
edilii mănâncă 
mai puțină pâine

Producția de pâine în 
sectorul de stat a scăzut cu 
12% față de valoarea 
înregistrată în a doua jumătate a 
anului trecut, informează Comisia 
Națională pentru Statistică. 
Prețul la pâine a crescut cu 18% 
față de perioada similară a anului 
trecut.

Se reia emisiunea 
“Milionarii de la 

miezul nopții” sub 
altă formă!

De miercuri, 9 septembrie 
a.c., emisiunea "Milionarii de la 
miezul nopții" se reia, dar sub 
altă formă. Noul talkshow se va 

^numi “Marius Tucă - show" și va 
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fi difuzat de luni până joi, între 
orele 19,30 - 21,00. Dar nu este 
singura emisiune care își va 
schimba fața, vor apărea altele 
noi, interesante. Tot din 9 
septembrie se va schimba și 
sigla postului "Antenal".

Bacalaureat 
numai patrd 
discipline!

Urmează să fie înaintată 
Parlamentului propunerea 
Ministerului Educației Naționale 
de reducere a bacalaureatului de 
la 6 la 4 discipline, amendându- 
se astfel Legea învățământului. 
Cele două probe eliminate sunt: 
cea la alegere între chimie, fizică, 
biologie, geografia României 
(oral) și cea de la disciplinele de 
profil (scris). Pentru cele două 
probe se vor lua, probabil, în 
considerare mediile obținute la 

disciplinele respective la 
sfârșitul clasei a Xll-a.

Inspectoratele 
școlare județene 
se restructurează

Ministerul Educației Na
ționale a elaborat un document 
prin care Inspectoratul Școlar al 
Capitalei se desființează, iar 
inspectoratele școlare județene 
se restructurează. în ceea ce 
privește aceste din urmă 
instituții, MEN intenționează să 
elimine mai multe compartimente, 
ce urmează a fi structurate în 
trei departamente: Administrativ 
- patrimoniu și personal, 
Inspecție școlară și al treilea, de 
Dezvoltare. Documentul se află 
spre analiză la sindicate, 
urmând să se stabilească 
forma finală. (M.B.)

18 școli 
românești 
închise în
Ucraina
Autoritățile ucrainene 

au decis să închidă unele 
școli românești din Odessa. 
Este vorba de nu mai puțin 
de 18 școli românești cărora 
elevii nu le vor mai putea 
trece pragul. Ce se va 
întâmpla în acest caz cu 
Tratatul cu această țară, 
care la articolul 13, în 
astfel de abateri grave, 
solicită constituirea unei 
comisii mixte de monito
rizare a aplicării tratatului. 
Și când te gândești de ceea 
ce se întâmplă la noi nu mai 
departe de ultimul ... ulti- 
matum! (M.B.)

t NAȘTEREA 
^SFINTEI FECIOARE 
(Sfântă Marie - Mică)

Cununa sărbătorilor bisericești începe cu Nașterea Maicii Domnului 
(8 septembrie) și se încheie tot cu o sărbătoare închinată St. Fecioare, 
Adormirea Maicii Domnului (15 august). Sf. Fecioară Maria a fost aleasa 
cerului pentru Dumnezeu, doamna și împărăteasa îngerilor, pentru lumea 
nevăzută, cununa Bisericii și mama creștinilor. Nașterea ei deschide 
drumul mântuirii neamului omenesc.

în Palestina de altădată, în orașul Nazaret, trăiau părinții Sfintei 
Fecioare care proveneau din alese seminții ale poporului evreu. Această 
familie era dreaptă, plină de evlavie, cu frica de Dumnezeu. Aveau de 
toate, doar le lipsea binecuvântarea cerului, nu aveau copii.

Aveau conștiința micimii în fața lui Dumnezeu, care zicea: Blestemat 
este cel ce nu are sămânța în Siansi, nu are urmași în Ierusalim (Reg. 
3,17), iar stingerea neamului era considerată blestem și coborâre în iad. 
(Facerea 37, 38). De la asemenea oameni nimeni nu putea primi hrana, 
iar în templu nu erau lăsați să intre. Venind la Ierusalim au vrut să dea și 
ei jertfa lui Dumnezeu dar au fost înfruntați de arhiereul Isahar, care cu 
vorbe grele i-a mustrat spunându-le că se află sub blestem și nu au ce 
căuta în templu. Cei doi umplăndu-se de rușine și de mâhnire au plecat 
tulburați spre casa lor, unde și-au împărțit întreaga avere familiilor tinere 
sau cu mulți prunci și au postit timp de 46 de zile, rugând pe Dumnezeu 
să asculte glasul rugăciunilor lor. A auzit Dumnezeu rugăciunea și 
suspinele lor și l-a trimis pe arhanghelul Gavriil să le vestească minunea 
mai presus de fire. Și Ana a născut o fiică, pe care, după obiceiul Legii 
Vechi, la trei zile, au adus-o la preotul bisericii spre a-i pune numele. Și 
părinții loachim și Ana au rostit: MIRIAM să-i fie numele, fiindcă este 
darul lui Dumnezeu, este împlinirea rugăciunii, este fericirea noastră, 
adică în românește MARIA - cea plină de daruri. Numele acesta se 
compune din 5 litere, care indriguiesc numele celor 5 mari și renumite 
femei din Vechiul Testament.

Prin aceasta se înțelege că toate darurile și faptele bune cu care au 
fost împodobite aceste femei la un loc le întrunește dumnezeiasca femeie 
Maria.

Pr. dr. l.O. RUDEANU 
y-' . _ — = Z

Reforma între creșteri de accize 
și reduceri de cheltuieli

-De ce s-n închis robinetul apel cnlde în Deva? 
- om cauza datoriilor către CON fi

Când colapsul econo
miei românești, im
plicit al reformei, este atât de 

aproape, Guvernul face 
eforturi disperate pentru a 
menține la suprafață corabia. 
Măsurile ultime au fost luate 
în prezența reprezentantului 
FMI, Poul Thomsen, sosit mai 
devreme decât era de 
așteptat, tocmai pentru a 
preveni ce s-a întâmplat în 
țările de la Soare Răsare, în 
Bulgaria și, mai recent, în 
Rusia. Venirea lui a fost o 
dovadă certă de susținere a 
ministrului Daniel Dăianu 
conștient de iminența 
dezastrului și cu atât mai 
hotărât de a lua măsuri. 
Mărirea taxelor și impozitelor 
suportate de populație, 

preconizată cu mai mult timp 
în urmă, nu era o soluție 
întrucât ar fi adus la disperare 
marea masă a cetățenilor 
României și așa sărăciți peste 
măsură. Cu o astfel de 
inițiativă nu a fost de acord 
nici premierul Radu Vasile, 
pentru că ar fi urmat o toamnă 
și o iarnă zbuciumate. Nici 
acum nu e sigur că 
frământările sociale și chiar 
exploziile nu vor apărea. De 
voie sau de nevoie, 
sindicatele au început să 
“înțeleagă” reforma, chiar și 
cu prețul disponibilizărilor 
pentru ca cei rămași să 
beneficieze de indexările de 
salarii promise.

într-un astfel de context 
Guvernul a combinat 

reducerea cheltuielilor 
sistemului public cu 6500 
miliarde de lei și a crescut 
accizele pe vicii (băuturi și 
țigări) și importuri (cu 3 la 
sută). Pentru prima dată 
coaliția aflată la guvernare a 
fost de acord cu aceste 
măsuri și a acceptat dialogul 
cu partenerii, după întâlnirea 
de la Cotroceni solicitată de 
președintele României, Emil 
Constantinescu, binevenită 
în cel mai critic moment 
pentru România, mai ales 
după ce UDMR a lansat la 
rândul său, ultimatumul 
cu... universitatea.

Pe un morman imens de

Mine! BODE A

(Continuare în pag. 2)

Am consemnat doar cu două 
zile în urmă că, în urma înțelegerilor 
dintre conducerile “Apaterm” 
Deva și FE Mintia, în municipiul 
Deva s-au redeschis robinetele 
apei calde, că ultimele remedieri 
vor fi terminate în zilele următoare 
și... va fi bine. Așa mi s-a spus de 
la conducerea “Apaterm” Deva, 
însă nu-i așa. Duminică, apa caldă 
a încetat să mai curgă. De ce?

Ne-a spus clar și apăsat dl 
dr.ing. Victor Vaida, directorul ge
neral al Filialei Electrocentrale Deva, 
într-o discuție avută ieri dimineață 
la Consiliul județean Hunedoara, la 
care au fost prezenți, alături de dnii 
vicepreședinți Gheorghe Dreghici 
și loan Băda, reprezentanți la vârf 
ai S.C. "Apaterm” S.A. Deva, 
specialiști de la Consiliul județean 
și FE Deva, care aveau în 
dezbatere un alt subiect, o 
investiție a FE Deva.

V

- Așa cum am anunțat și cum 
am promis, între 20 august - 1 
septembrie a.c., noi am efectuat, 
la Mintia, reparația anuală și probele 
tehnologice la toate agregatele și 
instalațiile care furnizează apă 
caldă și agent termic în municipiul 
Deva. Timp de 2-3 zile am făcut și 
probele în plin, așa că se poate da 
oricând apă caldă și căldură. Cei 
ce locuiesc în apartamente și-au 
dat seama de acest lucru. Numai 
că există un mare inconvenient. 
“Apaterm” are o datorie la CONEL 
de 12 miliarde de lei, la care se 
adaugă 8 miliarde de lei penalități. 
Din cele 12 miliarde, 7 miliarde sunt 
la asociațiile de locatari și 5 miliarde 
la instituțiile de sănătate și 
învățământ din municipiu. Dacă se 
va merge tot așa cu neplata, în 
cazul că noi am furniza apă caldă 
și căldură, datoriile ar putea urca, 
până la sfârșitul anului, la 35 de 

miliarde de lei, la o parte din ele 
acumulându-se și penalități. Or, 
în asemenea situație, noi vom fi 
puși în imposibilitatea de a ne mai 
achita costul cărbunelui către 
RAH Petroșani, acesta 
reprezentând 84 la sută din 
costul total al producției noastre 
de energie electrică și termică. 
Se știe că recent CONEL a luat 
un credit de 30 de miliarde de lei 
pentru a plăti cărbunele, 
respectiv salariile minerilor din 
Valea Jiului. în timp ce noi avem 
asemenea creanțe la "Apaterm".

- Ce-i de făcut, die director 
general?

- Noi avem dispoziții scrise 
de la conducerea CONEL de a 
nu da apă caldă și căldură până 
nu ni se vor achita datoriile. Este

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

WEST BANK DEVA
acorda dobânzi atractive la depozitele 

în lei persoanelor fizice, dupâ cum 
urmează:

X la 30 de zile - 40 % pe an
X la 90 de zile - 42% pe an

Ultimatum a! UDMR
Ori universitate maghiară, 

ori Uniunea iese de la

Informații suplimentare la telefoanele 
234480 și 234481.

După cum se știe, sâmbătă 5 
septembrie a.c., la Cluj-Napoca s- 
a reunit Consiliul Reprezentanților 
UDMR. în unanimitate, acesta a 
decis că, în situația actuală, singura 
posibilitate care îi rămâne 
organizației maghiarilor din 
România este să iasă de la 
guvernare. Decizia a fost luată în 
urma unor vii dezbateri, 68 din cei 
86 de delegați votând că “dacă 
majoritatea parlamentară nu va 
adopta, până la 3o septembrie 
1998, Ordonanța de Urgență nr. 36/ 
1997 de modificare a Legii 
învățământului în forma convenită 
în programul de guvernare (care 
face posibilă înființarea unei 
universități maghiare de stat n.n.), 
Uniunea să se retragă din guvern 
la 30 septembrie 1998”.

De asemenea, hotărârea 
reuniunii cuprinde și precizarea că 
“începând cu 7 septembrie 1998,

guvernare
UDMR nu mai consideră 
obligatorie respectarea 
înțelegerilor din coaliție, prin 
urmare: în luarea deciziilor politice, 
deputății, senatorii și conducerea 
UDMR vor considera relevante 
și obligatorii prevederile 
programului UDMR”. Hotărârea 
mai precizează că în viitor UDMR 
va avea o participare 
parlamentară activă, în cadrul 
căreia va avea inițiative legisla
tive proprii și va sprijini inițiativele 
majorității guvernamentale atunci 
când acestea coincid cu 
programul Uniunii, manifestând 
totodată deschidere în direcția 
unui parteneriatde coaliție bazat 
pe un protocol nou, clar definit.

în raportul președintelui Marko 
Bela s-a arătat între altele că “în

Valentin NEAGU

(Continuare în pag. 2)

Li Z/AKl/ /H AZ/:
• Dura lex, sed lex • Scrisoare deschisă adresată 

Președintelui României, Parlamentului și Guvernului 
României • Programe TV • Mică și mare publicitate

"Comori folclorice"
în zilele de 10-11 septembrie a.c., ia Casa de cultură din 

Brad are ioc a V-a ediție a Festivaiuiui-concurs "Comori 
folclorice" deschis tarafurilor și grupurilor instrumentale 
de muzică populară.Manifestarea este organizată de 
Inspectoratul Județean pentru Cultură, Centrul Județean al 
Creației Populare Hunedoara, Primăria Brad și Casa de 
cultură municipală Brad. (M.B.)
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durere a celor mulți, se 
înțelege că realizarea 
reformei este principala 
rațiune a actualei guvernări în 
România. De aceea, coaliția 
este hotărâtă să nu cedeze 
discordiilor politice în scopul 
declanșării unor noi crize și 
stoparea declinului eco
nomic. Coaliția este obligată 
la astfel de măsuri de Fondul 
Monetar Internațional care, 
dacă cu câțiva ani în urmă, era 
mai înțelegător cu ce se 
întâmplă la noi.în țară, acum 
nu mai acceptă nimic datorită 
evoluțiilor din economia 
românească din ’97 și '98, 
conjuncturii economice 
internaționale. Negocierile din 
toamna acestui an vor fi mult 
mai dificile. Pe lângă deficitul 
bugetar acceptat să crească 
de la 3,7 la sută la 4,6 la sută, 
se adaugă și unul al balanței 
comerciale, adică diferența 
dintre importurile și 
exporturile României. Practic,

»-■ ■ - ------- -- — — ✓

Ori universitate maghiară, ori Uniunea 
iese de la guvernare

(Urmare din pag. 1)

ultimul timp, coaliția guverna
mentală s-a abătut de pe drumul 
european pe care decisese să 
ducă România și a pășit pe un 
drum pe care UDMR nu mai este 
dispus să-l urmeze în calitate de 
partener".

