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Declarație politică 
a P.U.IXI.R

Având în vedere șantajul permanent exercitat de către U.D.M.R. 
asupra Guvernului României pentru înființarea unei universități de 
stat în limba maghiară la Cluj-Napoca, cât și amestecul-inadmisibil al 
Guvernului Ungariei în această problemă, P.U.N.R. face următoarea 
declarație politică publică:

1. PUNR respinge din capul locului ideea înființării la Cluj- 
Napoca, sau în oricare localitate din România , a unei universități de 
stat cu predare în limba maghiară și se opune ferm presiunilor de 
orice fel exercitate în această problemă de către UDMR și aliații 
politici ai acesteia.

2. PUNR atrage în mod foarte serios atenția Guvernului Radu 
Vasile că UDMR și unii dintre aliații săi din actuala coaliție guverna-

Președinte, 
Prof, univ.dr. Vaieriu TABĂRĂ

(Continuare în pag. 8) 
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Ieri dl Petre Roman s-a aflat la Deva și la Hunedoara
Președintele Senatului 

României și al Partidului 
Democrat, dl Petre Roman, s-a 
aflat ieri la Deva și la Hunedoara. 
La Deva, în sala Prefecturii, s-a 
întâlnit cu reprezentanți ai 
administrației județene și locale, 
cu conducători ai instituțiilor 
descentralizate, ai societăților 
comerciale, cu lideri sindicali, 
primari de la comune, cu 
reprezentanți ai vieții eco
nomice și sociale, precum și ai 
mass media.

Dl Gheorghe Barbu, pre
ședintele Consiliului județean, a 
punctat câteva dintre pro
blemele cu care se confruntă 
județul Hunedoara, cu specific și 

pondere în minerit, siderurgie, 
energetică și în alte ramuri de 
producție. După această pre
zentare, s-a trecut la abordarea 
deschisă a celor mai grele, 
complexe și dureroase pro
bleme ce se ridică în zonele 
speciale, în zonele calamitate și 
în sectoarele economice cu 
dificultăți, subliniindu-se că 
„important este acum, în ceasul 
al doisprezecelea, să recu
noaștem ce nu am făcut și să 
vedem faptic ce măsuri trebuie 
luate pentru a depăși greutățile 
și blocajul care frânează orice 
creștere economică". Afirmând 
că nu este momentul pentru 
discursuri politice, dl Roman a 

cerut ca la momentul adevărului 
să fie aduse în discuție toate 
aspectele ce vizează reforma și 
ieșirea din impas, Senatul fiind 
preocupat să adopte acele legi 
care reclamă prioritate și 
servesc interesului general al 
societății.

în context s-au adus în dis
cuție probleme vizând importurile 
de produse (unele necorespun
zătoare calitativ), asigurarea de 
programe alternative în cazul 
disponibilizărilor de personal, 
îrrfăturarea monopolurilor în unele 
domenii de activitate, întărirea 
autonomiei locale, acordarea de 
despăgubiri în situațiile de 
calamități naturale, salarizarea 

bugetarilor, crearea de locuri 
de muncă pentru tineret 
(promisiune electorală a PD), 
asigurarea de programe sociale 
pentru integrarea romilor, 
creșterea competitivității 
produselor românești destinate 
exportului, creșterea răspun
derii managerilor și sindicatelor 
față de înfăptuirea actului 
reformei.

Sintetizând răspunsurile, 
fără demagogie sau tentă 
electorală, dl Petre Roman a 
mers concret la obiect, cu 
concluziile la această întâlnire.

Nicolae TÎRCOB
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COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

APARE LA DEVA
✓

Duminică, 26 iulie, in județ și in 
(ară a fost sărbătorită “Ziua 
constructorilor".

Din cele declarate de dl Alexandru

tionala “Cupă a constructorilor" la 
fotbal. în acest an, invitației “Con
dorului" de a participa la manifestare 
i-a răspuns o singuri firmă, “Simako".

PARTICIPARE RECORD LA 
"ZIUA CONSTRUCTORILOR

Marcu, președintele sindicatului din 
cadrul S.C. “Condor” S.A Deva, am 
reținut că numărul angajațihrfirmei care 
au sărbătorit la baza proprie de agre
ment “Ziua constructorilor" din acest 
an a fost record, ștrandul Condorului 
fiind plin până la refuz. între alte 
manifestări, a fost organizată tradi-

Din celt șase echipe participante la 
întrecere, s-a detașat in câștigătoare 
echipa Filialei 1, care și-a adjudecat 
mult râvnitul trofeu. Pe lângă acesta, 
organizatorii au acordat câștigătorilor 
premiul “cel mare”, de 300.000 de 
lei, dublat de cea mai tentantă 
răsplată, o ladă de bere rece. (A. S.) ,
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“Sărbătoarea meșterilor populari
99din Tara Zarandului f

Inițiativa Primăriei Tomești de a organiza o 
sărbătoare a meșterilor populari din zonă se vrea 
“un strigăt pentru ajutor". Meșteșuguri străvechi 
precum olăritul, rotăritul, dogăritul, producerea 
uneltelor agricole, prelucrarea uleiului din semințe, 
specifice câte unui sat din comuna Tomești, sunt 
pe cale de dispariție sau chiar au dispărut deja 
(rotăritul).

Această motivație i-a determinat pe gospodarii 
comunei, în frunte cu primarul Octavian Tămaș, să 
realizeze o sărbătoare "pentru ca posteritatea să 
nu ne condamne că n-am avut grijă de acești 
meșteri”, care creează nu doar bunuri materiale ci 
“și cultură”. Se impunea această aducere în atenția 
publică a situației meșterilor din Țara Zarandului 
acum când Stațiunea Vața-Băi, din apropiere, se 
va inaugura și pentru că olarii din Obârșa sunt 
zunoscuți în județ și în țară. Iar autoritățile locale 
au ambiția să-și înscrie comuna "pe harta națională 
și internațională”.

Pentru asta însă va fi nevoie ca mai marii zilei 
să regândească situația meșterilor populari, supuși 
actfn Unor impozite descurajatoare, obligați să 
înfrunte și alte probleme grele. Mircea Borza, Miron 
Petea, Aurel Gavrilă, Petru Netea și loan Gavrilă 
veniseră la sărbătoare cu oale pentru sarmale și 
lapte, cu laboșe, căni, vaze, ulcioare, ghivece și 
blide. Ei afirmă că din pricina condițiilor dificile 
“cu noi e gata olăritul”. Tinerii nu mai vor să-l învețe. 
De ce? Pentru că "impozitele sunt mari iar smalțul 
pentru vase e atât de scump încât nu rentează", 
susținea fiul lui Trandafir Vasiu, “cel mai tânăr olar 
din Obârșa”. Alt necaz îl constituie litarga - un fel 
de argilă - vopsea, care înainte se găsea alături de 
alte produse chimice la Deva, dar acum și-o pot 
procura doar pe sub mână. Iar rodul muncii și-l 
valorifică cu greu, trebuind să facă drumuri lungi în

țară pentru a-și schimba oalele pe cereale, pe 
cartofi sau alte produse agricole. Și deplasările 
sunt riscante, fiind expuși accidentelor de circulație, 
răufăcătorilor sau chiar unor autorități care nu sunt 
de bună credință. Dar sunt nevoiți să-și câștige 
existența. "Și bunicul și tata au fost olari - 
mărturisește dl Petru Netea. Eu n-am pensie, așa 
că trebuie să fac oale și să le vând."

La sărbătoarea meșteșugarilor zărăndeni, 
alături de ceramica de Obârșa, și de Dobroț, erau 
prezente și vase de Korund (Harghita), pălării de 
paie, alte tarabe cu produse pentru cei sosiți pe 
Platoul Lacuri. Și, în ciuda pantei pe care oamenii 
au fost nevoiți s-o urce pe jos (din lipsa mașinilor 
unii, iar alții pentru că drumul abia a fost tăiat în 
coasta dealului și nu toate autoturismele l-au putut 
străbate), a vântului rece apărut din senin, platoul 
s-a umplut de oameni dornici să asiste la 
spectacolul folcloric oferit de prima ediție a 
sărbătorii. Cu atât mai mult cu căt asemenea 
evenimente culturale n-au mai avut loc până acum 
în zonă. Sub egida Organizației Internaționale de 
Falelor, a Inspectoratului Județeah de Cultură și 
Centrului de Creație Populară al județului 
"Sărbătoarea meșterilor populari din Țara 
Zarandului", inițiată de Consiliul local Tomești și 
Căminul cultural Obârșa, s-a bucurat de prezența 
câtorva nume de marcă ale folclorului românesc. 
Spectacolul a fost deschis (și închis) de dansatorii 
Ansamblului "Doina Crișului” Brad, instruiți de 
Nicolae Grigoraș, coregraf. Taraful condus de Ionel 
Coza i-a acompaniat și pe soliștii vocali Ciprian 
Roman, Măria Dan, Ana Almășana, Mariana Angliei, 
Viorica Brândușan și Drăgan Muntean, pe 
instrumentiștii Marian Lupo și Voicu Stănescu.

Viorica ROMAN

Cazul pe care-l inserăm în 
cele ce urmează se pare că nu 
este singular. Duminică, 26 iulie 
a.c., la ora 11,30, la bariera peste 
calea ferată de la Brănișca 
semnalele luminoase și acustice 
avertizau că într-un timp scurt 
va trece un tren. După câteva 
minute de așteptare bariera s-a 
ridicat fără să vină trenul.

^SEMNHLE
Fnnn...
Asemenea situații se pare 

că s-au mai întâmplat în cursul 
săptămânii trecute când bariera 
anunța sosirea unui tren, iar în 
realitate... păcăleală.

Să fi fost doar o întâmplare 
sau într-adevăr este nevoie de o 
reverificare a instalației barierei 
pentru a nu se ajunge ca în 

Lpovestea... cil oile și llipul. (C.P.)

(Continuare în pag. 8)

Juramant
Aproape 500 de ostași din trei 

unități militare: Centrul de Instrucție 
Jandarmi Orăștie, U.M. 0451 din 
cadrul Comandamentului Jan
darmeriei Județene Hunedoara și 
Grupul de Pompieri “Avram lancu” 
din Deva au depus sâmbătă, 25 
iulie a.c., jurământul de credință față 
de țară. Festivitățile organizate pe 
platoul Centrului de Instrucție din 
Orăștie au fost onorate de prezența 
dlui. colonel Andrei Marin din cadrul 
Comandamentului Național al 
Jandarmeriei. Au mai participat, de 
asemenea, dnii Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului județean, 
losif Blaga, primarul municipiului 
Orăștie, precum și alte oficialități 
județene și locale.

Prezentarea Drapelelor de 
Luptă ale unităților a fost primul și 
cel mai important moment al 
ceremonialului. In fața Drapelului, 
cel care simbolizează însăși 
unitatea militară căreia îi aparține, 
jurământul rostit face din tânărul 
ostaș un om cu adevărat 
responsabil și conștient de 
misiunea sacră de apărare a 
fruntariilor țării. Așa după cum 
sublinia în cuvântul domniei sale 
și dl col. Octavian Stratulat,

la Orăștie
comandantul Centrului de 
Instrucție Jandarmi Orăștie, 
pregătirea militarilor jandarmi 
trebuie să se ridice la nivelul 
cerințelor dictate de condițiile 
specifice acestei arme, pentru a 
fi capabili să-și îndeplinească 
foarte bine misiunile care le revin. 
De altfel, Jandarmeria Română 
se află în fața unei adevărate 
provocări dictate de condițiile noi 
rezultate din adoptarea Legii 
Jandarmeriei, lege care aduce 
responsabilități în plus acestei 
noi și în același timp vechi instituții 
de apărare a ordinii și liniștii 
publice.
' Festivitățile organizate 

sâmbătă la Orăștie s-au încheiat 
cu câteva exerciții demonstrative 
care au avut menirea de a arăta 
celor prezenți nivelul ridicat al 
pregătirii fizice de specialitate și 
al instrucției de front. Finalul a 
aparținut unor adevărați virtuozi 
ai dresajului cu câinii de serviciu. 
Sincronizarea fără cusur între om 
și animal a dovedit că, la nevoie, 
câinele poate fi un foarte bun 
partener în misiunile îndeplinite 
de stăpânul său.

Andrei NiSTOR

La 2 august, din nou alegeri ta Hia

Cu primar sau fără, totuna?

