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de reabilitare a drumurilor
care

traversează judeţul
Konsiliul Judeţean Hu

nedoara a autorizat re- 
"cent lucrările de moderni, 
ţ zare a drumului naţional 

.7, pe sectorul cuprins în.
- tre km 352 150 şi km
386 900, ce străbate ju.
jdeţul Hunedoara, pe o lun- 
gime de 34,9 km, de la 

, Urnita cu judeţul Alba 
până la ieşirea din muni.

: dpiul Deva, în sensul de 
£ riiers spre Arad.

Lucrarea străbate te.
; ritoriul comunelor Geoa- 
giu, Turdaş şi al locali-» 
taţilor urbane Orăştie, Si. 
meria şi Deva, şi se ri
dică Ia o valoare de peste 

miliarde lei.
V a lo a r e a  autorizaţiei 

de construire, care se ci
frează la 158143775 lei, s.a 

, Împărţit corespunzător 
consiliilor locale pe teri. 
loriul cărora se află Iu. 
crarea.

Lucrările de reabilitare 
ă DN7 fao parte dintr.un 
program de modernizare a 
căilor de comunicaţie na.

■ ţionale, care urmăreşte în
cadrarea şogelelor noastre 
în prevederile «Acordului, 
asupra marilor drumuri eu
ropene".

Prin realizarea acestor 
lucrări se urmăreşte spo. 
rirea condiţiilor de trafio 
privind siguranţa în cir. 
culaţie, mărirea vitezei de 
circulaţie la 80 km/h, îm
bunătăţirea calităţii im. 
brăcăminţii asfaltice. Se 
are în vedere păstrarea 
profilului longitudinal şi 
transversal existent, dar

i» • • • • • • • • m m m m *

concomitent se va reali, 
za ranforsarea sistemului 
rutier în vederea îmbună
tăţirii suprafeţei de ru
lare, înlocuirea siste
mului rutier In zonele 
unde este degradat, rea. 
lizarea benzilor de înca
drare, consolidarea acosta, 
mentelor, îmbunătăţirea 
scurgerii apelor prin pre
vederea unor şanţuri şi pu. 
ţuri absorbante, înlocui
rea unor podeţe cu dia
metru de 1 m şi sub 1 m, 
precum şi repararea unor 
poduri existente cu deschi
deri mai mari, montarea 
de parapete, y

Durata de execuţie a Iul 
crărilor gste estimată la 
2—3 ani, iar lucrările vor 
fi realizate de fione ro
mâneşti în colaborare cu 
firme din Italia şi Anglia.

Tronsonul de drum auto
rizat va întregi- lucrările 
din cadrul aceluiaşi pro. 
gram de reabilitare a dru. 
murilor naţionale, care sunt 
în curs de execuţie de 
la limita cu judeţul Arad 
până la intrarea în mu
nicipiul Deva. (I. C%

in faţa unui public numeros Prima
(

7 FEBRUARIE
•  SI Partenie, Episco

pul Damascului şi 
<3uv. Luca;

9 S-au născut: in 1777, 
cărturarul iluminist 
DINI CU GOLESGU 
(m. 1830); în 1802, 
scriitorul francez 
VICTOR HUGO (m. 
1885); în 1812, scrii, 
torul englez GHAR. 
it.ES DICKENS;

•  Soarele răsare la ora 
7,28 şi apune la 17,32, 
luna se află în pri
mul pătrar;

•  Au trecut 37 de zile 
din an; au mai ră
mas 328. :

O Amantă =  obiectul 
dragostei... compa. 
rate..

gală de box profesionist la Hunedoara j
mmm m.

O reuşită deplină j
înfiinţată anul trecut, j 
sub denumirea „Michael |  
Lowe Sport — Manage. * 
ment" şi, sprijinit de |  
sponsori redutabili: S.C. * 
„ICSH" S.A. (director ge- | 
neral ing. Dorn Gaiţa), ‘ 
S.C. Siderurgica S.A. (di. I 
rector general dr. ing. J 
Silviu SamoilescU), de alte i 
16 prestigioase firme din < 
Hunedoara şi Deva, sub » 
egida Federaţiei Române f 
de Box şi a Ligii Romă. j 
ne de Box Profesionist, a | 
organizat un adevărat * 
„regal" pugilistic. Şi-au | 
încrucişat mănuşile bo. , 
xeri amatori, compo. I 
nenţî ai lotului olimpic, J 
foşti campioni naţionali i 
de juniori şi seniori, câş- ]

DUMITRU GHEONEA, 1 
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 3-a) j

Sâmbătă seara a fost 
organizată, pentru prima 
oară la Hunedoara, o gală 
de box de anvergură, în 
care au evoluat boxeri 
amatori şi profesionişti. 
Evenimentul a fost pri
mit cu interes deosebit 
din partea spectatorilor 
şl a oficialităţilor hu. 
nedorene şi se datorează 
cunoscutului boxer pro. 
fesionist Mihai Leu, fost 
campion mondial la ju. 
niori, campion al Ger
maniei şi învingător în 
19 partide consecutive în 
cursa pentru titlul de 
campion european, în 
ultima, în urmă cu 10 zi. 
le, la Berlin, învingân. 
du.I pe americanul Bobby 
Butter. - ■ '

Imediat după meciul 
de la Berlin, Mihai Leu 
s-a întors la Hunedoara 
şi la firma sa din Deva,

După o lungă şi odih
nitoare vacanţă, chiar 
dacă unii (câţi oare?l) 
au „trudit" în dialoguri 
cu cei care i.au trimis în 
înaltul sfat al ţării ori 
au mai zăbovit în comi
siile de specialitate, de
putaţii şi senatorii şi-au 
reluat ieri activitatea. • 

Pe-ai noştri, pe câţiva 
dintre cei 11 parlamen
tari hunedoreni, i-am 
văzut la faţă sporadic — 
la vizita primului mi
nistru în judeţ şi la con
ferinţa de presă ţinută 
la Deva de către juristul- 
deputat Octavian Muntea. 
nu, la inaugurarea insti
tuţiilor locale de justiţie 
din Brad şi chiar la se
diul redacţiei, unde 
ne.au vizitat dnii Petru 
Şteolea — deputat PUNR 
şi apropiat colaborator

ÎN VIZOR
al ziarului nostru şi dl 
Ion Hortopan — depu
tat PRM, care ne-au 
propus (nota bene!) o 
mai strânsă colaborare şi 
chiar sprijin atunci când 
ne v a .fi necesar. Pri
mim şi mulţumim.