Practic, hotărârea “miniparla- 
mentului UDMR" de a scoate 
Uniunea de la guvernare este un 
ultimatum dat coaliției parla
mentare, iar reacțiile oamenilor 
politici cu privire la aceasta 
exprimă, cel puțin până acum,

MARȚI 
septembrie

tvr i
9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Salutări de la Vâlcele (em. pt. 
persoanele cu handicap)
15.30 Arhive românești (r) 
16.00 Em. în limba maghiară 
17.00 Ch. Chaplin: „Charlott 
se întoarce acasă târziu”; 
„Hot dogs” 18.10 Simba, 
regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 296) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport 
21.00 Aguirre, mânia zeilor 
(dramă SUA/RFG 1972) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 
Festivalul internațional „G. 
Enescu”

TVR 2
9.00 Baywatch (s/r) 10.00 

în fața dv. (r) 11.00 Lumea 
\,sălbatică a animalelor (do) 

românii au continuat să con
sume și în acest an mai mult 
decât au produs, adică se 
muncește prost și, totuși, 
se consumă mult. Și aceasta 
numai din cauza celor care 
s-au succedat la guvernare, 
incapabili de programe 
viabile de reformă. De fapt, 
nu știm nici acum încotro 
mergem.

Presa a reliefat în dese 
rânduri ineficiența reformei, 
faptul că se bate pasul pe 
loc. S-au scos în evidență 
căile de îmbogățire 
necinstite a unora, jaful la 
nivel național la care s-a 
ajuns. Poate de aceea, TVA 
pentru tipărituri și hârtie a 
fost ridicat la 11 la sută. 
Presa trebuia pusă, cumva, 
cu botul pe labe. E dureros, 
dar...

Sunt câteva măsuri luate 
de guvernanți. Vor mai 
urma, probabil, și altele cât 
de curând - benzina, 
alimentele etc.

îngrijorare, consternare sau 
indignare.

*Ce va fi, vom vedea. Cert este 
că în opinia unor politicieni o 
asemenea retragere ar fi 
dăunătoare pentru Uniune. O 
asemenea temere există chiar în 
concepția unor lideri ai UDMR. 
Marko Be1" spunea, bunăoară, în 
legătură cu acest lucru: "N-avem 
cum să tragem foloase, doar 
dezavantaje, pe care le vom 
resimți. Dar există o limită peste 
care nu mai putem merge pe același 
drum, care e greșit”. El a mai spus

11.30 Scena politică (r) 11.55 
Un cântec pt. fiecare 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.00 Macedonia în căutarea 
identității (do) 15.10 Limbi 
străine: franceză 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00
Dragostea contează (s, ep. 
3) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Festiva
lul Internațional „G. Enescu”
19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Natacha (s) 22.00 
Teatru TV: „Uniforme de ge
neral”

ANTENA!
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Caracatița 2 (s/r) 12.00 Omul 
cu o mie de fețe (s/r) 13.00 
Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seaFa? (div./r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sirenele 
(s, ep. 1) 15.10 Descoperiri: 
Tropical Snow (do) 16.05 
Iluzii (s, ep. 39) 17.00 Sandra,

(Urmare din pag. 1)

o măsură dură, însă nu este altă 
soluție. Să nu uităm că peste o lună 
și jumătate, poate mai puțin, va 
trebui dată și căldură în 
apartamente, școli, spital. Este 
inadmisibil ca din energia termică 
pe care am livrat-o iarna trecută în 
municipiul Deva să ni se plătească 
doar 30 la sută, iar de la începutul 
acestui an Spitalul județean să nu 
plătească nimic.

- Știți și dv că sunt bani puțini.
- Perfect adevărat, însă 

Consiliul local trebuie să-i 
repartizeze în mod echilibrat. Din 
aprilie ne tot promit primarul și 
viceprimarii Devei că ne plătesc 
luna viitoare, și iar luna viitoare,

COMERȚUL - ACEST SENSIBIL 
BAROMETRU AL CALITĂȚII VIEȚII 

f r

“Când nu te apără 
nimeni, te aperi singur”

Ziarul nostru a inserat în coloanele 
sale, prin opinii ale cetățenilor, faptul că 
în piața din Deva, dacă nu ești atent, 
unii vânzători înșală la cântar. Zvonul a 
circulat repede, devenind cunoscut 
acest necinstit obicei, tocmai pentru că 
au pățit-o mai mulți cumpărători. Chiar 
apostrofați în mod repetat, cei care 
procedează așa nu s-au lăsat de nărav. 
Oricum, cine a fost o dată tras pe sfoară, 
a doua oară se apără, ocolind pe 
negustorii incorecți care prin șiretlicuri 
de ei știute fac ca balanța să încline în 
favoarea lor.

Am reamintit cititorilor situația 
pentru că zilele trecute o potențială 
cumpărătoare a solicitat struguri, purtând 
în talerul cântarului doi ciorchini. “Un kil 
și 200" - a constatat cu repeziciune 
vânzătorul. "Nu se poate - i-a replicat 
cumpârătoarea, sunt doar doi ciorchini." 
“Păi, mai sunt și câteva boabe...” la 
care dna i-a mulțumit pentru servire și a 
plecat mai departe. Când prețul este de 
8500 de lei kilogramul, avem, firesc, 
pretenția să fim serviți corect.

“Dacă nu-i șefa, noi ce 
să vă spunem?”

încercând să surprindem aspecte 
legate de modul în care este servit 
^hențuHnmațjazjnejjjmintratvineri

ziariștilor că majoritatea din 
Guvern nu va fi afectată de 
plecarea UDMR, în schimb 
Uniunea va rămâne singură. S- 
a apreciat, de asemenea, că, deși 
sunt puține șanse, UDMR va 
încerca să schimbe situația prin 
contacte cât mai multe. Matko 
B "ms’afirmat:” Avem miniștri, 
secretari de stat, alți demnitari și 
funcționari și ddci trebuie 
pregătită o astfel de ieșire încât 
să nu sufere nici instituțiile, iar 
locurile rămase să fie ocupate 
în liniște”.

prințesa rebelă (s) 18.00 
Decepții (s, ep. 21) 19.30 Dal
las (s, ep. 83) 20.20 Glasul 
inimii (f. SUA1990, p. II) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor 
(s, ep. 63) 23.00 Știri/Sport 
23.15 Cape Canaveral (s, ep. 
19)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.45 Alien (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 13.00 Audiența 
națională (r) 14.00 Punctul 
pe I (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 115) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Suflet de femeie (s, 
ep. 26) 18.45 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Spitalul 
de urgență (s, seria IV, ep. 
1) 21.30 Pensacola - Forța 
de elită (s) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Veronica (s, ep. 1) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Profesiunea mea, 
cultural .00 Seaquest (s, ep. 
32)

■ De ce s-a închis robinetul 
apei calde în Deva?

numai să vină bugetul, a venit și 
bugetul, însă nimic. Deci, problema 
nu este la noi, este la ei. Eu am 
anunțat despre aceste lucruri și 
conducerea Consiliului județean și 
conducerea Prefecturii, să caute 
soluții. Deocamdată nu s-au găsit. 
Sper să se găsească.

- în ce ne privește, a ținut să 
precizeze dl Liviu Antal, directorul 
S.C. "Apaterm" S.A. Deva, noi ne
am făcut un program de 
recuperare a datoriilor de la 
asociațiile de locatari și de plată a 
lor, eșalonat, către FE Deva, până

după-amiază prin câteva din cartierul 
Dacia și din strada 22 Decembrie.

La Alimentara nr. 11, în jurul orei 
17,00, nu era decât un singur cumpărător. 
Existau mărfuri diversificate - veselă, 
chimicale, chiar și pături. Bineînțeles, pe 
lângă cele alimentare. Dar, cum au spus 
în final cele două vânzătoare - căci în 
primele minute au refuzat să schimbe 
vreo vorbă cu noi, invitându-ne să revenim 
“mâine", când va fi și șefa prezentă - 
“clienți sunt foarte puțini.”

Comerț se făcea și pe trotuarul din 
față, unde cel puțin patru vânzători 
ambulanți, în pofida ploii ce nu contenea, 
își etalau mărfurile aduse din Ungaria 
care cum puteau, făcând concurență 
serioasă magazinelor.

“Vânzările merg destul 
de bine”

Așa considera vânzătoarea Marcela 
Curetean de la magazinul 1 "Avicola". în 
pofida timpului ploios, se făceau totuși 
cumpărături. “în general, merge” - afirma 
dna Curetean, valoarea vânzărilor zilnice 
fiind de aproximativ două milioane de 
lei. Erau expuse în vitrina unității pungi 
cu pui, ficat și pipote de pasăre, piept 
de pui, tacâmuri. Acestea erau 
preambalate și în cantități mai mici, astfel 
încât să-și permită oricine să cumpere, 
inclusiv cei cu venituri mai modeste sau 
cu pensii mici.

“într-o zi mai mulți, altă 
dată mai puțini”

în urma discuției cu salariatele de la 
Alimentara 92 (strada 22 Decembrie), s- 
a conturat ideea că numărul 
cumpărătorilor diferă de la o zi la alta. 
Vineri, în jurul orei 18,00, doar o persoană 
intrase să cumpere. Cu greu am reușit 
să obținem o opinie din partea personalului 
pe motiv că “șefa nu-i aici". în cele din 
urmă, dna Dorica Fâlămaș ne-a spus: 
"Aprovizionarea se face în condiții bune. 
Avem produse de calitate, ieftine, ni se 
aduce marfă bună, diversificată (ceea 
se poate vedea, într-adevăr- n.n). Avem 
și clienți, într-o zi mai mulți, în alta mai 
puțini și, deci, vânzările diferă și ele în 
func*'" de numărul solicitantă"- de -"?-'’iri 
Concurența e într-adevăr mare, dar ce 
să facem?"

Alături, magazinul nealimentar 
(aparținând de magazinul 92) etala 
chimicale, veselă și porțelanuri, papetărie, 
jucării pentru copii, câteva articole 
electrice, cosmetice/"Clienți sunt - afirma

PRIMA TV
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a.

9.30 Marielena (s/r) 10.15 Te 
iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Miste
rioasa doamnă (s/r) 13.00 
Cireșarii (f. România ’84) 
15.00 Marielena (s) 16.00 Te 
iubesc (s, ep. 1) 16.30 Din 
toată inima (s) 17.30 Uneori 
avem aripi (s) 18.30 Sărmana 
Maria (s) 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
166) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Tenis US 
Open (rez. zilei) 22.30 Tocuri 
înalte (co. Franta/Spania 
1991)

AGASA
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/ 
r) 12.0 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, ep. 26) 18.00 Călătorii în 

la sfârșitul anului și ne respectăm 
această obligație. Probleme 
rămân cu școlile și cu spitalul, 
unde nu avem voie să întrerupem 
apa caldă și căldura.

Fiecare are dreptate, însă 
trebuie de acum să înțeleagă 
toată lumea că orice serviciu 
trebuie plătit. Din păcate, ajung 
să sufere și oameni care își 
achită la timp datoriile către 
"Apaterm”, deoarece unii nu pot 
să plătească, unii nu vor, iar alții 
o scaldă (...în apă rece - n.n.) cu 
promisiuni și justificări. Nu mai țin..

vânzătoarea Olivia Holdean vânzările 
sunt în general bune. Având diversitate, 
omul care intră tot cumpără ceva."

“Mărfurile abundă, 
dar salariile sunt mici”

Pe aceeași arteră comercială, 
funcționează Magazinul 6 al SC Cetate 
Deva. Unul dintre numeroasele maga
zine ale societății. “Cel mai mare 
magazin al firmei” - cum considera 
vânzătoarea Irina Ciopei. Se vindeau 
aici - pe lângă pâine și produse de 
panificație - și făină albă, zahăr, 
pesmet, conserve, sucuri, țigări, cafea, 
dulciuri. “Altfel nu s-ar justifica spațiul", 
ce-i drept cam întins al magazinului.”

Solicităm și opinia unei dne aflate 
în unitate: “Mărfuri sunt din abundență, 
dar salariile sunt foarte mici în raport 
cu prețurile. Lucrez și eu și soțul (am 
terminat amândoi facultatea în urmă 
cu 20 de ani), avem doi copii și nu ne 
ajung banii de la un salariu la altul. 
Sunt mărfuri foarte multe aduse și de 
dincolo și interne - că acum cu 
economia de piață au apărut numeroși 
producători de pâine (ca să mă refer 
la acest produs), dar populația nu are 
bani." Opinia dnei ing. Maria Bădilă a 
fost susținută și de dna Ana Maria 
Berki.

* * *

Datorită acerbei concurențe, 
numărului mare al celor care fac 
comerț, sunt magazine în care 
desfacerea este anemică. Mai ales 
acolo unde sunt amplasate unul lângă 
celălalt și vând cam aceleași mărfuri.