Cunoscuta ceramică de Obârșa atrăgând 
atenția ți deputatului de Hunedoara, 

Petru Șteolea.
._________________Foto: Traian MÂNU j

Duminică, 26 iulie a.c., 
cetățenii comunei Ilia au fost 
chemați la vot pentru a-și alege 
un nou primar. Candidați la 
această funcție au fost cinci și 
au reprezentat următoarele 
formațiuni politice: CDR, PD. 
PUNR, PSDR 9 POAR

Președintele Circumscripției 
electorale nr 41 Ilia, Daniela 
Mariana Popa și Mitică Gherasim. 
locțiitor, ne-au declarat pe la orele 
amiezii câ nu s-au înregistrat nici 
un fel de probleme privind buna 
desfășurare a alegerilor în cele 
trei secții de votare Este vorba de

cele de la Ilia. Bretea Mureșană 
și Sîrbi

Secția de votare nr. 11lia I- 
a avut ca președinte pe Silviu

Valentin NEAGU 
Comei POENAR 

(Continuare In pag. 8)
Drăgan 

Muntean

Dan l 'eniamin din Bretea Muretand rji alege primarul. De data asta. Ce-o fi data viitoare? 
Mulți sunt indiferenți dacă au sau nu primar. Foto: Come! POENAR
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3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunteți cam impulsiv și 
înclinat spre agresiuni verbale. 
Dacă veți reuși să nu vă certați 
cu șeful, veți fi apreciat pentru 
ideile dv. strălucite.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Problemele de serviciu vă 
preocupă și în timpul liber, ceea 
ce vă poate accentua starea 
de stres. Persoana iubită vă 
va face o propunere 
acceptabilă.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Mama sau partenerul dv. se 
vor opune realizării planurilor 
dv. secrete și fără ajutorul lor 
nu veți reuși nimic. 0 întâlnire 
romantică vă va distrage 
atenția de la acestea...

3 RAC
(23.VI ■ 23.VII)

Evitați contactele cu 
persoanele care au probleme. 
Veți afla de niște bani pe care 
i-ați câștigat, ceea ce vă va 
mai liniști puțin.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Veți fi nevoit să faceți o vizită 
la doctor sau veți vizita un 
prieten aflat în suferință. 
Acasă nu vă mai vedeți capul 
de treburi.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Dușmanii dv. ascunși 
încearcă să vă prindă în 
capcană. Din fericire, reușiți să 
le dejucați planurile. Oricum, fiți 
mai prudent(ă) cu bărbații!

3 BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Partenerii dv. de afaceri 
doresc să-și impună punctele 
de vedere, ceea ce vă scoate 
din sărite. Nu procedați la 
schimbări, căci veți face 
greșeli.

3 SCORPION 
(24.X - 21.XI)
Veți reuși să vă achitați de 

obligațiile de la serviciu, spre 
mulțumirea dv. Evitați să vă 
asociați astăzi cu cineva.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
Farmecul personal vă va 

ajuta să ieșiți în evidență. Un 
prieten ar putea să vă ajute să 
rezolvați o problemă de acte.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

La o șuetă cu prietenii veți 
afla o mulțime de noutăți 
despre cunoștințe. Vă este dor 
de cineva de la care veți primi 
în curând un semn.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Există o problemă de 

sănătate care vă sâcâie și pe 
care ar fi bine să n-o tratați cu 
indiferență.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Posibile neînțelegeri cu șeful 
sau cu tatăl dv. O cunoștință 
v-ar putea da o mână de ajutor, 
dar nu e sigur că e sinceră.

în faza a doua a Cupei României ia fotbal

MINAUR ZLATNA - 
MINERUL CERTEJ 1-0 

întâlnirea dintre cele două echipe, ambele din eșalonul 
trei, a început bine pentru jucătorii antrenați de Ion Petcu și 
Virgil Stoica, care s-au dovedit mai activi în joc. în min. 4, 
Stănilă centrează de pe stânga în careul de 16 m al gazdelor 
și Preda venit lansat nu poate pune latul la o minge pe care 
scria gol. Același Stănilă, în min. 25, îl lansează pe Tăgârță, 
dar arbitrul de centru îl oprește în mod nejustificat. Va veni 
insă min. 43 când oaspeții întreprind o frumoasă fază 
colectivă de atac: Bozga centrează în zona punctului de la 11 
m al gazdelor, Tăgârță lasă mingea să treacă și Preda, venit 
la primire, catapultează mingea în vinciul porții portarului 
Rus, gol superb de generic TV. Culmea, arbitrul de centru 
Lucian Mandi, din Cluj-Napoca, anulează golul pe motiv de 
ofsaid, fără ca la margine să i' se semnaleze ceva, 
provocând râsete în tribună. Prima repriză se încheie cu 
un rezultat nemodificat pe tabela de marcaj, cu toate că 
fotbaliștii din Certej au fost în trei rânduri foarte aproape de 
a înscrie.

în partea a doua a partidei, gazdele ajutate pe față de 
arbitraj și datorită deselor sincope în joc ale echipei 
Minerul Certej expediază un prim șut spre poarta lui Dobra 
prin Kiraly, dar mingea lovește bara. în min. 66, Olelei s-a 
aflat cu colegul său de echipă A. Chira la nu mai puțin de 
trei metri in spatele lui Stroia, poziție clară de ofsaid. 
Stupoare însă, arbitrii închid ochii și Olelei, nestingherit, 
marchează fără nici o opoziție din partea lui Dobra. Deși 
până la finalul partidei echipa din Certej s-a dovedit mult 
mai experimentată, nu va reuși să egaleze cu toate că ocazii 
au fost, Tăgârță în min. 72, talentatul Scurtu în min. 80, 
Țibichi, în min. 83 și Stroia, singur de la 12 m în min. 88 reia 
cu capul pe lângă poarta gazdă.

Partida se încheie astfel cu un avantaj minim pentru 
Minaur Zlatna, care se califică mai departe în fazele 
superioare ale Cupei României.

La terminarea jocului spectatorii localnici au aplaudat 
îndelung prestația brigăzii de arbitri, formată din: Lucian 
Mandi (Cluj-Napoca), Daniel Dărămuș (Alba lulia), Emil 
Domșa (Aiud).

Minerul Certej: Dobra - Fartușnic, Stroia, Țibichi, Filip, 
Bozga, Preda (67 Scurtu), Ciobanu (55 Polverea), Stănilă (49 
Șerban), Tăgârță, Pisoiu.

Viorel NICULA

în turneu!brașovean 
Rapid a învins 

cu același scor 
(2-1) pe Metrom 

și TC Brașov
Cu toate că Rapidul a câștigat 

în final cele două partide cu 2-1, 
antrenorul Mircea Lucescu s-a 
necăjit destul pe tușă pentru 
golurile lăsate de elevii săi în 
apărare și minusurile manifestate 
în atac.

lată formația Rapidului în 
meciul cu FC Brașov: Lobonț, B. 
Andone, Rednic, Dulca, Stanciu, C. 
Zamfir, Sabău, Mutică, Bundea, 
Măldărășanu, Radu Sergiu. Au mai 
jucat: V. Popa, leneși, Lupuț, 
Sumudică, Lupu, Axinciuc, Pancu. 
De remarcat că până duminică, 
Maier (de la Gloria Bistrița) nu 
semnase pentru Rapid. în schimb 
se pare că Dumitrache va veni în 
Giulești.

Marți 
28 iulie

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap (r) 
15.30 Arhive românești (r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Camera 
ascunsă - farse cu vedete 
18.10 Simba - regele Leu 
(d.a) 18.35 Katts și câinele (s, 
ep. 53) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 267) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal meteo, ed. specială 
21.00 Dragostea unei blonde 
(co. neagră Cehoslovacia 
1965) 22.35 Ciclism turul 
Franței (rez. zilei) 22.45 
Jurnalul de noapte

TVR 2
8.25 Canary Wharf (s/r) 

^9.00 Baywatch (s/r) 11.00

Dinamo - x 
Rocar Buc.

4-2 J
Dinamoviștii au învins și pe 

Rocar cu scorul de 4-2 prin 
golurile realizate de Bătrâno 
(min. 17 din penalty), Mihalcea 
(37 și 42) și Bosici (84). Pentru 
Rocar au înscris Cristescu 
(20) și Cioabă (53).

Dinamo a aliniat formația: 
Foami - Dobre, Ciobotariu, 
Bătrânu, Florea - Contra, 
Hâldan, Lupescu, D. Rednic - M. 
Nicolae, Mihalcea. Au mai fost 
folosiți: Bodea, Kiriță, Preda, 
Vito, Călin, Bosici, Iftodi, Tâlvan 
și I. Savu.

Alte rezultate: “U" Cluj - Gaz 
Metan Mediaș 0-0; CSM Reșița - 
Poli Timișoara 2-1; Farul - 
Petrolul Ploiești 4-0; Ceahlăul 
Piatra Neamț - FCM Bacău 2-0; 
FC Onești - Petrolul Moinești 3- 
0; FC Baia Mare - Gloria Bistrița 
1-1.

Comorile lumii (do/r) 11.30 
Scena politică 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Nimic sfânt 
(s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 D.a. 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 
175) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha (s, 
ep. 4) 22.00 Teatru TV 
prezintă: „Transfer de 
personalitate”

ANTENA I
10.00 Planeta vie (do) 10.25 

Animal Show (s) 11.00 
Caracatița (s/r) 12.00 Omul 
cu o mie de fețe (s/r) 13.00 
Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div./r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Falsă 
identitate (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05 Văduva 
(s) 17.00 Golden Brâu și voie

Bancarii au 
invins, 

dar au ratat: 
calificarea 

FC NATIONAL
- BOLOGNA

3-1
învinși în tur cu 2-0 de 

către Bologna, “bancarii” 
aveau nevoie de o victorie la 
o diferență de 3 goluri în 
partida retur ce s-a disputat 
sâmbătă la București. Așa 
că, deși a încheiat cu victorie 
cu 3-1, FC Național a ratat 
calificarea mai departe în 
Cupa UEFA - Intertoto. 
Italienii au evoluat în 
ultimele 37 de minute de joc 
în inferioritate numerică, dar 
FC Național nu a știut să 
profite.

Pentru FC Național au 
marcat Pigulea (min. 29 și 72) 
și Pârlog (45).

FC Național a jucat în 
formația: Cr. Munteanu, 
Carabaș, Vochin, Gh. Barbu, 
P. Marin, Pigulea, Pîrlog, Liță 
(59 Caramarin), Pogăcean 
(40 Coman), Aximia, M. Savu 

J78 Andreescu).__________ ?

in ziarul de mâine*  
Turul Campionatului 
Diviziei C, ediția ‘98- 
*99 la fotbal In care 
evoluează Minerul 
Certej, ASA Aurul 

Brad, Minerul Lupeni 
șl Minerul Uricani.

în Divizia B
UT ARAD -

VEGA DEVA
5-2 [D-1]

Căldura și-a pus amprenta și 
asupra jucătorilor ambelor formații. 
Devenii au deschis primii scorul, 
dar în repriza a doua folosind mai 
mulți jucători, echilibrul a fost rupt. 
Pentru Vega au înscris Popa 
(minutul 7)și Dobrescu (min. 67). 
Pentru arădeni au marcat Radu 
George (55), Drăgan (60), 
Găman (75), Mariș (88) și 
Bogoșel (90).

UTA: Pap (Grozav) - Baicea 
(Găman), Zaha (Mogoșanu), 
Botiș (Freer), Diaconescu (Baciu), 
R. George (Cănăvoiu), Almășan 
(Todea), Ciubăcan (Butunoi), 
Panin (Prințipiu), Drăgan (Mariș), 
Plisca.