Despre alţii de-ai noştri 
am aflat că în această 
vacanţă, mai mult ca 
oricând, ţinând cont că 
mandatul li se apropie 
de final, şi-au mai re
glat conturile pe la buti- 
curile proprii, iar dl 
senator de Valea Jiului, 
Tiberiu Vladislav, un- alt 
insistent colaborator al 
„Cuvântului liber", s-a 
„bucurat"* de atenţia 
deosebită a colegilor din 

filiala Petroşani a PNŢCD, 
fiind exclus din partid. 
Măsura a făcut valuri în 
Convenţia Democratică 
din judeţ, în presă şi la 
nivelul central al PNŢCD, 
prim-vicepreşedintele a, 
cestui organism, dl Ion 
Diaconescu, apreci- id 
măsura ca nestatutară.

De-o fi una, de-o fi 
alta... Important este că 
ieri a sunat clopoţelul 
parlamentar şi va suna,

cu siguranţă, de multe 
ori pentru a-i aduna de 
pe holuri şi de pe la bu
fet pe aleşii naţiunii, 
pentru a întruni cvoru
mul şi a vota legile pe 
care electoratul le aş
teaptă cu înfrigurare* Şi 
câte legi extrem de im
portante nu sunt acum de 
maximă urgenţă : Legea 
bugetului de stat pe 
1995, Legea privatizării 
în masă, Legea caselor 
naţionalizate, Legea fa
limentului, Legea* pri
vind declararea averi
lor de către parlamentari 
etc. etc.

De bună seamă însă că, 
pe lângă legi, vor re
veni în dezbateri stre- 
santele probleme ale fu
ziunilor şi sciziunilor din 
partide,, îşi vor încrucişa 
din nou săbiile liderii 
PUNR, PRM şi PSM cu 
cei ai UDMR, faţă de 
situaţia tensionată pe 
care o întreţin atât unii 
cât şi alţii, şi probabil 
că nici această sesiune 
nu va trece fără o mo. ' 
ţiune. Aşa... de amorul 
artei. Să se ştie că exis. 
tă şi opoziţie. Ei, la 
aceste capitole se pare că 
vom asista şi la show
uri „fără perdea", CU 
care ne-au cam obişnuit 
parlamentarii noştri. Se 
vor încinge spiritele, vor 
sări scântei, unii chiar 
vor lua foc. Noroc încă 
cu măsura constituirii 
unei formaţii de pom
pieri, pentfu parlament, 
formată numai din ofi
ţeri şi subofiţeri, cu mi
siune specială de inter
venţie operativă în caz 
de incendii...

Dar să avem răbdare. 
Noi r-  electoratul acesta 
atât de ascultător şi u. 
şor de manipulat — să 
ne vedem de ale noastre, 
că avem atâtea la câte să 
ne gândim, iar guvernul 
ne va ajuta în continua
re în această privinţă 
şi mai ales să înţelegem 
că n-avem altă şansă de 
supravieţuire decât mun
ca şi rezultatele concre. 
te. Pentru că, iată. de

DUMITRU GHEONEA 

{Continuare în pag. a 2-a)

MIHAI LEU (în 
dreapta), alături de 
principalul sponsor şi 
organizator al galei — 
dl Doru Gaiţa, direc. 
torul general al S. G. 
„I.C.S.H." S.A, şi de 
reporterul TVR şi pre
zentatorul galei — dl 
Ionel Stoica.

, Foto 
PA VEL LAZ A

MARŢI, 7 FEBRU. 
ARIE A.C. Vremea va 
fi mai mult frumoasă, 
şi se va încălzi uşor. 
în timpul zilei, îndeo. 
sebi în părţile din nord. 
vestul ţării, vor apă. 
rea înnourări Şi, lo. 
cal, vor cădea precL. 
pitaţii sub formă de 
ploaie.

©  PREŢUL LAPTELUI. Po. 
trivit H.G. nr. 55 din 25 ianuarie 
1995, se asigură preţul minim 
garantat de achiziţie la lapte, 
după cum urmează: în perioa
da 1 februarie — 30 aprilie 1995 
se acordă 425 leif litrul, iar în 
perioada 1 mai — 31 octombrie 
o.c., preţul este de 370 lei! litrul 
După 1 noiembrie 1995, preţul 
de achiziţie va fi de 425 lei/litrul 
(N. T.).

© ANALIZĂ. Recent, la Deva 
sm  desfăşurat analiza stării in» 
fracţionaie şl a activităţii par
chetelor subordonate Parcheta.

lui Curţii de Apel Alba îulia. 
Au participat procurori din ju. 
deţele Sibiu, Alba si Hunedoa
ra. (V. N.). . ■' y. ■ ;y;‘yr.-y ■

© INVITAŢIE. Organizaţia 
judeţeană a . Partidului Naţional 
Liberal ■— Convenţia Democra. 
tîcă, invită pe toţi membrii şi 
simpatizanţii, doritori a discuta 

4  şi analiza programul şi activita. 
tea în . curs, -sa o contacteze. 
Programul de lucru este zllnio 
între orele 10—16, iar sediul or
ganizaţiei este în Deva, str. Şa. 
guna nr. 1 (Fostul Vinalcool). 
(Tr. B.).