Am întâlnit în raidul nostru și 
persoane mai optimiste, dar în cele 
mai multe unități prin care am trecut 
s-a putut observa apatie, pesimism, 
o acceptare a situației așa cum se 
prezintă ea. Rafturi pline de mărfuri 
ocupă spații mari în care destul de 
rar intră câte cineva să cumpere. 
Pentru că comerț cu de toate se face 
pe trotuare, la colț de bloc, în 
intrânduri, în piețe. încât vrând- 
nevrând te întrebi: este o activitate 
eficientă, câștigă ceva angajații din 

nerț, nu există pc ' îep.'.t' .-ii 
unor produse? Nu comentăm. Noi 
doar am observat, am reținut, am 
consemnat și poate timpul va rezolva 
problemele. Căci sunt prea mulți cei 
care cumpără spre a revinde și mai 
puțini care trudesc pentru a produce.

Estera SÎNA

lumi paralele (s) 19.00 Știri ? 
19.45 Alo, Costinești! (div.) 
20.00 Meșterul casei (s)
20.30 Rivalii (do) 21.20 
Stafia lui Scotty (dramă 
Canada 1996) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe; în 
spatele ușilor închise 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.05-22.20 
Știri locale

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

11.00 Sportul hunedorean 
(r) 16.35-17.30 Program 
muzical 17.30-17.35 
Promo-publicitate 17.35- 
17.55 Program folcloric 
17.55-18.00 TELEX (știri lo
cale pe scurt) 22.05-22.15 
Știri locale ___________ y

neeeșceț
Marți, 8 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Mintea vă este la problemele 
de serviciu căci nu știți cum 
să le dați de capăt. în ultima 
clipă vă vine o idee salvatoare.

3 TAUR 
(21.IV - 21.V)

Acordând atenție neca
zurilor altora le uitați pe ale dv. 
Relațiile cu persoanele de sex 
opus vă avantajează. Telefonul 
unui coleg vă surprinde.

Z> GEMENI 
(22.V ■ 22.VI)

Deși nu sunteți într-o formă 
fizică bună doriți să încercați o 
excursie pe un traseu deo
sebit. Persoana iubită decide 
pentru dv.

Z> RAC
(23.VI - 23.VII)

Nu insistați, oricât de mult vă 
doriți schimbările profesionale. 
Ascultați sfatul unei persoane 
vârstnice în legătură cu 
propunerea ce vi s-a făcut.

3 LEU
(24.VII - 23.VIII)

Aveți o zi bună, primiți 
răspunsuri favorabile la cereri 
făcute cu mai mult timp în 
urmă. Fiți diplomat și nu arătați 
ce simțiți.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Partenerul de viață riscă să 
piardă niște bani datorită unor 
prieteni. Ocupați-vă de afa
cerile lui căci e în avantajul 
amândurora.

3 BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Vă tentează propunerile 
care vi se fac dar simțiți nevoia 
să fiți mai rezervat. Vă puteți 
asuma unele lucruri căci vă 
avantajează conjunctura.

3 SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Primiți o aprobare de bursă 
sau un rezultat pozitiv la un 
examen, deci vă puteți relaxa. 
Sprhxtorjțj realizarea part<= 
nerului de viață.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunteți până peste cap 
prins în calcule și socoteli. 
Făcând bilanțul cheltuielilor 
casnice aveți o surpriză 
plăcută. Posibil să aveți o 
realizare. Dar n-ar strica să 
mai treceți pe la medic.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Participați la o petrecere la 
care vi se face o mulțime de 
complimente și o propunere de 
colaborare. Nu acceptați 
imediat, puneți condiții.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Aveți de primit bani, așa că 

puteți face cumpărături. Vă 
puteți permite chiar o mică 
nebunie, achiziționând un 
obiect de decor de mult ochit.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Vă așteaptă o zi deosebită, 
material dar și sentimental 
situația e profitabilă. Vă puneți 
de acord cu persoana iubită în 
chestiuni delicate.
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Pițurcă pe un 

drum bun 
GERMANIA - 

ROMÂNIA 
1-1 (0-1)

Sâmbătă, în Malta, repre
zentativa de fotbal a României a 
dat piept cu puternica echipă a 
Germaniei. într-un timp foarte scurt, 
elevii lui Victor Pițurcă, ce a preluat 
comanda de la Anghel 
lordănescu, au dat dovadă de 
curaj “legând” două amicale cu 2 
echipe bine cotate în fotbalul 
internațional, pe Norvegia (0-0 în 
deplasare), au susținut apoi prima 
partidă din grupa a Vil-a în 
preliminariile Campionatului 
European “2000" în compania 
echipei Statului Liechtenstein și, 
după numai 3 zile, au jucat cu 
Germania. în primul rând să 
subliniem că lui Pițurcă nu i-a fost 
teamă că va suferi eșecuri ce l-ar 
fi putut costa, că va strica în acest 
caz palmaresul tricolorilor.

Spre bucuria numeroșilor 
suporteri ai naționalei noastre ce 
au putut urmări și pe micul ecran 
aceste trei partide ale românilor, și 
satisfacția lui Pițurcă, aproape în 
întregime aceeași formație, cu 
puține schimbări spre final, 
tricolorii au jucat și sâmbătă, 
ofensiv, cu un apreciabil apetit, 
într-un frumos și spectaculos 
desen tehnic și tactic. în prima 
repriză echipa noastră a presat 
serios echipa Germaniei, obligând- 
o să se apere supernumeric. în 
urma unor atacuri bine concepute, 
în viteză, în min. 35, Adrian llie n-a 
putut fi oprit decât prin fault, în 
careu. Lovitura de la 11 metri a fost 
transformată de Moldovan și 1-0 
pentru tricolori. La numai câteva 
minute, Adr. llie trimite din careul 
mare o “chiflă" spre vinciul porții lui 
Kahn și mingea lovește bara. 
Românii au fost egalați abia în min. 
86 prin golul realizat de Herhinger.

România: Stelea, D.
Petrescu, Ciobotariu, Gh. 
Popescu, Bătrânu, Gâlcă, D. 
Munteanu, FI. Petre, Cătălin 
Munteanu, Moldovan, Adr. llie

în meciul ROMÂNIA - 
LIECHTENSTEIN (de miercuri), 2 
septembrie, în preliminariile “EURO 
2000 “, 7-0 (4-0). Au marcat Gică 
Popescu, C. Munteanu, Adrian llie 
(3), V. Moldovan și Zech (autogol). 
TRICOLORII AU ALINIAT 
FORMAȚIA: Stelea (81 Lobonț), D. 
Petrescu, Bătrânu, Gică Popescu, 
Contra, FI. Petre, C. Munteanu (71 
Săbău), Gâlcă, D. Munteanu, Adr. 
llie (68 Mihalcea), V. Moldovan. 
_____________ S. CERBUy

ft P/K/ZM

Victorie ce-i poate relansa pe deveni

VEGA DEVA -
GAZ METAN MEDIAȘ 

2-1 (1-1)
*

Intrați bine în strânsoarea subsolului din clasament, 
devenii au așteptat cu emoție acest joc, dar și cu speranță 
că vor sparge gheața și vor obține mult râvnita victorie, 
prima după 6 etape. Și nu a fost deloc ușor! Oaspeții, 
însoțiți și de două autobuze cu suporteri, au venit la 
Deva să obțină victoria. Ei nu numai că au opus o dârză 
rezistență de-a lungul celor 90 de minute de joc, dar ajj 
întreprins câteva cotraatacuri foarte periculoase la poarta 
lui Ciobotariu. Nu întâmplător au și luat conducerea și la 
1-0 au ratat o imensă ocazie de a majora scorul, ceea 
ce ar fi putut schimba soarta acestei partide.

De la primul fluier al arbitrului C. Ene din București, 
apărarea oaspeților a avansat cât mai mult în fața 
careului de 16 metri, având indicația din partea 
antrenorului Jean Gavrilă de a ține 
la distanță înaintarea adversă, de a 
“tăia” din fașă acțiunile ofensive ale 
gazdelor. Devenii inițiază totuși pe 
stânga câteva acțiuni ce-au pus în 
pericol poarta oaspeților: în min. 3, Gigi Ștefan centrează 
în careu, apoi în min. 8 Tănasă execută o lovitură de la 
20 m destul de periculoasă pentru ca un minut mai târziu, 
Naniu să rateze din centrul careului de 16 m, trăgând 
slab, în brațele lui Filip. în minutul 10 asistăm la primul 
atac periculos al fotbaliștilor din Mediaș, prin Claudiu 
Șomfălean, care greșește o pasă decisivă. în min. 13, 
după ce devenii beneficiază din nou de o lovitură liberă 
de la 22 de metri, Luca trimițând balonul pe lângă bara 
din stânga a porții, CI. Șomfălean este deposedat în ul
tima clipă de Tănasă pentru ca peste alte două minute, 
Callo să scape singur și noroc pentru deveni că Ciobotariu 
a reușit să iasă și să respingă balonul cu piciorul, în 
tușă. Ce nu izbutesc gazdele în minutele 19 (lanu) și în 
min. 25, Berindei, ratând două bune ocazii de a deschide 
scorul, reușesc oaspeții în min. 29: la un nou atac 
declanșat pe stânga, Boruncoi centrează în careu la 
Hand care șutează spre colțul lung al porții și CI. 
Șomfălean venit în viteză reia din apropiere în plasă 0-1. 
în min. 38, oaspeții ratează o mare ocazie, Callo intră în 
careu, Ciobotariu iese în întâmpinare și Callo în loc să 
paseze în careu lui Vitan, încearcă el, dar ratează. 
Gazdele egalează în min. 45 când, la o lovitură liberă 
indirectă, Luca execută în zid, mingea revine la Preda 
și cu un șut puternic înscrie:1-1.

Și în repriza a ll-a, devenii își mențin dominarea 
teritorială, creează câteva faze fierbinți în careul advers, 
beneficiază și de câteva lovituri din preajma careului de 
16 metri, dar balonul nu intră în poarta lui Filip. Redăm 
numai câteva ocazii irosite de gazde pentru a-și asigura 
victoria: în min. 48, Naniu trece de 2 apărători și nu-l 
poate învinge pe portar, în min. 54, Popa, 58 Naniu, 62 
Gigi Ștefan - s-au aflat în situații foarte bune de a înscrie, 
dar au ratat. Să mai amintim că în minutele 52 (Luca) și 
63 (Tănasă) au greșit de puțin ținta la 2 lovituri libere din 
apropierea careului. Și totuși, în ultimul minut de joc, s-a 
făcut dreptate! La o centrare a lui Danciu, Preda 
(neobosit pe întreaga durată a meciului) s-a înălțat și cu 
capul a trimis balonul în poartă. O victorie muncită, pe 
deplin meritată, care poate relansa echipa, întărindu-i 
moralul pentfu partida viitoare, tot la Deva, cu ASA Tg. 
Mureș.

Vega Deva: Ciobotariu, Danciu, Tănasă, Berindei, 
Voinea (48 Duță), Popa, Luca, Preda, Naniu, lanu (57 
Chiliman), Gigi Ștefan (76 Răican).

Sabin CERBU

Chimica Târnăveni 
- F.C.Corvinul 

2-1 (l-O)
F.C. Corvinul s-a deplasat la Târnăveni cu dorința 

nedisimulată de a obține primele puncte în 
confruntările de “afară”. Pe un gazon excelent, ei au 
început ofensiv partida și în min 5, N.Mitrică a șutat 
periculos, de la 18 m, pentru ca în min. 17 Procorodie 
sa șuteze de la 27 m, Chebuțiu era bătut, dar balonul 
s-a scurs pe lângă.

Gazdele, care.nu mai gustaseră victoria din prima 
etapă, au simțit pericolul și în min. 29 Radu nu poate 
să-l învingă de la 4 m pe Ceclan, care a respins în 
bară. Trei minute mai târziu, Pusztai îl atacă dur din 

spate pe Procorodie și în loc de “roșu” 
centralul Vezigeanu îi arată doar “galben”, 
în min. 41 Păcurar reia din poziție excelentă 
cu capul dar prea slab, pentru ca în ultimul 

minut al reprizei să se deschidă scorul: Pusztai 
șutează din interiorul careului, Ceclan plecase pe 
minge, însă nefericit Haidiner schimbă direcția 
balonului (autogol) și 1-0.

Repriza a doua începe tot cu hunedorenii la timonă, 
N.Mitrică înceroând să-și pună coechipierii în poziții 
favorabile. în min. 60, M.Dinu trimite o minge lungă în 
careul de 16 m, Chebuțiu prinde în fața lui Sterean, 
dar surprinzător, îi aplică “liberoului” hunedorean o 
“talpă” în stomac. Aproape de fază, Verigeanu 
acordă din nou dar “galben” în loc de “roșu” și pe
nalty. A transformat cu multă siguranță N.Mitrică și 
se părea că meciul era în mâna corviniștilor. A venit 
însă “gafa” din min 64 și totul s-a destrămat. 
Procorodie (foarte bun până atunci) s-a complicat 
inutil la 18 m lateral, Marcadonatu i-a “suflaf’mingea, 
a centrat pe jos la colțul scurt și deși flancat de 
Haidiner, Pusztai a reluat în colțul scurt 2-1. Trei 
minute mai târziu, Verigeanu a greșit din nou, când 
Sterean i-a faultat în careu pe același Pusztai și nu a 
acordat 11 m. Corviniștii nu au mai avut puterea să 
revină, cu toate că în min. 76 și 78 Sandor și Scarlat 
s-au aflat în poziții bune. Partida se încheia cu ratarea 
lui Marcadonatu care singur de la 14 m a șutat peste.