VEGA: Rahoveanu, Danciu, 
Dobrescu, Tănase, Voinea, 
Stachi, Popa, Luca, G. Ștefan, 
Răican, Vuia. Antrenorul Ionel 
Stanca i-a mai folosit și pe 
Cibotaru, Pali, Cepoi, Szemely, 
Chiliman, Dan Gabriel, Rădu- 
cănescu, Sârbu, lanu.

bună! Em. de divertisment, 
muzică și concursuri 18.00 
Esmeralda (s, ep. 117) 19.30 
Dallas (s, ep. 53) 20.20 Sugar 
Hill (dramă SUA ’94) 23.00 
Știri/Sport

PRO TV
9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 

10.0d Highlander (s/r) 10.45 
Seaquest (s/r)11.30 Fiica 
oceanului (s) 12.00
Profesiunea mea, cultura (r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 
13.30 FM (dramă SUA 1978) 
15.15 Walker, polițist texan 
(s, episodul 54) 16.10 Nano 
(s, ep. 85) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Fam. Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fam. 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Pensacola - Forța 
de elită (s, ep. 5) 21.15 Chi
cago Hope (s, ep. 24) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 127)22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Highlander (s)

Rezultatele din faza a ll-a 
a Cupei României

Electrica Timișoara - West P. Pecica 4-3 (1-2)
Un. Botoșani - Lamin. Roman 4-3 (3-2)
AS C. de Argeș - Al. Slatina 2-0 (0-0)
Spartac Poșta Câlnău - Rafin. Steaua Câmpina 3-1 (2-1)
Petr. Steaua Târgoviște - Faur Buc. 3-1 (2-0)
Aerostar Bacău - Rafinăria Dărmănești 3-2 (2-0)
Viitorul Oradea - Min. Ștei 0-1 (0-0)
AS VRG Viișoara - ASA Câmpulung Mold. 3-0 (echipaoaspete nu s-a prezentat) 
Portul Constanța - Callatis Daewoo Mangalia 0-1 (0-0) 
Acumulatorul - Intergaz Buc. 2-1 (1-1)
Electrica C-ța - Cim. Medgidia 3-1 (2-1)
Fortyogo Tg. Sec. - ICIM Brașov 3-2 (1-1)
Ș.N. Galați - Diplomatic Vrancea 0-1 (0-0)
Vict. Ulmi - Naval Oltenița 0-5 (0-3)
Juventus Tg. Jiu - Min. Mătăsari 1-7 (0-2)
CFR Caransebeș - Min. Lupeni 5-1 (1-0)
Ol. Popricani - CFR Pașcani 1-7 (1-3)
Progresul Șomcuța - Ol. Gherla 2-0 (1-0)
A S. Santana de Mureș - Harghita Odorhei 3-0 (1-0)
Vrancart Adjud - Petr Brăila 2-1 (1-0)
Sinterom Cluj - Ind. Sârmei C. Turzii 5-1 (1-1)
Someșul Satu M. - FC Bihor 1-2 (1-0)
Constr. Reghin - Chimica Târn. 3-1 (1-0)
Petr. Țicleni - Mine-Ral Rov. 2-1 (0-0)
Telecom Timiș - Telecom Arad 1-0 (1-0)
Flacăra Horezu Vâlcea - Min. Berbești 2-1 (1-1)
FI. Moreni - Cimentul Fieni 0-2 (0-1)
Liga Jurnaliștilor - Electromagnetica 5-4 (1-1)
Dunărea Moldova N. - FC Drobeta Tr. S. 0-3 (0-1)
Unirea Slobozia - Ceres Ciocănești 5-0 (1-0)
Min. Sărmășag - Armăt. Zalău 1-5 (1-2)
Petr. Videle - Rulmentul Alex. 1 -0 (0-0)
Petr. Boldești - Met. Filipești 2-1 (0-1,1-1)
Viromet Vict. - Romradiatoare Brașov 1-2 (1-1)
Crișul Aleșd - Sticla Arieșul T. 2-1 (0-0)
Bere Craiova - Un. Petr. Drăgășani 3-1 (2-1)

REZULTATELE Dltt CUPA

Altay Izmir - Bastia 
Kaliningrad - Vojvodina Novi Sad 
FC Național - Bo/ogna
Sampdoria - Hare/beke
Vorskla Poltava - Fortuna Sittard 
Austria Salzburg - Twente Enschede 
Estrela Amadora - Ruch Chorzow 
Hansa Rostock - DVSC Debrecen 
Werder Bremen - Lomme! 
Samsunspor - Crystal Palace 
Espanyol Barcelona - Auxerre 
Șinik laroslavl - Valencia

Semifinalele se vor desfășura la 29 iulie și 5 august, după 
următorul program:

Bastia - Vojvodina Novi Sad
Boiogna - Sampdoria
Fortuna Sittard -Austria Salzburg 
Ruch Chorzow ■ DVSC Debrecen 
Werder Bremen - Samsunspor 
Espanyol - Valencia

PRIMA TV
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă (s) 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 
Jocurile bunăvoinței (rez.) 
14.00 Ninotchka (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 
(s)19.30 D.a. 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45 Nimic per
sonal (s) 21.30 Jocurile 
bunăvoinței (rez.) 22.30 în 
pom (co. Franța 1970)

ACASĂ

10.00 Celebri și bogați (s/ 
r) 11.00 în căutarea dreptății 
(s/r)12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/ 
r) 15.00 Știri 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake

3-2 (în tur: 0-2)
1- 0 (1-4)
3-1 (0-2)
3-0 (1-0)
2- 2 (0-3)
3- 1 (2-2)
1- 1( 1-1) 3-5 de p.
1-2 (1-1)
2- 1 (3-1)
2-0 (2-0)
1-0 (1-1)
1-0 (1-4).

(s) 17.15 în căutarea5' 
dreptății (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Rivalii (do) 21.15 Șarpele și 
curcubeull (f, SUA. 1998) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 “Vorbiți 

aicil” (r) 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri lo
cale

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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Decât să stai să mă privești 
mai bine te-apuci să vorbești!

Pentru că eu nu-ți pot zâmbi! Pot, în schimb, 
prietenii tăi. Și dacă vrei să te distrezi, 
vorbește cu ei, nu cu mine! La noul serviciu 
CONNEX PERSONAL. Cu un abonament 
lunar de numai 10$. Cu tarife speciale pentru 
week-end și orele din afara programului.
Cu tarife identice pentru convorbiri mobil-mobil 
și mobil-fix.

Oferta specială CONNEX GSM: conectare gratuită 
pentru orice serviciu CONNEX GSM și telefonul 
Motorola d460 cu numai 149$*!  Doar până la 30 august!
* Numai cu activare la CONNEX GSM

Oferta CONNEX GSM te privește PERSONAL!
Adresați-vă celui mai apropiat dealer autorizat CONNEX GSM.

** De la CONNEX GSM la CONNEX GSM, telefon fix, Dialog, Telemobil

Tarife
CONNEX PERSONAL

Lum-Vineri Sâmbătă. 
Duminică7:00 - 18:00 18:00 - 7:00

Orice convorbire 
în România'* 0.45 USD 0,10 USD 0,10 USD

PERSONAL
Serviciul tău din afara serviciului
_______j_____________________________

Descoperiți și în Banat acoperirea CONNEX GSM.

Cu cea mai performantă tehnologie din lume.

Cu cea mai bună calitate a semnalului. ■

Descoperiți și în Banat GSM-ull de calitate.

Și veți vedea că, în viitor, calitatea va fi avantajul hotărâtor, 

în Banat și în toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM:

Arad-Deva, Timișoara-Deva, Timișoara-Arad,

Oradea-Arad, Timișoara-Moravița, Timișoara-Jimbolia.

Descoperiții acoperirea noastră!
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DROGATUL VIOLEAZĂ Șl OMOARĂ FEMEI
• La 23 de ani, liberat 

condiționat din pușcărie.
• Dezaxatul sexual se 
droghează cu substanțe volatile
• Femei bătute și violate 
•Părinții încearcă să-si Sc-'veze 
odorul • Pentru o bucată de 
slănină, ceva fasole si niște 
brânză - o femeie de 89 de ani 
este ucisă bestial.

Liberat condi
ționat

îl cheamă loan Muntean. Are 
23 de ani. Locuia la Uricani. A 
mai fost condamnat pentru 
tentativă la infracțiunea de 
tâlhărie. Liberat condiționat în 
august trecut. Acum este trimis 
din nou în judecată pentru 
infracțiunile de omor deosebit de 
grav, viol, tâlhărie, violare de 
domiciliu și lipsire de libertate.

Acestea sunt câteva 
elemente ale unei biografii deloc 
de invidiat, a unui individ care a 
reușit să bage spaima în 
locuitorii din zonă.

Drogul și fondul 
sexual

La puțină vreme după 
ieșirea din pușcărie loan începe 
să se drogheze cu diferite 
substanțe volatile. Compor
tamentul lui devine agresiv, în 
spacial pe fond sexual. Ei bine, 
de acum începe tragedia. Nu 
pentru el.

Suntem pe la sfârșitul lui au- ■ 
gust 1997. După ce și-a luat 
porția de drog, loan Muntean 
merge în zona periferică a 
orașului Uricani, în preajma 
gospodăriei familiei Șandru. 
Vitele sunt păzite de Dobra 
Ibclika, femeie în vârstă de 31 
de ani. Este atacată prin 
surprindere de Muntean. 
Dezbrăcată, lovită și violată. 
Este aproximativ ora 14. 
Complet dezbrăcată, femeia 
fuge acasă și povestește ce i s- 
s întâmplat. Știe cine este 
agresorul, dar îi este frică să 
reclame, pentru a nu fi bătută, 
îr. acest gest este influențată și

Copilul născut în căsătorie 
are ca tată pe soțul mamei. în ce 
privește maternitatea, adică 
stabilirea calității de mamă, nu 
încap discuții, neînțelegeri. 
Femeia care a născut este 
mama, iar momentul și faptul 

'*erii  este atestat medical și 
1 copilului.

In unele cazuri, problema 
paternității unui copil poate duce 
la procese lungi, obositoare, 
costisitoare. De exemplu, atunci 
când soții erau despărțiți în fapt, 
adică nu mai conviețuiau. Dacă 
soția dă naștere unui copil în urma 
relațiilor cu un alt bărbat, strict 
discutând, în spiritul legii, copilul 
are ca tată pe soțul mamei, adică 
soțul cu care mama copilului nu 
■nai are nici un fel de relații, de 
legături. Este drept? Nu, categoric 
nu.

în alte situații, soția poate da 
naștere unui copil, după ce s-a 

^desfăcut căsătoria și totuși copilul 

de părinții violatorului care, aflând 
de "vitejia" fiului, au încercat să 
se împace cu ea, oferindu-i 
diferite bunuri. Au fost refuzați.

După vreo lună și ceva de 
liniște, loan Muntean se pgne din 
nou pe treabă. într-o noapte, o 
agresează pe Maria Timișan, o 
femeie de 67 de ani care se 
deplasa pe o stradă slab 
luminată. A lovit-oîn cap, a trântit- 

-

o pe treptele unei creșe și a 
violat-o.

Deși au trecut prin apropiere, 
doi bărbați n-au avut curajul să 
intervină, întrucât au fost 
amenințați. Povestea din această 
noapte nu se termină însă aici. 
Muntean cheamă un alt individ 
aflat prin zonă pentru a avea 
raport sexual cu femeia. Acesta 
însă fuge. în aceste condiții, 
agresorul ia victima în spate și o 
duce în beciul blocului unde 
locuiește el. Auzind voci pe scara 
blocului, o abandonează acolo și 
fuge la un bar din apropiere. Și 
aici invită un bărbat în beci pentru 
a avea raport sexual. Este 
refuzat.

între timp, sărmana femeie 
își revine și se retrage în 
apartamentul unei cunoștințe din 
bloc, unde rămâne până 
dimineața. Și la ea vin ulterior 
părinții lui loan propunându-i să 
nu-l reclame. Maria Timișan a 
suferit leziuni care au necesitat 
9 zile de îngrijiri medicale.

Omor pentru o 
bucată de slănină

Ajungem și pe la mijlocul lui 
noiembrie trecut, loan Muntean 
cumpără din nou aluminiu - lac de 
la un magazin din Uricani. După ce- 
I inhalează merge pe un deal din 
apropierea localității unde erau 

poate să fi fost conceput cu soțul 
de care acum este divorțată.

în cazurile menționate, pot 
exista mai multe soluții. Dacă 
copilul este născut în timpul 
căsătoriei dar nu este rezultatul 
relațiilor dintre soți, tatăl legal al 
copilului, respectiv soțul mamei,

CE ȘTIȚI
DESPRE PA
TERNITATEA 

COPILULUI? (1)

trebuie să facă acțiune de tăgadă 
a paternității. în unele cazuri, 
situația se poate rezolva simplu, 
dacă mama copilului a avut o 
legătură serioasă și tatăl adevărat 
vrea să recunoască copilul. în alte 

amplasate mai multe case izolate, 
între acestea și a unei femei 
bătrâne, care își duce greu cei 89 
de ani pe care îi are. Ana Calotă 
se numește. Observând că 
bătrâna este singură, loan 
Muntean intră în curte și îi cere 
alimente. Este refuzat, loan ia de 
lângă ușa casei o bâtă groasă de 
3-4 cm și începe să lovească în 
neștire. Peste cap și peste spate. 
La această vârstă, femeia cade 
după primele lovituri fără a avea 
posibilitatea de a se apăra. Cu 
toate acestea, neomul continuă 
să lovească. După ce își dă 
seama că este înconștientă, 
începe căutările prin casă după 
lucruri de valoare. Nu găsește 
nimic. La plecare pune mâna pe 
o bucată de slănină, niște fasole, 
ceva brânză, lapte, o pâine și o 
pătură. Cât despre femeie, o lasă 
în plata Domnului. Părinților le 
spune că ceea ce a furat au fost 
cumpărate. Culmea este că pe 
drum se întâlnește cu o altă 
femeie, căreia îi dă o parte din 
fasole.