© SPORESC EFECTIVELE. 
Din discuţia avută cu dl Iosîf 
Pogan, vlceprimarul comunei

L&pugiu de Jos, am reţinut 
că, în prezent, în localitate e. 
xistă 1223 bovine, 4670 ovine şi 
caprine, circa 1200 porcine ş.a. 
Dacă la bovine efectivul staţio
nează în aceaştă iarnă, la ovine 
şi caprine creşte de la o lună la 
alta. (Tr. B.).

© r e c e n să m â n t u l  t r a .
FICULUI AUTO. Ziua de 31 ia. 
nuarie a.c., pe şoselele naţionale 
a fost ziua recensământului tra
ficului auto, acţiune ce se desfă. 
şoară la o anumită perioadă de 
timp. Cu aparatură specială, 
cu cabluri trase peste laiul şo. 
selei, se înregistrează fiecare 
trecere t maşini, biciclete, moto
ciclete, tractoare etc. Pe raza

de activitate a Districtului îlia 
acţiunea se desfăşoară in trei 
puncte: Ohaba, Burjuc şi la se. 
diul districtului. (GH. I. li.).

© GARDIENII ŞI SOLDATUL. 
La Hunedoara, o patrulă a gar. 
dienilor publici a surprins iii 
flagrant pe Marius-Ovidiu Mite. 
lea, militar in termen, in timp 
ce spărgea unitatea de blănă. 
rie a S.C. Sepcavia SRL. Poliţia 
a stabilit apoi că ostaşul, im. 
preună cu alt tânăr „ aflat sub 
arme, a mai comis două spar
geri. (V. N.).
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Creditele şi dobânzile 

la Banca Agricolă S.A.
C lopoţe lu l

parlam entar
(Urmare din pag. I)

la 1 februarie a.c., a 
intrat în vigoare Acordul 
de asociere • a României 
la Uniunea Europeană, 
ceea ce presupune ali
niere la atributele care 
caracterizează toate ţă
rile membre ale Uniunii, 
concret — efort sporit şi 
dinamism economic, pro. 
fesionalism şi realism, 
sprijin concret de la fie
care pentru sine.

— Banca Agricolă. — 
ne-a spus dl Şimion "Sugă, 
directorul Sucursalei jude. 
ţene Hunedoara a acestei 
bănci —, acordă credite pe 
termen scurt pentru pro. 
ducţia agricolă vegetală si 
animală, pentru activităţi 
cu caracter industrial, cer
cetare ştiinţifică, proiej- 
tare şi turism al agenţilor 
economici, peroane fizice 
şi juridice, indiferent de 
forma de organizare şi de 
proprietate, la care do

bânda percepută este de 
65 la sută. Pentru activi, 
tăţi de comerţ, prestări 
servicii, construcţii.montaj 
ş.a., la creditele acordate 
dobânda este de 70 la sută. 
Dobândă pieţei pentru sto. 
curile de produse agro- 
alimentare este de 65 la 
sută. Potrivit prevederi
lor H.G. nr. 767/1994, la 
creditele acordate pentru 
Stocurile de produse agro- 
alimentare de bază se 
practică o dobândă de 15 
la sută. De asemenea, se 
menţine acelaşi nivel — 
de 15 la sută — pentru 
continuarea- lucrărilor din 
campania agricolă de toam
nă,-

La creditele pe termen 
mediu şi lung, acordate 
agenţilor economici, se 
percepe o dobândă de £5 
la sută. In acelaşi timp, 
facem precizarea că la cre
ditele acordate pentru 
plantaţii de vii şi pomi, 
până la intrarea lor pe 
rod, se percepe O do
bândă de 60 Ia sută, iar 
pentru producţia de ex
port şi livrările la export 
dobânda este de 61 la sută.

Pentru depozitele in lei 
constituite de către persoa
nele fizice (la sume mi
nime de 500 000 lei), do
bânzile acordate sunt ur. 
mătoarele: pe termen de o 
lună — 30 la sută, pe trei 
juni — 42 la sută, pe 6 
luni — 47 la sută, pe 9 
luni — 52 la sută şi pe un 
an — 55 la sută, la care 
se calculează şi dcfbânda 

• Ia dobândă, in .acest ultim 
caz, la termen de un an, 
spre exemplu, totalul fiind 
de 62,5 la sută.

NICOLAE T1RCOB

BOSCH
SCULE ELECTRICE 

Firma germană
„ROBERT BOSCH

m liderul mondial
In producţia de scule electrice

CAUTA
f ir m e  in t e r e s a t e  în  d is tr ib u ţ ia  

d e  s c u l e  e l e c t r i c e ,
UEm m lirei

Vă rugăm să  ne contactat! telafonj©  
sau  în  scris.

A d r e sa  noastră:

R O B E R T B O S C H  R O M A N IA  S R L
8d . Unirii 2 3 , BL13, Ap.6, sector  5. 

Bucureşti
T e l :  3 1 1 . 2 6 . 3 3 ;  6 1 4 . S 4 . 7 7 ;  

3 1 1 ! 1 9 . 4 9

9. C. „POLIDAVA" SA. DEVA ..
Vâ oferi, Sn regim en gros,  ̂

cu promptitudine, la preţuri avantajoase 
de calitate ireproşabilă, următoarele 

produse; .
ş> biscuiţi (intr-o gamă sortimentală 

diversă);
•  Eugenia - Divertis - Crem cu aro

me de banane, ciocolată, portocale, 
Căpşuni;

4  Stjcksuri; u
•  paste făinoase;
•  tâifel de casă;
•  hârtie ambalaj pentru împachetat! 

* Pelaţti şi comenzi - zilnic, ta sediul 
Societăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, 
te telefoanele; 054/620712 şi 621750; 
fâx: 621159.

