
Alcoolul și țigara și-au dat mana 
provocând un incendiu 

cu victimă umană

PRODUCĂTORII AGRICOLI MU VOR 
MAI PUTEA CUMPĂRA MOTORIMĂ 
PE BAZA CUPOAMELOR AGRICOLE

Tutunul, pe lângă faptul că 
este dăunător sănătății - printre 
multe altele, fiind una dintre 
principalele cauze ale cancerului 
pulmonar, în nenumărate situații 
constituie sursa producerii unor 
evenimente deosebit de grave. O 
astfel de întâmplare a avut loc în 
data de 23.08.1998, ora 17,46, în 
localitatea Hunedoara, str. 
Intrarea Lanului; nr.3, bloc C2, 
ap.17.

Fiind sub influența băuturilor 
alcoolice, uitând să stingă țigara 
înainte de a adormi, loan Talas, 
în vârstă de 44 ani, a produs un 
incendiu în propria locuință. 
Astfel, nefericita clipă de uitare 
l-a costat propria viață.

Pentru stingerea incendiului, 
la fața locului s-a deplasat 
Detașamentul nr.2 de pompieri 
militari din localitatea Hunedoara.

Datorită întârzierii în 
anunțare s-au produs pagube 
materiale în valoare de 
aproximativ 50 milioane lei.

Căpitan loan NAS TA, 
ofițer cu informarea 
publică ia Grupul de 

pompieri lancu de 
Hunedoara

Producătorii agricoli nu vor mai 
putea cumpăra motorină pe baza 
cupoanelor agricole, a hotărât 
Executivul. Prin ordonanță, 
Guvernul a modificat OG 9/98, 
privind instituirea sistemului de 
cupoane pentru agricultori In anul 
1998. Conform modificărilor aduse, 
producătorii pot procura pe baza 
cupoanelor și medicamente de uz 
veterinar pentru combaterea bolilor 

parazitare și de reproducție la 
animale, furaje combinate pentru 
sectorul zootehnic, precum și piese 
de schimb pentru tractoare și mașini 
agricole. Motorina a fost scoasă de 
pe lista produselor ce se pot achita ‘ 
pe bază de cupoane, existând 
posibilitatea achitării pe bază de 
cupoane a lucrărilor mecanice de 
arat, grăpat, discuit, semănat, de 
întreținere a culturilor și de recoltat.

Producătorii agricoli vor putea 
începe decontările cu cupoanele 
agricole pentru campania de 
toamnă de la 1 septembrie. Suma 
alocată pentru cupoane este de 
2.800 miliarde lei. Valoarea unui 
cupon este de 230.000 lei, din care 
două treimi au fost folosite pentru 
campania de primăvară și r 'raime 
urmează să fie folosită pentru 
campania de toamnă.
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Termenul de aplicare a 
Legii fondului funciar 18/1991 
a fost prelungit, de către 
Executiv, printr-o ordonanță 
până la 31 decembrie 1999.

Odată cu termenul a fost 
prelungită și perioada de 
finanțare a acțiunilor legate de 
punerea în aplicare a legii, din 
fondurile alocate de 
Ministerul Agriculturii și 
Alimentației.

Conforme datelor MAA, 
până la 10 august fuseseră 
eliberate 3.135.323 titluri de 
proprietate, 72,9% din 
numărul titlurilor de 
eliberat, de 4.300.327. 
Suprafața de teren pusă în 
posesie este de 7,6 
milioane hectare, 81,7% din 
suprafața totală de pus în 
posesie, de 9,393 milioane 
hectare.

Săracă tară săracă...
Vădit lucru, pe 

politicienii români nu- 
i preocupă atât soarta națiunii 

- din zi în zi mai grea -, cât mai 
ales menținerea lor tot mai 
confortabilă și durabilă în 
structurile puterii. Conștienți 
de faptul că în cei doi ani de 
când țara este gestionată de 
o coaliție șubredă, măcinată 
de convulsii și interese 
meschine, starea ei 
economică și socială s-a 
înrăutățit considerabil, tot mai 
mulți politicieni, de la putere 
și din opoziție, bat monedă 
forte pe schimbare, pe 
alegeri anticipate. Se încearcă 
uniuni și fuziuni, se caută 
scheme de noi coaliții, se 
aduc învinuiri reciproce, se 
merge în fața electoratului 
sărăcit și fără speranță cu 
promisiuni pompoase că-l va 
ferici “EL” dacă va ajunge sau 
dacă va rămâne la putere.

Puși mereu pe harță unii 
împotriva altora, țărăniștii și 
pediștii se acuză dur de 
neloialitate, dând semnale tot 
mai insistente că logodna lor 
nu va mai dura mult. Foarte 
siguri pe ei, avându-l

1
clarvăzător pe ex-premierul 
Victor Ciorbea, țărăniștii cred 
că vor izbândi singuri într-o 
confruntare electorală, în 
timp ce ostașii lui Petre Ro
man, mai circumspecți, lasă 
iluzia apropierii de foștii 
tovarăși de luptă de la PDSR.

I

Sperând să mai crească puțin 
în ochii electoratului, Petre 
Roman și ai săi au ticluit o 
scrisoare, pe care au adresat- 
o șefului statului, în care îi 
acuză pe subordonații dlui 
Gavril Dejeu de hărțuirea unor 
lideri ai PD. Scrisoarea s-a 
pierdut, a apărut în presă și a 
iscat un nou scandal între 
aliați. Este și acesta un gest 
electoral al PD, cu toate că 
liderii săi afirmă ritos că numai 
guvernul Radu Vasile este în 
măsură să facă Reforma în 
România.

La rândul lor, șefii PDSR au 
pornit prin țară cu colindul, 

cântând să-și apropie 
electoratul, pe care l-au 
înșelat în toată perioada în 
care s-au aflat la guvernare, 
în escapada sa prin 
Moldova, Ion Iliescu s-a 
năpustit asupra țărăniștilor 
și liberalilor, numindu-i 
căpușe, lăcuste și alți 
paraziți, avertizând că PDSR 
va monitoriza și demasca 
toate matrapazlâcurile 
clientelei politice a guver
nanților, până la înlăturarea 
tuturor prin forța votului. în 
replică, Ion Diaconescu 
regretă că nu l-a ras pe Ion 
Iliescu în 1990, cu punctul 8 
al Proclamației de la 
Timișoara, punând decla
rațiile acestuia pe seama 
caniculei. Doar PNL pare mai 
rezervat, considerând că 
noua dispută între PNȚCD și 
PD nu aduce avantaje nici 
unuia. în perimetrul 
campaniei electorale se 
înscriu și școala de vară a 
pediștilor, de la Techirghiol, 
și prezența șefului statului

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Aflat în județ. Adrian Năstase a declarat: 
„România a rămas un sat fără 

câini, iar singura soluție o 
reprezintă alegerile anticipate”

Vineri, 21 august, a.c. județul 
Hunedoara a fost gazda dlui 
Adrian Năstase, prim- 
vicepreședintele Partidului 
Democrației Sociale din România.

1n cadrul scurtei deplasări în 
județ dl Adrian Năstase a avut 
mai multe întâlniri cu electoratul, 
momente în care s-au adus în 
discuție principale probleme cu 
care se confruntă realitatea 

românească. Primul moment al 
vizitei în județ l-a reprezentat 
municipiul Orăștie unde oaspetele 
a avut un dialog cu conducerea 
SC CHIQUITA PROD COM SRL 
Orăștie, după care s-a vizitat 
Catedrala. întâlnirea de la Orăștie 
s-a încheiat printr-un dialog în 
direct cu asculțătorii postului 
local Radio Color.

La Deva dl Adrian Năstase a 
avut o intervenție în direct la 
Antena 1 și Radio 1, emisiuni în 
care a răspuns mai multor 
întrebări ce au vizat deplasarea 
în județ, situația economico- 
socială și politică din țară. 
Municipiul Hunedoara a 
reprezentat ultimul moment mai 
important al deplasării de vineri 
din județ, ocazie în care prim- 
vicepreședintele PDSR s-a 
întâlnit cu lucrători ai fabricii de 
pâine UZO BALCAN, activul 
județean și municipal al partidului.

Potrivit declarațiilor pe care 
le-a făcut ziarului , ostru dl 
Adrian Năstase a precizat că 
vizita în județul Hunedoara se

înscrie în ansamblul de acțiuni 
pe care liderii PDSR le 
realizează în acest moment în 
țară pentru a afla care este 
pulsul oamenilor privitor la 
situația dezastruoasă,
instabilitatea politică în care a 
ajuns România ,,Din punctul 
nostru de vedere ne-a precizat 
liderul PDSR o soluție care 
trebuie luată în vedere este 
cea a alegerilor anticipate ce 
ar putea da un semnal de 
recâștigare a încrederii în plan 
intern și a credibilității în cel 
extern.

Prin felul cum sindicatele șî 
societatea civilă vor sprijini 
această variantă noi credem 
că se pot profila alegeri 
anticipate pentru anul viitor."

Dialogul cu cetățenii 
județului, fie direct sau 
mediatizat, a fost apreciat de 
către dl Năstase ,,ca unul

Cornel POENAR

(Continuare în pag. 2)

ISifterica (^rtodoxâ 
din Câmpuri Surduc 

la aniversare
Slujba religioasă oficiată duminică, 23 august, în cadrul 

Parohiei Ortodoxe din satul Câmpuri Surduc fcomuna Gurasada) 
n-a mai făcut parte din rândul celor obișnuite. Credincioșii au 
participat de această dată la o liturghie arhierească, săvârșită de 
un sobor de nouă preoți, în frunte cu PS dr. Timotei Seviciu, 
episcop al Aradului, și însoțită de cântările înălțătoare ale corului 
studenților de la Facultatea de Teologie din Timișoara. Astfel se 
cuvenea să fie cinstită sărbătoarea bisericii care la acest sfârșit de 
august împlinește o sută de ani.

“Purtătoare întotdeauna a crucii suferințelor neamului” sau 
“deschizătoare de drumuri”, cum a fost invocată biserica ortodoxă 
românească de către înaltele fețe bisericești prezente duminică la 
Câmpuri Surduc, sfântul lăcaș din mica așezare hunedoreană s-a 
dovedit și el încă de la începutul existenței sale un punct de reper în 
viața comunității de-aici.

O semnificație în plus a dat-o slujbei arhierești taina Sf. 
Hirotonii, în urma căreia doi dintre tinerii slujitori ai bisericii au 
fost numiți diacon și, respectiv, preot (la Parohia Ortodoxă din 
Lăpușnic); iar ca semn al recunoașterii și prețuirii “lucrării 
duhovnicești și gospodărești” desfășurată în cadrul Parohiei din 
Câmpuri Surduc, episcopul Aradului l-a avansat pe tânărul preot 
de-aici ■ Ionel Nemeș ■ la rangul de sachelar, “cinstire care îl obligă 
față de credincioșii peste care este rânduit”.

Sărbătoarea de duminică a continuat cu o “întâlnire cu fiii 
satului”, “Rugă de seară”, dar și cu un program de cântece și 
jocuri populare.

Georgeta BÎRLA

“Sărbătoarea pădurenilor” 
eveniment mult așteptat nu numai 
de locuitorii ținutului a prezentat 
oaspeților, veniți din toată țara și 
străinilor, pe lângă un spectacol 
folcloric maraton cu foarte multe 
vedete ale cântecului popular 
românesc și multe surprize. 
Organizatorii celei de-a IV-a ediții 
a “Sărbătorii pădurenilor” - 
Inspectoratul pentru Cultură, 
Centrul Creației Populare, Consiliul 
local Bunila, Fundația “Dor" și 
căminele culturale din Poienița 
Voinii și Ruda - au beneficiat și 
anul acesta de sprijinul mai multor 
firme. Au dat o mână de ajutor Uzo 
Balcan, ICSH, RENEL, Direcția de 
Drumuri și Poduri, Biroul notarial 
Ana Orșa, Direcția Județeană de 
Telecomunicații, Rompiro Orăștie, 
Centrul de instrucție jandarmi 
Orăștie, Impex Borza SRL. Au fost 
la... datorie polițiștii, pompierii, firme 
de alimentație publică.

“La izvor de cânt 
și dor”

Anterior organizării la Poienița 
Voinii a “Sărbătorii pădurenilor”, 
concursul spectacol pentru tineri 
interpreți vocali s-a bucurat anul

"Sărbătoarea pădurenilor”
acesta de concurenți mai buni față 
de ediția precedentă, mărturisea 
dna Marioara Murărescu, redac
tor șef la redacția folclorică a TVR, 
președinta unui juriu format din 
specialiști de marcă în domeniu. 
După o preselecție realizată vineri 
la Deva, au rămas în concurs 20 
de tineri din aproape toate zonele 
folclorice ale țării, cu o medie de 
vârstă de 17 ani. Spectacolul-con- 
curs s-a desfășurat sâmbătă 
seara pe scena Căminului Cultural 
Ruda (Ghelar), gătit de sărbătoare 
pentru un asemenea eveniment, 
unic în existența sa de până acum. 
Gala laureaților, care au cântat în 
acompaniamentul formației 
“Hațegană*’ din Hunedoara (dirijor 
Voicu Stănescu), a avut loc 
duminică la Căminul Cultural 
Poienița Voinii. Dintre tinerii soliști 
11 au dobândit premii și mențiuni, 
“exprimate" în bani, cu sume de la 
200 la 800 de mii de lei. Marele 
premiu a revenit sibianului Vasile 
Chișiu iar una dintre mențiuni 
hunedorencei Carmen Daniela 
Muntean.