Bătrâna Ana Calotă va fi 
găsită a doua zi moartă de un 
consătean care are în apropiere 
un adăpost pentru animale. La 
autopsie s-a constatat că prezintă 
multiple fracturi costale bilaterale, 
echimoze și infiltrate sanguine 
masive în zona capului. în zona 
coloanei vertebrale erau fracturate 
apofizele spinoase a patru 
vertebre și exista infiltrat sanguin 
masiv.

Povestea încă nu se termină. 
Inițial criminalul recunoaște toate 
faptele, apoi revine și afirmă că a 
fost la Hunedoara în ziua 
omorului, ba că... Intervine și 
mama ucigașului și încearcă să 
influențeze o parte din martori în 
acest sens. Aceste susțineri sunt 
însă înlăturate prin probe și 
declarațiile martorilor.

Cu prilejul efectuării exper
tizei psihiatrice, inculpatul a 
motivat comiterea faptelor prin 
influența alcoolului. Expertiza 
a concluzionat că prezintă 
tulburări de personalitate de tip 
antisocial și are discernământ 
păstrat.

cazuri însă, dacă mama copilului^ 

a întreținut relații cu diverși 
bărbați ori cu unul singur, dar 
care nu vrea să recunoască 
copilul, situația se complică. 
Trebuie ascultați martori, făcute 
dovezi cât mai multe pentru a se 
demonstra că nu soțul este tatăl 
copilului.

Același lucru este valabil și 
pentru copilul născut după 
desfacerea căsătoriei, dar 
rezultat al relațiilor soților, ante
rior divorțului. Dacă soțul, 
respectiv fostul soț, recunoaște 
că el este tatăl, atunci merge la 
Primărie, la starea civilă și 
recunoaște copilul. Dacă nu, 
atunci fosta soție, mama 
copilului, îl poate chema în 
judecată pentru a se stabili data 
concepției copilului, dată care a 
fost anterioară introducerii 
acțiunii de divorț ori întreruperii 
relațiilor dintre soți.

(va urma) )

Vizitator 
nocturn Ia 

“Interimar” 
Un individ de 40 de ani, pe 

nume Alexandru Moldovan, 
din Vulcan, cunoscut cu 
antecedente penale, a fost 
surprins într-o noapte de 
duminică “vizitând” un 
magazin al SC “Interimar” 
SRL din localitate. Treaba 
este că era ora 3,30, iar 
polițiștii l-au găsit în timp ce 
se pregătea să plece cu 
aparatură electronică și 
casete audio în valoare de 
5700000 de lei.

Administratorul 
a încălcat 

din nou legea 
George Suciu din Deva 

are 55 de ani și a 'mai fost 
condamnat. în prezent el are 
calitatea de administrator al 
SC Suciu Prest Serv SRL 
Deva. Din cercetările Poliției 
a reieșit că, în perioada 
aprilie - iunie 1998, dl admi
nistrator a folosit 23 de 
angajați la societate, dar nu 
a înregistrat contractele de 
muncă și sumele plătite ca 
salarii.

Ileana - 
traficanta de

mercur
Un fapt mai puțin obișnuit. 

O femeie de 60 de ani din 
Lupeni a fost depistată în timp 
ce încerca să comercializeze 
mercur deținut ilegal. Este 
vorba de Ileana Cherteș. 
Mercurul a fost confiscat.

Doctorul și 
minorul

Era ora 18,50 când, într- 
o recentă zi, la intrarea în 
satul Căstău, comuna Beriu, 
loan Liviu Samoilescu, 
medic la dispensarul din 
comună, conducând pro
priul autoturism - a surprins 
și accidentat grav pe llie 
Mihai Dănilă. Copilul, de 8 
ani, s-a angajat în traver
sarea arterei de circulație în 
fugă și fără să se asigure.

I\lu vă Jucați 
cu... trenul

Doamna contabilă de la 
Primăria din Gurasada era s- 
o pățească rău de tot. Nu din 
cauza finanțelor, ci a unui 
tren marfar. De fapt, Victoria 
Luh, aflându-se la volanul 
autoturismului, nu s-a 
asigurat la trecerea de nivel 
cu calea ferată, fără barieră, 
dar semnalizată regula
mentar, pe un drum de câmp 
din Gurasada. A fost 
surprinsă și accidentată 
grav de un tren marfar care 
circula dinspre Arad.

Atentie la mărci 
și dolari 

domnilor!
Nu mai puțin de 2700 de 

mărci și 2000 de dolari a 
furat recent dintr-o geantă 
Rodica Maria Toth din Ilia. Ea 
se afla în locuința unei femei 
paralizate pe care o îngrijea 
și, profitând de vizita fiului 
acesteia, s-a pus pe treabă. 
Prejudiciul s-a recuperat 
parțial.

Copiii - 
victime ale 

accidentelor 
de circulație 

r

Ziua de 15 iunie a marcat 
pentru copiii școlari o bucurie 
nemărginită. Clopoțelul nu le va 
mai limita timpul de joacă, nu se 
vor mai gândi la orele de curs 
care urmează și nici la teme.

Ei se vor juca fără griji.
Cum și unde se vor juca este 

însă întrebarea care trebuie să 
și-o pună orice părinte.

De la intrarea în vacanță a 
elevilor, pe raza județului 
Hunedoara patru copii și-au 
întrerupt clipele frumoase de 
joacă și zburdălnicii. Ei se află 
în spitale datorită leziunilor 
suferite în urma unor accidente 
de circulație in care au fost 
angajați.

La numai o săptămână după 
ce a intrat în vacanță, minorul 
Lucian Ștefan Onose, de 8 ani, 

(ÎN VACANȚĂ)

din municipiul Hunedoara, elev 
la Școala Generală Nr. .8, s-a 
angajat în traversarea străzii 
printr-un loc nemarcat. El nu a 
mai putut fi evitat de 
conducătorul autoturismului 2- 
HD-4802, Stănescu Ludovic din 
aceeași localitate, electrician la 
SC,,Siderurgica” S.A., care l-a 
lovit cu partea din față a mașinii 
și i-a cauzat leziuni corporale 
grave.

în aceleași condiții au fost 
accidentați Sorin Balaban, de 
12 ani, din orașul Vulcan, elev 
la Școala Generală Nr. 6 și 
Mihai llie Dănilă, de 8 ani, elev 
la Școala Generală din Căstău. 
Cei doi copii se află internați în 
spital pentru îngrijiri medicale.

De curând, într-o seară, pe 
strada Furnalistului din Călan, 
conducătorul autoturismului HD 
931/12/1998, Daniel Barbu, din 
Simeria, administrator la SC 
,,Uși-Barbu” SRL Băcia, nu a 
redus viteza pe timp de ploaie 
torențială. El a pierdut controlul 
volanului și a accidentat grav pe 
minorul Emanuel Rus, de 10 
ani, elev la Școala Generală Nr. 
1 din localitate.

La numai 10 ani, copilul 
circula cu bicicleta scăpat 
probabil de sub supravegherea 
părinților. La această vârstă 
legea interzice conducerea 
bicicletei.

întâmplări neplăcute, 
întâmplări nedorite. Stimați 
părinți, puteți face mult mai mult 
pentru siguranța copiilor 
dumneavoastră, pentru liniștea 
dumneavoastră.

Lt. col. Mircea NEGRU, 
INSPECTORATUL DE 

POLIȚIE AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU

CONCEDIUL 
SUPLIMENTAR 

DE ODIHNĂ 
asite /tai, din Orăstie, 

dorește să știe cum se stabilesc 
focurile de muncă pentru care 
se acordă concediul de odihnă 
suplimentar.

Salariații care prestează 
munci grele, periculoase sau 
vătămătoare, ori lucrează în 
locuri de muncă în care există 
astfel de condiții, au dreptul în 
fiecare an calendaristic, în afara 
concediului legal de odihnă, la 
un concediu suplimentar de 
odihnă, cu o durată cuprinsă 

între 3-10 zile lucrătoare. (în 
acest sens sunt prevederile art. 
18 din Hotărârea Guvernului nr. 
250/1992, republicată în Mon. Of. 
nr. 118/1995). Stabilirea 
categoriilor de personal, a 
activităților și a locurilor de 
muncă pentru care se acordă 
concediu de odihnă suplimentar, 
precum și existența condițiilor de 
muncă vătămătoare, grele sau 
periculoase se face potrivit 
prevederilor Legii nr. 31/1991, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Durata concediului de 
odihnă, a concediului de odihnă 
suplimentar și cuantumul in
demnizației cuvenite pe durata 
acestuia pentru fiecare salariat 
se stabilesc prin contractul indi
vidual de muncă, cu respectarea 

dispozițiilor Legii nr. 6/1992 
(publicată în Mon. Of. nr. 16 din 
10 februarie 1992) și a clauzelor 
convenite prin contractele 
colective de muncă.

PENSIONAREA
ANTICIPATĂ

Teodor Haralambie, Hune
doara:

Persoanele care au vechime 
integrală în muncă (30’de ani, 
bărbații și 25 ani, femeile) pot 
solicita înscrierea la pensie cu 

până la 5 ani înainte de 
împlinirea vârstei de pensionare 
(adică 60 de ani, bărbații, și 55 
de ani, femeile), vârsta de 
pensionare neputând, însă, să 

fie mai mică de 55 ani pentru 
bărbați și 50 de ani pentru femei. 
Pentru a putea fi înscrise la 
pensie anticipată, persoanele în 
cauză trebuie să îndeplinească 
și alte condiții; să fi beneficiat de 
ajutor de șomaj și de alocație de 
sprijin pe du raia maximă 
prevăzută de lege și să nu 
realizeze venituri din activitatea 

salarială sau alte venituri cu 
caracter permanent din activități 
profesionale.

/1C7F NECESARE 
ÎN MATERIA 

ÎNSTRĂINĂRILOR 

IMOBILIARE
Ion Zanc, Brad:
în materia înstrăinărilor 

imobiliare sunt necesare 
următoarele acte: certificatul fis
cal cu valoarea de impunere de 
la Administrația Financiară; 
certificatul de sarcini eliberat de 
Judecătoria competentă; actele 

de proprietate - original plus 
copie legalizată - contract de 
vânzare - cumpărare 
autentificat; contract de 
vânzare - cumpărare plus 
proces verbal de predare - 
primire; contract de construire 
plus proces verbal de predare 
- primire - recepție; contract de 
schimb; act de donație; titlu de 
proprietată; certificat de 
atestare a dreptului de 
proprietate privată. Dacă bunul 
a fost dobândit prin moștenire, 
pe lângă aceste acte, este 
necesar și certificatul de 
moștenitor. De asemenea, la 
ele se adaugă și schița 
apartamentului sau a 
terenului.



BRD acordă 
credite pentru 

mașini noi
Banca Română pentru Dezvoltare (BRD) acor

dă persoanelor fizice credite pentru achiziționarea 
de autoturisme noi, de la societăți comerciale 
autorizate să le comercializeze.

Creditele se acordă pe o perioadă de maxi
mum cinci ani, fiind necesar un avans propriu de 
minimum 30% din valoarea autoturismului, depus în 
cont la bancă sau achitat în contul firmei furni
zoare. Dobânda anuală este, începând cu 1 iulie 
a.c., de 43-46%, funcție de perioada de rambur
sare, ea fiind indexabilă.

Pentru garantarea creditului se va prezenta un 
girant și se va constitui ipotecă asupra unui imobil 
din proprietatea solicitantului sau a unui girant. 
Banca mai solicită ca imobilul cu care se garan
tează creditul să fie asigurat la o societate de 
asigurări.

Dosarul ce se prezintă la bancă pentru solici
tarea creditului trebuie să cuprindă: cererea de 
credit, adeverințe de venit pentru membrii familiei 
solicitantului, pe baza cărora se întocmește buge
tul de venituri și cheltuieli al familiei, adeverință de 
venit pentru girant și girantul plătitor, dacă este 
cazul, actele de proprietate și raportul de evaluare 
pentru bunurile imobile prezentate în garanția 
creditului.