M.F. — D.G.F.P.C.F.S.
HUNEDOARA — DEVA

h

Aducem la cunoştinţă agenţilor economici 
— persoane juridice — plătitori de impozit 
pe profit—, câ. începând cu data de 6 febru
arie 1995, se pot adresa organelor fiscale teri
toriale, pentru procurarea DECLARAŢIILOR 
LUNARE PENTRU IMPOZIT PE PROFIT AL 
CONTRIBUABILILOR MICI ŞI INSTRUCŢIU
NILE DE COMPLETARE, astfel:

— societăţile comerciale cu sediul in mu
nicipii, oraşe. Ia administraţiile financiare sau 
circumscripţiile fiscale respective;

— societăţile cu Sediul in mediul rural, la 
Direcţia generală a finanţelor publice şi con
trolului financiar de stat Deva.

S.C. AGERCOM IMPEX S.R.L. DEVA

str. împăratul Traian, nr. 34

Angajează urgent vânzătoare. „
(5978)
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IS.C. „SIGMA PLUS4* S.R.L,
D E V A

|  Organizează In Orăstie, începând cu 15. II. ». 
} 1995, |

■  Cursuri de formare analişti programa- j
I tori asistenţi pe microcalculatoare com- *
J patibife I.B.M. — P.C. j

■  Cursuri de contabilitate asistată pe »
|  calculator. |
* Absolvenţilor li se asigură diplome recu- :
|  noscute. - J
I înscrierea şi informaţii în Orăstie, str. Da.- I
* ci lor, nr. 15, telefon 642898, (5960)
;  i

S.C. „PĂLĂRII CR1ST1NA“ S.R.L.

Deva, str. A. Vlaicu, nr 19, 

Telefon 61 39 64 

Angajează economist (ă) .cu*probleme 

de Marketing pentru Bucureşti.

Relaţii suplimentare la sediul socie 

i, zilnic între orele 9— 15
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MARTI,
7 FEBRUARIE

6,30 Ştiri •  Seriale şi 
desene animate; 10,05 Ko. 
jak (s); 11,30 Vr mea
dorinţei (s); 12,00 Pre.
ful e mare (show); 14,15 
California Clan (s); 15J0 
Pasiunea ei e crima (s); 
16,00 Ilona Christen (talk- 
show); 18,00 Jeopardy I 
(Cs); 19,30 Exploziv — te
legrafic ; 20,10 Exploziv
— magazin; 20,40 Vre. 
muri bune, vremuri rele 
(s); 21,15 Pe urmele făp. 
laşului (f.p, SUA, 1994); 
23,10 Quincy (s); 1100 Ma
gazin şi show nocturn; 
2,30 Kojak (s/r); 545 Ex. 
ploziv — magazin (re. 
luare). ■■ ■

CANALE 5
. MARTI,

7 FEBRUARIE
7,30 Ştiri; 10,00 Show. 

ul lui M. Costanzo (r); 
12,45 Forum (mag.); 14,00 
TG 5 —- ştiri; 14,25 Co
tidiene ; 14,40 Beautiful
(s); 15,05 Complot în fa. 
miiie (show); 16,20 A. 

gen;ia matrimonială (mag.);
17.00 Desene . animate;
18.00 Super-samuraiul (s); 
18,25 Desene animate;
19.00 Ok, preţul e corect
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 21,00 TG5 — 
Ştiri; 21,25 Circulă zvo. 
nul (show); 2,30 Cetidie. 
ne (r); 2,45 Circulă zvo. 
nul (r); 3,30 Target (re
luare).

SAT 1
MARTI.

7 FEBRUARIE
6,30, Brunch — TV 1 

(magazin TV); 10,15 Ve. 
cinii (s); 10,45 Brunch
TV 2 (magazin TV); 13,30 
Soarele Californiei (s);
14.25 Falcon Crest (s);
15.25 White Fang (s.a.);
15,55. Tânărul Indiana 
Jones (s.a.); 16,55 MacGy. 
ver (s.a.); 18,00 Să ris. 
căm (cs); 19,00 Totul sau 
nimic (cs); 20,00 Ştiri;
20,30 Roata norocului 
(cs); 21,15 Film o Bani 
murdari (Germania, 1994);
23.15 Adevărul despre 
VlP-uri (rep.); 0,45 Iubi. 
re sau Ce naiba ? (show);
1.15 Descreieraţii (f. p.. 
Italia 1972);

N B C
m a rH

7 FEBRUARIE
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw ;7,00 Buletin fi. 
nanciar; 10,00 Super
shop; 11,00 Roata bani. 
lor —• piaţa americană ;
12.00 Afaceri internaţio. 
nale ; 13,30 Buletin fi
nanciar ; 14,00 Azi — 
reportaje; 15,00 ’Roata ba. 
nilor — piaţa americană;
19.00 Azi — reportaje;
20.00 Ştiri ITN; 20,30
Viaţa noastră, cu M. Jef. 
fries ; 21,30 Dateline — 
em. informativă; 22,30
Magazinul ştirilor ; 23,00 
Ştiri ITN; 0,30 Real Per. 
sonal; 1,00 Buletin fi
nanciar ; 1,30 Ştirile nop. 
ţttl

MARŢI,
7 FEBRUARIE

1*30 Golf •  Magazin 
PGA; 10,30 Ski >  C.M. 
— Slalom 1 pentru com. 
biuată masculină — man. 
şa I (direct); 12,00 Pati. 
naj artistic •  Selecţiuni 
de la C.E. — Dortmund 
(rez.); 13,30 Ski •  C.M.
Slalom pentru combinată 
masculin — 2 (d); 15,00 
Fotbal •  Eurogoluri; 16,30 
Lumea vitezei •  Maga. 
sinul sporturilor cu mo
tor ; 18,00 Ski alpin •  
Magazin; 19,00 Fotbal •  
Eurogoluri; 20,30 Buletin 
de ştiri; 21,00 Tenis •  
Magazin ATF ; 22,00 Auto 
Cârs ou Ice ; 23,00 Ski
«  C.M. (r);