Lansări
Când aminteam de surprizele

sărbătorii mă gândeam la noutățile 
aduse de această ediție. Dar între 
surprize s-a numărat și ploaia care 
i-a obligat pe organizatori să mute 
manifestările planificate pentru 
curtea Casei Muzeu “Drăgan 
Muntean” în căminul cultural. Prima 
noutate a fost cartea Luciei 
Apolzan “Drumuri, încercări, 
împliniri", prezentată de dl Rusalin 
Ișfănoni, de la Muzeul Satului 
București. Cartea, după ce a stat

Imediat ce ploaia a încetat, spectatorii s-au adunat în jurul scenei 
de pe Dealul Cornetului.

Foto: Traian MÂNU

la o editură din Cluj 8 ani, s-a 
editat de către Fundația 
Culturală Română București 
grație sprijinului financiar dat de 
BCR Deva, directoare dna 
Teodora Crișan.

Cu acest prilej a fost lansată 
și caseta audio a tânărului solist 
de muzică populară Ciprian Ro-

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)
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' „România a rămas un
sat fără câini,..."

(Urmare din pag. 1)

deosebit de important întrucât 
multi cei dintre care au votat în 
1996 consideră că este nevoie 
să repete votul pentru că el a 
fost afectat de o fraudă morală 
extraordinară, de acele pro
misiuni nerespectate, de 
încălcarea unui contract ce 
fusese încheiat pe 200 de zile.

Starea generală .de pro
fundă nemulțumire a electoratului 
face ca în societatea ro
mânească să nu existe acel 
dinamism necesar unei relansări 
economice".

Referindu-se la industria 
românească până în 1996 care 
era una în creștere cu un 
procent de 6 la sută pe an,

Dialog Năstase - 
Cozma

Șirul dialogurilor prim-vicepreședintelui PDSR Adrian 
Năstase a continuat sâmbătă dimineața prin întâlnirea cu 
Miron Cozma.

Necesitatea unor asemenea discuții s-a precizat de către 
liderul minerilor din Valea Jiului cu reprezentanții partidelor 
politice derivă din situația social-economică creată în această 
zonă prin disponibilizări și scăderea dramatică a nivelului de 
trai al populației țării, prin lipsa de perspectivă a mineritului la 
nivelul țării și în Valea Jiului în special.

Disponibilizările, a spus între altele Miron Cozma, au 
reprezentat o gafă enormă a actualei coaliții guvernamentale 
ce a creat șomaj, iar mineritul va fi distrus pas cu pas ca multe 
alte ramuri ale industriei. întâlnirea nu a avut nici o conotație 
politică și cu atât mai puțin una electorală. Nu s-au făcut 
promisiuni nici pentru funcții politice și nici pentru voturi.

Calitatea de membru al PRM, a mai spus liderul minerilor, 
nu exclude dialogul cu toate partidele politice, inclusiv cu 
Partidul Democrat, cu orice forță capabilă să schimbe cursul 
evenimentelor în favoarea îmbunătățirii nivelului de trai al 
cetățenilor României.

Cornel POENAR
X_________________________________________________________________ ______________________ ✓

MARȚI
25 august

TVR 1
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 Vara ’98, ultima sută 
de metri 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.10 Fotbal 
Cupa UEFA - al 2-lea tur 
preliminar al cupei UEFA 
Vejlea BK-Oțelul Galați 19.05 
Sunset Beach (s, ep. 287) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 21.00 Crucea de piatră 
(co. România 1991) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 
Avocatul poporului

n/R 2
8,25 S.O.S. Patrimoniul (r) 

9.00 Baywatch (s/r) 11.00 
Documentar (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Nimic sfânt 
(s/r) 13.50 Uruguay - zi 
națională 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. 
199) 17.40 Tribuna partidelor 

parlamentare 18.00 Hei-Rup!

Adrian Năstase a precizat că 
după alegeri România se 
dezindustrializează.

,,Statul s-a retras după 
1996 din economie. S-a retras 
din agricultură, s-a retras și din 
politica externă, practic 
România a rămas un sat fără 
câini. O comparație onestă între 
ceea ce era până în 1996 și ce 
se întâmplă acum arată o 
diferență enormă ce poate fi 
tradusă prin dezastru eco
nomic, tensiuni sociale, 
instabilitate politică și lipsă de 
încredere la tot ceea ce se 
întâmplă în țară", s-a mai 
apreciat de către dl Adrian 
Năstase vineri seara.

Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha (s) 
21.00 Sensul tranziției 21.45 
Teatru TV „Capul de rățoi” de 
G. Ciprian

ANTENA I
8.30 Tarzan, stăpânul 

junglei (s/r) 9.20 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a/r) 9.50 
Știri 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) 13.25 
Denver, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 
Tarzan, stăpânul junglei (s) 
15.10 Dr. Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05 Iluzii (s) 
17.00 Golden Brâu și voie 
bună! (d, Costinești) 18.00 
Decepții (s, ep. 7) 19.30 Dal
las (s ep. 73) 20.20 Dublu 
impact (f.a. SUA ’91) 23.00 
Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 26)

PRO TV
10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.45 Highlander (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Breakfast Club (co. 
SUA1985) 15.15 Tânăr și

Săracă 
țară 

săracă...
(Urmare din pag. 1)

pe plajele Litoralului și 
aparițiile parlamentarilor pe 
la tot felul de întruniri, 
spectacole, festivități. 
Numai pe la sediile lor din 
teritoriu nu prea sunt de 
găsit.

în țară sunt probleme 
grele. Privatizarea se face 
lent și păgubos. Industria 
mai mult consumă decât 
produce, iar agricultura se 
sufocă în propria neputință. 
Datoriile la stat se 
acumulează și banii abia mai 
ajung pentru plata pensiilor 
și a salariilor. în trans
porturi, minerit, energetică, 
mișcările sindicale fac din 
nou valuri. Economia 
subterană funcționează, 
mafioții părăsesc cu 
capetele sus pușcăriile, 
rândul șomerilor se 
îngroașă, simplul cetățean 
trăiește de azi pe mâine.

în aceste condiții, 
politicienii cutreieră țara în 
campanii electorale, sunt 
preocupați de modul în care 
s-ar putea menține ori ac
cede la putere, spre a-și 
consolida afacerile și a-și 
asigura un trai tihnit, 
împreună cu întregul arbore 
genealogic cățărat pe 
spatele lor.

Săracă țară săracă...

(La Hațeg, în premieră în România
i Metodă modernă de filtrare i 
i . i
i a apei
i între preocupările pe acest an 
i ale Primăriei orașului Hațeg se 
1 înscrie și introducerea apei 
| potabile în satul Silvașu de Jos. 
■ Apa se va lua din conducta Hune- 
• doarei și trebuie filtrată înainte de 
| a fi dată în consum. Pentru 
I filtrarea ei se va folosi o metodă 

ce este premieră în România și 
| este foarte puțin utilizată pe plan 
. european și mondial, deși foarte 
I eficientă. Apa brută va fi 
I introdusă într-o instalație alcătuită 
1 din trei cercuri concentrice pentru

_______________i___________  
neliniștit (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 105)17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Suflet de femeie (s) 
18.00 Familia Bundy (s)
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fa
milia Bundy (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Pensacola - 
Forța de elită (s, ep. 9) 21.15 
Chicago Hope (s, ep. 28) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 143) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 High
lander (s, ep. 12) 0.00 
Seaquest (s, ep. 24)

PRIMA TY
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri
19.45 Alo, Costinești! (div.) 
20.00 Meșterul casei (s, ep. 
7) 20.30 Rivalii (do) 21.20 
Păsările II (f. gr. SUA ’96) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe 

man “Doamne rău ai făcut lumea", 
care include și câteva piese 
instrumentale interpretate de 
instrumentistul Marian Matei.
“Cetățean de onoare”

Titlul de "Cetățean de onoare" al 
comunei Bunila a fost acordat de 
primarul Petre Pițian, însoțit de 
secretarul primăriei Gheorghe 
Muntean și de câțiva consilieri, marii 
doamne a folclorului românesc 
Marioara Murărescu. Acum cea care 
se considera de multă vreme de-a 
locului, este pădureancă cu... acte în 
regulă. Vădit emoționată le-a mulțumit 
celor care au vrut s-o numere de 
drept în rândurile lor, precizând că 
"poate nu întâmplător o asemenea 
bucurie vine tocmai aici, după 
încercările prin care am trecut", 
referindu-se la faptul că în timp ce 
se afla la spital după accidentul de 
circulație suferit a aflat că pădurenii 
se interesau de starea sa.

Spectacolele
Mulți iubitori de folclor, indiferent 

că au sprijinit "Sărbătoarea 
pădurenilor” sau doar au vrut să 
se bucure de ea, au fost pe Dealul 
Cornetului de la Poienița Voinii de 
vineri seara. Printre ei s-au numărat 
și soții Cornelia și Lupu Rednic, tineri 
soliști maramureșeni care le-au 
prezentat oamenilor mai multe 
recitaluri, impresionând vocea 
deosebită a doamnei și umorul 
soțului. Au fost două nopți de neuitat 
pentru cei ce s-au încumetat să 
înfrunte ploaia de sâmbătă și apoi 
pe cea din prima parte a zilei de 
duminică. Unii s-au speriat și au 
plecat sau poate n-au mai venit. Dar 
cei care au avut curajul să înfrunte 
ploaia n-au regretat.

După momentele amintite 
^căminul cultural a găzduit un

a fi filtrată și numai după aceea I 
va intra în rețeaua de distribuție. ■ 
Dl Nicolae Timiș, viceprimarul ’ 
Hațegului, ne-a spus: |

- Proiectul tehnic pentru ■ 
introducerea apei potabile în 1 
Silvașu de Jos este întocmit. | 
Urmează să organizăm licitație . 
pentru execuția lucrării. Pentru ■ 
acest an avem prevăzut să | 
cheltuim 100 milioane de lei.

- Când va începe lucrarea? I
- în toamna acestui an. j— £?£/J

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r)13.30 
Copiii solari (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s)
18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 154) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
22.30 Feluri de mâncare cu 
unt (co. SUA 1963)

PRO TV 4 OEYA
06.10-06.30 Divertisment 

sportiv 06.30-07.00 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri Io- 
cale

ANTENA V 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-pu- 
blicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale

pădurenilor”

spectacol deschis de copii din 
ansamblul de cântece și jocuri 
populare "Minișireag” din Târgu 
Mureș. Au urmat apoi soliștii de 
muzică populară prezenți la 
sărbătoare, a căror participare, 
prin număr și valoare, l-a făcut pe 
prezentatorul spectacolului, prof. 
Constantin Sârbu, să afirme că n- 
a mai văzut “atât de multe vedete 
pe metru pătrat”. Și într-adevăr, 
alături de colegii din județ, de 
Gheorghe Roșoga, pentru a treia 
oară prezent aici și care în glumă 
îmi spunea că așteaptă să i se 
ofere și lui titlul de “Cetățean de 
onoare", au venit și foarte mulți alți 
soliști, care n-au mai fost încă la 
Poienița Voinii. Au cântat Ana 
Almâșana, Dorica Rațiu, Viorica 
Brândușan, losif Ciododea, Maria 
Dan, Mariana Anghel, Amalia și 
Valeria Codorean, Mioara și 
Ruxandra Pitulice, Nineta Popa, 
Gheorghe Roșoga, Mioara Velicu, 
Dinu lancu Sălăjanu, Cornelia și 
Lupu Rednic. Firește a cântat și

Marți, 25 august

O BERBEC
(21.III - 20.IV)
Cineva din familie ar putea 

pleca în străinătate; poate dv 
faceți progrese în legătură cu o 
plecare. Ați putea câștiga ceva 
bani, pe care să-i cheltuiți pentru 
plăcerea proprie.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Astăzi aveți probleme cu frații 
care sunt puțin înțelegători față 
de dv. Calitățile dv mentale se 
cer exprimate, așa că un 
examen ar fi o reușită.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)
Un bărbat .încearcă să tragă 

niște sfori, ceea ce ar putea să 
vă afecteze. Fiți prudent(ă)! Nu 
puteți cumpăra tot ce ați dori și 
asta vă nemulțumește.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

E posibil să lucrați peste 
program, ceea ce vă răstoarnă 
planurile pentru după-masă. 
Partenerul de viață ar putea fi 
cam nemulțumit din pricina 
treburilor casnice.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Aveți șanse mari de câștiguri. 
Nu încercați să obțineți mai mult 
prin speculații căci riscați să 
pierdeți și ce ați investit. Puteți 
avea o realizare socială.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

O importantă problemă 
financiară n-o rezolvați din 
cauza unui capriciu. Sunteți 
sensibil la chestiunile oculte, ați 
putea încerca chiar experimente 
mai deosebite. 

familia Muntean, reprezentată 
mai ales de Drăgan Muntean și 
Cosmina Muntean.