La semnarea contractului de credit, bene
ficiarul achită un comision de angajament de 0,3% 
din valoarea creditului aprobat.-_ __  _ __ _____________

Amenzi usturătoare pentru noi reguli

Proiectul de lege pentru mo
dificarea regulamentului de cir
culație, care urmează să fie 
înaintat Guvernului, prevede 
amenzi în valoare de până la 
aproape un milion de lei, a de
clarat, într-o conferință de pre
să, col. Nicolae Avramescu, șe
ful Direcției Poliției Rutiere.

Proiectul prevede amenzi în
tre 600 și 800 de mii de lei pentru 
depășirea vitezei legale cu pâ
nă la 30 Km/h, sau 300 de mii 
dacă plata acesteia se face pe 
loc, și pentru depășirea vitezei 
cu peste 30 Km/ h, amenzi între 
700 și 900 de mii de lei. Dacă un 
șofer primește două amenzi în 
interval de șase luni, carnetul de 
conducere al acestuia se sus
pendă între o lună și trei luni. 
Totodată, modificarea regula-

de circulație»
mentului prevede amenzi între 
700 și 900 de mii pentru depășirea 
gradului admis de alcoolemie. Pen
tru pietonii care încalcă regulile de 
circulație, amenda se ridică la 100 
de mii de lei, sau 50 de mii de lei 
dacă este achitată pe loc.

Colonelul Avramescu a afir
mat că se are în vedere inter
zicerea circulației tractoarelor, 
bicicletelor și căruțelor pe dru
murile internaționale, deoarece 
existența acestora pe șosele du
ce la creșterea riscului producerii 
de accidente. Proiectul mai pre
vede obligativitatea purtării cen
turii de siguranță și în localități și 
interdicția ca șoferii să vorbeas
că la telefoane mobile în timpul 
mersului.

Colonelul a mai precizat că 
rețeaua de drumuri a rămas ace

eași din 1990,80% din drumurile 
naționale și județene având ter
menul de utilizare depășit.

în primele șase luni ale acestui 
an au fost înregistrate, în întreaga 
țară, 4538 de accidente rutiere, 
soldate cu decesul a 1204 de 
persoane și rănirea gravă a 3829 
de persoane.în București au avut 
loc 993 de accidente de circulație 
în care și-au pierdut viața 82 de 
persoane, iar 476 au fost grav 
rănite. în această perioadă, în 
Capitală au fost examinate 
52.000 de persoane în vederea 
obținerii permisului auto, dar nu
mai 30% din acestea au promo
vat examenul. De asemenea, poli
ția a ridicat 10.000 de permise și 
a reținut 25.000 de certificate de 
înmatriculare, doi din trei șoferi 
fiind sancționați.

Numărul șomerilor înre
gistrați la oficiile forței de 
muncă este de 876.785 de 
persoane, cu 15.428 mai 
puține față de luna prece
dentă, informează Biroul de 
presă al Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale. Astfel, 
rata șomajului a scăzut de 
la 8,9 la sută în luna prece
dentă, la 8,7 la sută.

Numărul 
șomerilor a 

scăzut
Din cei 876.785 de șo

meri, 273.218 primesc aju
tor de șomaj, 111.824 pri
mesc ajutor de integrare pro
fesională și 264.797 pri
mesc alocație de sprijin.

Peste 223.000 de per
soane nu primesc nici un fel 
de ajutor.

Dintre șomerii aflați în pla
tă, 495.475 sunt muncitori, 
142.146 sunt persoane cu stu
dii medii și 15.218 sunt per
soane cu studii superioare.

Județele în care nivelul 
ratei șomajului se menține cu 
mult peste media pe țară sunt: 
Vaslui (15,6 la sută), Botoșani 
(13 la sută), Neamț (14,8 la 
sută), Brăila (11,9 la sută), Vîl- 
cea (13,9 la sută), Hunedoara 
(13,6 la sută), Tulcea (11,5 la 
sută) și Suceava (12,1 la sută).

Sub nivelul ratei medii a 
șomajului pe țară se situea
ză județele Bihor (4,2 la su
tă), Timiș (4,2 la sută), Satu 
Mare (4,1 la sută), Ilfov (4,6 
la sută) și municipiul Bucu
rești (4,5 la sută).

IMPOZITUL PE 
PROPRIETATE VA FI 

II\ICLU5 IN 
PROIECTUL DE 

BUGET PE 1999
Impozitul pe proprietate 

va fi inclus în proiectul de 
buget pe 1999, dar impozi
tele pe salarii și pe profit nu 
vor fi majorate, a declarat 
ministrul de Finanțe, Daniel 
Dăianu. Dăianu a afirmat că 
acest impozit va anula, ca 
ordin de mărime, diferența 
dintre prețul pe hârtie al 
proprietății și valoarea de 
piață a acesteia. Ministrul Fi
nanțelor este de părere că 
un impozit astfel dimensio
nat ar ajuta la valorificarea 
mai bună a proprietăților. 
Astfel, capitalul social al so
cietăților comerciale ar fi re
actualizat, iar acestea vor 
putea să contracteze credite 
de la bănci. Dăianu afirmă 
că, în prezent, impozitul pe 
proprietate este fictiv, având 
o valoare pur contabilă.

Ministrul a arătat că, în 
pofida faptului că impozitele 
pe proprietate se varsă la 
bugetele locale, bugetul de 
stat consolidat include și bu
getele locale, iar acest lucru 
interesează Ministerul Finan
țelor. El a adăugat că pentru

1999 nu se are în vedere in
troducerea de noi impozite, 
pronunțându-se explicit îm
potriva măririi impozitelor pe 
profit și pe salarii.

Daniel Dăianu a precizat 
că impozitul pe proprietate 
aplicat valorii de piață a a- 
cesteia se practică în întrea
ga lume. "Când va fi defini
tivat din punct de vedere teh
nic, vom face publică aceas
tă măsură", a adăugat Dăia
nu. El nu a arătat care sunt 
cotele la aceste impozite și 
în alte țări.

Ministrul Finanțelor a afir
mat eă există posibilitatea 
ca din punct de vedere legal, 
impozitul pe proprietate să 
nu poată fi introdus în 1998, 
ci doar de anul viitor. Pentru 
aplicarea acestui impozit, 
Dăianu consideră că trebuie 
ținut cont și de logistica ne
cesară. "Voi ține seama și 
de opiniile experților", a 
adăugat ministrul Finanțelor. 
Ordinul de mărime al aces
tui impozit va fi egal cu dife
rența dintre valoarea actuală 
și valoarea de piață.

Se majorează 
prețul energiei 

electrice
Prețul energiei electrice la 

consumatorii casnici se va ma
jora de aproape două ori, a de
clarat Radu Berceanu, ministrul 
Industriilor și Comerțului.

Berceanu nu a precizat mo
mentul aplicării noilor tarife.

"în România prețul energiei 
electrice la consumatorii industriali 
este de două ori mai mare decât la 
cei casnici", a precizat Berceanu.

în țările din Uniunea Europea
nă, spune ministrul, situația este 
diferită. Prețurile energiei electrice 
la consumatorii casnici variază 
între 46,7 dolari MW în Finlanda și 
129,5 dolari MW în Italia, iar la cei 
industriali prețul variază de la 20,2 
dolari MW, în Norvegia, la 41 dolari 
MW în Germania.

Ministrul Industriei și Comer
țului acționează pentru reduce
rea subvențiilor încrucișate pâ
nă la finele anului viitor. Consu
matorii casnici plătesc mai puțin 
pentru energia consumată, însă 
prețul mai mare al energiei pen
tru industrie se regăsește în 
prețurile bunurilor produse. Pe 
această linie recent prețul ener
giei electrice a fost majorat nu
mai la consumatorii casnici.

/--------------------------------------------------------------------------

"RELAȚII COMERCIALE NORMALE"
Statutul cunoscut sub numele de Clauza Națiunii Celei Mai 

Favorizate (MFN) în relațiile comerciale cu Statele Unite va fi definit 
de acum înainte prin sintagma "Relații Comerciale Normale" (NRT), 
informează AFP, care citează Casa Albă.

Președintele american Bill Clinton a semnat recent decretul de 
aplicare a acestei legi, votate de către Congres.

"Statutul de națiune cea mai favorizată semăna într-un fel cu 
acordarea unor drepturi în plus, ceea ce nu era intenția noastră", a 
subliniat Casa Albă, precizând că acest statut nu acordă decât taxe 
reduse la vamă.

Statele Unite au refuzat acordarea Clauzei Afganistanului, Cubei, 
Iranului, Irakului, Laosului, Libiei, Coreei de Nord, Serbiei și Vietnamului, 

L considerând că aceste state nu respectă normele democrației și libertății.
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Irămâne sub 2%

Inflația din luna iulie va fi 
ceva mai mare decât cea înre
gistrată în iunie, dar nu va de- | 

păși 2%, a declarat Daniel Dă- | 
ianu, ministrul Finanțelor. Dăianu . 
a arătat că, pentru restul anului, I 
mizează pe o medie lunară a | 
inflației de 1,7%-2%. El a preci- ■ 
zat că nu exclude nici posibili- *

| tatea ca, în anumite luni, inflația | 
să atingă 2,2%. Comisia Națio- | 
nală pentru Statistică a anunțat ! 
că inflația în luna iunie a fost de I 
1,3%, în scădere de la 2,3% în | 
luna mai. Din luna februarie, in- ■ 
flația a avut o tendință descen- • 
dentă, pe fondul unei politici | 
monetare restrictive și al unei i 
politici fiscale strânse. J

Casa în care trupa Beatles și-a compus 

primele melodii

Divergențe lingvistice

Modesta casă din Liverpool, în care Paul McCartney și-a petrecut 
o parte din adolescență și unde cei patru membri ai trupei Beatles au 
compus primele lor mari succese, va fi deschisă publicului începând 
de săptămâna aceasta, transmite AFP.

în casa din 20 Forthlin Road din Liverpool, Paul McCartney și 
John Lennon au compus împreună "I Saw Her Standing There" și 
"Love Me Do". Oficiul Monumentelor Istorice britanice a cumpărat 
casa cu o sută de mii de lire sterline, de la municipalitate și a recreat 
în interior decorul anilor '50. Specialiștii au folosit fotografii ale fratelui 
lui Paul pentru a reproduce pereții pictați și mobilierul epocii. Astfel, 
vizitatorii vor putea descoperi cum pereții camerei lui Paul erau 
acoperiți cu cofraje de ouă folosite ca izolator fonic, pentru a 
proteja urechile vecinilor în timpul repetițiilor.

"Părinții mei nu și-au imaginat niciodată că această casă ar putea 
fi cumpărată de Oficiul Monumentelor Istorice. Dar ar fi fost 
mulțumiți...așa cum sunt și eu", a declarat Paul McCartney.

Vizita casei din Liverpool va costa 4,5 lire sterline pentru un 
adult și 2,5 lire pentru un copil. Numărul vizitatorilor este limitat la 14 
persoane într-un tur complet, pentru a conserva decorațiunile.

Un angajat al restaurantului 
Planet Hollywood din Montreal a 
depus plângere împotriva condu
cerii localului, pentru că în relațiile 
cu angajații aceasta folosește nu
mai limba engleză, transmite AFP.

Conform ziarului Le Devoir, 
angajatul a depus plângere la Co
misia de Protecție a Limbii Fran
ceze din Quebec, după ce a con
statat că pregătirea salariaților se 
face în limba engleză, iar contrac
tele și tot materialul folosit pentru 
pregătire sunt disponibile numai în 
această limbă. Carta limbii france
ze prevede că orice societate in
stalată la Quebec, care are mai 
mult de 50 de angajați - așa cum 
este și cazul restaurantului Planet 
Hollywood - trebuie să obțină un 
certificat de "francizare". Aceasta

presupune ca societatea să de
monstreze că ansamblul funcțio
nării sale interne, raporturile cu 
furnizorii și clienții pot avea loc în 
franceză.

Directorul de vânzări al restau
rantului Planet Hollywood a dat 
publicității un comunicat în care 
declară că restaurantul se va 
conforma cât mai rapid posibil 
Cartei limbii franceze, intrată în 
vigoare în 1977, și va obține certi
ficatul de care este nevoie.

