Hunedoara.

k________________________ /
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3 Berbec
Sunt șanse maxime pentru 

o călătorie în scopul 
finalizării unor chestiuni 
financiare. Un prieten vă va 
solicita sprijinul într-o 
problemă care-l irită.

O Taur
Memoria vă poate ajuta să 

rezolvați tot ce v-ați propus. 
O invitație pentru a doua 
parte a zilei vă va lua prin 
surprindere.

3 Gemeni
Vorbiți mai mult decât de 

obicei, motiv pentru care ați 
putea face o gafă. Mare 
atenție să nu supărați pe 
careva.

3 Rac
Relațiile cu părinții se 

îmbunătățesc pe zi ce trece, 
spre mulțumirea dv. în ceea 
ce privește situația dv. 
financiară, ar fi bine să vă 
abțineți de la speculații.

2 Leu
Relația cu prietenii 

evoluează excelent, toată 
lumea vă admiră și asta vă 
încântă în mod deosebit. 
Ocaziile de a vă face relații 
printre oamenii importanți 
nu lipsesc.

O Fecioară
Familia vă sprijină în tot ce 

încercați să întreprindeți, dar 
nu este cazul să vă bazați 
prea mult pe rude, pentru că 
le lipsește energia. în cele 
din urmă ați putea rezolva 
totul singur.

3 Balanță
Spiritul critic de care dați 

dovadă astăzi și faptul că 
doriți să aveți ultimul cuvânt 
este combinația care va 
crea o mulțime de 
neînțelegeri cu cei din jur.

3 Scorpion
Ați putea pleca la un drum 

care vă va aduce multe 
foloase. Cheltuielile pe care 
intenționați să le faceți nu se 
justifică; gândiți-vă cu mai 
multă atenție la ele.

3 Săgetător
Ideile dv. sunt strălucite, dar 

deocamdată nu este cazul să 
le puneți în practică. Mai 
așteptați până când șansa o 
să vă surâdă ori căutați un 
asociat mai norocos.

O Capricorn
La serviciu lucrurile se 

desfășoară normal, dar asta 
numai în aparență. Undeva 
în subteran se fac săpături, 
însă poziția dv. este suficient 
de solidă încât să nu vă 
îngrijorați.

O Vărsător
Sunteți nemulțumit pentru 

că munciți prea mult iar șefii 
par a nu vă remarca 
întotdeauna. Evitați reacțiile 
bruște, căci vă pot costa 
mult, dar și controversele.

3 Pești
Relațiile cu șefii sunt cam 

tensionate, dar nu din vina 
dv.; totul se va lămuri însă 
curând. Atenție ce faceți cu 
lucrurile căci riscați să stricați 
un obiect la care țineți mult.

(------------------------------- \

Marea 
competiție 
fotbalistică 
continuă

Sâmbăta trecută, 26 iunie, s- 
au desfășurat ultimele întâlniri din 
grupele G și H dintre reprezen
tativele România - Tunisia (1-1), 
Columbia - Anglia (0-2) (Grupa G), 
Argentina - Croația (1-0) și Japo
nia - Jamaica (1-2) (Grupa H). 
Pentru cititorii ziarului nostru, 
pentru amatorii de statistici, în 
această pagină publicăm tabloul 
complet al rezultatelor și clasa
mentelor din grupe.

Nici nu s-au încheiat bine ulti
mele meciuri din cele 2 grupe și 
au început să se desfășoare 
partidele din Optimile de finală 
care au loc în perioada 27 iunie - 
30 iunie. Deci, marea competiție 
fotbalistică continuă la un nivel 
superior. Fiindcă trebuie să o 
spunem că de la primul meci din 
Optimi s-a constatat o creștere 
valorică a calității fotbalului prac
ticat, disputele fiind deosebit de 
atractive. Sâmbătă, Italia a învins 
cu 1-0 pe Norvegia, după un joc 
în care italienii și-au etalat clasa 
și știința de a păstra scorul până 
în final, care le-au și adus califi
carea în sferturile de finală, vi
neri. 3 iulie, jucând cu Franța. Tot 
sâmbătă, Brazilia a surclasat cu 
4-1 pe Chile. Brazilienii încân
tând publicul spectator prin fru
musețea fotbalului practicat, do
vedind că au șanse serioase 
pentru a ieși învingători și la CM 
Franța '98. Marea surpriză a 
venit de la meciul Franța - Para
guay, caracterizat de ce mai 
mulți ca un galop de sănătate 
pentru francezi care aveau o 
cotă la pariuri de 50-1! Ei bine, 
elevii antrenorului Carpeggiani 
au dat o replică ce era să-i facă 
mat pe francezi, care au reușit 
golul victoriei abia în prelungiri, în 
min. 114! A fost o partidă drama
tică, despre care se va scrie 
mult timp! în schimb, Nigeria în 
meciul său cu Danemarca, a fă
cut o figură slabă, danezii învin
gând ușor cu 4-1 o echipă care 
joacă bine în câmp, dar ratează 
mult și în plus, au un portar slab.

Cronici de la meciurile din 
optimi, în ziarul nostru de mâine.

Sabin CERBU
\>
< MARȚI
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TVR1
6.00 România: ora 6 fix! 

8.40 Bacalaureat '98. 
Lucrare scrisă: probe la 
alegere (I) 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 16.00
Telemondial 16.25 Sunset 
Beach (s, ep.247) 17.15 
Fotbal: Al 7-lea meci din 
optimile de finală (d) 19.25 
Camera ascunsă 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 25) 21.45 
Fotbal: Al 8-lea meci din 
optimile de finală (d) 0.00 în 
flagrant 0.30 Canary Wharf 
(s', ep. 168)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal

8.30 Fotbal (r) 11.00 Comorile 
glumii (r) 13.50 Varietăți

Rezultatele și clasamentele din grupe

GRUPA E Ola Bel Cor Mex Golaveraj Puncte Loc

OLANDA WO 0-0 5-0 2-2 7-2 5 1

BELGIA 0-0 l-l 2-2 3-3 3 3

COREEA DE SUD 0-5 l-l 1-3 2-9 1 4

MEXIC 2-2 2-2 31 7-5 5 2

GRUPA F Ger SUA lug Iran Golaveraj Puncte Loc

GERMANIA 2-0 2-2 2-0 6-2 7 /

O
WSUA 0-2 0-1 1-2 1-5 0 4

IUGOSLAVIA 2-2 1-0
•

1-0 4-2 7 2

IRAN 0-2 2-1 0-1 ■
ÎW

2-4 3 3

internaționale 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceza 
15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 
151) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do] 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 80) 23.30 
Pelerinaje 0.00 Visul unei 
nopți de vară...

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie - lupta 
pentru supraviețuire (do)
10.30 Orășelul fantastic (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 32) 15.10 Vrei 
să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div./r) 15.40 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 
7) 16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 89) 19.30 
Dallas (s, ep. 33) 20.20 Secția 
de poliție 87: Momeala (f. p.

SUA 1996) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Tropical Heat (s) 23.45 
Microbiștii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.55 Prima 
pagină 10.00 Procesul 
mondialelor (r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 11.00 Vreau 
să fiu mare (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Mercenarii (f. 
SF. SUA 1980) 15.00 Maria 
(s) 16.00 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Chicago Hope 
(s, ep. 20) 21.15 Pensacola 
- trupe de elită (s, ep. 1) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 113) 22.45 
Cracker (s) 23.30 Știrile PRO 
TV 0.00 Procesul mon
dialelor

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 15.05 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Rivalii (do)
21.15 Spioni pentru K.G.B. 
(f.a. SUA 1990, p. II) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe

ACASĂ
9.00 Verdict: crimă (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r) 13.30 
Pantera roz (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă

18.45 Din toată inima (sf^
19.30 D.a. 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Nimic 
personal (s) 22.00 Tenis 
Wimbledon (rez.) 22.45 îmi 
sare țandăra (co. Franța 
1974) 0.30 Secrete de 
familie (s) 1.15 Tenis 
Wimbledon

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Concurs “Știi 
și câștigi” - PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale 

ANTENA 1 - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean (r] 
16.35-17.30 Program mu 
zical 17.30-17.35 Promo 
publicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale .
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Ultimele meciuri din Grupele G și M
Un egal ce ne clasează pe primul loc în grupă

ROMANIA- TUNISIA 1-1
Prima surpriză la acest meci ofe

rită de conducerea echipei și de fot
baliștii tricolori, cu excepția lui Stelea, 
a fost apariția lor în fața tribunei arhi
pline și a milioanelor de telespec
tatori, cu părul tuns scurt și vopsiți pe 
cap cu culoare galbenă(l), celor mai 
mulți lăsându-le o impresie stranie, 
jenantă, dând foarte mult de furcă 
telespectatorilor cu televizoare alb - 
negru, nemairecunoscând nici pe cei 
mai cunoscuți jucători - Hagi, D. Pe
trescu, Lăcătuș, D. Munteanu. Cei 
mai mulți dintre noi nu se așteptau 
ca Anghel lordănescu, cunoscut pen
tru seriozitatea sa, să cedeze așa 
ușor ispitei unora de a se tunde la 
zero (hai, mai treacă meargă, întrucât 
și generalul a făcut-o și, la un costum 
elegant, nu i-a stat prea bine cu șep
cuța pe cap, tot timpul partidei), dar 
să se vopsească la unison în galben, 
s-a cam întrecut măsura.