Cât încă se mai cânta în cămin, 
Dumnezeu s-a îndurat de pădu- 
reni, vremea s-a îndreptat și 
soarele a început să le zâm
bească. Pe scena din Dealul 
Cornetului, în aplauzele celor pe 
care ploaia și vântul nu i-au 
“impresionat" prea tare, au evoluat 
formațiile pădurenești, dansuri 
populare și grupuri vocale din 
Ciulpăz, Bătrâna, Lăpugiu, Feregi, 
Lunca Cernii, Lelese, Hășdău- 
Dăbâca și ansamblul “Pădu
reanca" al Palatului copiilor Deva, 
rapsozii Gheorghe Romcea 
(fluier), Dionisie Urs (vioară), loan 
Stroia (cimpoi), Floarea Bobora și 
Anișca Cerișei. Spe seară, când 
panorama strălucea în toată 
splendoarea și măreția sa în 
razele soarelui, eliberată de 
perdeaua de ploaie și ceață, soliștii 
care cântaseră în cămin și-au 
răsfățat auditoriul și pe Dealul 
Cornetului.

3 BALANȚĂ
(22.IX - 22.X)
Azi sunteți mai impresionabil, 

deci nu vă implicați în activități 
mai deosebite. Acordați mai 
multă atenție celor aflați în 
impas, mai ales unui prieten,

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Ați achiziționa o casă, ur 
teren, dar vă lipsesc banii. 
Faceți socoteli, dar șansele 
sunt mici și asta vă supără. 
Consolați-vă cu un obiect de uz 
casnic care vă e necesar.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Realizarea socială a 
partenerului de viață vă pune pe 
gânduri. Asta pentru că dv totul 
vă iese azi pe dos. Noroc că vă 
molipsiți de entuziasmul 
partenerului.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sunt posibile realizările 
profesionale datorită șefului 
care vă prețuiește. Colegii se 
arată încântați deși unii au 
rezerve. Aflați ceva care-i pune 
în încurcătură pe colegii dv.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)
Aveți de luat bani din mai 

multe locuri, deci puteți face 
cumpărături. N-ar strica să vă 
permiteți o mică nebunie - un 
obiect de decor pentru casa dv, 
de mult dorit.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Asistați la o reuniune de 
familie pe probleme importante. 
O persoană la care țineți mult 
are nevoie de sprijinul dv, dar 
are rezerve în a discuta cu cei 
din jur.

iiecescey
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DIVIZIA Dinamo împarte șefia

clasamentului cu
* Record de goluri (35) în 

actualul campionat * Dinamo 
a realizat scorul etapei în fața 
unei echipe ce viza podiumul
- FC Național! * Rapid și 
Dinamo, în 4 etape, 4 victorii 
* O semisurpriză s-a 
înregistrat la Galați (Oțelul - 
Astra Ploiești 1-1).

Despărțită în trei zile (vineri
- sâmbătă și duminică), etapa 
a IV-a s-a remarcat prin 
numărul însemnat de goluri 
ce s-au înscris (35), ceea ce 
a plăcut publicului spectator, 
în prim plan s-a situat meciul 
derby al acestei etape 
desfășurat duminică - și cu

^toate că suporterii dina-

Rapid
moviști sperau într-o victorie 
a elevilor lui Cornel Dinu, nu 
se așteptau ca favoriții lor să 
facă scorul etapei în fața 
puternicei echipe FC Național. 
Dinamoviștii au început în 
forță, cu acțiuni rapide, 
Florentin Petre și ai lui 
zburdând pe teren. Golul a 
venit destul de repede, 
Vlădoiu speculând o greșeală 
a apărării bancarilor. Treptat, 
oaspeții au ieșit din chingi și 
au pus și ei în pericol poarta 
gazdelor, dar âu ratat 
egalarea. Chiar pe fondul unei 
reveniri a fotbaliștilor oaspeți 
dinamoviștii înscriu al doilea 
gol. îndeosebi în a doua 
jumătate a reprizei a ll-a,

dinamoviștii profită de deruta 
în apărare și măresc scorul 
prin Mihalcea, Vlădoiu, 
Florentin Petre și Rednic. 
Rapidul nu s-a dezmințit nici 
la Reșița unde, cu toată 
opoziția fotbaliștilor reșițeni și 
a revenitului la “pupitru” - 
Sdrobiș -, ceferiștii și-au 
adjudecat cele trei puncte. De 
remarcat inspirația lui Mircea 
Lucescu ce se pregătise să-l 
schimbe pe Pancu, l-a lăsat 
pe teren și a înscris golul 
victoriei!

La Galați, Astra a reușit un 
punct prețios, realizând al 
treilea meci nul din patru. 
Partidă cu cântec la

Constanța, cu un joc viu 
disputat, oaspeții reușind să 
conducă la un moment dat cu 
2-1. Arbitrul Marinescu nu a 
acordat un gol valabil fores
tierilor, în final președintele 
lor spunând despre cavalerii 
fluierului că “au fost o rușine”. 
Nu putem încheia aceste 
rânduri fără să subliniem 
evoluția echipei FCM Bacău, 
neînvinsă după 4 etape, ce 
ocupă un loc onorant (3) 
înaintea unor echipe cu loturi 
mai valoroase și pretenții 
mari: Steaua, Oțelul Galați, FC 
Național, Universitatea 
Craiova.

S. CERBU;

Rezultatele etapei: Petrolul - “U" Cluj 3-0; FCM Bacău - 
FC Argeș 3-2; Steaua - FC Onești 4-1; Dinamo - FC 
Național 5-0; Farul C-ța - Foresta Fălticeni 3-2; Gloria 
Bistrița - Olimpia S.M. 3-1; Oțelul Galați - Astra Ploiești 1-1; 
Ceahlăul P.N. - Univ. Craiova 2-1; CSM Reșița - Rapid

CLASAMENTUL
o 
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1
1
1 
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o 
o 
o 
1 
1 
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1
3
0
2 
1 
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1. DINAMO
2. RAPID
3. FCM BACĂU
4. OTELUL GALATI
5. StEAUA
6. CEAHLĂUL P.N.
7. FC NATIONAL
8. GLORIA BISTRIȚA
9. PETROLUL
10-11. UNIV. CRAIOVA 

FC ARGEȘ
12. FC ONEȘTI
13. FARUL C-TA
14. ASTRA PLOIEȘTI
15. OLIMPIA S.M.
16. CSM REȘIȚA
17. “U” CLUJ’
18. FORESTA FĂLTICENI

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1 
0
1
0
0
0

0 
0 
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
3
4

14-3 
12-1 
8-4 
6-3 
12-6
8- 5 
11-10
9- 9
5-6 
5-6
5- 6 
8-12
6- 10
3- 4
4- 8 
1-7 
1-9
5- 13

1-2.

12
12
10
10
7
7
6
6
6
4
4
4
4
3
3
2
1 
0

Etapa viitoare'. "U" Cluj - Ceahlăul; FC Argeș - Petrolul; FC 
Onești - FCM Bacău; Olimpia - Dinamo; FC Național - Foresta; Astra 
- Gloria; U Craiova - Oțelul; CSM Reșița - Farul; Rapid - Steaua.

Un meci de infarct
VEGA DEVA - APULUM A.l. 2-2 » DIVIZIA 32

Rezultatele etapei: UT Arad - Min. Motru 3-0; 
Gaz Metan - ARO C-lung 1-0; ASA Tg. Mureș - 
Chimica Târnăveni 2-1; Unirea Dej - Corvinul 2-1; 
Extensiv Craiova - FC Bihor 1-0; Dacia Pitești - Poli 

Baia Mare - Jiul

în primele trei etape Vega 
Deva acumulase doar un punct, 
în etapa a ll-a pe propriul teren n- 
a reușit decât un egal (0-0) cu 
Drobeta Tr. S. și a pierdut la FC 
Bihor cu 2-0 și la Jiul Petroșani 
cu 1-0. lată de ce, meciul cu FC 
Apulum Alba lulia a fost așteptat 
cu multă încredere de spectatori, 
dar și de conducerea clubului. 
Trebuia să se spargă gheața, să 
înscrie și devenii, ceea ce nu 
izbutiseră în trei partide! înaintea 
acestei întâlniri, puțini ar fi crezut 
că au venit la o partidă de 
infarct. Oaspeții au început mai 
bine și colac peste pupăză, 
gazdele visătoare în apărare le- 
au făcut viața ușoară 
adversarilor, nefiind în stare să 
destrame cîteva acțiuni 
ofensive, din care două s-au 

\soldat cu goluri.

Nici nu a început bine meciul, 
era în minutul 4, când la o 
acțiune a oaspeților pe centrul 
terenului, în careul de 16 metri, 
inexplicabil pentru cei din 
tribună, Gigi Ștefan comite henț 
și arbitrul Tiberiu Boroianu din 
Ploiești dictează lovitura de la 11 
metri pe care o transformă cu 
siguranță Bardac: 0-1. Nu trec 
decât 3 minute și Apulum putea 
majora scorul, la o nouă 
bâlbâială a apărătorilor deveni: 
Galeș "urcat" în atac pe dreapta 
centrează în fața careului mic, 
Voinea vrea să respingă în 
corner, dar trimite balonul în 
stâlpul din stânga porții, 
Cibotariu reușește apoi să 
respingă mingea. Minutele trec, 
devenii apar sporadic în careul 
advers, jucătorii de la Apulum 
acționează cu prudență, dorind

să conserve fragilul avantaj, 
gata mereu să surprindă pe 
apărătorii deveni. Și reușesc în 
min. 16: Rădoi ajunge la 20-21 de 
metri și încearcă cu un șut 
vigilența lui Cibotariu care 
respinge puțin lateral și Mândroc 
introduce "obiectul’’ în plasă, 
ridicând scorul la 0-2. Devenii își 
revin greu din șoc, sunt invitați 
de "maniera" arbitrului Boroianu, 
mereu pripit în a împărți cu 
dărnicie cartonașe galbene 
gazdelor, și abia spre finalul 
primei reprize reușesc să 
reducă din handicap, în min. 31, 
când Luca înscrie plasat, cu 
capul 1-2. La pauză putea fi 2-2, 
însă Vuia trimite balonul în 
transversală!

în repriza a ll-a nimeni nu a 
crezut că Deva va înclina 
balanța în favoarea ei: au jucat

mai ofensiv, oaspeții s-au 
retras în apărare și din min. 52, 
rămân în 10 jucători, Mândroc 
primind al doilea "galben”. S-a 
atacat decât arareori, s-a ratat 
mult și cu toate că în min. 75 
Vega reușește egalarea prin 
Tănasă (cu un șut senzațional 
în vinciul porții), nu pot să se 
desprindă, deși ar fi putut să o 
facă de câteva ori!

Iritant, slab, cu dese 
întreruperi ale jocului, arbitrajul 
lui Boroianu și hilare 
semnalizările asistentului său, 
G. Biziniche, tot din Ploiești.

Vega: Cibotariu, Danciu, 
Tănasă, Voinea (18 lanu), 
Berindei, Luca, Preda, Popa, 
Gigi Ștefan (29 Szemely), 
Naniu, Vuia (64 Răican). 

____________Sabin CERBuJ

Timișoara 1-1; Inter Sibiu - Drobeta Tr.S 1-0; FC 
Petroșani 4-0; Vega Deva - Apulum A.l. 2-2.

CLASAMENTUL
o 
o
2 
1
1 
1
0 
0 
0
2
1 
1
1 
1
1 
0 
0
2

1. EXTENSIV CRAIOVA
2. ARO C-LUNG
3. U.T.ARAD
4. DROBETA TR. S
5. FC BIHOR
6. GAZ METAN
7. CORVINUL HD.
8. INTER SIBIU
9. UNIREA DEJ
10. APULUM A.l.
11. CHIMICA TÂRNĂVENI
12. POLI TIMIȘOARA
13. FC BAIA MARE
14. DACIA PITEȘTI
15. ASATG MUREȘ
16. MINERUL MOTRU
17. JIUL PETROȘANI
18. VEGA DEVA

Etapa viitoare: Drobeta
- Baia Mare; Min. Motru - Chimica; Corvinul - UTA; Poli Timișoara - Un. 
Dej; FC Bihor - Dacia; Gaz Metan - ASA Tg. M.; ARO - Vega Deva.
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2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0 
1
0
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2

11-3
8-4
10-3
8-1
4- 2
3- 4
10-8
8-9
5- 7
7-3
6- 6
6-8
5-7
4- 9
3- 8
4- 9
2-9
2-5

12
9
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4

- Extensiv; Jiul - Inter Sibiu; Apulum A.l.