Lanțul de restaurante Planet 
Hollywood este răspândit în în
treaga lume. El aparține unor cele
brități ale lumii filmului, Sylvester 
Stallone, Arnold Schwarzenegger, 
Bruce Willis și Demi Moore. Res
taurantul din Montreal s-a deschis 
pe 1 iulie.
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Umberto Eco a
fost decorat
Scriitorul italian Umberto Eco, 1 

autorul romanelor de succes | 

"Numele trandafirului" și "Pendu- | 
Iul lui Foucault", a fost decorat . 
cu un înalt Ordin german pentru • 
merite deosebite, a anunțat mi- | 
nisterul german de interne, citat i 
de AFP. 1

Ordinul a fost creat în urmă I 
| cu aproape un secol și jumătate | 

de către regele Prusiei, Frederic- 
Wilhelm IV, pentru a recompensa 
personalitățile care au avut 
contribuții deosebite în domenii 
științifice și artistice.

Semantician și profesor la 
prestigioase universități italiene, 
Umberto Eco este cunoscut în 
lumea întreagă datorită romanu
lui de debut, "Numele tranda- 

| firului”, dar și prin următoarele: 
■ "Pendulul lui Foucault" și "Insula 
! din ziua de ieri".

■
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ANIVERSARI

• Un sincer "La multi ani!" pentru 
Bunea Roman din Balșa din partea 
soției Mărioara, a copiilor Lili și 
Gheorghe. (8557)

VPNZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu, vizavi 
Poliția Județeană. Tel. 218225, orele 
11-19.(91012)

• Vând casă în Streisăcel și în 
Bățălar. Tel. 731716 (9185)

• Vând apartament 3 camere, 
în Simeria, poziție centrală, cu multe 
îmbunătățiri. Tel. 260170, după ora 
20 (9195)’

• Vând apartament 4 camere, 
urgent. 627773, sau 621253 (9194)

• Vând apartament 2 camere, 
îmbunătățiri, preț 48 milioane, nego
ciabil. Tel. 624351 (9356)

• Vând garsonieră mobilată. 
Deva, Al. Plopilor, bl.8, etaj 3, ap. 46. 
Tel. 623914 (9362)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, str. I. Creangă. Tel. 
211860(8752)

• Vând apartament 4 camere, 
etaj 3,1. Creangă. Tel. 214727 (9198)

• Vând Renault 21 Nevada, 
break, înmatriculat, cu catalizator, 
stare foarte bună. Tel. 213793, între 
orele 18-21 (9188)

• Vând 2 combine agricole Glas 
Europa, 2,20 masa, preț 8000 DM, 
Ferguson 1,80 masa, preț 4500 DM, 
vizibile Chișcădaga, nr. 151, Remus. 
Tel. 094633202 (9196)

• Vând Fiat Ducato, lung și înalt, 
înmatriculat. Tel. 092 294281 (9190)

•Vând Dacia 1310. Băița, nr. 87 
(8751)

• Vând (închiriez) avantajos 
rulotă dotată pentru comerț. Deva, 
tel. 212057, 218308, 094/561810. 
(9297)

• Vând oțel beton, diametrul 6, 
8,10,12. Tei. 213637 (9186)

• Vând autocisternă, capaci
tate 21000 litri, preț 100 milioane. 
Tel, 714500,092 301981 (8728)

• Vând grâu de foarte bună 
calitate, acceptăm și cupoane. Deva, 
str. Hărâului, nr.40. Tel. 214770 (9405)

• Societate comercială vinde 
chioșc metalic - 50 mp, amplasat în 
piața centrală Deva. Tel. 230793, 
219300 (9372)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), video 
satelit. 092/368868(1877)

• Depozitul en-gros "Aroma" din 
Deva, str. M.Eminescu, nr. 48 (localul 
fostei fabrici de mobilă), oferă: zahăr 
vrac- 4575 lei/kg, ulei floarea 
soarelui - 10.600 lei/l. Deva, tel. 
212057,218308,094/561810 (9297)

• Vând calculator 286, monitor 
color, imprimantă Citizen. Informații 
tel. 731550 (9411)

• Vând planșetă desen A0, 
Robotron Reiss, cu accesorii, 
nefolosită, tel. 243557 (8555)

• Vând convenabil pătuțcopil, 
Deva, tel. 215962 (9426)

• Vând combină EPPLE Diesel, 
masa 2,10 M, preț 7000 DM. Tel. 
731137, după ora 21. (8151)

• Vând acordeon Parot China, 
120 bași, stare excepțională. Tel. 
718640 (8735)

• Vând căței Caniche, de trei 
luni, preț negociabil. Tel. 729886 
(8732)

• Vând cazan țuică, 140 I, 
instalațe completă, motocicletă IJ 
Jupiter, 350, stare perfectă, preț 
avantajos. Tel. 735363, 735399 
(8727)

ÎNCHIRIERI

• SC Comimpex LV SRL Deva 
închiriază remorci transport marfă. 
Tel. 233609 (9193)

• închiriez tir frigorific. Informații 
și programări tel. 054/242789 
(7884)

OFERTE DE 
SERVICII

• MEDIPLUS, societate comer
cială cu capital francez, angajează 
reprezentant medical vânzări, 
poziția RMV: studii superioare, 
medic, farmacist, vârsta 25-30 ani, 
disponibilitate de a călători, domici
liul stabil în Hunedoara, permis de 
conducere, abilități de comunicare 
și spirit organizatoric. Noi vă oferim 
oportunitatea dezvoltării unei 
cariere interesante și compensa
rea cheltuielilor precum și un salariu 
competitiv, motivant. Trimiteți CV, o 
scrisoare de intenție și o fotografie 
cu mențiunea "Poziția RMV" la 
adresa: Șoseaua Giurgiului, 235, 
sector 4 București sau fax la 01/ 
3123936.(8730)

PIERDERI

• Pierdut chitanțier nr. 98 emis de 
S.C.Lotus Service 2000 SRL Deva (se 
anulează chitanțele de la nr. 5287634- 
5287650). îl declar nul. (28800)

• Familia profund îndurerată 
de pierderea celui care a fost un 
bun soț, tată și bunic

AUGUSTIN GURAN
mulțumește celor care i-au fost 
alături în aceste momente de grea 
încercare. (9367)

• Cu adâncă tristețe suntem 
alături de întreaga familie în aceste 
clipe de durere, la trecerea în 
neființă a celui care a fost un om 
de o aleasă cinste și corectitudine, 
un șef stimat și prețuit, un bun 
coleg și prieten

AUG.USTIN GURAN
Nu-I vom uita niciodată! Colec

tivul Agenției Gelsor Deva. (9367)

• Broker Gurean Nicoleta tran
smite sincerele sale condoleanțe 
familiei greu încercate de trecerea 
în eternitate a celui care a fost

prof. col. (r) AUGUSTIN GURAN
directorul Agenției Gelsor Deva, li voi 
păstra veșnică recunoștință. (9369)

• Colectivul SC Gelsor SA 
București transmite sincere con
doleanțe familiei îndurerate și își 
exprimă profundul regret pentru 
trecerea fulgerătoare în neființă a 
celui care a fost

AUGUSTIN GURAN
unul dintre cei mai stimați și prețuiți 
angajați, director al Agenției Gelsor 
Deva. (9367)

• Cu nemărginită durere anun
țăm încetarea fulgerătoare din 
viață, după o scurtă suferință, a 
celui ce a fost cel mai bun și iubit 
tată și bunic, la numai 57 de ani,

ing. CLONDA VASILE
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace. Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară Deva, 
înmormântarea va avea loc azi, 28 
iulie 1998, ora 14.

• Un pios omagiu pentru cel 
ce a fost prietenul nostru drag

■ng. VASILE CLONDA
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace! Familia ing. Pisoiu Dorin loan. 
(9410)

•S.C. PanicorSA Hunedoara 
aduce un ultim omagiu

ing. VASILE CLONDA
care a condus cu mult profe
sionalism destinele Fabricii de 
pâine Hunedoara în perioada 
1977-1984. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (8734)

• Colegii de la S.C. Cetate SA De
va regretă trecerea prematură în ne
ființă a celui care a fost director tehnic

ing. CLONDA VASILE
Dumnezeu să-l odihnească. 

(9417)

• Familia Morariu Vasile și Jeni 
mulțumește cadrelor medicale de 
la Spitalul Județean Deva, secțiile 
interne și cardiologie, în special 
medicilor Mara.Străuț, Demeter, 
Mermezan, pentru îngrijirea acor
dată celui care a fost

ov. IOAN VASILE
și totodată mulțumește tuturor 
celor care au fost alături de noi și 
l-au condus pe ultimul drum. (9356)

• Cu adâncă durere, familia 
îndoliată anunță încetarea din viață 
a celui care a fost

ȘINDEAARON
de 71 ani. înmormântarea-miercuri, 
29 iulie 1998, ora 14, la cimitirul 
ortodox din Roșcani. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! Familia.

S.C. "AGROIND"
S.A.

cu sediul în Deva, 
b-dul Dacia, nr.5 

organizează licitație 
în ziua de 12.08.1998 

pentru vânzarea unor 
mijloace de transport 

și alte mijloace fixe 
disponibile.

Licitația se repetă în 
fiecare miercuri, 

până la epuizarea lor. 
Lista se află la sediul 
societății, tel. 621881.
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• Meditez engleza, orice nivel,
admitere facultate, poliție, emigrare 
Canada. 621609 (9302)__________

• Societate comercială de 
distribuție angajăm agent co
mercial cu experiență, vârsta 
maximă de 30 ani. Tel. 092 709446 
(9200)________________________

• Angajez om pentru îngrijire și 
muls vaci. Informații tel. 622154.

• S.C. Care SA - Filiala Orăștie
școlarizează gratuit 100 persoane 
consilier financiar. Relații tel. 241158. 
(8556)______________

• Societate româno-germană
în înființare caută secretară 
cunoscătoare de limbă germană 
și noțiuni elementare de operare 
calculator. Tel. 092/203090 
(8729)________________________

• Doriți 2 milioane/lună în buzu
nar? Sunați azi, start imediat DS 
MAX Canada deschide în România 
30 de noi divizii de marketing- 
publicitate. Pregătirea, gratuită 
pentru formare. Experiența nu 
este necesară. 054/627527. 
(9406)
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Verificăzona de acoperire!

Durata campaniei
Campania începe la data de 21 iulie 1998 și va dura până la epuizarea stocului 
de pagere disponibil, fără a depăși însă data de 20 septembrie 1998.

Organizatori
Societatea de îmbuteliat Coca-Cola București S.R.L.

- Bd. Preciziei nr. 10-14, sector 6, București
Societatea de îmbuteliat Coca-Cola Ploiești S.R.L.

- Bd. Grigore Gh. Cantacuzino nr. 285, Ploiești
Societatea de îmbuteliat Coca-Cola S.A. Constanța

- Șos. Tulcei nr. 2, cod 8700, Ovidiu
S.C. Compania de îmbuteliat Coca-Cola Timiș S.A.

- Calea TorontaluIui, DN 6, Km 6, cod 1900, Timișoara
Societatea de îmbuteliat Coca-Cola S.A. Galați

- Str. Prelungirea Brăilei, cod 6200, Galați
S.C. Compania de îmbuteliat Coca-Cola Bihor S.A.

- Str. Săcădat nr. 449, cod 3711, Oradea
S.C. Compania de îmbuteliat Coca-Cola lași S.A.

- Calea Chișinăului nr. 47, cod 6600, Iași

Ambalaje participante
Coca-Cola O.25L - sticle cu etichete promoționale speciale
Coca-Cola 0.5L - sticle din plastic cu etichete promoționale speciale
Coca-Cola 1L - sticle cu etichete promoționale speciale
Coca-Cola ÎL - sticle din plastic cu etichete promoționale speciale 
Coca-Cola 2L - sticle din plastic cu etichete promoționale specialeDrept de participare
La această campanie pot participa toți rezidenții români, cu excepția angajaților 
The Coca-Cola Company, Coca-Cola Romania Region, Organizatorilor, agențiilor 
implicate în campanie, proprietarilor și angajaților magazinelor participante, 
precum și a membrilor familiilor acestora. Participanții acceptă ca numele, 
adresele și fotografiile câștigătorilor să fie făcute publice și să fie folosite în 
scop publicitar. Participanții la această campanie se obligă să respecte prevederile 
prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este disponibil în magazinele 
participante.