Deci meciul a început cu niște 
jucători de nerecunoscut (la figurat) 
dar mai apoi și la propriu, fiindcă 
jocul tricolorilor din prima repriză 
nu semăna cu partidele anterioare 
cu Columbia și Anglia, în care trico
lorii au fost superiori tehnic și înde
osebi tactic. Din primele minute ale 
primei reprize, tunisienii zburdau 
pur și simplu spre poarta lui Ste
lea, creându-se fiori, atacurile în 
mare viteză ce prindeau desco
perită apărarea noastră - unde, din
-----------------------------------------------------

dorința de a proteja câțiva jucători 
posibili să ia al doilea cartonaș 
galben și deci să nu mai joace în 
viitorul meci cu Croația din optimi, 
A. lordănescu a introdus pe Dulca 
în locul lui Gică Popescu și pe Do
boș în locul lui Filipescu (suspen
dat). Și după 2-3 faze periculoase 
realizate de înaintarea tunisienilor, 
în minutul 10, la o nouă acțiune pe
riculoasă în careul nostru, Dulca 
greșește din nou și îl faultează pe 
Sellimi. Execută Souayer și cu toate 
că Stelea plonjează spre balon și 
chiar îl atinge cu palma, acesta se 
strecoară în plasa laterală a porții 
0-1. lordănescu, prezentat mereu în 
prim plan pe micul ecran, era pă
mântiu la față. El ținea foarte mult 
(ca și elevii săi) să termine grupa 
neînvinși, să dovedească englezilor 
și altora că au meritat să fie "cap de 
grupă", că numai clasându-se pe 
primul loc pot să joace cu Croația, 
în zadar caută să pună ordine în 
buimăceala ce cuprinsese echipa, 
în timp ce în apărare cu greu se sto
pau atacurile tunisienilor, la mijloc 
cu tot efortul depus, Hagi, D. Mun
teanu și Gâlcă nu prea legau jocul, 
iar Lăcătuș și llie Dumitrescu nu 
prezentau pericol la poarta adversă.

în această situație, după pauză 
generalul îl introduce pe teren pe 
Gică Popescu care reinstaurează 
ordinea și siguranța în apărare și

apoi în atac reintră rachetele noas
tre Adrian llie și Viorel Moldovan. Și 
începe cu adevărat jocul tactic, cu 
acțiuni ce produc derută în apăra
rea tunisienilor. Și în minutul 71, se 
restabilește egalitatea pe tabela 
de marcaj: la o nouă incursiune în 
careul advers, Adrian llie se luptă 
pentru minge și reușește să trimită 
balonul spre V. Moldovan aflat în 
fața careului mic și el reia cu putere 
în plasa porții 1-1! Spectatorii ro
mâni (peste 2000) susțin în conti
nuare pe tricolori aducându-i la 
tăcere pe numeroșii spectatori tuni- 
sieni care le scăzuseră tonalitatea 
în repriza a doua, când reprezen
tativa noastră și-a demonstrat cla
sa. Așa că, deși tricolorii au termi
nat la egalitate, egalul obținut cu 
Tunisia le-a adus primul loc în gru
pă, terminând cele trei meciuri 
fără nici o înfrângere, fapt demn de 
apreciat de către toți oamenii de 
fotbal și milioanele de susținători 
din țara noastră care așteaptă cu 
încredere jocul de azi cu Croația 
din Optimile de finală C.M. Atunci, 
lordănescu poate alinia formația 
standard, care să ne aducă victoria 
calificării în "sferturi".

România a aliniat formația: Ste
lea, D. Petrescu, Dulca (Gică Popes
cu), Doboș (Ciobotariu), D. Munteanu, 
Gâlcă, Marinescu, Hagi, llie Dumitres
cu (V. Moldovan), Lăcătuș (Adr. llie).

ANGLIA - 
COLUMBIA 2-0

Așa cum era de aștep
tat, Anglia a câștigat în fața 
Columbiei cu scorul de 2-0 
și și-a asigurat locul al doi
lea în Grupa G, după Ro
mânia și astăzi, de la ora 
22,00, la Saint - Etienne, în
tâlnește reprezentativa Ar
gentinei. După înfrângerea 
suferită în meciul cu Ro
mânia, antrenorul Gleen 
Hoddle își juca ultima carte, 
insuccesul englezilor în fața 
românilor fiind greu digerat 
de conducerea fotbalului 
din Anglia.

Meciul a fost luat în se
rios de formația Albionului 
și din primul minut de joc, 
englezii s-au năpustit peste 
adversarii lor. Și până când 
aceștia voiau să se așeze 
mai bine pe teren, să blo
cheze cât era posibil trase
ele pe care, în viteză și cu 
pase lungi, englezii căutatu 
să penetreze poarta Cordo
ba, au și încasat primul gol 
în minutul 20 înscris de An
derton. Deși ar fi dorit mult 
să-și refacă imaginea, Co
lumbia n-a reușit să stăvi
lească atacurile englezilor 
și în minutul 30, Beckham 
stabilește scorul final al par
tidei 2-0 în favoarea Angliei, 
în această partidă englezi 
Sholes și Shearer s-au ales 
cu câte un cartonaș galben.

r —— — —---------- — — — —---------1
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optimile de finală
Sâmbătă, 27 iunie
ITALIA - NORVEGIA
BRAZILIA. - CHILE
Duminică, 28 iunie
FRANȚA - PARAGUAY
(după prelungiri, gol marcat în minutul 114)
NIGERIA - DANEMARCA 1-4
Luni, 29 iunie
GERMANIA - MEXIC (ora 17,30)
OLANDA. - IUGOSLAVIA (ora 22,00)
Azi, marți, 30 iunie
ROMÂNIA - CROAȚIA (ora 17,30) 
ARGEN TINA - ANGLIA (ora 22,00)

Azi ROMÂNIA
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CROATIA
De prisos să mai subliniem interesul în 

rândurile suporterilor români pentru me
ciul de azi, din optimi, unde am fost nerăb-

| datori să ajungă tricolorii noștri. Meciul cu 
| Croația mu va fi deloc ușor și toți știu acest
■ lucru. "IMu am vrea să se înțeleagă că suba-
! precierri echipa croată, la acest nivel de !
■ compeltiție, adversarii sunt puternici, jo-1 
I curile s unt echilibrate și considerăm că I 
| adversarul nostru, Croația, este de mare | 
| valoare, cu o mare experiență și cu multe |
■ personalități individuale. Am preferat Cro- ■ 
! ația în fața Argentinei fiindcă ne cunoaș- J 
I tem mai bine, este din aceeași zonă ca și ■ 
I noi, o echipă care se aseamănă cu noi și | 
| ca stil de joc. Sperăm să fie un joc echi-1 
| librat, de înaltă ținută, un spectacol, am-1
■ bele echipe având aceeași șansă de vie-.
Jjtorie." - declara A. lordănescu. J

1O FINALîPENTRU
MILENIUL URMĂTOR

aMSTERDan - 20 MOI 1998
La 30 de minute după ultimul 

fluier al finalei, ofițerul de presă al 
UEFA, englezoaica Graham Turner, a 
condus conferința de presă. Prezent 
în sala rezervată întâlnirii cu ziariștii, 
exact 4 minute și 35 de secunde, 
antrenorul italienilor, Marcello Lippi, 
părea afectat de rezultat. Cu ajutorul 
lui Mario Bocchio, trimisul Gazzettei 
Dello Sport, vecin cu mine la masa 
presei din finală, care era prieten 
foarte bun cu Daniele Boaglio, ofițerul 
de presă al torinezilor, am reușit să-

cât și germană tirului întrebărilor, 
lată ce a declarat: "O victorie isto
rică a Realului. Am pierdut un singur 
meci în această competiție, cel de la 
Trondheim, în condiții climaterice 
grele. Mă bucur că acești jucători 
au înțeles exact ce trebuie să joace 
în finala unei asemenea competiții".

Unul din stâlpii de bază ai gru
pării madrilene, Fernando Hierro, 
adus la sala de conferințe de către 
ofițerul de presă al lui REAL 
MADRID, MARTASANTISTEBAN a

INTRE I IUNIE SI II IULIE
AI O OCAZIE

Nete Ne eNțNforee (fff) ISTORICA!
I întreb pe antrenorul lui Juve ce 
părere are despre partidă.

Răspunsul a venit extrem de 
tranșant: "Realul a câștigat meritat, dar 
și noi i-am ajutat. îi felicit pe cei de la 
REAL pentru victorie, restul este 
treaba lor. Din păcate, nu toți jucătorii 
mei au jucat la adevărata lor valoare"

Am încercat să-l mai întreb ce a 
însemnat pentru Juve lipsa din apă
rare a lui GIRO FERRARA, dar grăbit 
și la spusele la ureche de cineva 
din conducerea clubului torinez, 
mi-a întins mâna și a plecat rapid 
din holul care ducea la sala confe
rinței de presă.

Mult mai volubil a fost Jupp 
HEYNCKED, antrenor la REAL 
MADRID din 1 iulie 1997, iar din 
cartea lui de vizită ca jucător am 
reținut că a activat cu succes la 
echipa germană Borussia Milnchen 
Gladbach în 369 de partide înscri
ind 220 de goluri, fost internațional 
în 31de apariții în lotul german, mar
când 14 goluri, ca antrenor a con
dus de pe margine pe BAYERN 
Munchen, Atletico Bilbao, Eintracht 
Frankfurt, Tenerife.

Aproximativ 40 de minute asal
tat în special de ziariști spanioli 
Heyncked a răspuns cu amabilitate 
atât într-o perfectă limbă spaniolă

remarcat oarecum surprinzător 
pentru unii meritele lui Capello, cel 
cu care REAL a câștigat titlul națio
nal în 1997 și care după spusele lui 
Hierro: "are și el o contribuție foar
te mare la această victorie."