■-

t> DIVIZIA 82
Deși gândurile hunedorenilor 

se îndreptau spre un egal (nici 
victoria nu a fost prea departe), 
punctele puse în joc au revenit 
gazdelor care încă de la sosirea 
noastră s-au dovedit ostile. 
Demersurile președintelui Octavian 
Cojocaru de a merge pe 
reciprocitate,pe lângă cei din 
conducerea clubului gazdă, nu au 
dus la nici un rezultat și susținătorii 
hunedoreni veniți la Dej au fost 
nevoiți să-și plătească biletul de 
intrare.

Primele minute de joc au 
aparținut oaspeților care au trecut 
pe lângă înscrierea golului de două 
ori, prin Șandorși M. Dinu, portarul 
Fekete fiind pus la grea încercare. 
Gazdele au revenit însă și au reușit 
să pună stăpânire pe joc și grație 
nesincronizării între comparti- 

^mentele echipei hunedorene. Fiind

AS UNIREA DEJ - FC CORVINUL "l

lăsați tot timpul nemarcați om la om, 
Suvagău și Sorin Pop au reușit să 
creeze câteva ocazii pentru gazde, 
care aveau să anunțe și momentul 
golului.

în minutul 18, Chezan neatent 
produce un fault la limita careului 
de 16 m, pe o zonă periculoasă și 
arbitrul de centru, S. Vădana, 
acordă lovitură liberă pentru gazde. 
Portarul Cedan și-a aranjat îndelung 
zidul care în final nu i-a fost de mare 
folos, șutul sec și puternic expediat 
de S. Pop s-a dus exact sub bară, 
spre disperarea portarului 
hunedorean: 1-0 pentru Unirea Dej. 
Din acest moment ne-am așteptat 
la schimbarea variantei de joc 
preferată de hunedoreni, dar s-a 
continuat cu aceeași partitură și 
același stil, pasele lungi căutându- 
i pe Șandor și Păcurar, pe 
Costăchescu și Dinu, din păcate

HUNEDOARA
anihilați repede de către jucătorii 
echipei gazdă.

in minutul 30, Unirea Dej a 
beneficiat din nou de o lovitură 
liberă din poziție similară cu cea de 
la primul gol. A executat același S. 
Pop și din nou portarul Ceclan s-a 
văzut nevoit să scoată balonul din 
plasa porții.

După pauză antrenorul FI. 
Văetuș l-a introdus în teren pe N. 
Mitrică și jocul a căpătat acuratețe 
și aplomb, ostilitățile fiind de acum 
în favoarea hunedorenilor care și- 
au creat acțiuni bune la poarta lui 
Fekete.

Va fi 2-1 în minutul 70, când 
Mitrică l-a deschis foarte bine pe 
Șandor și acesta din interiorul 
careului de 16 m a trimis mingea cu 
piciorul stâng pe lângă portarul 
echipei gazdă, în plasa porții: 1-2. 
Din acest moment hunedorenii au

2-1
prins curaj și au atacat în valuri 
poarta celor din Dej, dar nu au 
reușit să mai înscrie deloc. Cea 
mai mare ocazie au înregistrat-o 
în minutul 90 când Șandor a 
scăpat singur cu portarul 
gazdelor, s-a grăbit și a trimis 
mingea milimetric pe lângă bară.

Corvinul a pierdut o bună 
șansă de a aduce puncte din 
deplasare, de la o echipă care 
nu emite prea multe pretenții în 
acest campionat.

A arbitrat o brigadă condusă 
foarte bine de Sorin Vădana 
(Piatra Neamț).

. FC CORVINUL: Ceclan, 
Andrei, Sterean, Haidiner, Chira - 
Costăchescu, Procorodie (min. 
80 Bordeian), M. Dinu (min. 46 N. 
Mitrică), Chezan - Șandor, 
Păcurar (min. 77 Scarlat).

__________ Nicoiae GAVREAJ

j

Rezultatele etapei a 4-a: Petr. Drăgășani - Min. I 
Berbești 4-0; Min. Certej - FI. Vâlcea 4-0; Constr. “U” | 
Craiova - Pandurii Tg. Jiu 4-1; Min. Uricani - FI. 
Moreni 2-1; Min. Lupeni - Gloria Reșița 0-3; Petr. 

Țicleni-ASA Aurul Brad 1-0; Forestierul Stâlpeni - Progr. Caracal 5-1; 
Min. Mătăsari - Electroputere Craiova 1-1; Aluminiu 
Mediaș 2-0; Șoimii Sibiu - Petr. Stoina 2-0.

CLASAMENTUL

Slatina - Record

Etapa viitoare: Petr. Drăgășani - Min. Uricani; Min. Berbești - Min. 
Certej; FI. Horezu Vâlcea - Constr. Craiova; Pandurii Tg. Jiu - Min. 
Lupeni; Gl. Reșița - Petr. Țicleni; Aurul - Min. Mătăsari; Electroputere 
- Al. Slatina; Rec. Mediaș - Șoimii; Petr. Stoina - Forestierul S.; Progr. 
Caracal - FI. Moreni.

1. GLORIA REȘIȚA 4 3 1 0 10-1 10
2. PANDURII TG.'J. 4 3 0 1 9-4 9
3. ȘOIMII SIBIU 4 3 0 1 6-1 9
4. ELECTROPUTERE 4 2 2 0 12-4 8
5. MINERUL CERTEJ 4 2 1 1 7-4 7
6. FL. VÂLCEA 4 2 1 1 7-6 7
7. AL. SLATINA 4 2 0 2 4-3 6
8-9. MIN. URICANI 4 2 0 2 8-8 6

FOREST. STĂLPENI 4 2 0 2 8-8 6
10-11. PETR. STOINA 4 2 0 2 4-5 6

FL. MORENI 4 2 0 2 4-5 6
12. CONSTR. CRAIOVA 4 2 0 2 7-9 6
13. PETR. ȚICLENI 4 2 0 2 5-8 6
14. MIN. MĂTĂSARI 4 1 2 1 4-6 5
15. MIN. LUPENI 4 1 1 2 6-9 4
16. MIN. BERBEȘTI 4 1 1 2 5-12 4
17. RECORD MEDIAȘ 4 1 0 3 7-7 3
18. AURUL BRAD 4 1 0 3 5-7 3
19. PETR. DRĂGĂȘANI 4 1 0 3 4-7 3
20. PROGR. CARACAL 4 0 1 3 2-10 1

Moment psihologic al turului A
ENERUL CERTEJ - FLACĂRA HOREZU 4-0 (2-0) 1& DIVIZIA cl

Având în vedere rezultatele 
anterioare ale minerilor care 
au mers pe ' o linie 
descendentă - victorie, egal, 
înfrângere și statutul de echipă 
încă neînvinsă al oaspeților, 
partida de sâmbătă de la 
Certej se anunța a fi una foarte 
dificilă pentru gazde. 
Considerată de antrenorul 
minerilor loan Petcu drept 
adevărat moment psihologic 
al turului partida a fost în ciuda 
scorului una destul de 
echilibrată.

Ambele echipe aveau în 
teren jucători capabili ca în zi 
de grație să câștige ei singuri 
un meci. Dar paradoxal, 
diferența și deci învingătoarea 
au fost stabilite de registrul tac-

Abuzând de driblinguri și de 
artificii tehnice oltenii n-au 
reușit să străpungă zidul 
ardelean meticulos și precis 
așezat de I. Petcu și dirijat de 
căpitanul Stroia. în schimb, 
jucând simplu, cu pase 
repetate, uneori dintr-o 
bucată, minerii au fost mult 
mai eficienți. Iar la această 
tactică simplă și eficientă s-au 
adăugat ca o cireașă în vârful 
tortului și execuțiile de 
excepție reușite de Rădos.

în minutul 7 Fartușnic a 
executat înalt în careu o 
lovitură liberă de pe partea 
dreaptă, Țibichi a prelungit cu 
capul până ia Rădos care cu 
o execuție măiastră - voie din 
întoarcere - a deschis scorul: 
1-0. Nemulțumiți, orgolioșii

olteni s-au năpustit în atac 
forțând egalarea. Dar pe 
contraatac minerii au reușit să 
profite de spațiile rămase 
libere în apărarea oaspete și 
și-au mărit diferența. în 
minutul 17 Bozga a făcut o 
cursă de 50 de metri pe banda 
stângă, a centrat precis la firul 
ierbii, iarTăgârță s-a infiltrat în 
careu și a deviat în plasă: 2-0.

Acest aspect al jocului cu 
oaspeții urmărind golul și 
minerii acționând prepon
derent pe contraatac s-a 
menținut și în repriza secundă, 
în minutul 59 Rădos, aflat în zi 
de excepție, a mai reușit o 
execuție de generic TV - 
preluare pe genunchi și voie 
direct în vinclu - și a dus scorul 
la 3-0. Iar în minutul 87 la un

alt rapid contraatac Fartușnic 
a trimis o diagonală de vreo 
35 de metri pentru celălalt 
fundaș lateral Bozga care cu 
o execuție asemănătoare cu 
cea a lui Rădos de la primul 
gol a stabilit scorul final: 4-0.

MINERUL: Dobre - 
Fartușnic, Stroia, Filip, Bozga 
- Țibichi, Polverea, Șerban, 
Hanganu (59 Ciobanu) - 
Tăgârță, Șandor (Rădos - 67 
Scurtu).

FLACĂRA: Chirițoiu - 
Costache (46 Kaizer), 
Ciuteanu, Popescu (46 
Necșu) - Ceaușu (43 Giurcă), 
Sava, Bărbuț, Păsărică 
lacob, Pistrițu, Ursu.

Ciprian MARiNUȚ^

Rezultatele etapei nr. 2 din 23 august: Min. Ghelari - FC 
Dacia Orăștie 1-3; Parângul Lonea - Min. Teliuc 3-0; Met. 
Crișcior - FC Paroșeni - Vulcan 1-2; Min. Aninoasa - 
Constructorul HD 3-0; Min. Bărbăteni - Vict. ’90 Călan 1-0.

NOTĂ: CIF Aliman Brad a stat, iar Min. Livezeni nu a fost programată
deoarece nu a comunicat la A.J.F. terenul pe care trebuia să susțină 
jocurile de acasă, având terenul propriu în stare de suspendare.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare din 30 august: FC Dacia Orăștie - Parângul Lonea; 
Minerul Teliuc - Metalul Crișcior; CFR Marmosim - Minerul Aninoasa; ■ 
Constructorul Hunedoara - Minerul Bărbăteni; Victoria ’90 Călan - CIF 
Aliman Brad; FC Paroșeni - Vulcan și Minerul Ghelari - stau.

1. PARÂNGUL LONEA 2 2 0 0 5-0 6
2. MIN. BĂRBĂTENI 2 1 1 0 1-0 4
3-4. DACIA ORĂȘTIE 1 1 0 0 3-1 3

CFR MARMOSIM 1 1 P 0 3-1 3
5. MIN. ANINOASA 2 1 0 1 3-2 3
6. VICTORIA CĂLAN 2 1 0 1 2-1 3
7. FC PAROȘENI -VULC. 2 1 0 1 2-3 3
8. CIF ALIMAN BRAD 1 0 1 0 0-0 1
9. MIN. GHELARI 2 0 1 1 2-4 1
10. MIN. TELIUC 2 0 1 1 1-4 1
11. CONSTRUCTORUL HD. 1 0 0 1 0-3 0
12. MET. CRIȘCIOR 2 0 0 2 2-5 0
13. MINERUL LIVEZENI 0 0 0 0 0-0 0
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Legea privind circulația juridică a terenurilor
Stabilirea prin Legea 18/1991 

modificată în 1997 a dreptului de 
proprietate asupra pământului și pădurii 
nu era un act încheiat. De proprietate 
dispui după cum îți dictează interesul. 
Un bun care-i al tău îl folosești sau îl vinzi 
dacă interesele proprii sunt mai bine 
satisfăcute prin înstrăinarea lui. în cazul 
proprietății funciare un act legislativ care 
să reglementeze o asemenea opțiune 
nu exista.

în Monitorul Oficial nr. 104/4 martie 
1998 a fost publicată Legea nr. 54/1998 
privind circulația juridică a terenurilor. 
Era ceea ce lipsea contextului legislativ 
referitor la proprietatea funciară.