Descrierea premiilor
Premiile constau în pagere Philips model Two>Can conectate la rețeaua CNM. 
Oferta este limitată la 100.000 pagere. Pentru a intra în posesia pagerului, 
câștigătorii vor trebui să achite taxa de conectare a pagerului în valoare de 
60.000 de lei. Ulterior, posesorii pagerelor nu mai sunt obligați să achite nici un 
abonament lunar. Transmiterea mesajelor se va efectua prin apelarea unui 
număr de telefon special. Mesajele vor fi în contul apelantului (tariful aplicat 
va fi stabilit de către Romtelecom și poate suferi modificări ulterioare).

Zona de acoperire CNM
Orașele din aria de acoperire a rețelei CNM sunt: București, Pitești, Ploiești, 
Brașov, Cluj, Oradea, Timișoara, Arad, Craiova, Constanța, Galați, Brăila, 
Bacău, lași, Mangalia, Sibiu, Târgu Mureș, Sinaia, Azuga, Bușteni, Comarnic, 
Breaza, Băicoi, Plopeni, Mizil, Florești, Codlea, Săcele, Râșnov, Zărnești, 
Sfântu Gheorghe, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Moinești, Buhuși, Roman, 
Târgu Frumos, Măcin, Năvodari, Eforie, Mamaia, Urziceni, Găești, Colibași, 
Costești, Topoloveni, Balș, Segarcea, Băile Felix.

(.’uni se poate intra în posesia pagerului
Toate sticlele de Coca-Cola participante în această campanie au un anumit 
număr de puncte înscris pe etichetele promoționale:

-sticla de O.25L = 1 punct
- sticla de 0.5L = 1 punct
-sticla de 1L = 2 puncte
- sticla de 2L = 4 puncte

Decupați de pe etichetele promoționale cupoanele care au înscrise numărul 
de puncte. Adunați 50 de puncte. Introduceți intr-un plic cupoanele însumândț 
50 de puncte, însoțite de numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon,!' 
apoi expediați-l prin poșta recomandată la C.P. 9-6 București. 
Toate datele personale vor fi stocate și folosite în comun cu CNM. Veți fi înștiințați 
prin scrisoare recomandată dacă participarea dumneavoastră a fost validată, 
dacă mai există pagere disponibile în stoc și cum vă puteți ridica pagerul. Pentru 
a intra în posesia pagerului, va trebui să achitați o taxă de conectare în valoare 
de 60.000 de lei. Fiecare participant poate solicita și primi numai un singur 
pager. Vor primi răspuns toate scrisorile recepționate până la data de 
20 septembrie 1998. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru 
scrisorile pierdute.
Oferta este limitată la 100.000 de pagere conectate la rețeaua CNM. Scrisorile 
vor fi validate în ordinea primirii. In situația în care numărul scrisorilor primite 
într-o zi depășește numărul premiilor încă disponibile, câștigătorii vor fi deciși 
printr-o tragere la sorți la care vor participa toate scrisorile primite în ziua 
respectivă. Numărul câștigătorilor desemnați prin tragerea la sorți nu poate 
depăși numărul premiilor disponibile. Numărul specificat de premii nu va fi 
depășit sub nici o formă.

Erori și etichete promoționale necorespunzătoare
The Coca-Cola Company, Coca-Cola Romania Region, Organizatorii, magazinele 
participante și celelalte firme implicate în campanie nu își asumă nici o răspundere 
pentru eventualele greșeli de tipar sau etichete necorespunzătoare. Cupoanele 
cu numărul de puncte de pe etichetele promoționale care sunt ilizibile, 
deteriorate, copiate, se dovedesc contrafăcute sau prezintă greșeli de tipar ori 
de altă natură vor fi declarate nule și nu vor fi luate in considerare.

Taxe
Organizatorii nu își asumă nici o răspundere pentru nici un fel de taxe, impozite 
sau alte impuneri de natură fiscală care pot apărea în relație cu premiile 
acordate.
Pentru informații suplimentare, sunați la Info-Line Coca-Cola.- 01/220.57.56, 
între 21 iulie - 20 septembrie (impulsurile în contul apelantului).
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CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI BRAD
Organizează licitație publică în vederea conce

sionării terenului pentru construcții situat în intra
vilanul municipiului Brad.

Teren în suprafață de 297 mp situat pe str. Avram 
Iancu, nr.8, lângă bloc 32 - piață, în vederea realizării 
a 18 garaje auto din care 10 sunt adjudecate conform 
licitației din data de 24.06.1998 și au mai rămas de 
licitat 8 garaje auto în suprafață de 132 mp.

Durata concesiunii va fi pe perioada existenței 
construcției.

Taxa minimă anuală este de 8.989 lei/mp.
Garanția de participare la licitație este egală cu 

redevența minimă anuală pentru suprafața de teren 
din ofertă.

Taxa de participare la licitație este de 53.000 lei.
Documentațiile la licitație se pot ridica contra cost 

de la Primăria municipiului Brad, camera 23.
Ofertele se pot depune la sediul Primăriei muni

cipiului Brad până la 17.08.1998, ora 16,00.
Licitația va avea loc în ziua de 18.08.1998 la sediul 

Primăriei, începând cu ora 10,00.
în cazul în care nu se adjudecă cele 8 garaje licita

ția se va repeta în fiecare zi de marți.
’ ----- - - -

CEL MAI MARE PRODUCĂTOR 
GERMAN DE PREMIX-URI, 
NUTREȚURI MINERALE Șl 
SUBSTITUENȚI DE LAPTE 

PENTRU VIȚEI

în scopul organizării unei rețele de 
distribuție caută, în toate zonele țării, 

agronomi, zootehniști, medici 
veterinari sau specialiști din alte 

domenii ale agriculturii și creșterii 
animalelor.

Rolul acestora este de consultanță și 
vânzare a produselor SANO către țărani, 
asociații, unități de prelucrare a laptelui, 
unități de prelucrare a cărnii, producători 

de nutrețuri combinate.

Cei interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de 
intenție și un Curriculum Vitae, până cel târziu în data de 
31.07.1998 la următoarea adresă:
SANO ROMÂNIA SRL, str. Toamnei, nr. 15, 2900 ARAD 

sau la fax. 057-270223. Informații la telefon 057-270222

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 
gf aspirator TRACY 1300 W „iîWfrtET 599.000 lei 
gf mașină de spălat vase 60 I LW-WTOUTei 1.350.000 lei

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 de rate și avans 0, 
prin magazinul CENTRAL Orăștie

tel: 054-24.74.96.

' S.C. EMITEA SRL DEVA
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Dealer autorizat diaflog
Vă invită să vizitați standul deschis în incinta magazinului 

"Romarta”, unde vă așteptăm cu oferta promotional de vară.
O Aparate telefonice GSM cu plata în rate.
O Conectare gâtuită și două luni fără abonament + 

bonus.
Adresa noastră este: str. 1 Decembrie, nr. 11 A.
Tel./Fax- 213222.
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JUPITEX - cel mai
£ mare depozit de

; " •’"Wr îmbrăcăminte și
încălțăminte second » 

hand, import Germania!!!

JUPITEX — calitate occidentală 
pentru cumpărătorul din România!!!

JUPITEX — prețuri mici pentru 
buzunare la fel!!!

La S.C. JUPITEX PRODCOM S.R.L. 
- depozitul din Șoimuș - Bălata (Ferma 
nr.8), te îmbraci cum îți dorești și te 
costă de 10 ori mai puțin!!!

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

168197,164761

PRODUCE Șl VINDE 
TOATE TIPURILE DE:

® CUIE DE CONSTRUCȚII: Â
® PUSĂ DIN

® PUSĂ DIN SÂR

® PUSĂ RABI

A

Vă 
asigurăm 

că suntem 
cei mai ieftini.

S.C. COMAT DEVA S.A.
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A. 
Informații suplimentare vă sunt oferite 

la sediul firmei din Deva, str.
Depozitelor, nr. 5 sau la 

telefon 054-233137, interior 148.

scoate fa licitație, prin executor judecătoresc, pentru data de 27.07.1998, ora 10,00,
următoarele:

1. Casă, curte - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30
Preț de pornire 120000000 lei.

2. Restaurant “Pati Bar Paradis” - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30
Preț de pornire 150.000.000 lei.

3. Camion IFA 7 to, remorcă 7,5 to - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30
Preț de pornire 35.000.000 lei

4. Cap tractor RABA, dubă izotermă 22 to - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30
Preț de pornire 25.000.000 lei.

5. Hala sortare + afte Imobile - SCPP Geoagiu
Preț de pornire 420.779.000 lei.

6. Cantină - SCPP Geoagiu
Preț de pornire 275.675.000 lei.

7. Sediul SCPP Geoagiu
Preț de pornire 954.746.000 lei.

8. Dacia 1310 -preț de pornire 11.000.000 lei.
9. Mobilier bar - preț de pornire 1.500.000 lei.
Informații suplimentare la Bankcoop SA Orăștie, tel. 247565 și 247456, sau la Judecătoria 

Orăștie, Biroul executorului judecătoresc.

(SQJJGSJTLCLL
V/tUUllTCSUR

1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

27 IULIE
8712 lei
4889 lei
6123 lei

14431 lei
5814 lei
1458 lei
496 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotați! ale so
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

VREMEA
Caniculară în sudul țării, vremea este caldă dar ușor 

instabilă în celelalte regiuni. Cerul se va înnora temporar și 
vor cădea, răzleț, averse de ploaie, mai ales la munte. Ploile 
pot fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului și 
de descărcări electrice. Vor fi și condiții de grindină. Minimele 
se vor încadra între 14 și 24 de grade, iar maximele între 28 
și 36 de grade, mai ridicate în sud.

5.C. B.C. Metal-lnvest SRL Deva 
cu sediul In Deva, str. Depozitelor, nr. IO 

Organizează selecție
Pentru ocuparea a 3 posturi de OPERATORI 

UTILAJE TĂMPLĂRIE PVC și GEAM TERMOPAN.
CONDIȚII
- barbari
- pregătire: ingineri - profil mecanic sau 

construcții - inclusiv proaspăt absolvenți
- vârsta: maximum 30 ani
- domiciliul Deva sau împrejurimi
- operare PC

cunoașterea unei limbi străine poate 
constitui un avantaj.

OFERIM
- specializare în BELGIA
- salariu atractiv
- șansa unei cariere în cadrul firmei

Candidații sunt rugați să depună curriculum vitae la sediul firmei 
până la data de 30.07.1998, ora 16.
Interviul de selecție va avea loc în data de 31.07.1998 ora 9 la sediul 
firmei.
Informații suplimentare: 
Tel - 054/220983 
Mobil-092/229435

BCR SA - SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA
vinde prin licitație publică următoarele imobile:

apartament 3 camere: Deva. P-ța Victoriei, bl. 8, ap. 13, et. 4
tu, apartament 2 camere: Deva, B-dul Decebal, bl. C, sc. B, et. 1, ep. 34 
Lui apartament 2 camere:Deva, Aleea Romanilor, bl. 27, sc. 2, et. 2, ap. 29 

apartament 4 camere: Deva, Bejan, bl. 56 A, ap. 5
apartament ^camere: Deva, Aleea Viitorului, bl. 04, sc. 4, et. 3, ap. 19 

tui teren intravilan în suprafață de 4148 mp., situat la ieșirea din Deva 
spre Simeria, lângă ACR.

Licitația va avea loc în data de 29.07.1998, ora 10.00, la sediul 
Judecătoriei Deva, Biroul executor judecătoresc.

Informații la BCR Deva, Oficiul juridic, camera 211, telefon 230207, 
int. 67, sau la Judecătoria Deva, Birou executor judecătoresc.
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La Simeria
Proiect pilot pentru 

persoane cu handicap
La inițiativa Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale, a 
domnului secretar de stat Petru 
Radu Păun Jura, la Simeria se 
află în derulare un proiect pilot 
pentru persoanele cu handicap. 
Proiectul se derulează în 
strânsă colaborare cu 
Secretariatul de Stat pentru 
Persoane cu Handicap și 
vizează tinerii care au împlinit 
vârsta de 18 ani și nu au pe 
nimeni. în acest sens vineri, 24 
iulie a.c., la Simeria a fost 
prezentă și doamna dr. Gabriela 
Popescu, secretar de stat în 
cadrul Secretariatului de Stat 
pentru Persoane cu Handicap*  
pentru a discuta concret modul 
de derulare a programului care 
vine în sprijinul acestei categorii 
de persoane.

în acest sens ni s-a mai

precizat că se are în vedere și 
modificarea unor acte 
normative care să permită 
derularea activității în 
asemenea centre pe principii 
comerciale.