De remarcat că echipa câștigă
toare a intrat în posesia sumei de 5 
milioane de franci elvețieni. Omul serii 
a fost însă Miyatovici. Cel care a fost 
de-a lungul anilor responsabil cu mar
carea golurilor la BUDUCNOST TITO
GRAD, PARTIZAN BEOGRAD, VA
LENCIA și din 1996 la REAL MADRID 
este acum la 29 de ani una de posibi
lele vedete ale Campionatului Mondial.

îmbrăcat într-un superb costum 
cu emblema istoricului club madrilen, 
posesorul a 13 ceasuri • de aur 
ROLEX a spus: "Mă simt fantastic. 
Dedic golul marcat fiului meu Andrei", 
micuțul de 9 ani suferind de leucemie.

Pe AMSTERDAM ARENA s-a 
jucat o finală pe care ar fi pronos
ticat-o cei mai mulți dintre împătimiții 
fotbalului și care, dacă ar fi fost 
întrebați în vara anului 1997, cine va 
ajunge în ultimul act, ar fi răspuns:

"Dacă nu se întâmplă nimic ne
obișnuit, REAL și JUVENTUS ar tre
bui să joace în finală"...

Viore! NICULA

Luminate fețe! Cinstiți boieri! Mare veste mare se arata din nou la CONNEX GO! 

De luați un CONNEX GO! și dovediți că știți cine câștigă Cupa Mondială, avem 

pentru domniile voastre o ofertă specială: un tricou original NIKE’! Tricoul de 

luptă al marelui RONALDO! Iar de nu știți, să nu vă 

fie cu supărare: primiți un alt cadou drept consolare!

Despre pichetul CONNEX GO! cu tielcfon, solii aduc o veste 
nouă: acum el costă doar $ 189**!  $i la acest pachet veți primi în 

plus convorbiri gratuite echivalente a 3 <5 DE DOLARI!
Luați aminte, boieri mari!

Iar cumpărând cartela S1M reîncărcabilă CONNEX GO! veți 

primi convorbiri suplimentare gratuite echivalente a 21 DE 
DOLARI! Să tot stai la sfătuială!

Sau... să tot vorbești despre CUPA
MONDIALA!
’ i'n moga/dne. "Prețul nu include 7. V.A.

r

CONNEX V

Informații la: 302.11.11
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seamă a executării pedepsei la locul 
de muncă, soluție prin care 
societatea are de câștigat.

- Completarea legislației în 
acest sens ar îmbunătăți calitatea 
actului de justiție?

- Neîndoielnic! Decizia de 
neîncepere a urmăririi penale sau 
scoaterea de sub urmărire a unor 
fapte și făptuitori luată de către o 
singură persoană - procurorul - lasă 
prea mult loc de manevră 
subiectivismului iar cel care se 
consideră nedreptățit se va adresa 
în mod sigur organelor ierarhice 
superioare cu tot ce derivă de aici 
pentru cetățean și instituție

în cel de-al doilea caz este clar 
că sunt lezate drepturile con
stituționale ale unor cetățeni, la 
egalitate în fața legii.

- în deschiderea discuției ați 
vorbit despre componenta 
organizatorică a reformei în 
justiție. în ce fel se regăsește ea, 
atât ca rezolvări deja aduse, cât 
și ca trebuințe de rezolvat în viitor, 
în activitatea judecătoriei pe care 
o conduceți?

- Pe această coordonată sunt 
mult mai multe de spus. La data 
înființării celor trei judecătorii noi - 
Erad, Orăștie și Hațeg, judecătoriilor 
care aveau competență pe teritoriile 
acestora, respectiv Deva, Hune
doara și Petroșani, le-au rămas în 
soluționare toate cauzele înre
gistrate până atunci. Judecătoria 
Deva având arondate cea mai mare 
parte a municipiilor, orașelor și 
comunelor care acum sunt arondate 
judecătoriilor Orăștie și Brad i-au 
rămas înregistrate 11.700 de

» Despre reforma în justiție
dosare. Asta la 31 decembrie 1997. 
De atunci s-au mai adăugat spre 
rezolvare 3608 dosare, până la data 
de azi (23 iunie n.n.). Sigur, e o 
situație de tranziție dar ea impietează 
foarte mult asupra operativității 
soluționării ca o componentă a 
calității actului de justiție.

Volumul foarte mare de activitate 
care-i revine Judecătoriei Deva se 
explică și prin particularitatea că pe 
teritoriul său de arondare se află 
Penitenciarul Bîrcea. Toate cererile 
de întrerupere a executării 
pedepselor, de liberare condiționată 
ori contestații la executarea unor 
pedepse formulate de condamnați 
sunt soluționate aici.

z- Oomnule președinte, ce 
fapte, ce cauze încarcă excesiv 
agenda de lucru a unui judecător, 
a unei judecătorii?

- în civil, litigiile comerciale. în 
penal furturile, infracțiunile la Legea 
circulației care sunt foarte multe. 
Activitatea la judecătorii mai este 
grevată și de numărul foarte mare de 
operațiuni de carte funciară solicitate 
de cetățeni. Dar să continuu cu 
componenta organizatorică a 
reformei în justiție.

Legea de organizare jude
cătorească prevede la art. 17 că 
dosarele se soluționează de un 
complet format dintr-un singur 
judecător. Aceasta ne-a permis să 
mărim numărul completelor de 
judecată dar nu rezolvă problema 
sălilor de judecată necesare. 
Judecătoria Deva se află din acest 
punct de vedere într-o situație mai 
specială: din clădirea proprietate a 
justiției au plecat sau vor pleca spre 

sediile proprii o serie de chiriași. 
Printr-o bună redistribuire a 
spațiilor astfel eliberate se poate 
rezolva corespunzător problema 
sălilor de judecată.

Față de volumul mare de 
muncă și efortul intelectual pe care 
le depun magistrații și personalul 
auxiliar de instanță în soluționarea 
unui număr atât de mare de cauze, 
eu cred că munca acestor oameni 
trebuie apreciată.

- Ansamblul sistemului de 
legi care acționează în România 
îl împiedică pe judecător în 
realizarea unui act de justiție 
corect, domnule președinte?

- Categoric nu!
- în final, domnule pre

ședinte, reforma cum decurge 
ea, contribuie la creșterea 
calitativă a actului de justiție?

- Și aici se impun nuanțări.
Categoric, reforma trebuie să 

influențeze în bine calitatea actului 
de justiție. Acest plus de calitate, 
trebuie să se reflecte în 
soluționarea mai rapidă a cauzelor 
avându-se în vedere că de la data 
soluționării și până la executarea 
unei hotărâri rămase definitivă și 
executorie, drepturile materiale și 
financiare obținute prin justiție se 
depreciază continuu

Judecătorii, magistrații în ge
neral sunt chemați să facă dreptate 
prin soluțiile pronunțate nu să 
nedreptățească pe cineva. Când 
se vor realiza aceste deziderate ale 
activității în justiție se poate spune 
că reforma s-a înfăptuit și este o 
reușită deplină.

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

Codul penal și tortura
Prin Legea nr. 20/1990 în Codul penal a fost introdus un text 

nou care Incriminează tortura. Prin măsura luată, România a 
făcut dovada voinței sale de a respecta întocmai prevederile 
convențiilor internaționale în legătură cu interzicerea torturii și 
a pedepselor inumane și degradante.

Potrivit acestor modificări, 
se sancționează cu pedeapsa 
închisorii de la 2 la 7 ani fapta 
prin care se provoacă unei 
persoane, cu intenție, o durere 
sau suferințe puternice, fizice 
ori psihice, îndeosebi cu 
scopul de a obține de la 
această persoană sau de la o 
persoană terță informații sau 
mărturisiri, de a o pedepsi 
pentru un act pe care aceasta 
sau o terță persoană l-a comis, 
ori este bănuită că l-a comis, 
de a o intimida sau de a face 
presiuni asupra ei, ori de a o 
intimida sau a face presiuni 
asupra unei terțe persoane. 
Atunci când o asemenea 
durere sau astfel de suferințe 
sunt aplicate de către un agent 
al autorității publice sau de 
oricare altă persoană care 
acționează cu titlul oficial sau 
la instigarea ori cu con
simțământul expres sau tacit 
al unor asemenea persoane, 

^pedeapsa este aceeaș;

Dacă această faptă a 
avut ca urmare vătămări 
corporale grave, pedeapsa 
este închisoarea de la 3 la 
10 ani. Nici o împrejurare 
excepțională, oricare ar fi ea, 
fie că e vorba de stare de 
război sau de amenințări cu 
războiul, de instabilitate 
politică internă sau de orice 
altă stare de excepție nu 
poate fi invocată pentru a 
justifica tortura. De ase
menea, nu poate fi invocat 
nici ordinul superiorului sau 
al unei autorități publice. 
Faptele menționate nu 
constituie infracțiune de 
tortură dacă durerea sau 
suferințele rezultă exclusiv 
din sancțiuni legale și sunt 
inerente acestor sancțiuni 
sau ocazionate de ele.

Tortura care a avut ca 
urmare moartea victimei se 
pedepsește cu detențiune pe 
viață sau cu închisoare de la 
15 la 25 ani și interzicerea 
unor drepturi

Serviciul utilitar 
alternativ

Radu Teodorescu, Deva. 
lată ce vă putem spune despre 
problema care vă interesează.