F.C. Corvinul pierde astfel din nou afară, pe fondul a 
două greșeli individuale, dar și al faptului că nu a 
“știut” să “țină” cele două piese de rezistență ale 
târnăvenilor, Marcadonatu și Pusztai. Așa cum 
remarca și Oc.Cojocaru (președintele F.C.Corvinul), 
băieții s-au dăruit în teren, dar punctele din deplasare 
se lasă în continuare așteptate.

Iritant arbitrajul vâlceanului Fl.Verigeanu.
F.C.Corvinul: Ceclan-Haidiner, Sterean, Chira, 

Procorodie, Chezan (min.80 Gheară), M.Dinu (77 
R.Andrea), Ccțștăchescu, N.Mitrică-Păcurar (’67 
Scarlat), Șandîr.

ion BĂDiN

Goluri superbe, eficacitate 
îmbucurătoare

MINERUL CERTEJ - 
PETROLUL ORĂGĂȘANI 

5-1 (1-1)
Desconsiderându-și adversarii, minerii au început mult 

prea relaxat jocul. Și această relaxare i-a costat. In minutul 
patru, Nicolae a interceptat o minge la mijlocul terenului, l-a 
deschis în adâncime pe Dumitrescu care din careu cu un șut 
fără preluare l-a învins pe Dobre ieșit în întâmpinare și: 0-1. 
Patru minute mai târziu, la o nouă nesincronizare a defensivei 
dirijate.de Stroia, Dimoiu a ratat majorarea scorului. Aceste 
două ocazii ale oaspeților au avut efectul unui duș rece astfel 
că minerii s-au trezit la realitate. în minutul nouă, după o 
învăluire Tăgârță - Banc, derulată pe banda dreaptă, ultimul 
a centrat, iar Rădos bine plasat a deviat la colțul lung egalând 
situația pe tabela de marcaj: 1-1. A urmat apoi în minutul 12 
un moment care ar fi putut fi decisiv, dar zeița Fortuna s-a 
dovedit de partea celor puternici. Ciornei a executat excelent, 
cu pământul, o lovitură liberă de la 22-23 de metri, Dobre era 
bătut, dar mingea a lovit bara. După acest început furtunos, 
jocul s-a mai liniștit. Până la pauză, ostilitățile s-au derulat 
sub semnul echilibrului cu multe și frumoase ocazii de gol la 
ambele porți.

în repriza secundă inițiativa a aparținut mai mult minerilor. 
Golul psihologic de 2-1 a fost marcat în urma unei faze 
superbe. în minutul 49 "dispecerul" Țibichi l-a deschis pe 
aripa dreaptă pe Fartușnic, acesta a centrat iar Hanganu a 
înscris cu călcâiul un gol de mondiale, cum numai un fost 
golgeter poate reuși. Cinci minute mai târziu, la o fază 
prelungită de atac în care apărătorii oaspeți au respins mai 
multe șuturi ale minerilor, Rădos a lobat cu măiestrie în stil 
Del Piero peste întreaga apărare și a majorat diferența la 3- 
1. La acest scor când conturile erau practic încheiate s-a 
jucat la spectacol, pentru public. Oaspeții au alergat cu 
înverșunare după cel de al doilea gol. Dar deși au marcat, în 
minutul 76 prin Dumitrescu, golul a fost anulat datorită unui 
ofsaid. în schimb, în minutul 87, după ce portarul Tânăsie a 
respins șutul lui Hanganu, Tăgârță a reluat din apropiere și: 
4-1. Și, în fine, în minutul 90, după o pasă cu călcâiul a lui 
Țibichi, același Tăgârță a șutat sec din marginea careului și 
a stabilit scorul final: 5-1.

La sfârșitul partidei loan Petcu, antrenorul Minerilor, se 
arăta satisfăcut de creșterea de formă a lui Hanganu și de 
eficacitatea îmbucurătoare a celor trei vârfuri de atac cu 
care s-a lucrat foarte mult la antrenamente - fazele de finalizare.

MINERUL: Dobre - Fartușnic, Bozga, Stroia, Filip - 
Polverea, Țibichi, Șandor (4 Banc - 62 Scurtu), Hanganu - 
Tăgârță, Rădos (66 Pisoiu).

PETROLUL: Fier (56 Tănăsie) - Ciortan, Nica, Călinoiu, 
Mordoiu - Ganță, Blăjan, Dimoiu (24 Popa), Ciornei - 
Dumitrescu, Nicolae.

Ciprian MARiNUȚ

Faza din care Minerul Certej a egalat prin Rădoi.
Foto: Traian MÂNU

Rezultatele etapei a Vi-a: Poli lași - 
Precizia Săcele 2-1; Metrom I.B. 
Nitramonia Făg 3-0; Poiana Câmpina - Dacia 
Brăila 2-0; FC Brașov - Laminorul R. 4-0; 
Dun. Galați - Cimentul Fieni 1-1; Sportul 
Stud. - Tractorul Bv. 2-0; Petr. Moinești - 
Chindia Târg. 2-1; Midia Năvodari - Rocar 
Buc. 2-1; Gl. Buzău ■ Rulmentul Alex. 0-0.

Rezultatele etapei a Vi-a: U.T.Arad - Poli 
Timișoara 1-1; Chimica Târnăveni - 
Corvinul Hd. 2-1; ASA Tg. Mureș - Min. 
Motru 2-0; Unirea Dej - FC Bihor 3-0; 
Extensiv Craiova - Jiul Petroșani 5-1; Dacia 
Pitești - Drobeta Tr. S 2-0; Inter Sibiu - 
Apulum A.l. 4-1; FC Baia Mare - ARO C-lung 
1-2; Vega Deva - Gaz Metan Mediaș 2-1.

CLASAMENTUL

Cimentul - Poiana, Laminorul - Dun. Galați, 
Nitramonia - Chindia, Tractorul Bv - Metrom, 
Rulmentul - Sportul, Precizia - Midia Năv., 
Rocar - FC Brașov, Poli lași - Petr. Moinești.

1. FC BRAȘOV 6 5 1 0 14-2 16
2. MIDIA NĂVODARI 6 4 0 2 11-6 12
3.PETR. MOINEȘTI 6 4 0 2 11-8 12
4. POIANA CĂMPINA 6 3 2 1 7-4 11
5. PRECIZIA SĂCELE 6 3 1 2 10-6 10
6. CHINDIA TÂRG. 6 3 1 2 9-6 10
7. ROCAR BUC. 6 3 0 3 10-9 9
8. POLI IAȘI 6 3 0 3 9-9 9
9. TRACTORUL BV. 6 3 0 3 6-8 9
10. CIMENTUL FIENI 6 2 2 2 10-12 8
11. DUNĂREA GALAȚI 6 2 2 2 6-10 8
12-13. GLORIA BUZĂU 6 2 1 3 7-6 7

RULMENTUL 6 2 1 3 5-4 7
14. NITRAMONIA FĂG. 6 2 1 3 4-7 7
15. METROM ICIM 6 2 0 4 8-8 6
16..SPORTUL STUD. 6 2 0 4 5-9 6
17. LAMIN. ROMAN 6 2 0 4 6-13 6
18. DACIA U. BRĂILA 6 0 2 4 2-13 2

Etapa viitoare'. Dac ia Brăi la - Gl Buzău,

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

16
15
10
10
9
9
9
9
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8
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7
7
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Tr.S - Un. Dej;

Rezultatele etapei a Vi-a: Min. Lupeni - FI. 
Vâlcea 0-1; Min. Certej - Petr. Drăgășani 5-1; 
Petr. Ticleni - Pandurii Tg. Jiu 2-1; Min. Mătăsari 
- Gl. Reșița 0-1; Constr. Craiova - Min. Berbești 
3-2; Al. Slatina - Aurul Brad 3-0; Șoimii Sibiu - 
Electroputere 1-1; Forestierul Stâlpeni - Record 
Mediaș 4-2; FI. Moreni - Petr. Stoina 3-0; Min. 
Uricani - Progresul Caracal 2-1.

CLASAMENTUL
1. GLORIA REȘIȚA 6 5 1 0 18-2 16
2. MINERUL CERTEJ 6 4 1 1 16-7 13
3. ȘOIMII SIBIU 6 4 1 1 10-4 13
4. FLACĂRA VÂLCEA 6 4 1 1 11-6 13
5. ELECR. CRAIOVA 6 3 3 0 15-5 12
6. PANDURII TG.JIU 6 4 0 2 14-6 12
7. FLACĂRA MORENI 6 4 0 2 9-6 12
8. ALUMINIU SLATINA 6 3 0 3 7-5 9
9. FORESTIERUL ST. 6 3 0 3 12-12 9
10. MINERUL URICANI 6 3 0 3 11-12 9
11. CONSTR.CRAIOVA 6 3 0 3 10-14 9
12. PETR. STOINA 6 3 0 3 6-8 9
13. PETR. ȚICLENI 6 3 0 3 8-16 9
14. AURUL BRAD 6 2 0 4 7-11 6
15. PETR. DRĂGĂȘANI 6 2 0 4 8-13 6
16. MIN. MĂTĂSARI 6 1 2 3 5-9 5
17. MIN.LUPENI 6 1 1 4 6-14 4
18. MIN. BERBEȘTI 6 1 1 4 9-19 4
19. RECORD MEDIAȘ 6 1 0 5 11-14 3
20. PROG. CARACAL 6 0 1 5 5-14 1

XMViXl*
Rezultatele etapei a iV-a din 6 

septembrie: Parângul Lonea - Minerul 
Ghelari 2-0; Metalul Crișcior - FC Dacia 
Orăștie 0-3; Minerul Aninoasa - FC 
Paroșeni - Vulcan 1-0; Minerul Bărbăteni - 
CFR Marmosim 1-0; CIF Aliman 
Constructorul Hd. 3-1.

Brad

CLASAMENTUL

Met.

1. FC DACIA ORĂȘTIE 3 3 0 0 7-1 9

2. PARÂNGUL LONEA 4 3 0 1 7-1 9

3. MIN. BĂRBĂTENI 4 2 1 1 2-3 "7 l
4. VICTORIA CĂLAN 3 2 0 1 11-1 6

5. CFR MARMOSIM 3 2 0 1 4-2 6

6. MIN. ANINOASA 4 2 0 2 4-3 6

7. MIN. TELIUC 3 1 1 1 4-4 4

8. CIF ALIMAN BRAD 3 1 1 1 3-10 4

9. CONSTRUCT. HD. 3 1 0 2 4-6 3

10. PAROȘ.-VULCAN 3 1 0 2 2-4 3

11. MIN. GHELARI 3 0 1 2 2-6 1

12. MET. CRIȘCIOR 4 0 0 4 2-11 0

Min.
Etapa viitoare: Drobeta

Jiul - Dacia Pitești; Apulum - Extensiv 
Craiova; Corvinul - Min. Motru; Poli 
Timișoara - Chimica; FC Bihor - UTA: Gaz 
Metan - Baia Mare; ARO - Inter; Vega Deva - 
ASA Tg. Mureș.

Etapa viitoare: Minerul Certej - Min. Uricani, Petr. 
Drăgășani - Constr. Craiova, Min. Berbești - Min. 
Lupeni, FI. Vâlcea - Petr. Ticleni, Pandurii - Min. 
Mătăsari, Gl. Reșița - Al. platina, Aurul - Șoimii, 
Electroputere - Forestierul, Record Mediaș - FI. 
Mțrenl, Petr. Stoina - Progresul Caracal.

I -

Ghelari
Min. Aninoasa;

viitoare:
Min. Teliuc
- Vulc. - Min. Bărbăteni; CFR

Etapa 
Crișcior; 
Paroșeni 
Marmosim - CIF Aliman Brad; Constr. Hd.
- Vict. Călan.

FC Dacia Orăștie și Parângul Lonea 
stau.

dirijate.de
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SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PREȘEDINTELUI 
ROMÂNIEI, PARLAMENTULUI Șl GUVERNULUI ROMÂNIEI

De curând, din partea pensionarilor hunedoreni, am primit la redacție 
un manuscris pe care îl dăm publicității cu nesemnificative modificări, 
lată ce se spune.

Reprezentanții celor peste 130.000 de pensionari din județul 
Hunedoara, întruniți în municipiul Petroșani în data de 19 august 1998, 
vă adresează cu tot respectul cuvenit această scrisoare, considerând 
că sunteți forurile care pot determina îmbunătățirea vieții pensionarilor 
din România, din care peste 50% au ajuns în pragul disperării, pensia 
neajungând nici pentru hrana zilnică.

Spre regretul nostru, cu toate intervențiile făcute la nivel central, 
nu s-a realizat corelarea pensiilor cu prețurile, dimpotrivă situația 
pensionarilor devine tot mai dramatică. Indexările pensiilor nu acoperă 
creșterea prețurilor, puterea de cumpărare a pensiilor ă scăzut din 
anul 1990 până în prezent de peste 4 ori. Pensionarii care au fost 
cetățeni de mare prestigiu, ce au contribuit la formarea avuției naționale, 
au ajuns într-o stare de degradare morală și fizică alarmantă. 
Considerăm această atitudine a Guvernului ca o totală desconsiderare 
a celor pe umerii cărora s-a clădit această țară.

Mortalitatea a crescut alarmant în rândurile pensionarilor și din 
cauza prețurilor exorbitante ale medicamentelor, precum și a 
micșorării numărului de bilete de tratament în stațiunile 
balneoclimaterice destinate pensionarilor.

Având în vedere cele menționate, solicităm sprijinul în rezolvarea 
următoarelor probleme pentru pensionari.

«Discutarea și aprobarea în Parlamentul României a Legii Pensiilor, 
cu aplicare începând cu trimestrul IV al acestui an. în cadrul acestei 
legi se impune recorelarea tuturor pensiilor de stat, indiferent de anul 
pensionării, după criteriul echității, astfel: "Pentru muncă, vechime și 
grupă de muncă egală, pensie egală".