MARŢI, 7. B. 1995

7,00 TVM •  Tele. 
matinal; 8,30 La pri. 
ma oră; 9,15 Serial •  
Santa Barbara (r);
10.05 Limbi străine;
11.05 Cinematograful 
de artă (r); 12,55 De. 
sene animate; 14,10 
TVR laşi ; 15,05 TVR 
Cluj-N.; 16,10 Fii tu 
însuţi; 18,00 Totul de. 
spre muzică (cs); 18,30 
Desene animate ; 19,00 
Clio; 18(30 Serial *
Fata şi băieţii; 2040 
Actualităţi; 20,45 Teie. | 
cinemateca; 22,35 Re. | 
flector; 23,05 MuziCo- 
rama; 23,35 Actuali. i 
tăţi; 23,55 Gong; 0,25 I 
Pagini celebre în trans. 
punere coregrafică.

TVR 2
7,00 La prima o ră ;

9,15 Or» de muzică; 
10,30 Docuntentar ; 11,55 
Desene animate ; 1145 
Teatru TV (r); 14.00 j
Actualităţi: 14,10 Pta. 
netarii (emisiune pen
tru copii); 15,00 Limbi j
străine (r); 16,00 De. 
Sene animate; 1640 l i
Serial •  Fiicele docta, 
ruiui; 17,40 Serial •  
Aur şi noroi ; 2940
Actualităţi; 20,40 Rit
muri muzicale; 2140 
TVM # Mesager; 21,30 
Intre da şi no ; 2240 
TV 5 Europe; 22,30 
Credo; 23,45 Eurogol; 
Emisiune de actuaH- 
tate fotbalistică.

9,00 Desene anima, 
te (r); 9,30 Prinţul din 
Bel Air (r); 10,00 PUI. 
con Crest (r); 1040

Miami Vice (r); 11,40 
Viva TELE 7 (r); 1240 
Videotext; 1840 De.
sene animate: 1840 

-Film documentar; 1940 i
Mafalda; 20,00 Fiim 
serial „F.B.I." ep. [
9; 2040 Ţara, nimă. 
nui ; 21,00 Telejurnal 
(emisiunea de ştiri a i
televiziunii TELE 7 abc i
din 5 febr.); 21,30 Se. 
rial „CH1PS“ — ep. 6; 
22,20 Clip Viva ; 22,30 j
Film -artistic. ,,Comori, 
le regelui Solomon**}
0,10 Videotext.

TV DEVA
9,00 Teletext; 1040 

Observator •  Antena 
1; 11,00 „Focus“ : •
Retrospectiva ştirilor 
din săptămâna prece. 
dentă (r); 1140 Film 
artistic (r) •  „Melodii. i
le Broduay.ului“; 15,00 |
Teletext; 17,00 Ob. 
servator •  Antenas 1; 
18,00 „Civilizaţia ru. 
tieră“; 18,15 Film ar. 
tistic •  „Cineva în |
spatele uşii“; 19,45 
Worldnet •  „Combina. |
ţia de culturi în A. 
laska“.
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CUVÂNTUL LIBER '

' ft | % O reuşită deplină
(Urmare dia pag. 1) au trăit din plin frumuse. 

ţea boxului tehnic, curat, I 
lupta acerbă pentru vie. „ 
torie, i-ău aplaudat fi I 
încurajai pe sportivii din J 
ring, s.au bucurat de o j 
seară minunată. ‘

Prin această gală de j 
box de excepţie. Hune- 1 
doara a intrat în râa- j 
dul oraşelor ce se afir- | 
mă în acest sport, mai * 
ales că are fi câţiva | 
Sportivi de valoare, care '

tigători ai unor competi
ţii internaţionale, pre
cum şi câţiva boxeri pro
fesionişti aflaţi pe trep
tele consacrării.

Organizatorii s-au stră
duit şi au reuşit să a- 
menajeze în mod exem. 
plâr sala şi ringul, la 
nivelul celor mai exi
gente cerinţe pentru o
reuniune pugilistică de bat la porţile consacră- I.
anvergură. Ha ora în- rii, atât In boxul ama- '
Cfeperii galei, sala era tor, cât şi în cei pro. j |
arhiplină, spectatorii do- fesionist. îar reputatul * I
vedindu.se a fi nu doar 'Mihai Leu va fi tne eu j ■
buni cunoscători ai a- alături de Hunedoara «a I |

şi de minunaţi} oameni J ■
care trăiesc şi muncesc J - |
în acest frumos- oraş al * «
Oţelului. ţ |

cestui sport bărbătesc, 
ci şl gazde primitoare, 
adepte ale unui fair- 
play desăvârşit. Cu toţii

I
I
I
I
I
I

I

PREGĂTIRI IN TOATE EŞALOANELE FOTBALISTICE
Sub „bagheta" lui Petcu,

Corvinul va continua cursa..