Serviciul utilitar alternativ 
este o formă a îndeplinirii 
serviciului militar. Durata 
serviciului utilitar alternativ este 
de 24 de luni pentru militarii în 
termen și de 12 luni pentru

Răspundem 
cititorilor

militarii cu termen redus. 
Serviciul utilitar alternativ se 
execută în instituții publice, regii 
autonome, societăți comerciale, 
care, în continuare, au 
denumirea de angajatori. 
Angajatorii trebuie să desfășoare 
activități pe teritoriul național, în 
domenii de asistență socială și 
sanitară, construcții industriale, 
edilitare, de drumuri și căi ferate, 
amenajări și regularizări ale 
cursurilor de apă, protecția 
mediului înconjurător, agricultură 
și silvicultură.

Anual, până la data de 1 au
gust, centrele militare județene, 
municipale și de sector, denumite 
in continuare centre militare, 
comunică direcțiilor județene de 
muncă și protecție socială 
numărul executanților serviciului 
utilitar alternativ pentru anul 
următor, pe profesii, meserii și 
locuri de muncă.

MIC DICfICSAIH 
JtJCIDIC

■ Efectele hotărârii 
judecătorești. Consecințele 
hotărârilor judecătorești definitive 
sunt diferite și pot privi instanța de 
judecară, părțile din proces etc. 
Astfel, hotărârea judecătorească 
definitivă dezinvestește instanța de 
judecare a cauzei, părțile pot 
exercita căile extraordinare de atac 
prevăzute de lege. De asemenea, 
hotărârea judecătorească definitivă 
dobândește forță executorie, fiind 
susceptibilă de executarea silită. 
Printre efectele hotărârii 
judecătorești definitive se numără 
și puterea lucrului judecat.

■ Efracție. Modalitate de 
săvârșire a unor infracțiuni 
constând în forțarea încuietorilor, 
ruperea legăturilor sau violarea 
or.cărui dispozitiv de închidere etc. 
efracția constituie o circumstanță 
agravantă în cazurile prevăzute de 
îege.

> Patron arestat 
pentru agresiune

Recent, la propunerea 
Poliției, Parchetul a emis 
mandat de arestare preventivă 
pentru Gheorghe loniță, patron 
asociat la firma S.C. 
“Acapulco” SRL din Deva, 
domiciliat în Franța, cu 
reședința în Hunedoara.

S-a stabilit că în noaptea de 
15/16 iunie a.c., împreună cu 

. alti 4 oameni de ordine de la S. ..........

societatea amintită,
Gheorghe loniță a agresat pe 
Adrian Povarna.

^Accidentat mortal 
Sâmbătă, 27 iunie a.c., 

ora 1,30, pe raza comunei 
Baru Mare, conducătorul unui 
microbuz, Marian Tancu - nu 
a redus viteza până la limita 
evitării oricărui pericol, în 
condiții de vizibilitate redusă.

A surprins și a accidentat 
mortal pe Eugen Moldovan, 
de 29 de ani, care se deplasa 
în aceeași direcție de mers pe 
lângă o bicicletă echipată 
.necoreșgunzățoȚ^^^^^^y

GARDA FINANCIARA 
INACȚIUNE

9

Sute de milioane de 
lei sustrase de ia taxe 

în ultimele două săptămâni, 
comisarii Gărzii Financiare au 
efectuat 51 acte de control. S-au 
determinat ca sume sustrase de 
la taxe și majorări de întârziere 
432 900.000 de lei. Valoarea în 
i iurrerar și marfă confiscată a fost 
de 12.000.000 de lei. Au fost 

I constatate 32 de contravenții - iar 
amenzile aplicate au fost de 
26 non 000 lei. în structură, 
contravențiile se prezintă așa: 
impozite și taxe -16, în valoare de 

XlfiOO.OOO de lei; nerespectarea 
normelor de comerț-10, valoarea 
amenzilor - 5.000.000 de lei.

S-au încasat 30 de amenzi a 
căror valoare a fost de 19.000.000 
de lei

Fără documente
4 milioane de lei. Atât a fost 

valoarea amenzii primită de cei de 
la SC Soliver Prod Serv Impex 
SRL Hațeg. Acest lucru. întrucât 
la respectiva firmă s-au eliberat 
mărfuri din depozit fără

documente 'legale de 
proveniență, ceea ce înseamnă 
încălcarea Legii 32 din 1991.

Dar veniturile unde 
sunt?

SC Roni -P SRL Arad are în 
județul Hunedora mai multe 
puncte de organizare de jocuri de 
noroc. Recent însă, comisari ai 
Gărzii Financiare au constatat că 
la respectiva firmă nu erau 
evidențiate veniturile zilnice. 
Rezultatul a fost următorul: 
5.000.000 de lei amendă, iar 
suma încasată și neevidențiată 
s-a confiscat. A fost vorba de 
3.200.000 de lei.

Și ia Petroșani
Se pare că ș> la Petroșani se 

comercializează mărfuri fără 
documente legale de proveniență. 
Un exemplu in acest sens este 
SC OzalchiericiNova Trans SRL. 
Acest lucru i-a costat pe cei de 
aici 600.000 lei amendă și 
confiscarea sumei de 3.800.000, 
care este contravaloarea 
mărfurilor comercializate.
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Pagină realizată de Valentin NEAGU L

• Maria cade în patima beției * Fetele pleacă de acasă * 
Scandaluri, certuri, bătăi • Cu pantoful în capul soțului • in 
Ioc să taie pâine, Florea înfige cuțitul în abdomenul Măriei

îndeobște cei căzuți în patima beției nu ajung deloc bine. 
Dimpotrivă. Lucrul este dovedit și de ceea ce s-a petrecut în familia 
Muntean, din Lupeni. lată trista ei poveste.

Florea Muntean are 44 de ani. A lucrat la Lupeni, iar acum a 
ajuns disponibilizat. S-a căsătorit de mai multi ani cu Maria și 
locuiesc împreună la Lupeni. Au împreună două fete majore, dar, 
datorită comportamentului mamei lor, au plecat de acasă și 
locuiesc singure. Este vorba mai exact de faptul că Maria a căzut 
în patima beției, zilnic îmbătându-se. Din această cauză, în familie 
se iscau scandaluri, certuri și chiar bătăi. Mai ales că femeia avea 
o fire certăreață și agresivă.

Toate au mers cum au mers până într-o sâmbătă, când Florea 
Muntean pleacă în oraș și consumă băuturi alcoolice. Pe la prânz 
vine acasă, mănâncă și se culcă. Se trezește seara. în acest timp 
Maria bea singură și se îmbată. După ce s-a sculat, bărbatul 
încălzește ceva mâncare și se așază singur să mănânce. Ia un cuțit 
de bucătărie și începe să taie pâine. în bucătărie merge și femeia 
și începe să facă scandal. îi ia bucata de carne din farfurie spunând 
că nu o merită - întrucât este cumpărată de fiica sa. Florea o înjură. 
Maria ia un pantof și îl lovește în cap. Ei bine, din acest moment, 
lucrurile iau un curs tragic. Florea pune din nou mâna pe cuțit, pe 
hol își ajunge soția și i-l înfige în abdomen.

Văzând sânge, bărbatul fuge la o vecină și o roagă să dea 
telefon la salvare, spunând, de asemenea: “Cred că am omorât-o”, 
împreună cu vecina, urcă apoi în apartament. Maria stătea 
rezemată de un perete. Pe jos o baltă de sânge. Cu toate că pe ea 
nu avea decât un tricou, refuză să se îmbrace pentru a merge la 
spital. Totuși vecina o înfășoară într-un prosop, apoi o scot cu forța 
din casă. în tot acest timp Maria își înjură vecina. Ea va fi dusă la 
Spitalul din Lupeni, apoi la Spitalul de urgență din Petroșani și 
operată.

Medicii au constatat că viața i-a fost pusă în pericol, deci Florea | 
Muntean a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor. >

încă două “amănunte”. Când s-a întors acasă, Muntean a • 
aruncat cuțitul pe acoperișul unei clădiri din apropiere. Apoi, când | 
Maria a fost întrebată ce a pățit, a răspuns că “a intrat din greșeală l 
in cuțit”. Ca să vezi bazaconie!
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Ceremonialul de înfrățire

coK*wairt 
viuim
Httlâ

iunie

8 De pe Valea
Canalul

Mureșului la 
Mânecii

Duminica,
Primăria din ARRAS, ,,o perlă 
gotică intr-un sipet baroc", a 
găzduit in ,,Sala de onoare" 
festivitatea semnării documentului 
de Înfrățire intre Comunitatea 
Urbană Arras și Municipiul Deva.

Fiind deopotrivă ceremo
nioase, dar intime, momentele 
festivității s-au derulat intr-o 
manieră asemănătoare celei de la 
Deva, din 19 mai a.c.

Au fost prezentate alocuțiuni 
de către primarii celor două 
comunități,dl Jean-Marie Van- 
lerenberghe - ARRAS și dl Mircia 
Muntean - DEVA prin care 
aceștia și-au exprimat mulțumirea 
și satisfacția implinirii acestei 
înfrățiri, ea semnificând pecet
luirea unei legături vechi, de 
origine istorică și culturală care a 
existat dintotdeauna intre 
popoarele noastre. în acest sens, 
dl Jean-Marie Vanlerenberghe a 
ținut să precizeze că, deși 
integrarea României în Comu
nitatea Europeană nu s-a realizat 
încă, înfrățirea Municipiului Deva 
cu Comunitatea Urbană ARRAS - 
Franța dovedește că această 
integrare va avea, oricum, loc, 
pornind de la simplu, la complex, 
prin Întărirea relațiilor inter- 
comunitare.

Prin mesajele lor, dl prefect 
Pompiliu Budulan, precum și 
președintele Consiliului Județean 
dl Gheorghe Barbu au ținut să-și 
exprime bucuria punerii bazelor 
prieteniei Deva-Arras și i-au 
asigurat pe reprezentanții ambelor 
părți de susținerea și sprijinirea 
dezvoltării relației in toate 
domeniile, atât pentru Municipiul 
Deva, cât și pentru județul 
Hunedoara.