«Nivelul pensiilor de stat minime să asigure un trai decent, 
prevedere și în Constituția României.

«Sanatoriile de tratament al bolilor profesionale, cronice, bolilor 
specifice vârstei a treia să rămână în patrimoniul și administrația 
Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cât și 
o parte din casele de odihnă și tratament din patrimoniul statului și 
sindicatelor să fie destinate pensionarilor.

«Acordarea și asigurarea în continuare a medicamentelor com
pensate, a transportului CFR, a biletelor de tratament și odihnă în 
regim compensat..

Domnilor demnitari ce ați fost învestiți de către poporul român să 
conduceți cu demnitate și onoare destinele țării, nu uitați că mai 
devreme sau mai târziu veți fi și dumneavoastră pensionari.

Partidul Pensionarilor din România, 
Comitetul Județean Hunedoara

Biblioteca de 
specialitate la C.C.I. 

Deva
La sediul Camerei de 

Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 23, funcționea
ză BIBLIOTECA DE SPECIA
LITATE a instituției, dispunând 
de un important fond de tipă
rituri - cataloage, pliante, 
breviare, colecții de publicații, 
reviste de specialitate, ziare, 
publicații ale Camerelor de 
Comerț din țară, prezentări de 
firme românești și străine -, și 
un Sector legislativ (colecția 
de Monitoare Oficiale, inclusiv 
cele mai noi reglementări în 
domeniu). De asemenea, cei 
interesați pot consulta tipărituri 
străine (cataloage, breviare,

publicații etc) sosite din toate 
colțurile lumii - din Hong 
Kong până în Marea 
Britanie, din Finlanda până 
în Africa de Sud, din 
Singapore până în 
America...

Biblioteca are programul 
de activitate de luni până 
vineri între orele 9-15, iar 
consultarea materialelor se 
poate face contra unei sume 
modice, membrii camerei 
beneficiind de gratuitate.

Informații suplimentare la 
telefonul: 212927 sau 216792, 
interior 18, sau direct la sediul 
Camerei, la adresa men
ționată mai sus.

“Am pus suflet în construcția acestui lăcaș”

începând cu data de 1.09.1998, 
ora 0,00, în conformitate cu Ordinul 
ministrului transporturilor nr. 537/ 
2.12.1997, autovehiculele de trans
port călători sa marfă,; ""Ho 
totală autorizata d ■ pe1 3,5 tJtu 
fără excepție, care vor trece fron
tiera României, vor putea fi omologate 
și admise în circulație pe drumurile 
publice doar dacă respectă noile 
condiții privind emisiile poluante 
(denumite generic EURO 2). Limitele 
admise - oxid de carbon (CO) - 4,0
g/kWh, hidrocarburi (HC) - 1,1 g/ 
kWh, oxizi de azot (NOx) - 7,0 g/ 
kWh și particule - 0,15 g/kWh - au 
devenit obligatorii pentru țările 
membre ale Uniunii Europene după

Condiții privind 
emisiile 
poluante

1 octombrie 1995, pentru omolo
garea de tip, respectiv 1 octombrie 
1996, pentru omologarea indivb 
duală în vederea primei înmatri
culări și sunt de 2-3 ori mai mici 
decât cele acceptate prin EURO 1.

Pentru autovehiculele produse 
în România, aceste limite devin 
obligatorii începând cu 1.01.1999 
(omologarea de tip) și 1.01.2000 
(prima înmatriculare).

Registrul Auto Român va veri
fica corectitudinea datelor din 
documentația prezentată de cumpă
rător și va efectua controlul tehnic, 
pentru a constata dacă auto
vehiculele își păstrează nivelul de 
emisii corespunzătoare sau s-a 
produs o deteriorare datorită uzurii 
motorului sau reglajelor incorecte.

Ina JURCONE

(Emil Constantinesciț
- prezent la i 

I deschiderea noului |
I

Președintele Emil Constan-1 
Jtinescu va participa, pe 14s 
«septembrie, la Sibiu, la deschi-l 
| derea anului școlar 1998-1999. | 
I Ministrul Educației Naționale, ■ 
’Andrei Marga, va fi, de ase-’ 
I menea, prezent la festivitatea de I
| la Sibiu. j
■ Președintele Constantinescu. 
•va participa și la deschiderea' 
lanului universitar 1998-1999, de |
■ această dată însă la Craiova. i

MED/AFAX^

• Toamna își intră tot mai mult în 
’drepturi. Agricultorii pregătesc 
.însămânțarea grâului și orzului.
• Reușita culturilor la cerealele păioase 
’de toamnă depinde în mare măsură 
*de combaterea bolilor ce se pot
• transmite prin sămânță și sol, precum
• și a dăunătorilor de sol.
• Dintre bolile de importanță majoră
• la grâu fac parte: mălura comună
• (Tilletia sp.), septoriozele (Septoria 
’tritici și S. Nodorum), fusariozele 
.(Fusarium sp.), iar la orz: tăciunele
• zburător (Ustilago nuda) și sfâșierea 
•frunzelor (Helminthosporium grami- 
.neum și H. Terres). Ca dăunători
• pentru ambele culturi, în situații de 
•monocultură, un pericol deosebit 
•prezintă larvele gândacului ghebos 
.(Zabrus tenebrioides), viermii sârmă
• (Agriotes sp.), tripsi (Haplotrips tritici)' 
*și nematodul boabelor de grâu 
. (Anguina tritici).
• Printre măsurile agrotehnice 
•ce se impun a fi luate în vederea 
.diminuării potențialului de atac al
• diferitelor organisme dăunătoare se

Pe Valea Almașului, la 16 km de 
centrul comunei, sub dealurile 
împădurite ce par a se odihni în 
pridvorul Apusenilor, satul Almaș- 
Săliște s-a înnoit cu o construcție 
trainică, arătoasă, în ale cărei 
interioare esteticul se întâlnește cu 
utilul și durabilul. Este noul cămin 
cultural construit aici în mai puțin de 
doi ani, în aceste vremuri când, în 
unele sate, așezămintele de acest 
fel sunt lăsate în paragină. Este 
meritul oamenilor satului, al Primăriei 
și Consiliului local al comunei Zam 
care - în dorința lor de a da așezării 
cu lăudabile tradiții culturale un lăcaș 
nou - au stăruit pe lângă forurile 
județene care i-au sprijinit.

"Sprijinul a început chiar de la 
...proiectul construcției. A fost 
realizat gratuit de Direcția tehnică a 
Consiliului județean. Când au fost 
repartizate fondurile de echilibrare 
a bugetelor locale, Consiliul județean 
a avut grijă ca pentru comuna Zam 
(ca și pentru alte localități aflate în 
aceleași situații) să acorde o sumă 
cu care să poată fi continuate 
lucrările începute la căminul cultural 

,u Aiiiidș-Săliște, care au fost 
întrerupte din lipsa fondurilor - ne 
spune dl loan Medruț, director la 
Direcția programe, prognoze, buget, 
finanțe a Consiliului județean Hune
doara. Desigur, nu s-a putut aloca 
suma necesară - e cunoscută criza 
prin care trecem - dar cu sprijinul 
amintit, cu preocuparea Primăriei și 
a Consiliului local Zam, sumele au 
fost dirijate spre aceste activități. Au 
fost și momente când lucrările se 
apropiau defaza finală, iar fonduri 

TRATAMENTUL SEMINȚELOR DE GRÂU Șl ORZ 
în situația cultivării grâului după 

premergătoare cereale păioase, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
și prevenirii atacului larvelor 
gândacului ghebos și viermilor 
sârmă. în aceste cazuri se va 
utiliza unul din produsele insecto
fungicide: CHINODINTOX 55 PTS -
2.5 kg/t; GAMMAVIT 85 PSU - 3,0 
kg/t; SUPERCARB t 80 - 3,0 KG/t; 
TIRAMETOX 90 PTS - 3,0 kg/t; 
VITALIN 85 PTS-3,0 kg/t.

La orz, pentru însămânțarea 
solelor cu premergătoare, altele 
decât cereale păioase, se va utiliza 
unul din produsele fungicide: 
MAXIM STAR 3,5 DS -1,5 kg/t; PRE
LUDE SP - 2,0 kg/t; RAXIL 2WS -
1.5 kg/t; SUMI 2 FL -1,0 l/t; SUMI 8 2 . plantelor. 
PU — 1,0 kg/t; SUMI 8 2WP -1,0 kg/ 
t; VITAVAX 75 WP - 2,0gk/t; 
VITAVAX 200 - 2,0 kg/t.

Ca și la grâu, în cazul culturilor 
de orz amplasate pe sole care au

menționează în primul rând evitarea 
cultivării repetate pe aceeași solă mai 
mulți ani la rând a cerealelor păioase 
și încadrarea semănatului în epoca 
optimă recomandată. O importanță 
deosebită prezintă și folosirea la 
semănat a unor semințe sănătoase, 
cu însușiri biologice superioare, 
sămânță care să provină din sole pe 
care s-au aplicat tratamente chimice 
în timpul vegetației împotriva com
plexului de boli foliare și ale spicului. în 
felul acesta se asigură o răsărire 
uniformă, o densitate normală și o 
vigoare ridicată a plantelor, factori 
care contribuie la diminuarea atacului 
bolilor și dăunătorilor.

în condițiile unei agriculturi 
moderne se consideră obligatorie 
tratarea semințelor de către toți 
producătorii agricoli, această măsură 
având un rol deosebit de important 
în cadrul sistemului de prevenire și 
combatere. 

nu mai erau. Salvarea a fost însăși 
firma constructoare”.

Dl Matei Pup, constructorul 
numărul unu al S.C. Agrotab Corn 
SRL Cristur, confirmă: "Noi ne-am 
asumat această lucrare și am reușit 
ca într-un an și jumătate, muncind 
consecutiv și trecând prin destule 
greutăți financiare, s-o încheiem. O 
echipă din 6-7 oameni, meseriași de 
nădejde, au pornit de la demolarea 
vechii clădiri și au înălțat acest 
edificiu, carte de vizită și pentru sat 
și pentru societatea noastră. în 
interioare, zugrăveala este lavabilă, 
sala mare e lambrisată cu lemn, ca 
și scena, pardoseala e tot din lemn, 
iar biblioteca, biroul de la etaj, ca și 
casa scărilor, bucătăria și holul de 
la parter au fost realizate cu gresie 
italiană, rezervată hotelurilor. S-a 
muncit cu răspundere, cu tragere 
de inimă, pot spune că am pus și

t
La stabilirea produsului chimic 

pentru tratamentul seminței se impune 
să se ia în considerație patogenul și 
dăunătorul care trebuie combătut, 
diferențiat pe culturi și planta 
premergătoare.

Astfel în cazul grâului semănat 
după alte plante decât cereale 
păioase se poate utiliza unul din

în ajunul 
însămăntărilor de r 

toamnă
produsele fungicide: BAYLETON 
25 WP - 2 kg/t; DITHANE M 45 - 2,5 
kg/t; DIVIDEND 030 FS - 1,0 l/t; 
MAXIM STAR 3,5 DS - 1 kg/t; 
PANOCTINE 35 LS - 2,0 l/t; PRELUDE 
SP -1,5 kg/t; RAXIL 2 WP -1,5 kg/t; 
SUMI2FL-1 l/t; SUMI8 2VP-1.0 
kg/t; SUMI8 PLUS - 2 kg/t; TIRAMET 
60 PTS - 3 kg/t; VITAVAX 200 PUS 
- 2 kg/t. - 

suflet în construcția acestui lăcaș, 
nu numai bani, creditarea despre 
care s-a vorbit. Nu puteam lăsa o 
asemenea lucrare neîncheiată. 
Datoria către societatea noastră se 
ridică la peste 70 milioane lei. Avem 
însă satisfacția lucrului bine făcut, 
apreciat de toți cei care au venit la 
inaugurare".

Aprecierile au fost unanime, ca 
și mulțumirile localnicilor pentru 
sprijinul acordat de Consiliul jude
țean, de Direcția urbanism, arhitec
tură și sistematizare a teritoriului 
(director ing. Viorel Rotaru), de 
Direcția programe, prognoze, buget, 
finanțe. "Le mulțumim tuturor celor 
care au făcut posibilă inaugurarea 
lăcașului de cultură în acest sat, 
respectat în țară pentru tradiția sa 
folclorică - ne spune dnul Cristian I. 
Brezovan, primarul comunei Zam. 
Mulțumesc locuitorilor satului Almaș- 

Săliște, dlui col.loan Alexandru 
Ciontea, comandantul Regimentului 
15 rachete antiaeriene, Garnizoana 
Hunedoara, pentru contribuția 
deosebită la organizarea sărbătorii 
inaugurale”. Iar directoarea cămi
nului cultural, Ana Almășana, își 
manifesta recunoștința față de 
consătenii ei, de consiliul local, 
Consiliul județean și Prefectură, 
pentru putința de a revitaliza 
activitatea culturală de pe Valea 
Almașului într-un spațiu care, prin 
însăși construcția lui, revigorează 
munca.

- Am venit să-l vedem cu ochii 
noștri - au precizat, în seara zilei 
inaugurale, trei dubași de la Pojoga. 
Că la noi în sat a sosit vestea că aici 
atât îi de fain căminul, ca-n filmul “Dal
las”. Apoi, așa-i!