Legea cuprinzând doar 18 articole 
și circa o pagină de text din Monitorul 
Oficial a trecut cam neobservată de 
proprietarii de pământ. Legea însă are 
o importanță deosebită în materie de 
regim juridic privitor la circulația 
terenurilor. Tocmai de aceea am crezut 
necesar să venim în sprijinul 
proprietarilor de pământ printr-o discuție 
pe tema Legii respective cu doamna 

I judecător Maria Pele de la Tribunalul 
j Hunedoara.

- Doamnă judecător, legea în 
discuție era așteptată de multă vreme 
de proprietarii de pământ care doreau 
să-l tranzacționeze. Ce credeți că aduce 
ea deosebit în această privință?

- Aduce posibilitatea de înstrăinare 
a proprietății funciare situate în 
extravilanul și intravilanul localităților, 
posibilitate care nu exista până acum. 
Proprietățile de această natură pot fi 
dobândite prin cumpărare doar prin acte

CE ȘTIȚI
DESPRE PATERNITATEA

COPILULUI? (III) intrate în
Stabilirea paternității ca și 

tăgada ei se fac cu respectarea 
anumitor termene și este normal 
să fie așa, pentru că, o dată cu 

i trecerea timpului, dispar și 
dovezile, probele cu ajutorul 
carora se poate stabili adevărul.

Astfel, acțiunea de tăgadă a 
paternității se poate introduce la 
instanța de judecată într-un 
'ermen de cel mult șase luni de la 
nașterea copilului. în unele cazuri, 
atunci când soțul mamei se 
găsește în altă localitate și află 
mult mai târziu, acest termen se 
poate prelungi.

Acțiunea pentru stabilirea 
paternității poate fi introdusă la 
instanța de judecată, într-un 
termen de cel mult un an de la 
nașterea copilului. în cazurile în 
care a existat o acțiune de tăgadă 
a paternității formulată, termenul

* de un an pentru stabilirea
ernf iții curge de la rămânerea 

- a admis
uimea de tăgadă.

Mai pot exista cazuri în care 
termenul de un an pentru 
introducerea acțiunii de stabilire a 
maternității se prelungește. Este 
vorba de situațiile în care mama 
continuă să conviețuiască cu 
presupusul tată, ori acele cazuri 
în care el a contribuit material 
pentru creșterea copilului. în 
aceste situații, termenul de un an 
curge de la data întreruperii 
conviețuirii ori de la întreruperea 
contribuției pentru creșterea 
copilului.

Această contribuție poate 
consta în alimente, îmbrăcăminte 
cri hani. Nu constituie o dovadă 
aducerea unui mic dar, așa cum 
se ooișnuiește să se aducă la 
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“Greșeala fiului se 
numea paricid”

Cei doi, tată și fiu, rămăseseră fără liantul familiei care era soția 
■ er tru unul și mama pentru celălalt.

ciul - spune el - se ducea des la cimitir să-și plângă mama. Așa 
martunsește că s-a întâmplat și în după-amiaza de 27 martie când s- 
i întors acasă când ziua de 27 se suprapunea pe a doua zi. Tatăl său, 
z* i-a certat că se duce prea des la cimitir și vine prea târziu acasă. 
In noaptea aceea se întorsese și afumat bine, așa că l-a luat la 
scărmănat pe tată. După ce l-a scărmănat bine cu niște obiecte 
contondente prin zona capului și a pieptului, tot fiul zice, l-a scăpat pe 
lemnele din fața sobei și s-a dus să se culce. Tatăl său Pop Simion 
adormise și el dar mai repede și pentru totdeauna. Dimineața, fiul 
Teodor Pop din Hunedoara l-a găsit rece.

Cu câteva zile în urmă a fost judecat și procesul lui pentru omor 
calificat. Prin sentința penală nr. 225/1998 Pop Teodor a fost condamnat 
la 8 ani închisoare și la pierderea pe timp de 3 ani a unor drepturi civile.

încheiate în formă autentică.
- Ce înseamnă formă autentică?
- înseamnă că actele privind 

tranzacționarea nu pot fi încheiate decât 
de către notarul public.

Legea mai precizează că 
proprietatea funciară a dobânditorului

Un act legislativ pe lângă care 
proprietarii de terenuri nu 

trebuie să treacă nepăsători 
prin cumpărare nu poate depăși 200 de 
hectare teren agricol în echivalent arabil 
pe o familie. Este de fapt vorba de 
situația existentă înainte de 
cooperativizarea agriculturii. Nu are 
nimic comun cu principiul „restitutio in 
integrum" și nici cu vreo intenție de 
refacere a latifundiilor.

Aceasta a fost voința legiuitorului
și ea nu poate fi eludată.

- îi împiedică această prevedere 
pe arendași să arendeze mai mult 
teren?

-In nici un fel. Gruparea terenurilor 
agricole fie prin moștenire și'cumpărare 
fie prin arendare este numai în folosul 
unei agriculturi intensive.

Aș vrea să subliniez că obținerea 
de proprietăți funciare prin cumpărare 
poate face obiectul mai multor acte 
juridice. însumate, ele nu pot depăși 
suprafața de 200 ha în proprietate. Mai 
trebuie precizat că cetățenii străini și

A

Consider necesar să 
subliniez și un alt aspect. în 
cadrul probelor ce le face 
reclamanta, mama, pentru 
stabilirea paternității, este 
obligatoriu să facă dovada că au 
existat legături într-o perioadă 
cuprinsă între a 180-a zi și a 300- 
a zi înainte de nașterea copilului, 
aceasta fiind considerată, din 
punct de vedere medical, 
perioada de concepție.

în cadrul acțiunii de stabilire 
a paternității se mai pot rezolva 
și alte aspecte, secundare, și 
anume pensia ce va urma să o 
plătească tatăl copilului dacă se 
va admite acțiunea, ca și numele 
pe care îl va purta copilul: numele 
mamei ori al tatălui.

Copiii născuți în afara 
cadrului familiei au aceleași 
drepturi ca și copiii născuți în 
familie. Ei au drepturi egale la 
moștenirea tatălui atunci când 
vin în concurență cu copiii 
acestuia rezultați în familie.

Un aspect ce trebuie relevat 
este acela al femeilor care, ducând 
o viață imorală, își asumă riscul 
de a nu putea stabili cine este tatăl 
copilului pe care l-au născut.

Un exemplu al unei fete care 
a dat naștere unui copil. Pentru că 
nici un bărbat nu recunoștea că ar 
fi autorul, ea a chemat în judecată 
trei bărbați, la instanțe de judecată 
diferite. în fiecare acțiune arăta că 
a întreținut relații cu bărbatul 
respectiv și că acesta refuză să 
recunoască copilul. Cum în fiecare 
dosar arăta că nu a mai întreținut 
relații cu alți bărbați, este justificată 
rușinea atunci când cele trei cauze 
au devenit cunoscute la toate cele 
trei instanțe. Z 

n
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I j

apatrizii nu pot dobândi terenuri prin 
cumpărare. Pot dobândi în schimb teren 
prin cumpărare cetățenii cu domiciliul în 
străinătate dar care au și cetățenie 
română.

- Doamnă judecător, în materie de 
tranzacții între vii privind proprietatea 

asupra pământului sunt în Lege ceva 
restricții?

- Legea nu prevede restricții!
- Ce devine atunci obligatoriu 

înaintea încheierii oricărei tranzacții?
- Ar fi de discutat despre 

publicitatea imobiliară și dreptul de 
preempțiune.

La articolul 4 legea prevede că 
, .înstrăinarea terenurilor agricole situate 
în intravilan este liberă”. Articolele 
următoare ale legii însă sunt în directă 
legătură cu dreptul de preempțiune și se 
referă la extravilan. Articolul 5 al legii 
prevede că „înstrăinarea prin vânzare a 
terenurilor agricole situate în extravilan 
se face cu respectarea dreptului de 
preempțiune al coproprietarilor, al 
vecinilor ori al arendașilor.

- înseamnă asta că proprietarii nu- 
și pot vinde pământul decât acestora?

- Nu. în acest caz proprietarul are 
obligația ca, la încheierea tranzacției, să

Legi, decrete,
hotărâri recent

• în Monitorul Oficial 
nr.289/6 august 1998 a fost 
publicată Legea pentru 
organizarea și exercitarea 
profesiunii de medic 
veterinar. Legea poartă 
numărul 160/1998.

• în M.O. nr.280/29 iulie 
1998 au fost publicate mai 
multe Ordine ale ministrului 
Muncii și Protecției Sociale 
privind aprobarea normelor 
specifice de protecție a 
muncii în domeniile:

PLĂȚILOR
9

Sub genericul acesta 
ca și sub cel mai vechi 
intitulat “Din mapa de 
decizii a Tribunalului 
Hunedoara”, cititorul 
întâlnește fapte și identități 
umane despre care este 
posibil să mai fi luat 
cunoștință prin alte rubrici 
ale ziarului și în special 
prin cea intitulată “Aflăm 
de la Poliție”. De ce 
revenim cu ele? Pentru 
rememorarea “stării de 
fapt” a valorilor ei morale 
sau generalizatoare și 
pentru a confirma un 
adevăr: fiecare faptă are 
plata ei.

AȘA a fost 
“TAXATĂ”

TALHAKU
în noaptea de 20 iunie, 

un grup de trei tineri s-au 
distrat la o discotecă. Ceva 
foarte normal. Ceea ce a 
urmat nu a mai aparținut 
normalului. Tinerii aveau 
chef de scandal, stimulați 
fiind de aburii alcoolului și 
cum la ora aceea nu se 
prea aflau în calea lor 
oameni de care ei să se 

facă dovada că a făcut publicitate 
imobiliară intenției de vânzare.

- Ș/' cum se produce o astfel de 
dovadă?

- Articolul 6 din lege spune că 
"vânzătorul va înregistra oferta de 
vânzare a terenului agricol situat în 
extravilan la consiliul local în raza 
căruia este situat terenul."

Titularii dreptului de preempțiune 
trebuie să se pronunțe în scris asupra 
exercitării acestuia în termen de 45 
de zile de la data afișării intenției de 
vânzare.

- Dreptul de preempțiune are o 
logică, o motivare?

- Are. Cumpărătorul posibil 
trebuie să aibă timp să se intereseze 
de situația juridică a terenului de 
vânzare: dacă e ipotecat, dacă e liber 
de sarcini, dacă există uzufruct și alte 
situații de limitare a dreptului de 
folosință.

- Ce-ar mai fi de spus despre 
această lege?

-Ea reglementează și problema 
schimburilor.

- Reglementările respective 
netezesc cumva calea realizării unor 
obiective de interes public fără a fi 
nevoie de expropriere în interes pu
blic?

- Legea nu face vorbire despre 
o asemenea eventualitate. Trebuie 
menționat însă că terenurile 
proprietate a domeniului public nti fac 
obiectul schimbului.

vigoare
transporturi navale; 
întreținerea drumurilor și 
podurilor; instalații 
frigorifice; produse cocso- 
chimice; morărit și 
panificație; aglomerarea 
minereurilor; proiectarea, 
execuția, repararea, 
transportul, depozitarea și 
verificarea recipientelor; 
butelii pentru gaze 
comprimate, lichefiate sau 
dizolvate sub presiune.

lege ca boala de omul 
sănătos și-au zis că în halta 
de cale ferată de la Peștiș 
trebuie să fie cineva. Și era. 
Pe o bancă se odihnea în 
așteptarea unui tren sau 
poate din alte motive Sipoș 
Ladislau. l-au cerut 10 mii 
de lei și pentru că omul nu-i 
avea l-au luat la bumbăceală 
după care l-au dezbrăcat de 
geacă și descălțat de 
adidași.

Prin sentința penală 
nr.228/1998 a Tribunalului

DID DOSARELE

trubunaluluu
HUNEDOARA

Hunedoara autorii tâlhăriei 
au primit binemeritata plată. 

Marian Bambacea - 
capul (înfierbântat) bandei - 
5 ani de închisoare. Marius 
Apostol - 2 ani și 6 luni de 
închisoare iar Codruț 
Muntean - 2 ani închisoare. 
Cum cei trei se aflau în 
stare de arest ei au fost 
judecați și condamnați de 
unul din completele 
Tribunalului care funcțio
nează în vacanța jude
cătorească.

APEVĂR.UL - CUC7LTĂB.I
• “Adevărul sosește totdeauna cel din urmă, 

pentru că are drept călăuză timpul.”
Gracian

• “Adevărul nu face atâta bine în lume cât rău 
fac aparențele sale.”

La Rochefoucauld
• “Cunoaștem adevărul nu numai prin rațiune, 

ci și prin inimă.”
Pascal

• “Adevărul așteaptă. Numai minciuna e 
grăbită.”

Al. Vlahuță
• “Cu un singur adevăr un om cumsecade își 

face mai mulți dușmani decât o canalie cu o viață 
întreagă de minciuni.”