Concurând cu succes emoția 
semnării jurământului de înfrățire,

un moment aparte al festivității 
a fost prezența câștigătoarei 
premiilor I (la Arras și Paris) a 
celei de a Vll-a ediții a 
Concursului internațional de 
poezie organizat de Liga pentru 
Drepturile Omului dșoarei 
Roxana Sicoe-Tirea, elevă a 
Colegiului Național ,,Decebal" 
Deva, cu poezia “Ou sont mes 
ailles" (Unde-mi sunt aripile), un 
tulburător strigăt de durere și 
speranță al tinerilor români.

De fapt, a ținut să amin
tească in alocuțiunea sa dna 
Giselle Bassette, viceprimar al 
Arras-ului și președinta 
Asociației de prietenie Artois- 
Roumanie, legăturile culturale 
dintre Municipiul Deva și Arras 
există de mai mult timp, ele fiind 
intreținute permanent prin acțiu
nile Asociației Artois-Roumanie 
din Arras și ale Asociației 
FRADEV din Deva.

Alături de consilierii francezi 
prazenți in sală s-au aflat și 
membri ai Consiliului Municipal 
Deva. Ceremonia a continuat cu 
o plimbare prin centrul orașului 
spre Biserica ,, Saint Jean- 
Baptiste" unde corala Liceului 
de Artă “Sigismund Toduță" din 
Deva, condusă de dl profesor 
Nicolae Icobescu, a susținut un 
miniconcert impresionant de 
piese religioase, piese tradi
ționale românești, imnurile Fran
ței, României și al Comunității 
Europene.

Pelerinajul a continuat 
pănă in ,,Piața Deva", un nou 
punct apărut pe harta Arras- 
ului, la a cărui inaugurare au 
fost prezenți toți invitații.

Pecetluirea înfrățirii a fost 
Întregită de vernisajul expoziției 
de artă contemporană orga
nizată cu lucrări ale artiștilor 
plastici români.

Itinerarul delegației 
de vene, având ca punct de 
plecare orașul de pe malul 
Mureșului, a continuat 
traversând Europa prin 
Ungaria, Germania, Austria, 
Belgia (cu o scurtă vizită ia 
Bruxelles), Luxembourg 
(vizitat noaptea) și nordul 
Franței, până la Arras.

Turneul european al 
de veni tor a continuat după 
ceremonia de înfrățire și 
după vizitele în comunele 
aparținând Comunității 
Urbane Arras cu o excursie 
de documentare și 
agrement la Marea Nordului, 
pe Coasta de Opal în orașul- 
stațiune Touquet, unu! dintre

cele mai bogate aie 
Franței.

Delegația a fost primită 
de către municipalitatea 
din Touquet la sediul Pala
tului Europei, un edificiu 
ultramodern destinat 
manifestărilor culturale, 
întâlnirilor și reuniunilor 
oficiale.

Primarul și consilierii 
deveni au fost primiți cu 
mult interes de către 
oficialii din Touquet care 
și-au manifestat dorința de 
a cunoaște posibilitățile 
turistice ale regiunii 
noastre, în vederea unei 
viitoare colaborări.

Ne ajung din urmă vești triste
In timp ce marea își 

ret răpea 
reflux, 
vești 
inundațiile grave 
județ, drept pentru 
oficialitățile și-au 
pentat revenirea în

Delepația și-a 
tinuat programul 
tănd timp de câteva ore 
Parisul st traversând <_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

’ malurile Ia 
primim din țară 
triste privind 

din
care

tir- 
rară.
con- 
vizi-

Germania, Austria (cu 
o scurtă escală Ia 
Viena) și Ungaria, spre 
casă.

Venind spre 
dinspre Nădlae 
putut întrezări
rile provelor inundații 
și nu ne-am putut 
oprima sentimentul de 
regret față de suferin
țele celor afectați.

Deva
am 

urmă'

y

Pagină realizată de Codruța ISTRATE, 
corespondentă

Explicații foto:
2 - Mesajul președintelui Consiliului Județean 

Hunedoara, dl. Gheorghe Barbu
3 -Mesajul primarului Municipiului Deva, dl. Mircia 

Muntean
4 - Consilieri francezi alături de consilierii români în 

“Sala de onoare" a primăriei Arras
5 - Roxana Sicoe-Tirea, dublă laureată a Concursului 

Internațional de poezie (Arras și Paris)
6 - Inaugurarea Pieței Deva din Arras
7- Piața Deva din Arras a devenit realitate
8 - Corala Liceului de Artă “Sigismund Toduță” Deva la 

Beaurains - C.U. Arras

^/*otul  notional 
de gimnastica a 
triumfat si la / 

c^rras
în plină formă, Gina Gogean, 

Corina Ungureanu, Maria Olaru, 
Andreea Isărescu și Andreea 
Răducan, însoțite de antrenorii 
Octavian Belu și Maria Bitang, au 
susținut spectacole demon
strative inedite pentru locuitorii 
Comunității Urbane Arras.

Dând dovadă de colegialitate 
și prietenie, vedetele lotului 
național de gimnastică al 
României, campioane mon
diale și olimpice, au evoluat 
alături de gimnastele din Arras, 
membre ale „Societe Immer- 
curienne de Gymnastique", 
prilejuindu-le o reală bucurie și 
acordându-le autografe.
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l*  • * ~ • Cumpăr S.R.L. cu capita

• S.C. ULTRAROM Galaț 
vinde tablă zincată, decapată 
neagră, țevi profile. Tel. 036) 
416072, 092/248412 (OP).

ANIVERSARI

• Cu ocazia majoratului fa
milia îți urează, dragă Adi "La 
mulți ani!" și noroc. Te sărută cl 
mult drag familia Barboni. (816ST

VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând loc de casă (șosea- 
centru), Băcia. Tel. 731837 Că- 
lan. (6824)

• Vând apartament 2 camere 
Dacia, posibilități privatizare. Tel. 
222426 (7094)'

• Vând - schimb casă, teren, 
pădure, în Dudești, cu apartament 
două camere, exclus Orizont. Tel. 
221099, orele 8-14 (3481)

• Vând apartament 3 camere, 
zona Mărăști. Tel. 623134 (6839)

• Vând apartament 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu 
(vizavi Poliția Județeană), frigider 
Minsk, mobilier bucătărie cu 
colțar și corpuri suspendate, 
furnir paltin și melamină, foarte 
avantajos, canapea cu biblio
tecă,covoare persane etc. Tel. 
218225, orele 11-19. (6808) 

214941. (7255)
• Vând casă, cu grădină, 

Căstău, nr. 257 B, preț conve
nabil. Tel. 054/247665 (7862)

• Vând apartament 2 camere, 
Brad și casă Mesteacăn. Tel. 
651292 (7541)

• Vând Dacia Break, fabri
cație 1992. Informații tel. 219547 
orele 19-22. (8554)

• Vând tractoare U 445, U 650 
în perfectă stare. Deva tel. 094/ 
511953, 094/515446 (7092)

• Vând 2 combine Diesel 
masa 2 m, 45 cai. Tel. 094 
633202 (6825)

• Vând Dacia 1310, stare 
excepțională. Tel. 625277, 
624898 (6837)

• Vând Opel Kadett, an fabri
cație 1991, înmatriculat, tam
ponat. Informații la tel. 215479 .

• Vând camion SR 113, cu 
motor U 651, înmatriculat, stare 
de funcționare. Tel. 650261 (7542)

• Vând tablă zincată cutată 
de 0,75 și dreaptă de 0,45. Tel. 
227929 (6809)

• Vând oțel beton diametre 
6,8,10,12. Tel. 213637 (6809)

• Vând calculator Sprint 32 
MB Ram, procesor Intel Pentium 
P 54C, 200 mhz, pendulă 1,70 m 
-sec.XIX. Tel. 215217 (6826)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629 (OP).

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90 000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (OP)

■ Vând mobilă second
hand și jucării import, Deva 
(magazin Bachus, etaj 1). Tel. 
234150 (6890)

• REFILL-URI imprimante 
INK-JET, laser, copiatoare noi, 
second-hand, orice toner, de
veloper, case marcaj, cântare 
electronice. ULTRA SERVICE 
Tel. 054/715213 sau 092) 
380613 (8158)

capital 
mixt (cu asociat străin) înființată 
în perioada 1991-1993, fără 
activitate începută și cu bilan
țurile la zi. Tel. 064/425005, 064/ 
425026, 092/238951. (OP)

• Vând urgent! scroafă cu 10 
purcei, preț convenabil. Tel. 
731682 Călan. (8167)

SCHIMBliIRI 1JE 
LOCUINȚE

• Schimb garsonieră Mărăști, 
cu apartament două camere, 
plus diferență. Tel. 620453 (6827)

ÎNCHIRIERI

• Primăria Lunca Cernii scoa
te la licitație pentru încfi iriere spațiul 
fostului aprozar. Licitația va avea loc 
pe data de 14 iulie 1998. Relații la 
Primăria Lunca Cernii. (8168)

OFERTE IDE
SERVICUI

• Sobar autorizat execut
sobe teracotă, orice model, 
inclusivșeminee!. Tel. 718173, 
720301, seara. (8170)______

• S.V.M.ROMINTRADE ajută 
• Vând casă cu grădină, persoanele disponibilizate cu 

2500 mp, Hațeg, Suseni 2, 068/ Ordonanța 9 pentru recuperarea
rapidă a sumei. Relații la tel. 
234048 între orele 9-18. (OP)

• Școala Profesională Sibișel 
anunță înscrieri pentru meseriile: 
tractoriști, muncitori silvicultori 
(pădurar). Perioada înscrierilor 
până în 4 07 1998, cu posibilități 
de obținere a permisului cate
goriile B și F. (7861)

EOMEMiIRARl

• Cu inimile zdrobite, mama 
și tata anunță că luni 29 iunie 
se împlinesc șase săptămâni 
de când nu mai este printre noi 
scumpul nostru copilaș

MARCO NEANȚU ALEXANDRU 
(5 ani)

Rămâi cu bine suflet blând/ 
Căci noi venim pe rând/. (7994)

• Colegii de la DGFF:'CFS 
Deva sunt alături de Mlaier 
Viorica, greu încercată prin 
pierderea tatălui

ZAFEI BODEA
din Șoimuș. Sincere condo
leanțe și toată compasiunea 
noastră familiei. (6832)

Organizează în data de 10.07.1998, ora 10, j 
I licitație pentru reparații curente și reabilitare | 
| sediu Oficiul Forță de Muncă și Șomaj. |
I Caietele de sarcini se pot ridica de la 
I sediul Oficiului Fo.rță de Muncă și Șomaj, 
| Piața Unirii, nr.2, camera 3, dșoara Crișan 
I Daniela.