Lucia L/C IU

fost cultivate cu cereale păioase» 
pentru protejare împotriva gânda-* 
cului ghebos și a viermilor sârmă,, 
se va utiliza unul din produsele» 
insectofungicide: GAMMAVIT 85* 
PTS-3,0 kg/t; TRIALIN-2,5 kg/t. ‘ 

Deoarece produsele reco-» 
mandate pentru tratamentul semin-* 
ței de cereale păioase sunt toxice, * 
se impune ca la toate operațiunile» 
de manipulare și depozitare,» 
tratare și semănat să se asigure* 
obligatoriu măsurile minime de. 
protecția muncii. Menționăm că» 
insectofungicidele sunt incluse în* 
grupa a ll-a de toxicitate și ca. 
urmare toate operațiile de trata-» 
ment și semănat se vor executa* 
sub directa supraveghere a spe-* 
cialiștilor de la centrele agricole și» 
Inspectoratul de protecția»

Biolog Iu Ha na MARIAN, 
inspector șef al Inspectoratul 

județean de protecția plantelor 
și carantină fitosanitară Deva



8 SEPTEMBRIE 1998 Cuvântul liber

Dincolo de amenințări
1

moartea

Ministru! Justiției atrage atenția magistraților

"Vor vedea și o altă față!"
Nu cu multă vreme în urmă 

aduceam la cunoștință cititorilor 
npșțri o tragedie petrecută la 
Gurabarza, în care o tânără a 
fost ucisă de fostul ei prieten. 
Suntem astăzi în măsură să 
revenim cu elemente noi legate 
de această nenorocire.

Povestea începe la Deva. 
Aici, doi tineri se cunosc și se 
împrietenesc. Este vorba de Pe
tru Mircea Luncan și Nicoleta 
Mariana Fruja. Ambii au câte 26 
de ahi și locuiesc chiar în reșe
dința județului. Petru are 8 clase, 
dar nici o ocupație stabilă.

Prietenia durează câțiva 
ani, după care între ei apar 
frecvente divergențe. în ultima 
vreme au hotărât să întrerupă 
relațiile.

Cu toate acestea, Petru și 
Nicoleta se mai întâlneau. Erau 
momente când bărbatul se ener
va și o amenihța cu moartea pe 
fosta prietenă. Incidente de a- 
cest fel se întâmplau atât la do
miciliu, cât și într-un local public 
din Deva. Petru nu accepta ide- 
ea despărțirii și, prin amenințări, 
încerca să o determine pe Nico? 
leta să se întoarcă acasă.

Pentru a evita astfel de mo
mente, Nicoleta hotărăște să se 
mute la o soră de a ei la Gura- 
barza. Și aici este găsită, iar de 
câteva ori Luncan încearcă să se 
împace. Este refuzat categoric. în 
aceste condiții, relațiile dintre cei 
doi devin tot mai tensionate.

într-o zi se înarmează cu un 
cuțit de mari dimensiuni și pornește 
spre Gurabarza. Pe Mariana o în
tâlnește la Fan Club unde era bar-

Crimă sub ă

mană. Sub pretextul discutării unor 
probleme personale, a încercat s-o 
convingă să iasă din local. Este din 
nou refuzat. în această alternativă, 
cei doi au discutat în bar. Frânturi din 
discuție au fost auzite de câțiva 
martori. Din declarațiile acestora a 
rezultat că femeia este de acord 
să-i restituie cele câteva obiecte de 
vestimentație cumpărate de Petru, 
dar acestea se află la domiciliul so- 
rei ei de la Deva.

Cu puțin timp înainte de miezul 
nopții, Petru se apropie de

tejgheaua barului. încep din nou 
discuțiile contradictorii. Scoate 
cuțitul și încearcă să lovească. 
Mariana se refugiază în bucă
tărie. Petru forțează ușa. Intră. 
Aplică mai multe lovituri în zona 
toracelui.

Strigătele de ajutor ale fetei 
au fost auzite de cei câțiva con
sumatori aflați la acea oră în bar. 
Nu au putut interveni deoarece 
ușa de la bucătărie a fost blo
cată.

Imediat după comiterea fap
tei, Petru iese din bar cu cuțitul în 
mână. încearcă să se sinucidă. 
Mai exact, același cuțit și-l înfige 
în partea stângă a toracelui. își 
revine însă după câteva zile.

La autopsie s-a constatat 
că Mariana a murit din cauza 
hemoragiei externe și interne a 
plăgilor multiple toracice pene
trante.

Fapta o va recunoaște și o 
motivează prin aceea că fosta 
prietenă a refuzat să-i înapo
ieze cerceii, blugii și două cos
tume pe care i le-a oferit pe vre
mea când erau prieteni.

Atât să valoreze viața unui 
am?

Aflat de curând în 
județul Hunedoara, dl 
Valeriu Stoica, ministrul 
Justiției, s-a întâlnit cu 
ziariștii la primăria muni
cipiului Deva. Cu cu- 
noscuta-i jovialitate, dl 
ministru a răspuns în
trebărilor de natură po
litică, dar și în ceea ce 
privește activitatea ma
gistralilor.

Una dintre întrebări a fost următoarea: "între 
colegii magistrați sunteți cotat ca unul care a făcut 
foarte mult pentru breasla dumneavoastră 
profesională. După câte ați făcut pentru ei, sunteți 
mulțumit de activitatea defășurată?"

"Mă așteptam ca răspunsul lor la ceea ce am 
făcut să fie altul. Deocamdată nu văd acest răs
puns. Am spus magistraților lucrul acesta. Dacă 
până acum, să zicem, au văzut fața bună a mi
nistrului de justiție, s-ar putea ca în continuare să 
vadă și fața rea a pinistrului".

în același context, dl Valeriu Stoica a spus: 
"Ridicarea inamovibilității judecătorești înseamnă

îndepărtarea din magistratură. Nu s-a făcut așa 
ceva până acum. De la începutul acestui an însă, 
unor magistrați li s-au aplicat mai multe sancțiuni. 
Este vorba de măsuri disciplinare. Nu eu cer ridica
rea inamovibilității, eu cer doar sancționarea 
disciplinară. Cel care apreciază oportunitatea 
ridicării inamovibilității este Consiliul Superior al 
Magistraturii. Am convingerea că acest Consiliu 
care a fost ales are o altă viziune asupra reformei 
justiției, asupra nevoii de a păstra în magistratură 
numai pe cei competenți".

Ministrul Justiției a mai spus apoi că una dintre 
prioritățile actualei sesiuni parlamentare este 
dezbaterea proiectului Codului de procedură civilă. 
Acesta este un document foarte important, cu 
efecte deosebite.

într-o perspectivă apropiată se are în ve
dere și reorganizarea activității judecătorești. Și 
acest lucru, întrucât sunt foarte multe cazuri în 
care hotărârile judecătorești se execută cu 
întârziere sau chiar nu se execută. Tocmai de 
aceea este nevoie de o accelerare a acestei 
faze a activității, mai ales că în executarea unor 
hotărâri judecătorești intervin motivații și 
interese care sunt dincolo de marginea lecții.

Adevăratul pericol
continuitatea Infracțiunii

O Prin sentință penală a 
Judecătoriei Deva, Elena Vișan - 
administrator al societății comer
ciale "Vislimona Alimpek" SRL 
Deva, a fost condamnată la câte 
6 luni închisoare și câte un milion 
de lei amendă pentru infracțiuni 
de fals intelectual în formă con
tinuată și evaziune fiscală.

Sentința a fost atacată cu 
apel de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Deva. Motivul ape
lului: la Individualizarea pedepsei, 
instanța de fond nu a ținut sea
mă de gravitatea continuității in
fracțiunii.

De fapt ce a făcut E.V.? în 
calitate de administrator al nu
mitei societăți,' în mod repetat și 
în baza aceleiași rezoluții infrac
ționale, a omis cu știință să înre
gistreze în contabilitate 54 de 
facturi de intrare a mărfii, viciind 
astfel rezultatele bilanțiere ale 
societății și sustrâgându-se ast
fel de la plata impozitului datorat 
statului în sumă de 2134618 lei. 
Nereținând gravitatea continuității 
infracțiunii instanța de fond con
stata că pedeapsa închisorii este 
grațiată.

Instanța de apel - Tribunalul 
Hunedoara a reținut-o pe aceas- 

Ja și a stabilit inculpatei pedeap-

sa cu închisoarea ca și restul sen
tinței atacate. O altă infracțiune de 
aceeași natură conduce la starea 
de recidivă tratată mult mai drastic 
de justiție.

Ce ar trebui să înțeleagă din 
acest fapt agenții economici pre- 
dispuși la fapte asemănătoare 
pentru a înșela statul de ceea ce 
se cuvine bugetului? Repetabilita
tea conștientă a unui fapt penal, 
cum e neînregistrarea în conta
bilitate, fie că produce o pagubă

Din mapa de decizii a 
Tribunalului Hunedoara

de un milion, fie de o sută'sau mai 
multe milioane, constjtuie fapte 
penale care nu scapă nepedep
site, iar recuperarea prejudiciului 
creat statului se subînțelege.

O Tot pentru infracțiune în 
formă continuată, Judecătoria De
va a condamnat pe Ovidiu Stan, de 
37 de ani, din Deva, la un an de 
închisoare pentru înșelăciune.

Ovidiu Stan a atacat sentința 
cu apel la Tribunalul Hunedoara. 
Tribunalul a menținut sentința 
instanței de fond având în vedere 
tocmai continuitatea infracțiunii. Și

9
acum faptele. Ovidiu Stan i-a soli
citat martorului Alexandru T. un 
împrumut de 1000 de mărci ger
mane oferindu-se să gireze îm
prumutul cu autoturismul propriu. 
A.T.i-a spus că n:are această 
sumă dar știe pe cineva care I- 
ar putea împrumuta. Și l-a conr 
dus la partea vătămată. Alin M. 
Posesorul de capital în valută nu 
s-a declarat interesat de gajul 
oferit pentru împrumut.

A doua zi Ovidiu a schimbat 
tactica. S-a înapoiat la omul cu 
capital spunându-i că prietenul 
său Alexandru T. l-a trimis la el 
să-l împrumute cu 250 de DM, el 
A.T. neavând timp să vină să-i 
ceară personal. Naiv, Alin M. i-a 
numărat lui Ovidiu în palmă cele 
250 de mărci.

Ulterior, foloslndu-se de ace
leași pretexte, de același truc, 
mizând și pe credulitatea celui 
ce împrumuta, i-a mai smuls 550 
de mărci.

Abia după ce s-a întâlnit cu 
prietenul său A.T. a realizat Alin 
că a fost tras în piept de 800 de 
mărci.

înșelăciunea continuată a de
terminat instanța de apel să men
țină sentința Judecătoriei Deva, 
respingând apelul lui Ovidiu Stan. y

Cine a împușcat paznicul ?
Poliția cercetează în stare 

de reținere mai mulți indivizi care 
au comiș acte de braconaj, dar 
au împușcat și un paznic. Este 
vorba de Mircea Mirci, 32 de ani, 
din Silvașu de Sus, loan Prip, 36 
de ani, din Deva, Mihai Liviu 
Rusz, 31 de ani, din Hunedoara, 
și Steva Stancul, 45 de ani, cetă
țean sârb din Novoselo.

în împrejurimile localității 
Silvașu de Sus, aceștia au îm
pușcat într-o noapte trei iepuri, un 
ied, o capră și o vulpe. Ei s-au 
folosit de autoturismul cetă
țeanului sârb și de două arme de 
vânătoare, din care una aparținea 
Măriei Rusz, din Silvașu de Sus, la 
care venise sârbul în vizită.

Treaba este însă că braco

nierii l-au împușcat și pe Samoilă 
Stoica, om la 56 de ani, care pă
zea un lan de porumb. El se află 
acum internat la Spitalul "Victor 
Babeș" din Timișoara. Cercetările 
continuă pentru stabilirea armei 
cu care s-a tras asupra lui Sa
moilă, a autorului, urmând ca 
acesta să răspundă pentru ne- 
respectarea regimului armelor și 
munițiilor, braconaj și vătămare 
corporală din culpă.

Amorez bătut și prădat
Un tip de 25 de ani din Lupeni 

care spera să se distreze a fost 
bătut și prădat în propria-i casă.

Povestea lui Tudor Cazan a 
început într-o recentă noapte. La 
localul „Cactus” din localitate el a 
fost acostat de trei ținere. După 
ce au băut o vreme, în jurul orei 1, 
Tudor invită fetele acasă la el. în 
timp ce se aflau în apartament, 
curentul electric a fost întrerupt. 
Când a ieșit să vadă ce se în

tâmplă, Cazan a fost bătut de 
niște tineri. Din locuință i s-au furat 
bani și bunuri în valoare totală de 
300.000 de lei.

Acționând operativ, polițiștii din 
Lupeni au identificat fetele, ele 
fiind minore între 14 și 17 ani. Au 
fost identificați și bătăușii. Ei se 
numesc Cristian Mihai, 26 de ani, 
Paul Elizei, tot 26 de ani și Costel 
Buchet, 28 de ani. Se acționează 
pentru prinderea lor, întrucât au 
dispărut de la domiciliu.__________

Șase spargeri într-o lună
în luna august a.c., doi indi- 

vizi din Hunedoara au spart 
șase autoturisme parcate pe 
raza municipiului. Este vorba de 
Constantin Nițu și Tiberiu Varlan, 
ambii fără nici o ocupație stabilă. 
Și au furat băieții din mașinile 
sparte bunuri în valoare dp 
6.400.000 de lei.

De remarcat că pe Constantin 
Nițu lucrătorii Biroului Ordine Pu-

Pagină realizată de Valentin NEAGU, ion CiOCLEi

blică l-au prins în flagrant în timp 
ce spărgea un alt autoturism.

Copil nesupravegheat
Un copil de 6 ani lăsat nesu- 

pravegheat a fost grav accidentat 
pe str. Rotarilor din Hunedoara.

Cristina Kvec s-a angajat în 
traversarea străzii prin loc ne
marcat. Ea a fost surprinsă de au
toturismul condus de Orban Csaba.