N. /orga
• “Dacă te-ai hotărât să spui adevărul, 

pregătește-te de suferință.”
/. Brătescu-Voinești

Pagină realizată de fon CÎOCLEII

Merită, dragi tineri, să 
plătiți astfel momentele 
voastre de teribilism? 
întrebarea nu e atât pentru 
cei trei cât pentru alții care 
ar fi înclinați la fărădelegi, 
aflându-se în 
asemănătoare.

stări

PlÂU P[i\lQÎJ
ULTRAJ

Era iarnă, în februarie al 
acestui an. Frig. Frații Ionel 

și Virgil Toderașcu din 
Petroșani se “încălzeau” 
într-un bar din cartierul 
Aeroport al Petroșaniului. 
Părându-li-se că unul a 
contribuit la “încălzire” mai 
mult decât celălalt s-au luat 
la păruială împărțindu-și 
frățește pumni și picioare. 
Barmana de serviciu a 
reușit să-i determine să iasă 
și să-și continue disputa 
frățească pe terasă. Aici în 
timpul încăierării a apărut și 
patrula mixtă de ordine a 

i

Poliției și Jandarmeriei. Au 
încercat să-i despartă cu 
buna. N-a fost chip. Cei 
doi au lăsat răfuiala între 
ei și-au tăbărât asupra 
polițistului și jandarmului 
împărțindu-le pumni și 
picioare, rupându-le epo- 

■ leții, ba încercând chiar să- 
i dezarmeze. Apoi au 
dispărut. Ionel a fost prins 
relativ repede și reținut. 
Virgil a reușit să se facă 
nevăzut multă vreme, dar 
nici Poliția nu doarme.

Recent, unul din 
completele “de vacanță” 
ale aceluiași Tribunal a 
pronunțat în cazul lor de 
ultraj sentința penală 
nr.221/1998. Prin ea Ionel 
Toderașcu a fost con
damnat la un an închi
soare pentru ultraj și la 6 
luni pentru ultraj contra 
bunelor moravuri.

Fratele său Virgil a fost 
mai “norocos”: un an și 
două luni pentru ultraj și 6 
luni pentru ultraj contra 
bunelor moravuri. El însă 
mai avea de executat un 
“rest” de 552 de zile dintr- 
o altă pedeapsă din care 
fusese liberat condiționat. 
Le va executa și pe acelea 
în penitenciar. Pe afară nu 
e loc pentru zurbagii, i
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înregistrarea fiscală a plătitorilor de
%

Executivul a adoptat ordo
nanța privind înregistrarea fis
cală a plătitorilor de impozite și 
taxe. Ordonanța determină sfera 
plătitorilor de taxe și impozite 
care sunt obligați să completeze 
și să propună declarații de înre
gistrare fiscală, în vederea atri
buirii codului fiscal și eliberării 
certificatului de înregistrare fis
cală.

Astfel, sunt obligați să com
pleteze și depună declarații de 
înregistrare fiscală, în vederea 
atribuirii codului fiscal și a eli
berării certificatului de înregis
trare fiscală cei care, în con
dițiile legii, sunt plătitori de impo
zite și taxe, după cum urmează:

Constituirea Fondului Cultural National
prietate publică; 1% din înca
sările distracțiilor tip Luna 
Park; fonduri obișnuite în 
cadrul unor colaborări inter
naționale.

Sumele colectate în Fond 
se pot utiliza pentru crearea, 
păstrarea și promovarea va
lorilor culturale, sprijinirea pro
gramelor și proiectelor cul
turale, dezvoltarea relațiilor cul
turale internaționale ale Ro
mâniei, stimularea și susți
nerea proiectelor culturale 
performante propuse de per
soane fizice ori juridice de 
drept public sau privat, sprijin 
financiar, rambursabil sau nu, 
acordat unor persoane fizice 
ori juridice de drept public sau 
privat, pe bază de contract.

Guvernul României a a- 
doptat o ordonanță prin care 
se constituie Fondul Cultural 
Național. Fondul este des
tinat protejării și punerii în 
valoare a moștenirii cultu
rale, ca și dezvoltării și pro
movării valorilor culturale 
contemporane, se constituie 
din surse extrabugetare, es
te gestionat de Ministerul 
Culturii și reprezintă o sursă 
suplimentară pentru reali
zarea obiectivelor importan
te ale culturii.

Sursele de constituire a 
Fondului Cultural Național 
sunt: 5% din încasările reali
zate de agenții economici 
din vânzarea reproducerilor, 

k copiilor sau mulajelor după 

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

Guvernul a aprobat ordo
nanța privind acoperirea și 
restituirea diferențelor de 
curs valutar pentru sumele în 
valută depuse de cetățenii 
români în contul Bancorex, 
potrivit legislației în vigoare 
până la data de 31 decem
brie 1989.

Conform prevederilor le
gale existente, până în luna 
decembrie 1989, persoanele 
fizice române care lucrau pe 
bază de contracte externe în
cheiate de întreprinderile de 
comerț exterior specializate, 
erau obligate să transfere în 
țară economiile în valută re
alizate din salarii. Valuta era 
depusă la Bancorex și con
stituia una din sursele pentru

Imagine din Cairo, capitala Egiptului.

Cuvântul liber
■ ........... -........ -------------- --------------

Ordonanțe ale Guvernului
I

României
România va găzdui prima 

reuniune a reprezentanților 
bisericilor ortodoxe și 

orientale

impozite și taxe
a) persoanele juridice;
b) toate persoanele fizice, 

asociațiile familiale, precum și 
asociațiile civile fără personalitate 
juridică, autorizate, care reali
zează venituri în România, din acti
vități desfășurate pe baza liberei 
inițiative, cu excepția cazurilor în 
care, potrivit legii, veniturile obți
nute sunt impozitate prin reținere 
la sursă;

c) reprezentanții fiscali ai 
contribuabililor, împuterniciți potrivit 
legii;

d) alte persoane, asociații sau 
organizații de orice fel care 
desfășoară în România activități 
cu caracter economic, social, po
litic, sindical, cultural, filantropic

bunuri culturale publice; 5% 
din vânzările bunurilor cultu
rale mobile prin licitație; 1% 
din vânzările imobilelor monu
mentelor istorice de către 
agențiile imobiliare; 20% din 
vânzările publicațiilor cu ca
racter erotic și din vânzările 
sau închirierile casetelor au
dio de același tip; 2% din vân
zările sau închirierile discu
rilor, casetelor, CD-urilor și 
CD-ROM-urilor înregistrate; 
2% din vânzările bunurilor 
culturale de import; 2% din 
vânzările produselor de artă 
populară; 2% din încasările 
agenților economici care își 
desfășoară activitatea în in- 
cinta/spațiul de proprietate al 
monumentelor istorice pro- 

fondul centralizat valutar al 
statului.

Ordonanța aprobată de 
Guvern prevede ca sumele în 
valută ale cetățenilor români, în 
valoare de 1.801.866 dolari, 
provenite din salariile pentru 
munca prestată în străinătate, 
donații, cadouri sau alte sume 
în valută primite și economisite 
de aceștia, depuse în contul 
Bancorex și existente în evi
dența contabilă a societăților 
comerciale din turism, nede
contate până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe, 
se restituie deponenților. Resti
tuirea sumelor se va face în lei, 
la cursul de schimb al BNR la 
data intrării în vigoare a ordo
nanței, prin societățile comer- 

ori religios, precum și cele care, 
potrivit legii, au obligația să facă 
reținerea la sursă a impozitelor 
și taxelor;

e) instituțiile publice ai căror 
conducători îndeplinesc atribuții 
de ordonatori de credite, 
precum și unitățile din sub- 
ordinea acestora care funcțio
nează pe principiul mijloacelor 
extrabugetare sau cu subvenții 
de la buget și care întocmesc 
bilanț contabil distinct;

f) reprezentanțele socie
tăților comerciale sau ale orga
nizațiilor economice străine, pre
cum și alte organizații și orga
nisme internaționale care func
ționează în România.

,z

dale din turism în a căror evi
dență contabilă sunt înregis
trate.

Virarea de către Bancorex 
a sumelor de restituit la so
cietățile comerciale din tu
rism se va face în termen de 
15 zile, de la data intrării în vi
goare a ordonanței. Sumele 
încasate de societățile din 
turism nu constituie venituri 
pentru acestea și vor fi utili
zate exclusiv pentru acoperi
rea obligațiilor către depo- 
nenți. Deponenții sau moște
nitorii direcți vor încasa drep
turile bănești pe baza unei 
cereri de restituire depusă la 
societatea comercială din tu
rism, în a cărei evidență con
tabilă figurează. Cererea de

Compensații pentru 
victimele Holocaustului

Compania italiană “Assicu- 
razioni Generali” va plăti 
aproximativ 100 milioane dolari 
compensație unora dintre ur
mașii victimelor Holocaustului, 
în schimbul acceptului aces
tora de a-și suspenda acțiunea 
judiciară inițiată în SUA împo- 

; triva companiei, pe motivul că 
I ea a realizat profituri imense, 
I fără a plăti dividende, de pe 
^urma asiguraților săi evrei

Utilizarea
Fondului Special 

al Drumurilor
Publice

Executivul a aprobat ordo
nanța pentru modificarea și 
completarea Legii nr 118/1996 
privind constituirea și utilizarea 
Fondului Special al Drumurilor 
Publice.

Modificările aduse vizează:
a) adaptarea terminologiei 

de clasificare a drumurilor pu
blice la terminologia promovată 
de OG nr 43/1997: drumuri de 
interes național, drumuri de in
teres județean și drumuri co
munale;

b) reglementarea situației 
mijloacelor de transport auto im
portante în scopul utilizării dru
murilor publice în ceea'ce pri
vește obligația de a contribui la 
constituirea Fondului Special al 
Drumurilor Publice;

c) instituirea regulii ca cel 
care utilizează drumurile publice 
să contribuie în mod nediscri- 
minatoriu la întreținerea și repa
rarea acestora și limitarea numă
rului de utilizatori exceptați de la 
plată;

d) îmbunătățirea sistemului 
de control al constituirii și utili
zării fondului, spre a se evita 
neachitarea datoriilor, în prin
cipal de către marii producători 
și importatori de carburanți auto, 
autovehicule și remorci;

e) perfecționarea cadrului 
juridic pentru executarea silită a 
creanțelor la bugetul Fondului

^special al drumurilor.
*

,r
MEDIAFAX

restituire se va depune în ter
men de 90 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
a ordonanței. Sumele neso
licitate în termenul prevăzut 
vor fi returnate Bancorex.

Sumele în lei, reprezen
tând diferențele nefavorabile 
de curs valutar între 180 lei/ 
dolar, înregistrate în evidențele 
contabile ale societăților co
merciale din turism la data de 
31 decembrie 1997 și cursul în 
vigoare la data intrării în vi
goare a prezentei ordonanțe, 
se acoperă din profitul net al 
Bancorex pe anul 1997, ră
mas după plata impozitului pe 
profit și din rezervele băncii, 
existente la data intrării în vi
goare a ordonanței.

ir
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exterminați de naziști, 
informează AFP.

"Am ajuns la un acord, în 
cadrul căruia s-a convenit ca 
Assicurazioni Generali să 
verse 100 milioane dolari 
Indemizație reclamanților, 
pentru ca aceștia să-și 
înceteze acțiunea judiciară”, 
a declarat, la New York, 
avocatul companiei italiene, 
Scott Vayer.

"Dumnezeu,’omul și po
poarele" este tema celei de-a 
Xll-a reuniuni internaționale 
"Oameni și religii", care se va 
desfășura la București, în 
perioada 30 august - 1 sep
tembrie, sub înaltul patronaj al 
președintelui Emil-Constan- 
tinescu. Manifestarea este 
organizată de Președinția Ro
mâniei, Patriarhia României, 
Comunitatea Sant'Egidio și 
Ministerul Afacerilor Externe, 
informează un comunicat, 
remis agenției MEDIAFAX de 
Biroul de presă de la Palatul 
Cotroceni.

La conferință și-au con
firmat participarea reprezen
tanți din peste o sută de țări, 
conducători religioși din toate 
religiile lumii, personalități

FESTIVAL DE MUZICA BAROCA 
LA VENEȚIA 

f

miei San Rocco. Printre in
terpretele invitate să concer
teze în festival se numără 
contralta Susanna Moncayo 
și sopranele Laura Antonaz, 
Lia Serafini și Marcherita 
Tomasi.