Ofertele se pot depune până la 08.07.1998, 
I ora 16, în plic sigilat ila secretariatul unității.

dl

• Suntem alături de familia 
Soos în momentele grele prici
nuite de decesul celei care a 
fost

SOOSPARASCHIVAIULIANA
Transmitem sincere con

doleanțe familiei îndoliate. Fa- 
milia Tîrcob.

• Fiii Soos Ludovic și Bella, 
împreună cu familiile, anunță 
încetarea din viață, la vârsta de 
77 de ani, a celei care a fost o 
bună mamă, soacră și bunică

SOOSPARASCHIVAIULIANA
înmormântarea are loc azi, 

ora 14, la Cimitirul reformat din 
Băcia. Dumnezeu s-o odih
nească în pace!

• Salariații de la S.C. Horti- 
na sunt alături de familia Soos 
la nemărginita durere suferită 
prin decesul celei care a fost o 
distinsă mamă, soacră și bu
nică

SOOSPARASCHIVAIULIANA
Sincere condoleanțe fa

miliei îndoliate!

• întregul personal din 
Grupul de Pompieri "lancu de 
Hunedoara"al județului Hune
doara, cu durere-n suflet re
gretă dispariția tragică și ful
gerătoare a militarului în ter
men

VESA GHEORGHE
și sunt alături de familia greu 
încercată. Dumnezeu să-l ierte 
și să-l odihnească-n pace!

• Familiile Maria Adam, 
Liviu Adam, Nelu Adam 
anunță cu mare durere în suflet 
încetarea din viață, în ziua de 
26 iunie, a celui care a fost un 
minunat soț, fiu, frate, unchi

ADAM VIRGIL
un om de aleasă noblețe sufle
tească, un prieten apropiat și 
devotat pentru colegii de ser
viciu și vecini. Cât vom trăi nu îl 
vom uita! Dumnezeu să-l odih
nească în pace! Mulțumim și 
pe această cale tuturor celor 
care prin prezență, flori, condo
leanțe au participat la marea 
noastră durere. (6788)

• Familiile Gh. Cerbu 
(Brad), Nicolae Adam (Mu- 
sariu), Mircea Bocaniciu (Cris- 
cior), S.Cerbu (Deva) exprimă 
condoleanțe și întreaga lor 
compasiune față de dna Maria 
Adam și frații celui care a plecat 
dintre noi și ne-a fost și nouă 
un apropiat prieten

ADAM VIRGIL
Dumnezeu să-l ierte și să- 

i fie țărâna ușoară!

I 
I 
I
I 
I
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LA ERADA ȚEL, ÎN RETEZAT
Elevi - de la prichindei din 

ciclul primar la liceeni - au 
poposit, pentru 10 zile, în de
corul unicat al Munților Rete
zat, în tabăra școlară de la Bră- 
dățel. Au sosit de la școala cu 
clasele I - VIII din Liebling 
(Timiș) și din liceele de arte 
plastice din Timișoara și Deva 
pentru ca în liniștea pădurii cu 
imagini de basm și aer ozonat 
să se bucure de o recreație 
activă, să deseneze, să pic
teze, să continue la alte cote 
activitatea artistică din școli.

Cerul s-a deschis luminos, 
după primele zile de ploaie, 
scăldându-și azuriul în apa 
de cleștar a Râului Mare care 
aici își dezminte denumirea. 
Nu e mare, pentru că, în a- 
monte, apele lui sunt strunite 
în baraje spre a fi convertite în 
lumină. Pe marginea râului 
am întâlnit elevii lucrând, pic
tând, schițând, iar în lumini
șuri cei mici bat mfngea, fac 
plajă, se joacă. Elevii din Lie
bling și Timișoara se strâng 
ciorchine spre a ne împărtăși 
bucuriile vacanței în Retezat: 
"E foarte, foarte frumos!" "Am 
făcut drumeții în Munții Țar
cului!". "Și la rezervația natu
rală" "Și la barajul de aroca- 
mente", "Vom merge și la la
curi", "Mâncarea e foarte bu
nă!" "Eu tot aici voi veni anul 
viitor!" - mărturisesc Ramona 
Elena Spirtu, Lucian Gher- 
gha, Oana Trifan Purdea, 
Diana Sandra Moștis, Adela 
Georgiana Cuș de la școala

STAREA MEDIULUI
în județul nostru în peri

oada 15-21.06. a.c., polu- 
anții gazoși analizați (dioxid 
de azot, dioxid de sulf, amo
niac și fenoli) au valori medii 
și maxime ce se încadrează 
în limitele prevăzute de 
STAS-ul de calitate a aerului. 
Valorile maxime au fost înre
gistrate la data de 16.06.98 
pe zona Hunedoara pentru 
dioxidul de azot și la data de 
17.06.1998 pe zona Mintia- 
Deva pentru dioxidul de sulf. 
Pentru amoniac și fenoli, in
dicatori care se determină 
doar pe zona Hunedoara, 
maximele s-au înregistrat la 
data de 18.06.1998 și, res
pectiv, 20.06.1998.

Pulberile în suspensie 
au pentru această perioadă 
valori medii și maxime care 
se încadrează în limita ad
misă de 0,15 mg/mc aer/ 
24h. Valoarea maximă s-a 
înregistrat la data de 
17.06.1998.

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze de-'K --  

PAGINI NAȚIONALE ------------------------------->-----------------------
CEL MAI COMPLET, CEL MAI POPULAR ȘI CEL MAI CĂUTAT ANUAR DE PUBLICITATE DIN ROMÂNIA 

UN INDISPENSABIL INSTRUMENT DE LUCRU PENTU TOȚI AGENȚII ECONOMICI, UNITĂȚILE 
ADMINISTRATIVE ȘI INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE.

Până în luna august a.c., se desfășoară, în toate județele tării, acțiunea de înscriere în ediția 1999 
a catalogului "PAGINI NAȚIONALE".

Agenții economici care nu au încheiat încă contract pentru înscrierea în cea de-a șaptea ediție a 
catalogului național, pot solicita acest lucru prin adresă scrisă, fax sau telefonic, la sediul Biroului 
județean din Deva - str. Aleea Păcii, bloc A2, ap. 41, telefon și fax 213500.

Costul înscrierii este în funcție de spațiul tipografic solicitat, editorul aplicând substanțiale reduceri pentru 
continuitate și fidelitate.

Tariful minim este de 150.000 de lei, el incluzând obținerea, în momentul încheierii contractului, a 
catalogului actual și a unui exemplar al ediției următoare, după apariție (decembrie 1998).

din Liebling, iar colega lor Ale
xandra Flaminia Boc, dețină
toarea premiului I în cl. a lll-a, 
recunoaște: "mie cel mai mult 
îmi place aerul" și inspiră a- 
dânc, sub privirea caldă a în
vățătoarei, dna Elke Erk. "Să vă 
arate premiantul nostru ce lu
crări frumoase a realizat aici în

în decorul unicat 

al muntelui 

tabără - ne spune dna prof. E- 
lena Ostoici, de la Liceul de 
artă din Timișoara, îndemnân- 
du-l pe Florinei Drăgoi să a- 
ducă planșele, ca și pe colega 
lui, Dariana Standolariu. Miha- 
ela Maria Petecan, de la Șc. 
gen. nr. 16 Timișoara, își ex
primă, la superlativ, bucuria de 
a-și petrece vacanța aici, deși 
tot de la bănățeni aflăm că apa 
caldă, cu program non-stop la 
cele 24 de dușuri instalate de 
curând, se lasă încă așteptată...

Se apropie ora prânzului și 
dinspre râu apar liceenii, mân
jiți de cărbune sau culori, pur
tând planșe, șevalete, mape. 
Sunt veseli și frumoși. în lucră
rile lor se revarsă, parcă, pădu
rea și lumina, cerul și apa. Ale
xandra Irimie, Lidia Benza, Mi- 
haela Teofil, Ovidiu Voica, Adina 
Sztrharszki, Nicoleta Ciota, Irina 
Leonte, Camelia Gabor, Raluca 
Toma din cl. a Xll-a a liceului de 
artă devean, și alți colegi de an 

pășiri ale limitei admise de 
17,0gr/mp/luna, în zonele 
Chișcădaga de 7,8 ori și pe 
zona Teliuc de 5,3 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama ab
sorbite se menține în limitele 
de variație ale fondului natural 
de radioactivitate la toți factorii 
de mediu analizați.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite de la uni
tățile de exploatare și prepa
rare a cărbunelui, au pentru 
perioada menționată o valoa
re medie de 571,0 mg/1 și o 
valoare maximă de 965,0/1, 
înregistrată la data de 
18.06.98. Față de perioada 
anterioară se constată o scă
dere a cantității de materii în 
suspensie pe râul Jiu cu 
561,0 mg/1 pentru valoarea 
medie și cu 1032,0 mg/1 pen
tru valoarea maximă.