Hoțul și sprayul 
lacrimogen

Treaba s-a petrecut în maga
zinul S.C. Emitex SRL din Deva. Un 
tip a sustras un telefon "Ericcson", 
în valoare de 3.900.000 de lei. La 
intervenția personalului de serviciu 
care a încercat să-l imobilizeze, 
individul a folosit un spray lacri
mogen, reușind să fugă.

Ulterior, el a fost identificat și 
reținut de polițiști. Se numește Arpad 
Felix Eremias, are 22 de ani și de loc 
este din Oradea. Este cercetat pen

tru comiterea infracțiunii de 
tâlhărie.________________________

Mare hoț domnul 
______ conductor!_______

Poliția cercetează un con
ductor de tren, angajat al Stației 
CFR Simeria. Este vorba de Teo
dor Ludușan, 29 de ani, din Hu
nedoara. S-a aflat el de puțină 
vreme în trenul 1567, pe ruta 
Simeria-Hunedoara. Deși era în 
afara orelor de serviciu, Teodor 
s-a apucat de treabă. Mai exact, 
de la Marius Dan Taloș, inginer 
șef la Serviciul Divizia Material 
Rulant Cluj-Napoca, el a sustras 
un geamantan în care se aflau 
bunuri personale, un telefon ce
lular și 1.0Q0.000 de lei.

Inginerul a adormit în tren, iar 
bunurile furate s-au găsit la lo
cuința dlui conductor.
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Sporurile în baza de |
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calcul a pensiei
Tudor Crișan din Hune-1 

doara întreabă care sunt spo
rurile care intră în baza de cal
cul a pensiei.

în conformitate cu preve
derile art. 10 din Legea nr. 3/ 
1977, astfel cum a fost modi-

| ficată prin Legea nr. 49/1992, în 
■ baza de calcul a pensiei intră și 
! următoarele sporuri: - sporul de 

I vechime în muncă; - sporul pen- 
| tru lucrul în subteran, precum și |

pentru lucrul pe platformele ma- ■ 
rine de foraj și extracție; - in- * 
demnizația de zbor; - sporul I 
pentru condiții grele de muncă; -1 
sporul pentru lucrul sistematic ■ 
peste programul normal; - sporul ' 
pentru exercitarea unei funcții | 

suplimentare; - alte sporuri cu | 
caracter permanent prevăzute . 
în contractele individuale de I 
muncă, potrivit legii. |

'(ft Răspundem 
cititorilor

Transmiterea 
terenurilor

i 
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I veteranilor de război
I
I
I
I
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I
I
I

Nicolae Teodosescu, | 
Brad, lata ce vă putem spune în | 
legătură cu întrebarea adresată. :

Așadar, dumneavoastră ați I 
încercat să înstrăinați un teren | 
cu care ați fost împroprietărit ca ■ 
veteren de război. 1

în situația relatată, refuzul I 
notarilor publici este legal. în | 
astfel de cazuri nu sunt aplica- . 
bile prevederile art. 67 din Legea I

| fondului funciar nr.18/1991, ci | 
■ dispozițiile Legii nr. 44/1994 pri- ■ 
! vind veteranii de război, precum J 
I și unele drepturi ale invalizilor și I 
| văduvelor de război, în baza | 
I cărora ați fost împroprietărit cu ■ 

terenul respectiv. în conformitate ■ 
| cu prevederile art. 22 din aceas- | 
l tă lege, terenurile intravilane în | 
! suprafață de 500 mp cu care au . 
I fost împroprietăriți veteranii de I 
| război pentru construirea de | 

case pot fi transmise prin suc
cesiune, cu condiția ca pe ele 
să fi fost construite case de 
locuit în termen de 10 ani de la 
data dobândirii. Astfel de tere
nuri pe care nu s-au construit

| case de locuit pot fi dobândite 
■ de moștenitorii veteranului de 
! război, dacă deschiderea suc- 
I cesiunii a avut loc anterior expi

rării termenului de 10 ani la care 
ne-am referit mai sus. Obligația 
de construire a casei de locuit

| revine însămi moștenitorilor, în 

I termen de 5 ani de la data do
bândirii moștenirii.

I 
I 
I
I

I 
I

I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I

y



între orele 10-16. 6005)
vânzări

CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Geoagiu-Băi, eventual par
celat, bicicletă nouă "Pegas", 
bărbătească, preț negociabil, 
pătuț pentru copil. Deva tel. 
216590, după ora 20. (5688)

• Vând apartament 3 ca
mere, loc. Hunedoara, Micro 
6, zona Păltiniș, etaj 4, preț 
negociabil. Tel. 711381, orele 
22,30 - 6 dimineața. (5695)

• Vând casă, curte mare, 
grădină, lângă șosea. Zam, tel. 
631136, Petric (5697)

• Vând casă Micănești. Tel. 
223573 (5859)

• Vând casă Stoieneasa. 
Informații în satul Săliștioara, 
nr.1 (5853)

• Vând casă, cu grădină 
mare în orașul Brad. Tel. 054 
650645 (5862)

• Vând casă cu grădină, 
2700 mp, Deva str. A.VIaicu 
nr.39. Telefon 212669.(5866)

• Vând - schimb apartament 
3 camere central cu casă 
limitrofă Deva, preț negociabil. 
Telefon 232738. (5875)

• Vând garsonieră la 
Geoagiu Băi, confort 1, cu 
amenajări interioare deose
bite. Telefon 054571565.

• Vând casă tip vilă, poziție 
excepțională, 4 camere , 2 băi, 
gaz, apă, canalizare, 1500 mp, 
250 milioane lei sau 50.000 
DM, Qrăștie, str. Armatei, 31, 
tel. 241312, 247353 (6083)

• Vând casă, str. Florilor, nr.5, 
Hațeg. Informații tel. 777285 
(7248)

• Vând rulotă "Felicia-Sa- 
lonta". Tel. 219191 (5653)

•Vând VW 1600 TD, 1985, 
neînmatriculat. Tel. 668141, 
213499, după ora 20. (5684)

• Vând urgent Dacia 1310, 
fabricație 1991, 14000 km. 
Deva, Horea, 39. Tel. 215795 
(5857)

• Vând urgent Moskvici 412 
cu set motor Dacia 1300, stare 
bună, preț convenabil. Infor
mații Tisa, nr. 104. (5871)

• Vând camion cu remorcă 
(dubă sigilabilă), marca Liaz, 
22 tone, stare foarte bună. 
Telefon 092356285. (5880)

• Vând Citroen Visa, fa
bricație 1987, înscris provi
zoriu, vând 10 vaci, rasa Hol
stein, televizor color, tel. 094/ 
898284 (6088)

• Vând oale pentru fântână. 
Petreni, nr. 24 (5688)

• Vând urgent congelator 
Arctic nou, patru sertare. Tel. 
217251, după ora 15 (5861)

• Vând televizor, motocultor,
congelator, bicicletă medicală, 
uscător rufe, aparat vibroma- 
saj, presă călcat haine. Tele- 
fon 212463. (5874)_________

• Vând țiglă veche de Jim- 
bolia. Informații la telefon 
217356 între orele 8-16. 
(5870)

• Vând făină albă extra și pe 
cupoane, orice cantitate, Co
șești, 34. Lăpugiu, telefon 092/ 
749348. (5869)

• Vând urgent 3500 bucăți 
bolțari zgură, preț 3000/bu- 
cată. Telefon 213975, între 
orele 14-16. (5879)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (95.000 lei), 
video, satelit. 092368868. (OP)

• Vând SRL obiect activitate 
producție, servicii, comerț, im
port-export, preț convenabil, 
Călan. Tel. 731682. (7250)

ÎNCHIRIERI

• Ofer cameră separat, 
pentru două eleve. Deva, tel. 
213103 (5856)

OFERTE DE 
ă !_ SERVICII

• SC angajează croitorese. 
Tel. 213201, orele 8-17, tel. 
222398 (5633)

• Angajez vânzătoare chioșc 
alimentar piața centrală. Tel. 
216399 (5855)

• Angajăm urgent 2 lăcătuși 
cu experiență în domeniul 
confecții metalice ușoare. 
Telefon 054233266. (5864)

• NOU IN DEVA !!! Locuri de 
muncă pentru toate persoanele 
fără ocupație! Concern canadian 
oferă această posibilitate tuturor 
persoanelor interesate de câș; 
tiguri consistente zilnic, în dome
niul publicitar. Nu fiți timizi! Nu fiți 
leneși! Puneți mâna pe cel mai 
apropiat telefon și sunați chiar 
acum. Pentru Beatrice, 054/ 
627527. (5637)

• Doriți să câștigați între 
150-200 000 lei/zi? Sunați la: 
094210257. (5627)

PIERDERI

• Pierdut filă CEC E 005- 
00142739/28.07.98 emisă de 
Consumcoop Orăștie. Se 
declară nulă. (5872)

• Pierdut certificat acționar nr. 
308735 cu numărul de acțiuni 
de la 302582941 la 302583940. 
Se declară nul. (5865)

• Pierdut cod fiscal nr. 
4634329 al Asociației de pro
prietari nr.5 Brad. Se declară 
nul. (5876)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Bolduș Ni- 
culasc, mașinist stația de apă 
Orlea. O declar nulă. (7249)

• Astăzi, 8 septembrie, se 
împlinesc 3 ani de lacrimi și dor 
de când iubitul nostru fiu și frate

a plecat dintre noi, la numai
26 ani. Nu te vom uita 
niciodată. Familia. (5542)

DIVERSE

• Exorcist, vindecător, clar
văzător oferă talismane, dez
leagă farmece, reușite dra
goste, afaceri. Tel. 092 
200147, 056 288017 (5548)

• Medic tratez disfuncții 
sexuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 
01 6376273, 092 342629. (f)

z?

• Familia îndurerată anunță 
împlinirea a șase săptămâni 
de la trecerea în neființă a 
scumpului și iubitului lor soț, 
tată, socru și bunic

MIRON MAGHIARI

Parastasul va avea loc azi, 
8 septembrie 1998, ora 12, la 
Catedrala Ortodoxă Deva. Vei 
rămâne veșnic viu în sufletele 
noastre. (5858)

• îndurerate gânduri și la
crimi nesfârșite însoțesc tre
cerea a 40 zile de când draga 
noastră

ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Amintirea sa o vom păstra 
veșnic în inimile și sufletele 
noastre. Comemorarea are 
loc astăzi, ora 18, în cimitirul 
din str. Eminescu, Deva. 
Dumnezeu să o ierte și s-o 
odihnească. Soțul, fiica, fiul, 
ginerele, nora și nepoții. 
(5863)

DIRECȚIA GENERALĂ DE FORTE DE MUNCĂ SI | 
| ȘOMAJ - JUDEȚUL HUNEDOARA |

OFICIUL FORȚE DE MUNCĂ Șl ȘOMAJ
ANUNȚĂ

Oficiul Forțe de Muncă și Șomaj angajează în data deI 22.09.1998, ora 12,00, licitație pentru implementarea unor I 
| măsuri de combatere a șomajului .în județul Hunedoara. | 

Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul Oficiului .I Județean de Forțe de Muncă și Șomaj, Piața Unirii, nr. 2, etaj I 
| 2, cam. 18 (d-na Boian Mihaela).
, Ofertele se pot depune până la data de 18.09.1998, ora .I 16,00, în plic sigilat, la adresa sus menționată.
| Pot participa societăți, ONG-uri, fundații care au în obiectul | 
■ de activitate și sunt autorizate să desfășoare asemenea ■ 
' activități.
L_ _________________________________  _ — — —-J

Loteria vizelor
Ambasada Statelor Unite ale 

Americii a anunțat demararea 
programului "Diversity Visa - 
2000", ce va oferi cel mult 3500 
de vize de imigrare în SUA unor 
cetățeni români.

Cei care doresc viză trebuie 
să bată la mașină sau să scrie 
citeț de mână, cu caractere latine, 
pe o coală albă de hârtie: numele 
și prenumele complete, cu nu
mele de familie subliniat; data și 
locul nașterii; țara de origine 
(dacă diferă de țara în care s-a 
născut); numele, data și locul 
nașterii soțului/soției și ale 
copiilor (dacă este cazul); adre
sa poștală completă; numărul de 
telefon (dacă este cazul); sem

nătura. Pe aceeași coală de hârtie 
va fi atașată cu scotch transpa
rent (în nici un caz cu clame sau 
capse) o fotografie recentă pă
trată cu latura de 37 mm (pe verso 
va fi scris numele solicitantului).

Orice încălcare a acestor cerințe 
îl descalifică automat pe solicitant.

La loterie vor participa numai 
solicitanții care au diplomă de 
absolvire a liceului sau au lucrat 2 
ani din ultimii 5 ani într-o ocupație 
ce presupune minimum 2 ani de 
calificare sau de experiență pentru 
a fi profesată (sunt folosite 
definițiile acceptate de Depar
tamentul Muncii din SUA).

Scrisoarea cu cererea va fi 
expediată cu poșta obișnuită

SUA
sau par avion (cele expediate 
altfel nu vor fi luate în con
siderare) pe adresa: DV-2000 
- National Visa Center - Ports
mouth NH 00212 - The United 
States of America, astfel încât 
să ajungă la destinație în 
intervalul 1.10.1998, ora 12,00 
-31.10.1998, ora 12,00.

Scrisorile primite în afara 
acestui interval vor fi des
calificate, indiferent de data 
poștei. Fiecare solicitant poate 
trimite o singură cerere; cei de 
la care în intervalul amintit se 
primesc mai multe scrisori vor fi 
descalificați.