Festivalul de muzică ba
rocă de la Veneția a început 
cu un program dedicat în în
tregime lui Vivaldi, transmite 
AFP. Festivalul va dura o lu
nă, timp în care vor avea loc 
14 concerte în sala Acade-

_______

în august 1968, Washingtonul se
temea și de o invadare a 
României de către trupele

sovietice
Pe 20 august 1968, la câ

teva ore de la declanșarea o- 
perațiunii sovietice "Dunărea" 
împotriva Cehoslovaciei, Sta
tele Unite se temeau, de ase
menea, de o invazie sovietică 
a României, a declarat un fost 
consilier al președintelui 
american din acea perioadă, 
Lyndon Jonhson, citat de AFP. 
într-un interviu acordat agenției 
slovace TASR, fostul consilier 
al președintelui Johnson pe 
probleme de securitate na
țională, Walt Rostow, a afirmat 
că fostul ambasador sovietic 
la Washington din acea peri
oadă, Anatoli Dobrînin, a te
lefonat, în cursul serii, pentru 
a stabili o întâlnire cu șeful 
executivului american. A- 
ceastă inițiativă a fost inter
pretată la Washington drept 
un semn al unei iminente in
vadări a Cehoslovaciei. O- 
perațiunea a fost, într-adevăr, 
declanșată, la ora locală 
23.00.

politice și culturale, civice și 
universitare, ambasadori și 
reprezentanți ai mass-media 
din România și din străină
tate. Lucrările reuniunii vor 
avea loc la Centrul național 
de conferințe al Palatului 
Parlamentului. Festivitatea 
de închidere va avea loc în 
după-amiaza zilei de 1 sep
tembrie 1998, în Piața Uni
versității.

Pentru prima oară, vor fi 
împreună patriarhi ai bise
ricilor ortodoxe și orientale, 
personalități marcante din 
rândul ierarhilor catolici, con
ducători reprezentând reli
giile creștină, mozaică, mu
sulmană, budhistă, shinto- 
istă, hinduistă, jainistă, sikh, 
parsi și rissho kosei kai

Walt Rostow spune că 
președintele și anturajul său, 
informați despre mișcările 
trupelor sovietice către fronti
erele României, au tras con
cluzia că URSS dorește, de 
asemenea, să invadeze Ro
mânia. "l-am avertizat pe so
vietici să nu invadeze Româ
nia", a precizat fostul consilier, 
în interviul acordat agenției 
TASR. "Nu credeam, a subli
niat Rostow, că cehii ar opune 
rezistență, însă gândeam că 
România ar putea să facă 
lucrul acesta".

România a fost singura ța
ră din Pactul de la Varșovia 
care a refuzat să ia parte la 
invadarea Cehoslovaciei de 
către trupele URSS, ale Polo
niei, Ungariei, RDG-ului și Bul
gariei. Bucureștiul a refuzat 
chiar și trecerea pe teritoriul 
țării a trupelor bulgare, care au 
fost constrânse astfel să facă 
un mare ocol, pentru a ajunge 
în Cehoslovacia.
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

•Vând teren intravilan Geoagiu 
Băi (eventual parcelat), leagăn 
pentru copil și bicicletă Pegas 
bărbătească. Tel. 216590.

• Vând teren și proiect casă, 
sat Bejan, 1330 mp, gaz. Tel. 230795, 
orele 21-23 (8484)

• Vând teren Almașu Sec, 
posibilități construcție cabană. Tel. 
223913,624731 (6366)

• Vând apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri. Tel. 231036, 
după ora 19 (6332)

• Vând casă Săulești, nr. 23 și 
pământ.Informații fam. Muntean tel. 
261619,260040 (6348)

•Vând casă, Deva, Margaretelor, 
nr.9 și pian. Tel. 626594 (6353)

• Vând casă, cu grădină în 
Băcia, lângă primărie. Tel. 054 
672191 (6359)

• Vând casă Cristur. Informații 
str. Colonie, nr. 77 (6358)

• Vând casă, sat Panc-Săliște. 
com. Dobra. Informații tel. 054 
283231-(6361)

760900 (6331)
•Vând sau schimb tractor U 650 

cu U 445. Telefon 646141 (6055)
•Vând garsonieră zona Bucegi 

Hd, preț negociabil. Inf. telefon 054/ 
711052 (8977)'

•Vând apartament 2 camere Hd, 
str. 22 Decembrie, bl CM2 ap. 60 (8975)

•Vând Volkswagen Diesel 
Microbuz cu 9 locuri, 7300 DM sau 
schimb cu act autoturism plus 
diferență, Dacia 1300, preț 7200.000 
lei. Telefon. 054/718145 (8976)

•Vând apartament 2 camere 
parter (balcon, beci), Bălcescu, bloc 
19, ap. 1. Tel. 9321 622922

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE

• Schimb garsonieră, confort 1, 
zona Mărăști, bl. 23,ap.8, etaj 1, cu 
apartament 2 camere, plus diferență, 
cu relații latei. 623933 sau 621959, 
vizibil între orele 17-18 (6368)

PIERDERI

• Pierdut permis conducere pe 
numele Lazăr Ivan, îl dedar nul. (6065)

OFERTE DE
SERVICII

• SC ANDO LUX SRL MINTIA 
Nr. 40 angajează la Barul Mureșul 
Mintia ospătari barmani cu pro
gram non-stop.

• Caut femeie îngrijire o bolnavă 
la pat și activități gospodărești. Tel. 
260925

• Asociația Națională a 
Evaluatorilor din România 
organizează în perioada 19-31 
octombrie la Deva curs de formare 
de evaluatori. Informații telefon 054/ 
712076 sau 092356876 (8978)

DECESE

ÎNCHIRIERI

•Familie serioasă căutăm
• Vând apartament 2 ca

mere.confort sporit, Minerului, bl. P.3, 
ap.4, etaj 1. Tel. 621335 (6360)

• Vând apartament 2 camere, 
str. Eminescu. Tel. 622842 (8364)

• Vând garsonieră. Deva, Gojdu, 
bl. 0.4, etaj 3. Tel. 261438 (6362)

• Vând urgent casă mare, cu 
toate dependințele și grădină de 7 
ari, în corn. Vinerea, str. Principală, 
nr. 153, lângă biserică. Relații la tel; 
062 217558, 092376290 sau 
225243 (6343)

• Vând casă, trei camere, cu 
grădină, apă, gaz, în Orăștie. Tel. 
216960 (6367)

• Vând ARO 320, fără motor și 
cutie de viteză, circular și abricht. 
Tel. 622476 (6337)

• Vând Skoda S 100, preț 
negociabil. Tel. 624540, între orele 
10-22(6274)

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

• Vând convenabil PC 286 cu 
imprimantă și radiocasetofon auto

apartament pentru închiriat, exclus 
Micro 15. Ofer 80 DM/ lună. Tel. 
223076

• închiriez tir frigorific pentru 
nunti. Informații și programări tel. 
242315, după ora 21. (8576)

•SC Ambasador SA Brad 
închiriază spații comerciale cu profil 
alimentar și industrial situate în str. 
A. lancu, bl. 43 parter. Inf. 650707 
(8532)________

DIVERSE

• Executăm la comandă prăjituri 
și torturi din ciocolată, frișcă și 
fructe, pentru nunti, botezuri, mese 
festive. Tel. 218202 (6354)

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită. 01-6388406; 
092-342628. (OP)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
prezervative speciale. 01-6376273, 
092-342629 (OP).

Brasov
Firma Austriacă Schiedel, specializată în promovarea și 

' vînzarea coșurilor de fum prefabricate, caută colaborator /reprezentant 
pentru județul Hunedoara. Firma oferă un venit atractiv pe bază 

j de comision la vînzare. Profilul colaboratorului: inginer constructor, 
specializat în construcții civile sau instalații, cu contacte locale bune în 

I domeniul construcțiilor. Experiența în domeniul vînzărilor constituie
un avantaj Cei interesați sînt rugați să sune ia telefon: 068/414460. 
068/411030 sau 092274748, ing. Orban.

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

Electrocasnice: 
E aspiratoare, 
E cafetiere, 
D? filtre, 
E hote, 
El mașini spălat vase

Arcopal și Cristal Franța

Centrale termice pe gaz și calorifere 
; cu plata în 24 de rate și avans 0,

prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL OfăȘtie.

f BAIX1KCOOP SA Hunedoara-Deva
Agenția Brad

Vinde la licitație publică autoturism Dacia 1310. Preț 
de pornire: 5.000.000 lei, fără TVA.

Licitația va avea loc în data de 27-08-1998, ora 10, la 
sediul Bankcoop Deva, str. Decebal, bl.8, parter.

Fam. îndurerată mulțumește 
colegilor și prietenilor de la SC. 
DEVATRANS Deva și FILIALA 
BRAD, precum și de la ATELIERUL 
mecanic BRAD - pentru sprijinul 
moral și material acordat în greaua 
încercare prin care am trecut la 
pierderea celei ce a fost o bună 
soție și mamă

MARIA TRIF
Dumnezeu s-o odihnească în 

pace.Soțul loan, copiii Cristina, Nico 
și Ciprian. (46283)

Familiile Ullmann anunță cu 
durere încetarea din viață a 
dragului nostru frate

ULLMANN TIBERIU
înmormântarea astăzi, 25 au

gust ora 14.00, de la capela din 
cimitirul de pe str. Eminescu

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

s.c.
SCORPION 
COMPANY 

SRL 
Cu sediul in Hunedoara, 

str. C-tin Bursan, nr.l 
Vinde la preturi• 

convenabile 
următoarele

mijloace fixe:
• Cuptor 

rotativ de pâine;
• Saviem 7 t cu 

izotermă specială 
pentru transport 
pâine.

Relații la tel: 
092/294199.

Fundația "ATENEUL ROMÂN"
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA

FACULTATEA 1)E MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 
TURISMULUI SI COMERȚULUI INTERNATIONAL9 » *

Anunță
Concurs în vederea ocupării următoarelor posturi pentru anul universitar 1998-1999
• î post de preparator Limba engleză-franceză
• 1 post de preparator Limba germană
• 1 post de preparator Limba italiană
• 1 post de preparator Cercetări și politici de marketing. Bazele marketingului
1 post de asistent Marketing în turism

Marketing internațional
1 post de asistent Monedă. Credit. Bănci.

Relații financiar-valutare internaționale
1 post de preparator Piețe de capital și burse de valori
1 post de preparator Finanțe generale
î post de asistent Finanțele întreprinderilor în turism și comerț
î post de asistent Comerț Internațional și

Politici Comerciale Internaționale
î post de asistent Management în afaceri economice internaționale
î post de preparator Merceologie și managementul aprovizionării

i ■ Știința alimentației și tehnologie culinară
1 post de lector Matematică
î post de preparator Tranzacții economice internaționale
1 post de preparator Bazele informaticii

Limbaje de programare și calculatoare
1 post de asistent Informatică economică
î post de preparator Drept comercial român
1 post de asistent Dreptul comerțului internațional
1 post de preparator Arhitectură și amenajarea turistico-economică a

teritoriului
1 post de preparator Bazele contabilității
î post de asistent Contabilitate financiară

Contabilitate și controlul gestiunii în turism și comerț 
Contabilitatea comerțului și turismului internațional 

Relații suplimentare puteți obține la secretariatul universității sau la tel: 211816, zilnic, între orele 8-15.

9 Intrați in ZONA DE INSPIRAȚIE• f

IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA
Deva, Bd. Decebal, bl.R, paner

Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

Fundația "România de mâine"
Universitatea "Spiru Haret"
Filiala "Școala Ardeleană" Blaj

Colegiul Universitar Pedagogic 
de Institutori Blaj 
Specializare desen

Autorizat prin Hotărârea de Guvern nr.294/1997
Organizează

Concurs de admitere pentru anul universitar 
19984999 la secțiile zi și f.f.

• înscrierile se facîn perioada 1 septembrie -16 septembrie, ora 
12,1a secretariatul Universității din Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr.26.

• Concursul de admitere se va desfășura la Blaj în zilele de 17, 
18 și 19 septembrie 1998.

Probele de concurs sunt:
■ aptitudini pedagogice și artistice (eliminatorie);
■ limba română-scris;
■ desen liber - probă practică.

Informații suplimentare la secretariatul Universității din Blaj, 
str. Dr. VasileSuciu, nr.26, Tel: 058/711231.

Notă: se va lua în calcul și media de la bacalaureat, ca o notă 
alături de notele de la scris și oral și se împarte la 3-

NOU

Invincibil in lupta cu betonul!
Ciocanul rotopercutor Bosch cu Turbo Power,

Ciocanul rotopcrcutor Bosch GBH 7 DE:
Eficiență maximă prin sistemul Turbo-Power - putere Ia dăltuire cu 20% 
inai mare și energie de percuție de II J. Blocarea automată a 
comutatorului de pornire la dăltuire. Randament maxim Ia găurire în 
beton, începând cu diametre de 25 mm. Design compact.
în perioada 10.08.1998 ■ 18.10.1998 pachet promotional format din: 
GBH 7 DE cu vestă Turbo Power, burghiu 030, șpiț 400 mm și 
echipament de protecție la distribuitorii Bosch.