în cursul lunii mai 1998, 
unitățile teritoriale ale R.A. 
Apele Române au verificat un 
număr de 50,0 agenți eco
nomici privind modul cum se 

sau din clasele a Xl-a și a X-a 
ne împărtășesc impresiile din 
practica de specialitate din 
tabără. "E excelent!" - mărtu
risește Ada, "E foarte bine!" (Li
dia, Mihaela), "Splendid! Fru
mos!" (Irina, Cami), iar dna 
prof. Micsandra Andreescu 
Pașca, elogiind frumusețea 
naturii, adaugă: "încercăm să 
nu-i știrbim armonia, dimpo
trivă, să-i picurăm frumusețea 
sălbatică în lucrările noastre." 
"Suntem bucuroase - preci
zează domnișoara prof.’ Alina 
Teleman, să observăm cum 
elevii noștri se integrează în 
natură, nu o copiază, ci o in
terpretează când o transpun în 
lucrările lor."

Toate bune și frumoase - 
am zice. Bucătăresele Emilia 
Bumbaru și Lenuța lovăneasă 
sunt maestre în gătitul mân
cării ("dar e cam puțină" - re
cunoaște Nicoleta), iar pe dl. 
prof. Lucian Rus îl nemulțu
mește lipsa asistenței medi
cale și a telefonului.

La Administrația Județea
nă a Taberelor Școlare am a- 
flat că s-au făcut din timp de
mersurile către Direcția Sani
tară Județeană pentru asigu
rarea asistenței medicale în 
tabăra de la Brădățel, iar 
miercuri (24 iunie) a fost re
cepționată centrala termică. 
Așadar, elevii și dascălii vor 
beneficia, măcar în ultimele 
zile petrecute în tabără, de 
mult dorita apă caldă.

Lucia LiCiU

respectă valorile limită, sta
bilite pentru indicatorii de 
calitate ai apelor uzate, la 
evacuare în apele de supra
față. Din cele 50,0 unități a- 
nalizate 19,0 unități evacu
ează ape corespunzător e- 
purate, un număr de 31,0 u- 
nități evacuează ape neco
respunzător epurate, prin 
depășirea valorii limită la 1 
sau mai mulți indicatori.

Pentru depășirile men
ționate, SGA Deva a aplicat 
penalități în valoare de 
11.908.696 lei, din care 
menționăm E.M. Coranda 
Certej cu 2,922 mii. lei, SC 
Prestatorul SA Hațeg cu 
2,299 mil. lei, EM Deva - 
Muncelu Mic cu 1,968 mii. 
lei, SC ,,Fares" SA Orăștie cu 
1,241 mil. lei, EM Vețel - 
Mintia cu 1,428 mii. lei, SC 
Avicola S.A. Deva cu 0,783 
mii. lei.

EGA Tg. Jiu a aplicat în 
cursul lunii mai penalități în 
valoare de 31,847 mii. lei u- 
nităților miniere din Valea 
Jiului.

Agenția de Protecția 
Mediului



BANCOREX
BANCA ROMANA DE COMERȚ EXTERIOR SA

<

l

Ituicunrsaillai IDevai
anunță vânzarea la licitație cu executare 
silită a următoarelor bunuri aparținând 

SC Naghi & ZSOK Contapex SRL Deva: 

[x> autocamion ROMAN Diesel
E> diferite tipuri de mașini de cusut, mașini 

de festonat, mașini de croit, mașini de cusut 
nasturi, mașini de cusut butoniere

[x> TV color Panasonic, Crown
E> frigidere Arctic
E> fax
E> mobilier de birou
E> stoc de stofe și confecții

S.C.ROMFERCHIMSA
Luduș, județul Mureș, tel-fax 065/ 

168197,164761
PRODUCE SI VINDE

TOATE TIPURILE DE:
® CUIE DE CONSTRUCȚII;

® PLASĂ DIN SÂRMĂ NEAGRĂ^^fl
® PLASĂ DIN SÂRMĂ ZINCAIĂ^HQ 

® PLASĂ RAB

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Oferă:
Produse electrocasnice cu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou
51 aspirator TRACY 1300 W 599.000 lei
0" mașină de spălat vase 601 U/WOUleT 1.350.000 lei

Centrale termice pe gaz și calorifere 
y i cu P'ata ’n de rate și avans 0, 

prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

Licitația va avea loc în data de 1.07.1998, 
ora 11, la sediul SC Naghi & Zsok Contapex SRL 
în Deva, str. Mihai Viteazu nr. 112.

f7

Informații suplimentare se pot obține la sediul
Bancorex, Sucursala Deva, Bulevardul 22
Decembrie, bloc 7,parter, telefon 0^4/230185.

SC CONDOR SA
STATIA UTILAJ TRANSPORT DEVAI

Str. Depozitelor, nr. 21
Tel. 226157; Fax. 054/221175

ANGAJEAZĂ

> 2 electricieni autorizați instalații forță și 
automatizări;
> 1 electrician auto.

Salariul negociabil!

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor (incinta IIRUC)
- Vinde la prețuri deosebit de avantajoase lapte 

și întreaga gamă de produse din lapte 100% 
naturale și de o calitate superioară.

Ofertă specială
7 unt 65%, preț 18.000 lei/kg - 

negociabil;
7 brânză vidată - 11.500 lei/kg - 

negociabil.
- Caută colaboratori de transport cu microbuz 1,5- 

3 tone supraînălțat și închis pentru distribuție zilnică 
produse lactate pe traseul Deva, Hunedoara și Călan.

Relații suplimentare zilnic între orele 7-15 la tel: 
221424

Societate comercială'
VINDE EN GROS 

ȘI
EN DETAIL

BERE:fi<
----------------------------------------------

SILVA 1/2 
REGUN 1/2 

NEAGRĂ 1/2

ROM 30' 
VODCĂ 3O'

RACHIU ALB 25*  @ 

Lichior cireșe negre 20

Apa minerală BIBORȚENI 1,5 1 i

Hârtie igienica
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăului I_

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

(in incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, intre orele 10-14.

Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și PFL melaminat, panel, ciment, var, 

geam tras și ornament, de orice tip de 
hârtie sau produse din hârtie?____

Sursa este COMAT Deva S A?~| 
Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5.

Rețineți: Alegând COMAT Deva S.A. - 

alegeți partenerul ideal!

QC CARTEA ADRESELOR UTILE
Se afirmă că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței. 
Xoi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă tu vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu. 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei.

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL ! 
rwi CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR : 

exprescom ^.JR, 054 ■ 217009 
0’2 • 281882

a n n
FIRME LUMINOASE
PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

Consiliul local 
Șoimuș 

anunță că înce
pând din iulie 
1998, Târgul de a- 
nimale care se ți
nea în localitatea 
Șoimuș, se va muta 
în localitatea Be- 
jan, în vecinătatea 
intersecției Drumu
lui National Deva- r
Brad cu Drumul Ju
dețean ce duce la r
Brănișca.

PUBLICITATE

...

y

Dacă și 
concurenta

4

* este în
jBțik Cartea Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să ie întreacă.

1
z 
w 
55

Cel mai bun curs de schimb
Leu/Anvelopâ

Anvelope pentru camioane și autobuze
"C/u X

SILVANIA
metal metal

Anvelope radiole VICTORIA
textil-metal metal-metalAnvelope diagonale DANUBIANA

ll.OO ■ 20 1.200.000 lei ll.OO R 20 l.300.000 iei 1.495.000 lei 1.495.000 lei
I2.00 • 20 1.350.000 lei 12.00 R 20 1.525.000 lei 1.700.000 lei 1.700.000 lei

Anvelope pentru tractoare și mașini agricole

Tooli preturile menlionoli în txesl onunl bu ronlin IYA și sunI valabila pinlru picta la Irvroea

Anvelope diagonale DANUBIANA Anvelope diagonale DANUBIANA

6.00 - 16 (6PR)
6.50 - 20 (6 PR)
6.50 - 20 (8 PR)

238.000 lei 14.00 - 38 (8 PR) 1 450.000 lei
299.000 lei 15,5 - 38 (8 PR) 1.450.000 lei
361.000 lei 18.4 - 26 (10 PR) 2.194.000 lei

șaiOHtce 4c Aczatcc in toate
TOFAN GRUP

Sucursala Deva, str. Apuseni, nr.1, tel: 054/231563.
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PDSR acuză actuala 
coaliție de proasta 
administrare a tării

Temele de bază ale conferinței de presă 
desfășurată vineri la sediul PDSR din Deva au vizat 
în principal mesajul adresat către locuitorii 
Transilvaniei, în urma ședinței Consiliului Național din 
19 iunie de la Oradea, problema posibilelor alianțe 
politice precum și o evaluare a situației economico- 
sociale a țării.

în cadrul dezbaterilor liderii organizației județene 
a PDSR au acuzat actuala coaliție guvernamentală 
de lipsa unei strategii în domeniul economico-social, 
proasta administrare a țării și neîndeplinirea 
promisiunilor electorale. "înrăutățirea crescândă a 
situației economice și sociale dovedește 
discrepanță între schimbarea promisă și cea trăită, 
precum și imoralitatea celor care au câștigat 
puterea pentru că au ascuns ce vor să facă și au 
promis ceea ce nu pot și nu vor să facă” s-a spus 
în cadrul întâlnirii cu presa.