AMATORI |  1
MARCILICA TUDOROIU (Freedom Star Constan. I |  

ţa) — CONSTANTIN PIVNICERU (Constructorul J I  
Hunedoara, categoria 65,200 kg). Tânărul hunedorean,! f  
de 19 ani, vicecampion naţional la juniori 1992, boxer' I  
de perspectivă, a avut de Jnfruatat un boxer talen-| I  
tat, mai experimentat, fosf campion mondial la ju. * 1.
niori în 1985, componentul lotului olimpic, unul din. |  I  
tre cei mai buni boxeri daţi de Constanţa. Deşi a » i  
început curajos, C-tin Pivniceru a început în repriza 1 1
a lî-a să cedeze şi in repriza a IV-a a fost numâ. " 5
rat, astfel că la sfârşitul rundului al cincilea, când *-a| |
sfârşit şi partida, constânţeanul M. Tudoroiu a fost J -  
declarat învingător la puncte. i

CLAUB1H CRISTACHE (Freedom Star Constanţa) —I  
CRIN OLTEANU (Bucureşti), categoria 60 kg. A test »
.un meci de box tehnic, practicat de doi sportivi bine ( 
cunoscuţi în -boxul' amator, arabii fiind compot, 
nenţi ai lotului olimpic, iar Glaudiu Cristache este |  
şi medaliat cu argint la cupa mondială, iar Gri» » 
Oltean u deţine şi un titlu de câmpie» naţional, ta ţ 
ring, Cristache s.a aflat o perioadă îndelungată la î =
atac şi încheie în forţă meciuL C. Cristache fiind I 1
învingător la puncte. *  -
, VASILE NISTOR (Freedom Star Constanţa) — |  

MARIUS BASCAlESCU (Constructorul Hunedoara), J 
categoria 6? kg. Şi în acest meci, tânărul M. Dăscă- j 
lescu, din Hunedoara, a întâlnit uh boxer de frunte I 
al ţării, ce face parte din lotul olimpic, campion J
european în 1991, un boxer cu o bună experienţă I
competiţîonâli> puternic, ambiţios. *

în repriza a IV.a, în urina recepţionării unor Io- |  
vituri puternice, este din nou numărat şi antrenorul , 
său, Îlîe Captari, îl opreşte din luptă. I

DOREL SIMION (Bucureşti) — ROBERT PACU. J 
RAR (Âux Com Bucureşti), categoria 63.500 kg. Cel j 
doi boxeri sunt foarte tineri, de reală perspectivi, 1 
Boxul lor a fost bine apreciat de tehnicienii pre. i 
zenţî la meci, de spectatori. V

D. Simion a fost declarat câştigător la puncte, > 
demonstrând reale calităţi de performer. 1

PROFESIONIŞTI *
DUMITRU VALENTIN (Alex Com Buc.) — ŞORIN | 

RISTEA (Metalul Plopeni), categoria 57 kg. A câş- * 
tigat D. Valentin prin neprerentarea adversarului, 1 

CLAUDIU VACARIU (Perla Moldovei Iaşi) — » 
MARIAN DIACONU (Metalul Plopeni), categoria 53,960 1 
kg. încă de la prima repriză, Văcariu (23 de ani) Jj 
începe în forţă şi adversarul său, Diaconu (26 de |  
arii), este pus în dificultate. Mai fapid în actori ’ 

'« ţ n »  W ofensivă, Văcariu este învingător r i  i 
sfârşitei meciului. I

SORIN IVANOVICI (Constructorul Hunedoara) J 
— CLAUDIU SUHCICA (Perla Moldovei Iaşi), cală- J 
goria 74,574 kg. Debut al ambilor boxeri in boxul |

1
I
I
I
I
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Plecarea destul de precipitată a lui Remqs Vlad 
Ia Dinamo se pare că nu a prea lăsat urme vizi. 
bile în Urma sa. Conducerea clubului Corvinul, 
preşedintele executiv Dorin Nicşa şi antrenorul 
principal loan Petcu, dar şi componenţii lotului 
s«nt decişi să.şi continue cursa pentru promovare. 
Fiindcă, dacă este vorba de a cunoaşte jucătorii, 
cine este mai îndreptăţit s-o facă decât Petcu, a- 
flat cu trupul şl sufletul de mulţi ani lângă clubul 
la cane S-a consacrat, ca unul dintre cei mai teh. 
nici jucători ai primei scene fotbalistice a ţârii, în 
perioada de aur a hunedorenilor.

Deci, stimulat de încrederea şi ajutorul sponso
rului S.C. „.Siderurgici" Ş.A., de dl dr. ing. silviu 
Samoilescu, la IO ianuarie lotul s-a reunit, a în
ceput vizita medicală şi a demarat pregătirea fi
zică, la Hunedoara, până în data de 20 ianuarie, 
când băieţii mi plecat la Predeal, pentru pregătire 
specifică la munte. Timp de 10 zile s»a tras tare, 
la sala de forţă, pe poteci şi pe stadion, eu un 
singur gândi echipa să prindă locul care să-i asi
gure lttăcar barajul. Iată-i pe cei care trudesc să 
Intre între primii 11 la începerea campionatului: 
Popa, Clep, Petrei (portari), Bordean, Sterea, Haidi- 
ner, Crăciun, Bârdac, Chira, Bozga (fundaşi), Ha. 
lostă, Zanc, Gabor, Tetilean,' Mitrlcâ (mijlocaşi), 
Coslăehescu, Hegyi, Şuvagău, Ciorea (atacanţi), 
Scurtu, Dâscălescu şl Gheară — juniori. Cruceru 
s.a reîntors la Bucureşti, iar Majearu la Sibiu, ca 
antrenor.jucător la IP.A. în timp ce s.a aflat la 
Predeal, Corvinul a Jucat şi cu Dinamo (scor 2—1 
pentru bucureştenl, gotul Corvinului fiind înscris de 
Păcurar), cu F. C. Naţional (2—0 pentru Corvinul; 
au marcat Teţlleanu şi Bacdae), cu Minerul Ber- 
beşti (2—1 pentru hunedoiteni) şi eu Anticoisoziv 
Bucureşti (3—2 pentru Corvinul).

în ziua de 10 februarie, Corvinul pleacă pentru 
Ş zi’e In Ungaria (unde va discuta trei meciuri), la 
reîntoarcere va relua seria meciurilor de pregătire.