în județul nostru, la 
Hunedoara, mai funcționează 
un proiect ce are în vedere 
tinerii care au împlinit vârsta de 
18 ani și nu au nici o 
perspectivă. De asemenea, se 
intenționează pentru zona 
Apusenilor derularea unui alt 
proiect prin care tinerii orfani, 
lipsiți de orice sprijin, să fie 
ajutați cu pământ, fonduri și 
locuințe. Măsura este foarte 
interesantă și vizează între 
altele și o repopulare a zonelor 
părăsite.

Corne! POENAR

s.

(Urmare din pag. 1)

mentală promovează o politică 
antinațională și anticonstitu
țională care subminează 
interesele naționale ale României 
și Statului național unitar român.

De aceea, este pur și simplu 
inexplicabilă tăcerea și 
complicitatea Guvernului Radu 
Vasile față de încercările 
repetate ale UDMR de a pune în 
discuție ființa națională a 
poporului român și statalitatea 
națională a României, lată, la ce a 
condus, în realitate, asocierea la 
guvernare a UDMR alături de 
CDR și USD.

3. PUNR apreciază ca fiind 
deosebit de grave afirmațiile 
unor reprezentanți ai Guvernului 
României și ai actualei coaliții 
guvernamentale, între care se 
detașează secretarul de stat de 
la Ministerul Educației Naționale 
Kato losef și deputatul PD Adrian

(Urmare din pag. 1)

Marian. Pe liste au fost înscriși 
2194 de alegători din Ilia, Bacea, 
Brîznic, Cuieș, Săcămaș și 
Dumbrăvița.

"Nu am avut probleme 
deosebite - ne spunea preșe
dintele secției de votare. Toată 
lumea este la datorie. Așteptăm 
alegătmi". La ora 11 votaseră 
200 de cetățeni. Mulți? Puțini? 
Normal, ni s-a spus.

La secția de votare din 
Bretea Mureșană au fost înscriși 
539 de oameni. Cornel Iștoc, 
președintele secției de votare, 
spunea că “nu avem dificultăți”.

Până la ora amiezii, la urne

(Urmare din pag. 1) Ieri dl Petra Roman s-a aflat la Deva și la Hunedoara
După ce a apreciat discuțiile ca foarte 
utile, dl Roman s-a declarat nemulțumit 
de situația economico-socială grea în 
care se găsește țara, subliniind că 
aceasta reflectă fără îndoială și 
climatul politic din țară. Cu forțe proprii 
și acționând într-un cadru legislativ 
clar, s-a subliniat faptul că nu mai 
este timp de așteptat în privința 
reformei, atât puterea cât și opoziția 
înțelegând că restructurarea RENEL, 
SNCFR, ROMGAZ, în industria 
cărbunelui și în alte domenii trebuie să 
fie înfăptuită fără rezerve. încă de 
acum opt ani s-a discutat la Deva 
despre reforma în minerit dar ca 
răspuns au venit mineriadele care au 
adus pierderi de peste 7 miliarde

dolari. Pentru situațiile de calamități 
este nevoie să fie pus la punct un 
sistem clar de asigurări. în ceea ce 
privește proprietatea și stabilirea 
acestui drept, este de notat că după 
Legea 169/1997 sunt județe unde 
s-au cerut suprafețe mai mari decât 
cele existente, iar în privința pădurii 
cum se întâmplă în toată lumea, nu 
trebuie confundat dreptul de 
proprietate cu cel de exploatare a 
pădurii în regim silvic, abuzurile 
săvârșite în acest domeniu culminând 
cu dezastre naturale de proporții.

în legătură cu vizita și întâlnirile 
dlui Petre Roman la Hunedoara vom 
reveni cu detalii în ziarul nostru de 
mâine.

Sosirea al ui Petre Roman la Consiliul județean.
Foto: Traian MÂNU Â

Din jumătate în jumătate de 
oră, autobuzele locale fac 
legătura între orașele vechi și 
nou Călan. Călătorii sunt 
mulțumiți de punctualitatea 
șoferilor, dar mai nou nu prea 
sunt dumiriți cu prețul biletelor.

a P.U.IXI.R
Severin ale căror puncte de 
vedere nu au nimic comun cu 
această țară și cu acest popor. 
De altfel, aprecierile acestora 
sunt de-a dreptul incalificabile 
jignind pur și simplu poporul 
român.

4. în consecință, PUNR solicită 
de urgență Guvernului României 
să exprime un punct de vedere 
public autorizat în legătură cu 
această problemă, deoarece 
punctele de vedere arbitrare și 
iresponsabile exprimate de către 
unii dintre reprezentanții săi 
stârnesc confuzie și îngrijorare 
maximă în rândul populației 
românești din Transilvania și din 
întreaga țară.

Este pur și simplu condam
nabil faptul că actuala putere din

România, în principal CDR și 
USD, nu adoptă o poziție fermă, 
responsabilă, în spiritul și litera 
legii, a Constituției României, 
față de acțiunile repetate de 
destabilizare a învățământului 
românesc inițiate și puse la cale 
de către UDMR.

Prin atitudinea duplicitară 
manifestată, CDR și USD 
confirmă, dacă mai era 
necesar, complicitatea lor 
directă la dezastrul economic, 
social și național general al 
României. CDR și USD trebuie 
să știe că în această țară 
nimănui nu-i este îngăduit să 
încalce cu de la sine putere 
demnitatea neamului românesc.

Cu primar sau 
totuna?

veniseră doar 20 de cetățeni. (La 
crâșma din apropiere erău cam 
tot atâția!). Exista și urnă mobilă, 
care aștepta să fie folosită. Oare 
numai zăpușeala să-i fi 
împiedicat pe oameni să-și aleagă 
viitorul primar?

XXX
Prezența alegătorilor sub 

cuantumul prevăzut de lege 
duminică la Ilia determină 
organizarea unui nou tur de 
alegeri la 2 august a.c., când toți 
cei cinci candidați la funcția de

“Sărbătoarea
meșterilor populari”

(Urmare din pag. 1)

Crucea de marmură, care de la înălțimea sa domină și 
binecuvântează satul de olari, a fost ridicată de săteni, sub 
îndrumarea preotului Axente Lucaci și sfințită de Rusalii, "pentru 
sănătatea, pacea și fericirea lor". Și pentru două zile (sâmbătă 
seara și noaptea spre duminică, tineretul a avut aici discotecă) 
crucea a asistat la fericirea localnicilor veniți la sărbătoarea menită 
să-i aducă în atenția lumii, la întâlnirea cu folclorul1 de calitate. în 
strădaniile lor organizatorii au fost sprijiniți de Filiala Brad a BCR, 
de un fiu al satului, acum primar la Sânnicolau Mare, de sătenii care 
s-au pregătit ca să-și primească după datină oaspeții.

z

lată un caz petrecut marți, 21 
iulie. Dimineață, un călător, 
solicitând un bilet, a înmânat o 
bancnotă de 10.000 lei. 
Taxatoarea i-a dat biletul și 
restul: 8750 lei. După-masă, în 
stația din centrul orașului nou, 
lume. “Oare cât costă un bilet 
până jos în orașul vechi?" - 
întreabă o călătoare. "O mie și 
ceva” răspunde cineva. “Ba 
nu, o mie, că eu alaltăieri am 
fost și am dat 1000 lei". 
Pasagerul care dimineață 
primise rest de la 10.000 lei 
suma de 8750 lei, scoate din 
portmoneu biletul de călătorie 
cu care venise în orașul nou și 
constată că acesta are 
imprimat prețul: 900 lei.

Autobuzul cu nr. 31 HD 
2264 a sosit în stație, călătorii 
își cumpără bilete. Pasagerul 
cu pricina dă o bancnotă de 
1000 lei și așteaptă biletul. 
"Mai dați 100 lei - cere 
taxatoarea - biletul costă 1100 
lei". “Dar pe bilet scrie 900 lei - 
replică pasagerul. Dacă s-a 
majorat prețul, de ce nu faceți 
modificarea respectivă?" "Ei, 
câte bilete avem la magazie cu 
prețul ăsta!" Călătorul n-a mai 
spus nimic, dar i-a șoptit 
tovarășului său de drum: "M- 
am aranjat la decontare de 
400 de lei, că doar n-o să 
modific eu prețul pe bilet". (L.L.)

Consfătuire națională a
9

intelectualilor de ia sate
Recent, la Bușteni a avut loc 

cea de a doua consfătuire a 
,.Asociației naționale a 
intelectualilor de la sate și 
localități mici”, organizată de 
Fundația ,,Episcop Grigorie Leu".

Au participat clerici, oameni 
politici și de cultură, scriitori, 
ziariști, personalități uni
versitare, conducători de instituții, 
primari și viceprimari, profesori, 
învățători, bibliotecari etc. Au fost 
reprezentanți și din județul 
Hunedoara.

Asociația are drept scop 
întărirea rolului intelectualității în 
viața publică a localității și 
afirmarea ei în dezvoltarea so- 
cial-culturală. în aceste scopuri, 
în cadrul consfătuirii s-a lansat 
un mesaj către toată inte
lectualitatea românească pentru 
a medita la tradiția misionară pe 
care au avut-o intelectualii în toate 
momentele decisive ale afirmării 
noastre naționale, la rolul de lideri 
de opinie populară pe care 
aceștia l-au jucat în perioadele 
de transformare și progres, la 
strădania lor expusă în luminarea 
și organizarea națiunii.

Preluând acest exemplu 
tradițional, intelectualii de azi pot 
să devină misionarii unei acțiuni 

^pluraliste și democratice prin

cultură și transformare 
permanentă, așa cum are nevoie 
cetățeanul, pentru a depăși 
șocurile brutale, lipsite deseori 
de morală și spirit civic pe care 
le produce tranziția.

lată și câteva direcții 
esențiale spre care se îndreaptă 
apelul Asociației naționale a 
intelectualilor de la sate. 
•Pentru o societate morală și 
bine informată, pentru reînvierea 
vieții obștești. •Găsirea de noi 
căi pentru informarea cetățenilor 
privind problemele vieții publice 
și căile pluraliste de rezolvare 
a lor. •Impunerea valorilor mo
rale ale societății, conform 
tradițiilor creștine. •Militarea 
pentru independența politică a 
funcționarului de stat, pentru plu
ralism în viața politică, pentru 
democrație locală. •Intelectualii 
să devină promotorii inițiativelor 
locale în viața economică, 
găsind forme de întrajutorare 
obștească și de stimulare a 
spiritului întreprinzător al 
fiecărui cetățean. •Găsirea unor 
forme de proliferare a ideilor 
morale, de organizare socială 
și economică, impunând criterii 
etice în desfășurarea vieții de zi 
cu zi.

V.NEAGU J

S.C. SPEDITION TRANSCONTINENTAL SRL
primar se vor confrunta cu 
electoratul.

La închiderea secțiilor, 
dintr-un total de 3311 alegători 
cu drept de vot, s-au prezentat 
la urne 1454 de cetățeni. Din 
acest număr doar 1332 de . 
voturi au fost valabile, iar 129 
au fost declarate nule, fapt ce 
impune o mai mare atenție la 
scrutinul din 2 august din 
partea celor care se vor 
prezenta la urne și nu în ultimul 
rând din partea comisiei.

Primăria 
cdmunei Vețel 
primește oferte 

pentru 
efectuarea 

studiului de 
fezabilitate apa 
comună, până 

Ia data de 
25 august 1998.

distribuitor al produselor renumitei companii

Philip Morris
MARLBORO

Condiții:
z
z
z
z
z

L&M BOND STREET

Angajează pentru zona Deva 
AGENTI COMERCIALI

varsta 
permis 
abilitate de comunicare; 
dorința de afirmare;
studii superioare și experiență anteri

oară în domeniul vânzărilor constituie un 
avantaj;
S recomandare de la ultimul loc de muncă.

20 - 35 ani; 
de conducere valid;

Se oferă:

Z curs de pregătire în 
tehnici de 

de
vânzare 

angajații 
Philip

atractiv, con-

asigurat 
companiei 
Morris;

venit
form cu munca depusa; 
S mașina de serviciu.

Cei interesați sunt rugați să prezinte un C.V. până cel târziu miercuri, 29.07.1998, 
la adresa: Deva, str. Gh. Barițiu, nr.1A.
Interviurile vor fi programate joi, 30.07.1998, începând cu ora 18.
Relații la telefoanele 092/258471; 092/258472, zilnic între orele 11-15.
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