Puterea albastră. Pentru Industrie. BOSCH @
Distribuitori scule dcdricc purtabile Bosch:

DEVA: • TOUR IMPEX - Sir. Liboiăpi, bl. L2, q). 19, tel/fax: 054230613
CONSULTING - Aicea Pdnseluiei nr. 29, telAax: 054/222561 HUNEDOARA; 
• CDA&CAMARIXJ - Str. T. VLdimircscu nr. 34, el/fox: 054724.360 ARAD: • B APD. 
- Pța Verbe it. 19, td/fex: 057/281.165 • ELECTROWEST - Str. Macului tr. 4. tel/ffo 
057/281247 • JNFAUR - Str. Poetului nr. 24, bl. A36, sc. B, ap. 1, iel/fax: 057/289050

SINTER SIOP - Str. Vasile Milea nr. 55-57, tel/fax: 057/237.467 TÂRGU JIU: 
EXPONENTIAL - Sir. Vkxna II. bl. 6, se. A, ap. 8, lel/ftix: 053/224695



Deva, Str. E. Gojdu, nr.83, tel: 227094
Vă oferă:

0 PRESTĂRI SERVICII
^reparații in construcții și instalații; 

fabricare de betoane, mortare, prefabricate 
din beton;

^>lucrări de învelitori, șarpante;
lucrări de instalații sanitare și încălzire centrală;

^lucrări de izolații și protecții anticorozive;
^lucrări de instalații electrice;
%>lucrări de pardoseli și placare a pereților;
%>lucrări de zugrăveli și vopsitorii.
0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII

%>în construcții și instalații
0 PRODUCȚIE Șl DESFACERE EN GROS Șl 

EN DETAIL
imateriale de construcții;
ielemente de dulgherie și tâmplărie; 
iambalaje din lemn.
0 ÎNCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCȚII

S/wfuii mici - iunie!

S.C.
COMAT

DEVA SA
Puteți obține, în cele 

mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ

CERAMICA, import
Yugoslavia, de la

COMAT DEVA S.A.
Informații

I

suplimentare vă 
sunt oferite la 

sediul firmei din 
Deva, str.

Depozitelor, nr. 5 
sau la

tel. 054-233137, 
interior 148.

SUCURSALA JUDEȚEANĂ 
HUNEDOARA - DEVA

anunță vânzare prin licitație publică a 
următoarelor imobile:

- Chioșc alimentar de cărămidă în suprafață de 100 
m2, situat în Călan, str. Pieței, nr. l,jud. Hunedoara.

- preț de pornire - 35.000.000 lei.
- Garaj, curte intravilan în suprafață de 76 m2, situat 

în Teliucu Inferior, nr. 58,jud. Hunedoara.
- preț de pornire 32.800.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 31.08.1998, ora

I z

10,00, la Judecătoria Hunedoara, birou executori 
judecătoresc.

Informații suplimentare la telefon 054/219591.

OR!GB OCABIB.
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VREMEA
Va fi în generai 

frumoasă, ușor instabilă în 
nord și nord-estui țării. 
Ceru! va prezenta înnorări 
accentuate și vor cădea 
averse de ploaie în zona 
amintită. Valorile minime 
aie temperaturii aerului vor 
oscila între 8-12 grade, iar 
maximele între 25-30 
grade.

ASITRANS S.A
ASIGURĂRI - REASIGURĂRI

M®DEX’
T

Ofertă specială!
> Baloți de 45 kg cu un conținut mixt de îmbrăcăminte de vară la un 
preț de numai 4.900 lei/kg + TVA
> Pungi de colectare originală la prețul extraordinar de 10.600 lei/kg+TVA

- negociabil în funcție de cantitatea cumpărată.

Din luna august vă oferim o fantastică reducere de preț de 10% la 
sortimentele de vară,

respectiv introducem oferta de toamnă-iamă la prețuri promoționale!

Informații: Tg. Mureș Orar depozit:
str. Podeni, nr.15 Luni-vineri: 9 - 17
Tel. 065/217.304 Sâmbăta 9 - 13

DISTRIBUITOR EN GROS 
DE ÎMBRĂCĂMINTE DIN IMPORT

Dacia Service Deva, 
reprezentanta 

ROMSTAL -
Angajează

Inginer 
marketing

Condiții: absolvent al 
Facultății de Construcții, 
secția instalații, posesor 
auto și permis dc 
conducere categoria B.

Se solicită curriculum 
vitae până în data de 
28.08.98. Informații la 
tel: 225840, interior 29.

ANGAJEAZA AGENT DE ASIGURĂRI 
PENTRU ORAȘUL DEVA

Vă oferim: *venituri atractive și prime; 
*pregătire și instruire gratuită; 
^ambianța de lucru stimulativă; 
*perspectiva unei cariere într-o firmă în plină 
dezvoltare.

Condiții: *abilitate în negocieri, energie și tenacitate;
*vârsta între 24 și 40 ani;
*permis de conducere auto; 
*doiniciliul în orașul Deva;
*preferabil cu experiență în domeniu.

Veți avea sarcina să organizați și să dezvoltați activitatea 
societății noastre în întreaga zonă.

*
Persoanele interesate vor trimite scrisoare de intenție și 

curriculum vitae la adresa: București, str. Gramont, nr. 8, sector 4, cod 
70534, sau prin fax nr. 01/3367071,3367073,3367061 sau 01/3369601.

Toate scrisorile vor fi tratate cu confidențialitate.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R

W FABRICA DE PĂLĂRII

CRISTINA
O Translator limba germană 

pentru deplasări in străinătate;

O Confectioner calificat - femei, vârsta maximă 
35 ani;

O Ucenic pălărier.
Informații la Biroul personal al S.C. MODE PĂLĂRII CRISTINA S.R.L.,

str. Lucian Blaga, nr.10.

E de sezon
E Motorola!

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

flîîîîtfJT- 'JK

DEALER AUT0RI2AT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX QSV

<CONNEX
Sună bine.'Pentru tine.

/ANA ELECTRONIC
Calea Dorobanților, Nr.102
Sector 1
Tel/Fax: 01/230.42.33, 01/230.42.61.

conectare gratuita
E doar pânâ la 
30 august!
CONECTARE GRATUITĂ pentru orice serviciu CONNEX 

GSM și telefonul Motorola d460 cu numai 149$!
în plus, cu noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, 

serviciul tâu din afara serviciului, poți vorbi mai ieftin seara și 
la sfârșit de săptămâna.
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PRM si cele zece porunci 
ale lui C.V. Tudor

La mijlocul lunii august, 
intr-o câmpie de lângă 
Turda, chiar acolo unde a 
fost ucis Mihai Viteazul șl se 
află in prezent un obelisc, a 
avut loc o mare adunare 
populară, organizată de 
Partidul România Mare, cu 
prilejul împlinirii a 440 de 
ani de la nașterea celui ce a 
unit sub sceptrul său, pentru 
prima dată, Muntenia, 
Transilvania și Moldova. La 
manifestarea respectivă a 
luat parte și dl Corneliu 
Vadim Tudor, președintele 
PRM și senator de București 
al acestei formațiuni 
politice, care a rostit o 
amplă cuvântare șl a lansat 
Proclamația de la Câmpia 
Turdei. Acest document a 
fost tema conferinței de 
presă inițiată de organizația 
Județeană Hunedoara a PRM 
șl care a avut loc la finele 
săptămânii trecute la Deva. 
S-a apreciat că la adunarea 
respectivă au luat parte circa 
7000 de români sosiți din tot 
Ardealul și chiar de mai 
departe. în cuvântarea sa - 
care a fost îndelung 
aplaudată, au spus devenii 
prezenți la fața locului - dl

CVT a fost foarte vehement 
cu forțele politice ce conduc 
țara apreciind că România 
se află în foarte mare 
primejdie devenind tot mal 
neguvernabilă și nu va 
putea fi condusă decât cu

mitraliera. Partidul Ro
mânia Mare, cum va ajunge 
la guvernare, va lua în cel 
mal scurt timp zece măsuri 
șl anume: • va instaura 
Dictatura legii; ova confisca 
averile realizate prin 
fraudă; ova decreta starea 
de urgență în toată 
economia; • va naționaliza 
uzinele, fabricile și celelalte 
bunuri înstrăinate în mod 
ilegal; • va organiza un 
referendum pentru reintro
ducerea pedepsei cu 
moartea pentru marii 
criminali șl violatori de 
copii, pentru o perioadă 
limitată; ointegrarea socială 
rapidă a țiganilor spre 
binele lor șl al societății; 
• va scoate, în 24 de ore,

UDMR în afara legii și va 
expulza pe cei mal radicali 
agitatori al săi; o va 
militariza județele
Harghita și Covasna; o va 
începe pregătirile pentru 
reunificarea pe cale 
pașnică a țării prin unirea 
cu Basarabia și Bucovina 
de Nord.

De altfel, pe unul 
din pereții biroului de 
care dispune organizația a 
șl fost afișat un citat din 
cuvântarea ținută de 
liderul PRM la Câmpia 
Turdei (șl nu Câmpia Turzii 
care glăsuiește: „Nu vă fie 
frică!) Eu nu vă duc la 
război, dar nici în Europa 
nu vrem să intrăm în 
genunchii".

Pe marginea manifes
tării amintite și a celor 
zece puncte redate mai 
sus organizatorii - dl Emil 
Dumitru, președintele 
organizației județene, dnii 
Mircea Nedelcu și Sorin 
Cercea, vicepreședinți, și 
dna dr Elena Popa, preșe
dinta organizației Deva, au 
oferit numeroase amă
nunte în cadrul conferinței 
de presă. (Tr.B.)

MINERI îl\l 
GREVĂ 

GENERALĂ
Minerii afiliați la Centrala 

minieră confederativă s-au 
aflat, timp de 24 de ore, în 
grevă generală. Liga sindica
telor miniere Maramureș nu s- 
a alăturat acestei mișcări de 
protest.

Greva a reunit lucrători din 
unitățile miniere, geologice și 
conexe. Liderul centralei 
miniere, Marin Condescu, a 
declarat că principalele 
revendicări ale minerilor sunt 
legate de neîndeplinirea de 
către Guvern a responsa
bilităților asumate în 
protocolul încheiat în urmă cu 
un an privind restructurarea 
industriei miniere. Au fost 
programate mitinguri de pro
test la Motru, Rovinari și 
Mătăsari.

Liga sindicatelor miniere 
Maramureș. este profund 
nemulțumită față de luările de 
poziție și comunicatele 
Confederației Naționale 
Miniere întrucât sunt 
neadevărate și încalcă statutul 
organizației. Aceasta con
sideră că nu este momentul 
acum pentru declanșarea 
grevei generale, problemele 
deosebite existente acum în 
industria mineritului trebuie 
rezolvate doar la masa 
tratativelor, declanșarea 

grevei generale fiind ultima 
formă de protest.

INDEXAREA NU
5E VA MAI
ACORDA

Liderii sindicali din SNCFR 
s-au întâlnit ieri pentru a 
analiza situația creată în urma 
deciziei Guvernului de a nu mai 
acorda începând cu data de 1 
august, pentru lucrătorii de la

LA 
ÎNCHIDEREA

EDIȚIEIf

calea ferată și metrou, o 
indexare de 10,64 la sută, așa 
cum se convenise în 
protocolul încheiat vineri, 21 
august a.c.

După semnarea acordului, 
sindicatele din transporturi 
anunțaseră că renunță la 
grevă. Liderii sindicali s-au 
arătat nemulțumiți și surprinși 
de decizia Guvernului, urmând 
să ia măsuri în consecință.

Executivul și-a motivat 
decizia prin lipsa resurselor 
financiare necesare acordării 
unei indexări începând cu 1 
august a.c. Acest lucru va 
putea fi posibil doar cu data 
de 1 octombrie a.c. când vor 
funcționa din punct de vedere 
juridic cele 5 societăți rezultate 

din restructurarea SNCFR.

RECTIFICARE
DE BUGET
în ședința de Guvern, 

ministrul de finanțe Daniel 
Dăianu s-a referit la o primă 
formă de rectificare a 
bugetului pe acest an. 
Rectificarea vizează o 
corectare a cheltuielilor cu 
aproximativ 2 procente din 
produsul intern brut, adică 
aproximativ 8000 miliarde de 
lei. Ministrul finanțelor 
consideră această moda
litate drumul cel mai puțin rău 
prin care să se evite 
evenimentele neplăcute din 
economie la sfârșitul anului 
1998 și începutul anului viitor, 
într-un context în care și țările 
vecine României au dificultăți 
financiare.

Ministrul finanțelor a 
prezentat și o schemă prin 
care se încearcă trecerea la 
recuperarea unor creanțe la 
bugetul statului, amenda
ment adus la o Ordonanță 
anterioară, elaborat îm
preună cu ministerele 
Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale, Industriei și 
Comerțului. Măsura prevede 
vânzarea de creanțe ale 
statului pentru cei care vor să 
le convertească în acțiuni. 
(M.B.)

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.

»

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

Tarife
CONNEX PERSONAL

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

Orice convorbire 
în România** 0,45 USD 0,10 USD' 0,10 USD

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.

PERSONAL
Serviciul tău din afara serviciului
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