După cuvenita perioa
dă dă vizite medicale, 
acomodare şi pregătire 
„la bază", în Valea Jiu. 
lui, fotbaliştii de la Jiul 
Petroşani au luat dru
mul Băilor Felix, unde 
sub conducerea antreno. 
rului principal Ghiţă 
Geolgău, secondat de 
©nil Vlăduţ şi C-tin 
Papuc, a continuat pre
gătirile după programul 
dinainte stabilit, la care 
au participat toţi jucă
torii: Ghîţan, Anton,
Ciobanu, Mititel, Huza,

Gigi Ştefan, de la Mi. 
nerul Aninoasa".

Jiul Petroşani a efec. 
tuat o pregătire intensi
vă, la Băile Felix, dar 
nu a susţinut nici o par
tidă de fotbal amicală. 
La întoarcere, însă, sâm. 
bâtă, la Deva, a jucat 
în compania fotbalişti
lor de la Vega (scor 1—1). 
Jocurile amicale de pre
gătire vor continua în 
această săptămână, în 
ritm susţinut, cu CJS.M. 
şi Gloria -Reşiţa, Unirea 
Alba Iulia, Minerul Mo.

JIUL PETROŞANI 
-A ÎNTĂRII LOTUL

Mihăescu, Călugăriţă, Ni. 
cola, Lazăr, Dodu, M. 
Popa, Ştirbulescit, Sede, 
caru, Cioabă, Ceacusta, 
Bferbtt, Movilă; Gristes'U, 
Stoica, Mangalagiu, Tu. 
dorache, Miiitaru. Pe
tra, Gigi Ştefan. Când 
am notat numele lui 
Miiitaru m-am uitat In. 
trebător la preşedintele 
clubului Jiul, dl Pefro - 
Drăgoescu, care m.a li
niştit pe loc. „Nu este 
vorba de consacratul Mi
iitaru, ci de un tânăr cu 
acelaşi nume de la... Co. 
rabia. De fapt, parcur
gând lista lotului nostru, 
vâ daţi seama-•‘eă ; mal 
sunt şi alţi noi veniţi: 
Mihăescu de la Univer
sitatea Craiova, Barbu şi 
Nicoîa, de la Caracal şi'

tru şi Vega Deva, Toate 
jocurile se dispută tur— 
retur.

D intr-o discuţie tufei 
largă cu preşedintele 
Clubului, dl Drăgoescu, 
am reţinut că se va pu. 
ne un accent deosebit 
pe omogenizarea forma
ţiei, închegarea tuiul 
„ii" competitiv, pentru 
ca Jiul să redevină ce a 
fost în urmă cu câţiva 
ani. Lotul conţine mulţi 
fotbalişti cu o bună ex
perienţă competiţională. 
Şi având uit antrenor ce 
a început să acumuleze 
experienţă şi are gustul 
performanţei. Jitii poate 
spera în relansare. Am 
fost asiguraţi că vom mai 
auzi de un „Miiitaru" 
la Jiul. Aşa să fie.
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tur) I 
fin. ? 
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I goria fs.a/a «g; ueout as ammior ooxeri in boxai * •- nuncuoa«. nvpw aw  >e ««anwşoM*A
profesionist, de bun augur pentru hunedorean! Atu. 1 briei (vulturii Textila Lugoj), Davtsoru, Cu un singur gând î , salvarea de la re- 1 

* i'U crv.^;,a *  Neagu, Costea, Macavei, Tănase, Spinea. trogradare. *bii sportivi deţin importante titluri câştigate în dam- » 
pionatul intern şi la alte conefersuri şi gale pugi-l ’t j  
listice, fapt ce aveau să remarce şi numeroşii apte» |  ? 
tatori, care au asistat Ia o partidă viu disputată. |  

Iiunedoreanul S. Ivanovici (antrenor inimosul IIie J 
Captari) iese învingător la puncte şi decizia este sa. | 
lutată cu urale şi ropote de aplauze de cei prezenţi, • 

DANIEL DUMITRESCU (Alex Com Bucureşti) — î 
RUSLAN SMOLENKO (Acro Sankt Petersburg — I 
Rusia), categoria 61,265 kg. '

A fost „capul de afiş" al galei pugilistice, a neui. f  
tatei seri din sala „Constructorul" de la Hunedoara, * 
cei doi boxeri posedând frumoase cărţi de vizită, 1 
ambii sportivi având un palmares bogat şi O putere * 
impresionantă de luptă, cu un dezvoltat simţ al rin- | 
gului. Aşteptat cu mare interes, partida a fort de J 
un ridicat nivel tehnic şi spectacular. Dumitrescu J 
a fost surprins o singură dată mai serios, în reprL » 
za I, de o lovitură fulgerătoare a  lui Ruslan şi nu. 1 
mărat. Au urmat apoi încă 5 reprize „de foc", în * 
care românul a punctat mereu şi rusul cu faţa mereu j 
înroşită de sângele ce riu.i mai înceta să curgă, cu *
o tenacitate de fier, 
sfârşitul reprizei , 
fost declarat învingător prin K.O. tehnic.

s.a menţinut In luptă până spre I 
sfârşitul reprizei a Vl.a, când. D. Dumitrescu a •

Cil la
!

« La Vega Deva semnalul declanşării nu, Ciobanu (Min. Uricani), Bulgaru,| 
perioadei de pregătire a fost dat in ziua Cârstoiu, Berindei, Rus (fost la Corvinul, ţ 
de 16 ianuarie a.c. Până la 23 la. actualmente la Metalurg. Sadu), Rădos, 4 
nuarîe s.au desfăşurat cuvenitele : an. Danciu, Elek, Mureşan, Popa, Luca, Oa- , 
trenamente la Deva. Apoi, de ia r. Il4 }
ceastă dată, lotul s.a deplasat la Geoa- Antrenorul principal Ionel Stanca  ̂
giu, unde s.a lucrat cu toate forţ^e. şi secundul său, Nicotoe Atoxiuc, au Iu. i 
Balopul a fost folosit doar Ia „miuţri* crat mult .şi se pare cti folos la Geoa- / 
de 10 minute, pentru relaxare, tn rest giu, de unde au coborât sâmbătă, cânt j 
ţ r i  tras tare la pregătirea specifică de ^
iarnă, când se încarcă eu adevărat „ba- "" ‘ ‘

mul
deci,

teriile" pentru un retur de „foc" pentru 
Voga Deva.