Ina JURCONE

Intrațiin ZONA DE INSPIRAȚIE
• 9

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

Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

Grav accident de circulație !a
Călan

Șl-a omorât 
nevasta si copilul

Pentru Alexandru Tri- 
tean, de 38 de ani din 
Vulcan, ziua de dumi
nică, 6 septembrie a.c., a 
fost una a nenorocirii. 
Acest lucru, întrucât pe 
raza orașului Călan, în 
jurul orei 21, a fost autorul 
unui grav accident de 
circulație. Aflându-se la 
volanul autoturismului,

Tritean nu a adaptat vi
teza la carosabil, în con
diții de ploaie torențială. 
A pierdut controlul asupra 
autoturismului și s-a izbit 
violent de un copac. Din 
accident a rezultat decesul 
soției - Lucica Tritean, 34 
de ani, și al băiatului său, 
Emanuel Tritean, în vârstă 
de numai trei luni. (V.N.)

țlANCA 
transilvania SA 

sacaKSAbA UEVA
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 42, jud. Hunedoara, 

organizează în data de 18 septembrie 1998

CCNCUKS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

□ referent decontări externe;
Z referent marketing;
O referent credite.

Condiții de participare:
J studii superioare economice
S experiență în domeniul bancar;
/ utilizarea calculatorului (WINDOWS);
J cunoașterea limbii engleze.

Acte necesare pentru înscrierea la 
concurs:

J cererea de înscriere
J curriculum vitae
J recomandare de la ultimul loc de muncă; 
J copie după diploma de studii.

Cererile pentru concurs se pot depune la sediul 
băncii până la data de 15 septembrie 1998.

S.C. UNIREA PREȘ
(Ziarul Unirea)

Vă oferă en gros și en detail 
Toată gama de

□ CAIETE ȘCOLARE
32, 40, 48 și 80 de file
□ CAIETE STUDENȚEȘTI
□ HÂRTIE DE SCRIS, XEROX
□ AMBALAJ SI ÎMPACHETAT*

Producție proprie pe hârtie, carton, cu cerneluri și tehnologie din import

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420.
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> SIMPREST SA SIMERIA
Anunță consumatorii din orașul Simeria 

| că în data de 9 sept. 1998, între orele 7,00- 
| 20,00, se va întrerupe furnizarea apei reci,
| pentru efectuarea unor reparații la con- | 
| duetele de apă. |

SC GENERAL
T 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

^^&CASA AUTO TIMIȘOARA ££)

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

SC SCORPION COMPANY
EXIMSRL

vinde prin depozitele situate în:
♦ Hunedoara, Strada C-tin Bursan, nr. 1
♦ Complex Eurovenus Sântuhalm Stand nr. 1

următoarele produse la prețuri fără concurență:
• Parizer porc import Ungaria
• Parizer pasăre import Ungaria
• Parizer curcan import Ungaria
• Pui Grill import Ungaria
• Pulpe pui import Ungaria
• Ouă
• Ulei

vinde

17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg
17.837 lei/kg 
18.000 lei/kg

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client

CALCULATOARE 
în orice configu
rație, la comandă 
și IMPRIMANTE, 
la cele mai mici 
prețuri din zonă.

Str. 22 Decem
brie, nr. 118, tel. 
230484

Relații la telefoanele: 717439, 718293.
Căutăm distribuitori.

în promovarea Și

oitulme
un avantaj. Cei interesați sînt rugați sa sune la telefon: 068/414460, 
0 6 8/411030 sau 092274748, i ng. Orban.

Brasov
Firma Austriacă Schiedel, specializată

vînzarea coșurilor de fum prefabricate, caută colaborator/reprezentant 
pentru Județul Hunedoara. Firma oferă un venit atractiv pe bază 
de comision la vînzare. Profilul colaboratorului: inginer constructor, 
specializat în construcții civile sau instalații, cu contacte locale bune în 
domeniul construcțiilor. Experiența în domeniul vînzărilor constituie

ItarcJoline
Șindrile 
bituminoase pentru 
acoperișuri pe bază 
de fibră de sticlă

Membrane de 
hidroizolație din 
bitumuri aditivate 
cuAPPsauSBS

Ondulme

FldStlw ll^Xlb.K- 
Rezistente ia apă, 
coroziune, nigină
Se montează ușor, fără 
scule speciale 
Dimensiuni: benzi de 
1 m lungime x 0,34 m 
lățime

Rezistență mărită la 
razele nltraviolete și la 
"nbălrâte'v
Flexibilitate bună la 
temperaturi scăzute 
Aplicare nepnlnantă. 
111 o n o s t r a t sau 
multistrat
Dimensiuni: suluri de 
10 m lungime x 1 m 
lățime

Plăci ondulate din 
fibre organice 
impregnate cu 
bitum, pentru 
acoperișuri și pereți

Ușoare, elastice, 
rezistente
Se montează simplu și 
rapid
Nu conțin azbest
Dimensiuni: 2 111 
lmigimex0,95 mlățime

Distribuitor ouitoriza*:

BOBSTAR PROD
Hunedoara

Str. Laminatorului, nr. 3/35, bl. 20 
Tel./Fax: (054) -711.701

Onduline Materiale de Construcții S.R.L.
Bd. I.C.Brătianu nr. 44, Sc. C, Et.2, Ap. 17-18, Sector 3

Tel: (01) - 310.1275; 310.1328; 311.0563; Fax: (01) - 311.0353 

_ __ București

S.C. COMAT DEVA SA
Puteți obține, în cele mai avantajoase condiții, 
ȚIGLĂ CERAMICĂ, impdrt Yugoslavia, de la 

COMAT DEVA SA
Informații suplimentare vă sunt oferite la 

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

telefon 054-233137, interior 148.

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribui»'””' «vrineiv nentru pnwâwt»

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

Clectrocasnice:
. 0 aspiratoare,

«As 0 cafetiere, 
'0 filtre, 
0 hote, 
0 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.

In OfȚAZfF
m >-•- ■ ■ iaTstf m mF'

I.iwiwricf*»
MM»' >ai lu.-tei * mb> mm MW ■■ o

S.C. ARAL IMPEX SRL

K,

Angajează director comercial în următoarele condiții: 
studii superioare economice sau tehnice - 

specialitate construcții sau materiale de construcții; 
cunoștințe de marketing și management; 
vârsta maximă 35 ani.

Informații suplimentare la tel: 094/591602; 212434.

Tribunalul Hunedoara-
Deva

anunță concurs organizat de Curtea de 
Apel Alba lulia pentru ocuparea postului de 
referent contabil în data de 14 septembrie 
1998.

Condițiile de participare și bibliografia 
sunt afișate la sediul Tribunalului.

Relații suplimentare la tel. 218045 și 
211574. ’

J

Prin ofidi poștale din județul Hunedoar' 
Anunțuri de mică publicitate la 

ziarul “Cuvântul liber" 
începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile 

poștale din județul nostru, cu excepția celor din 
raza O.T. Petroșani, se prlmdsc, in zilele 
lucrătoare, anunțuri de mică publicitate pentru 
ziarul “Cuvântul liber”. Adresându-se oficiilor 
poștale, unde se obțin toate relațiile necesare in 
acest sens, agenții economici șl persoanele fizice 
din orice localitate au posibilitatea să 
economisească timp și bani, totodată existând 
șansa reușitei in afaceri apelând la serviciile ce 
le sunt oferite cât mai aproape dă firmă sau de 
domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.

TERMOCENTRALA 
MINTIA

organizează în data de 
23.09.1338 licitație publică 
deschisă pentru transport căr
bune energetic pe ruta DEPOZIT 
BRAD - CT. GURABARZA cu mij
loace auto.Termenul limită de 
depunere a documentelor de 
participare la licitație este: 
Bl.09.1998.

Documentele de licitație se pot 
procura la prețul de 5D.OOO lei 
de la sediul Termocentralei N/lin-

I i ......l
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!n sprijinul dezvoltării zootehniei hunedorene 

Mulțumiri pentru sponsori 
Cum s-a arătat și cu 

ocazia expoziției - târg de 
animale din rasa Pinzgau 
de la Bala de Criș, reușita 
deplină a manifestării s- 
a datorat și generoșilor 
sponsori cărora orga
nizatorii le-au adresat 
mulțumirile lor sincere.
Cel 120 de sponsori, in 
bună parte cu preocupări 
legate de agricultură, in 
special de zootehnie, dar 
și cu mai puțină tan
gență cu aceste activități 
de profil agricol. 
Contribuția lor in bani, 
obiecte sau diverse 
produse a făcut posibil 
să fie stimulate efor
turile tuturor cres
cătorilor de animale 
prezenți cu cele mai 
valoroase exemplare in 
cadrul expoziției.

Reamintim că pentru 
crescătorii de animale cu 
cele mal bune rezultate 
stabilite 
misia de 
acordat 
categorii 
cuprinse

două milioane de lei. în 
afară de premiile in bani, 
au mai fost acordate 
premii apreciabile con
stând intr-un aparat de 
muls mecanic, furaje 
combinate și o brichetă 
cu sare șl microelemente 
(acestea fiind oferite de 
dl Reiner Windrisch din 
Germania), precum și in 
cinci tone de tărățe. 
Toate aceste premii 
constituie un semn că 
există oameni de suflet 
care se gândesc să-i 
răsplătească sub o formă 
aparte pe cei ce asigură 
laptele și 
cesare 
populației, 
insă și 
asemenea 
consacrate
zootehniei nu au găsit un 
sprijin cât de cât palpabil 
din partea Ministerului 
Agriculturii și 
tațiel, precum 
băncilor unde 
totuși, niște
financiare ce pot lua 
astfel de destinații.

carnea ne- 
consumului 

S-a exprimat 
regretul că 

manifestări 
relansării

de către 
bonitare 
premii, 
de 

intre

co- 
s-au 

pe 
animale,

unu și

Alimen- 
și a 

există, 
resurse

in rândul spon
sorilor deja consacrați 
fără intenția de a face 
vreo discriminare se 
cuvine să fie amintiți: 
SC Agrocompany Deva, 
SC Macon 
Casial 
Suinprod 
Decebal 
Cetate 
Semtest ' 
Comutil 
Invest Deva, societățile 
comerciale Comcereal 
și Cereai Com Deva, 
Agromans Peștenița, 
Sansere Sintandrei, 
Cristina Mode Pălării 
Deva, AGRAS, Aproterra 
Simeria, Agroservice 
Deva, Agroșim Simeria, 
Chimica Orăștie,
Dimagra Deva și multe 
altele, care merită 
laude pentru modul 
cum înțeleg să susțină 
dezvoltarea 
sector vital 
economia românească 
in ansamblul său.

Deva, 
Deva, 
Orăștie, 
Deva, 

Deva, 
Timișoara, 
Deva, SC Eco
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Nicolae TÎRCOB

IXIegoița
Toată treaba s-a petrecut 

la Brad. într-o zi de sâmbătă, 
lucrătorii de poliție pit. Florin 
Pavel și sg.maj. Călin Grama 
au fost sesizați că pe raza 
municipiului a avut loc un ac
cident de circulație. în timpul 
deplasării spre locul 
accidentului, polițiștii au folosit 
mijloace de semnalizare 
sonoră.'în fața autoturismului 
poliției se deplasa și cel 
condus de Marcel Benea. La 
auzul semnalului, acesta nu a 
procedat conform regula- 

^mentului. De aceea, sg.maj.

amenința
Grama i-a reținut permisul și 
l-a invitat la sediul poliției.

A doua zi, Daniel Iulian 
Negoiță, lăcătuș la S.C. 
“Crișbus” Brad, pretins prieten 
al lui Benea, îl întâlnește pe 
sg.maj. C. Grama în zona 
centrală a municipiului Brad. 
Cu această ocazie Negoiță îl 
amenință pe polițist, 
reproșându-i că a luat pe 
nedrept permisul prietenului, 
după care pleacă.

După scurtă vreme revine 
însă la polițist și spune că are 
permanent asupra lui o sticlă

poliția!
cu benzină și că îi va da foc 
lui și mașinii poliției! 
Negoiță a fost sfătuit să 
renunțe la amenințări. 
Răspunsul a fost următorul: 
“Cu pilele pe care le am la 
București, împreună cu 
comandantul o să veniți de 
acolo dezbrăcați de haine'e 
militare și o să-mi aduceți 
permisul de conducere".

Acum, Daniel Iulian 
Negoiță este trimis în 
judecată pentru săvârșirea 
infracțiunii de ultraj. (V.N.)

J

împrumuturi de la

Acoperirea golurilor tem
porare de casă apărute ca 
rezultat al diferenței dintre 
veniturile și cheltuielile din 
bugetele unor consilii locale au 
născut necesitatea împru
mutului de la fondul de tezaur.

Un număr de 14 Consilii 
locale s-au aflat până la recenta 
ședință a Consiliului județean 
în această situație. Este vorba 
de Consiliile locale comunale

de tezaur
Blăjeni, Brănișca, Bretea 
Română, Buceș, Bucureșci, 
Certeju de Sus, Densuș, 
Hărău, Lăpugiu de Jos, 
Răchitova, Rîu de Mori, Romos, 
Vața de Jos și de orașul 
Simeria. Ele au fost 
împrumutate de la fondul de 
tezaur cu suma totală de 830 
milioane lei. Cele mai mari 
împrumuturi le-au obținut 
comuna Brănișca - 100 de

7

fondul

milioane și orașul Simeria - 
140 de milioane.

împrumuturile trebuie 
rambursate până la 31 de
cembrie 1998. în caz de 
nerestituire totală sau 
parțială, partea nerestituită va 
greva timp de 18 luni bugetul 
anilor următori. După care 
rambursarea se face cu 
adăugarea dobânzii maxime 
stabilite de Ministerul Fi
nanțelor. (I.C.)

Conectarea e neprețuită. 
De aceea, acum e gratuită!
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