Liderii PDSR prezenți la conferința de presă au 
mai acuzat actuala coaliție de promovarea unei 
politici aventuriste și nepopulare în Transilvania ca 
urmare a măsurilor inadecvate în domeniul 
învățământului și administrației locale prin concesiile 
făcute UDMR-ului de către partenerii din coaliția 
majoritară. în acest sens se cere actualei puteri să 
prezinte neîntârziat acordurile secrete semnate cu 
UDMR-ul la care se referă în ultimul timp unii lideri 
politici ai coaliției.

Referindu-se la problema alianțelor politice liderii 
PDSR sunt de părere că cea mai viabilă alianță o 
reprezintă cea cu Partidul Democrat, având în 
vedere opțiunile social-democratice ale celor două 
formațiuni politice. De asemenea, sunt posibile 
alianțe cu PS și PSM pentru consolidarea unui 
puternic pol democratic cât și cu alte partide de 
centru PUNR și o parte dintre liberali.

Corne! POENAR

P.S.D.R susține: 
“Dosariada” a fost 
declanșată de forțe 

obscure
îti debutul Conferinței de presă ce a avut loc 

recent la sediul Organizației județene a Partidului 
Social Democrat Român li s-a distribuit ziariștilor 
un comunicat de presă al Biroului Executiv al 
P.S.D.R . în care se spune, printre altele: "Partidul 
Social Democrat Român constată cu îngrijorare 
că forțe obscure, interesate în destabilizarea 
sistemului democratic, au declanșat o ofensivă 
de proporții - “Dosariada’1 - împotriva oamenilor 
politici și a partidelor."

Pornind de la această apreciere, după ce dl 
Ion Moș, inspectorul general al Inspectoratului 
școlar județean, a prezentat extrem de succint 
modul cum se desfășoară Bacalaureatul 1998, 
reprezentantul ziarului "Cuvântul liber" i-a adresat 
dlui Dumitru Radu Ifrim, deputat P.S.D.R. în 
Parlamentul României, următoarea întrebare: Care 
sunt acele forțe obscure? Răspuns: Nu le 
știm. Vă rog să mă credeți că, dacă le-am 
cunoaște, vi le-am spune. Să fie fosta 
securitate?V-am spus, nu le știm. îh aceste 
condiții formularea "forțe obscure" devine termen 
dacă nu gratuit, cel puțin inutil. Ziarul nostru a mai 
avut două întrebări: Care este poziția P.S.D.R. 
față de cerința U.D.M.R. de a deschide o 
universitate de stat cu predare în limba 
maghiară? Respingem categoric înființarea de 
universități pe baze etnice. Susținem crearea 
de astfel de unități pe baze multiculturale. 
U.D.M.R. a amenințat că dacă universitatea 
în limba maghiară nu se va înființa la Cluj- 
Napoca, va ieși de la guvernare și din CDR. 
Ei și. Nu deranjează pe nimeni acest fapt. Se 
vorbește de unirea forțelor social-democrate într- 
o puternică alianță politică. Agreăm această 
idee, dar nu vom intra în alinață cu fostul F.S.N. 
Purtăm discuții pentru o alianță cu Partidul 
Alianța pentru România.

Concluzionând, trebuie să spunem că recenta 
conferință de presă a organizației județene a 
P.S.D.R. ni s-a părut cam searbădă în subiecte.

Traian BONDOR

(Urmare din pag. 1)

după 1989 aceasta a sporit 
vertiginos, vehiculându-se 
sume de la 300 milioane 
dolari până la 3,5 miliarde 
dolari (una din reactualizările 
cele mai aberante, calculând 
o dobândă anuală de 7 la 
sută la împrumutul inițial) 
ceea ce ar reprezenta o 
povară insuportabilă pentru 
economia românească afla
tă și așa în stare de colaps. 
Implicându-se în problemă 
pe vremea când era ministru 
al finanțelor, dl Ciumara o 
scaldă în fel și chip, spunând 
că ba e albă, ba e neagră, 
dar având și complicitatea 
unor cunoștințe apropiate 
(un negociator fost coleg de 
facultate din partea firmei 
suedeze și consilieri suedezi 
angajați în solda Ministerului 
Finanțelor din România), el 
acceptă că suma de plată ar 
fi de circa 800 milioane 
dolari, ceea ce depășește cu 
mult orice pretenție și

Suedia vrea să ne jupoaie
așteptare. Ce să mai vorbim 
de posibilitățile de plată, mai 
ales dacă avem în vedere 
enormele greutăți cu care se 
confruntă acum țara 
dezastre naturale, privatizări 
după placul unor sbspuși, cu 
efecte catastrofale pentru 
economie în situația când 
capitalul autohton nu există, 
în condițiile când riscul de 
țară al României este în 
creștere și devine tot mai 
gteu accesul la împrumuturi 
externe, iar pretențiile 
suedezilor depășesc cu mult 
chiar acordurile stand-by ale 
țării noastre cu FMI pentru 
mai mulți ani.

în situația în care opiniile 
celor trei specialiști partici
pant la discuția televizată apar 
neconvingătoare, se poate 
lua în considerare și părerea 
dlui Constantin Ciutacu, 
director științific al Institutului 
de Economie Națională, care 
spune că cele 30 de milioane

dolari'împrumut ar fi făcut 
parte dintr-un împrumut 
sindicalizat contractat de 
către guvernul român în 
1929 pentru macrostabili- 
zarea economiei românești 
(I). Condiția acordării a fost 
aceea de a concesiona
industria chibriturilor din 
România firmei suedeze, 
ca și distribuirea chibritu 
rilor, ceea ce a adus firme 
suedeze respective profituri 
anuale de circa un milion 
de dolari, astfel încât până 
la naționalizarea din 1948 
au fost deja recuperate cel 
puțin 20 de milioane de 
dolari. Deci s-ar putea, în 
cazul că se mai discută 
despre vreo datorie, i 
aceasta nu depășește sub 
nici un motiv 10 milioane 
dolari. Oricum, se știe bine | 
că cine face datorii, trebuie 
să și le plătească, dar nu pe 
seama ipotecării viitorului 
țării.

S.C. SIDERURGICA S.A.
Cu sediul in Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, nr.l

Organizează licitație publică începând cu data de 09 Iulie 1998, în flecare joi, ora 11, la 
sala CFU din cadrul societății, pentru vânzarea mijloacelor fixe amortizate șl neamortizate, 
aprobate la casare pe anul 1998, precum șl pentru următoarele tipuri de mijloace fixe 
aprobate pentru disponibilizare:

■ Tractor pe șenile
■ Dacia 1304 HD-26-SYD
■ Dacia 1304 HD-27-SYD
■ ARO 243 HD-32-SYD
■ ARO 243 HD-33-SYD

11.803.500 lei
9.750.000 lei
12.425.000 lei
20.075.000 LEI
6.250.000 LEI
20.075.000 LEI

■ Automacara TELEMAC BT 125
■ Ciocan pendul PW 5
■ Spectometru de raze X tip “VRA 30".

■ARO 243 HD-29-SYD
Relații suplimentare se pot obține la tel: 716125 - interior 2526 - Serviciul Mecanic - Biroul Plan.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății o garanție de 10% din valoarea de 
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LIBERO UNISEX
(pachet)

Preț către magazin 
(fără TVA)

Cotă
TVA

TVA Preț cu 
TVA

Preț pe raft 
recomandat

Mini 3 - 6 kg
Midi 5 - 8 kg

20,500 lei 11 % 2,255 lei 22,755 lei 26,170 lei

Maxi 7 - 17 kg
Maxi Plus 8 - 19 kg 
Extra Large 12 - 25 kg

18,650 lei 22% 4,105 lei 22,755 lei 26,170 Iei

Eu sunt fericit cu
r

Către: Toți bebelușii și părinții lor
De la: Libero, cel mai îndrăgit scutec din România

Referitor la: Subvenționare preț, scutece Libero, dimensiunile 
Maxi, Maxi Plus și Extra Large.

Dragi Bebeluși, Dragi Părinți,

Printr-un recent ordin al Ministerului de Finanțe se reglementează creșterea 
Taxei pe Valoarea Adăugată (T.V.A.) de la cota de 11% la cota de 22% 
pentru scutece absorbante din import adresate copiilor cu greutatea mai mare de 
10 kg.

Drept urmare, prin aplicarea cotei crescute de TVA 22 %, în magazine, prețul 
scutecelor Libero dimensiunile Maxi (7-17 kg), Maxi Plus 
(8-19 kg) și Extra Large (12 - 25 kg) ar crește cu 11%.

Libero consideră că scutecele de unică folosință trebuie să fie accesibile 
tuturor bebelușilor, în egală măsură, indiferent de vârsta și greutatea lor. 
Scutecele de unică folosință oferă confort și igienă sporită pielii copilului.

De aceea, Libero a adoptat inițiativa, cu efect imediat de a subvenționa cu 11 % 
prețul gamei de scutece Maxi (7-17 kg), Maxi Plus (8-19 kg) și Extra Large 
(12 - 25 kg), astfel încât toți bebelușii și părinții lor să poată beneficia de un 
preț unic, accesibil, indiferent de vârsta copilului.

Ca urmare întreaga gamă Libero: Mini, Midi, Maxi, Maxi Plus, Extra Large 
va avea în magazinele din întreaga țară, un preț unic, subvenționat.

Cu dragoste,