Dar, iată, pentru cei interesaţi com
ponenţa ihWîwi i Rahoiteanu, Ciubotaru, 
■Stan, Fartusnic, Ităducănescu, Dan Ga.

Jiului Petroşani scor 1—1, golul de, i 
venilor fiind realizat. de Mureşan. ;  
In perioada următoare, Vega Deva ) 
va susţine partide amicale (tur.retur) 1 
cu Got-yinul, Jiul, Min. Uricani, Mia. 
Lupeni, Minaur Ziatna, Constructorul 
Hunedoara. Pregătirea se desfăşoarâ)

Echipa de fotbal a minerilor, Pa- tralizată. 
rângul Lonea, activează în seria a IV_-a din lot,

\

\
Au fost prezenţi toţi jucătorii |  
dar trei dintre ei, Tăslăoan, )

i augu i auuvuui-is ovs » -a wm «v**
a Diviziei B şi dintre cele 4 formaţii ce Leac şi Udrea, vor pleca la armată. ţ 
fac parte din aceeaşi serie din Valea Iată jucătorii din lotul actual : Bu. i
Jiului — Minerul Lupeiii, Uricani şi A.S. zoianu, Botezatu I, Muntoiu, Burlan, i
Paroşeni —■ Parângul se situează cel mai Ciocan, Botezatu II, Simianu, Benone 1
bine în clasament, cu şanse pentru pro- Popescu, Cristea, Varga, Rusu, Stâncic, \
movare.

întrucât conducerea clubului (pre
şedinte de onoare dl. ing. Ilie Bălănescu), 
fotbaliştii din această? formaţie doresc 
cu ardoare promovarea şi se pregătesc 
în consecinţă, întregul lot s.a reunit la 
11 ianuarie şi, după obişnuitul tipic 

— vizita medicală şi perioada de acomo
dare şi antrenamentele la baza proprie 
din Lonea —, lotul s.a deplasat la 23 
ianuarie până în 3 februarie la Cabana 
Dâlja, unde a efectuat pregătirea cen.

Nichimiş, Lazăr, CreţU, Gavriluţ. t 
Antrenorul principal Carol Gal ci -

greu de crezut că 
j Minerul Certej mal 
poate pierde pri- 
loc in clasament şl, 

participarea la 
meciul de baraj, ce il va 
disputa (turul) la S iunie 
cu echipa de pe primul 
loc in Divizia C, <âa Ju
deţul Alba. Sub atenta 
îndrumare a antrenorului 
Tudor Neagu, lotui in
tact a efectuat O pregăti
re la un bun nivel, Ia. 
Căciulata. in perioada 18— 
28 ianuarie şi nu a dispu
tat dfe«ât un singur joc, 
la întoarcere, eu Şuriaaul 
Sebeş ( l - l ) .

Minerul Certej 
cu aeelasi lot

Lotul cuprinde în pre
zent pe: Magearu, Tili- 
ban, Tîrnoveanu, Stroia, 
Asaftei. Ţînţăreanu, Sicoe, 
Ciotlăuş, Lavu, Radu Ver
de, Matache. Căpuşan, Ur. 
san, Văcaru, lialga, Şzi- 
dorak, Ungureanu, Or- 
menişan, Bozan, Constan
tin. Un lot disciplinat, din 
care se poate forma' o e-Şi I , . . .

secundul său, Coriiel Sălâjan, sunt preo- ! chipă competitiva.
cupaţi să întărească înaintarea, unde se \ 
ratează încă mult. Se prevede ca şi i 
lotul să fie întărit cu 3—4 jucători. 7 
Intre 14—21 februarie se preconizează ) 
efectuarea unui tumeu în Ucraina, ţ 
Preocuparea de bază a conducerii clu. i 
bulUi este promovarea. Dar nu va fi ' 
uşor detronarea liderului actual, însă)
încercarea moarte nu are. (

Tn meciurile următoare 
de pregătire se prevăd 
întâlniri cu Bucovina Cer
năuţi, Parângul Lonea,
Minaur Zlatna, Metalur
gistul Cugir. -■■■?

Pa >-ea r a t ă  de
SABIN CERbU
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Am solicitat dnei econo
mist Elena Trie, şefa Cir
cumscripţiei fiscale Sime
ria, câteva date referitoa
re la organizarea şi acti
vitatea instituţiei. Dumnea
ei ne-a spus :

— Circumscripţia fiscală 
din Simeria funcţionează, 
din august ’94, într-un se
diu propriu din oraş, se
diu trecut la Ministerul 
de Finanţe, de care apar
ţinem, de altfel, prin Di
recţia Generală a Finan
ţelor Publice şi Controlu
lui Financiar de Stat Hu- 
nedoara-Deva. Din iulie a- 
nul trecut s-a înfiinţat şi 
Trezoreria, care are ca a- 

. tribuţiuni încasarea impo- 
" zitelor şi a taxelor pe raza 
oraşului Simeria şi a co
munelor Rapoltu Mare, 
Băcia şi Hărău. Actualul 
sediu, reamenajat, oferă 
condiţii optime desfăşură
rii activităţii salariatelor.

familiale şi 248 de activi
tăţi independente.

— Ce este mai relevant 
privind munca referenţi
lor, inspectorilor şi agen
ţilor fiscali din anul tre
cut ?

— Am încasat la bugetul 
administraţiei centrale de

— Pentru nereguli pri
vind evidenţierea venitu
rilor, societatea „Simet 
Prod“ SRL Simeria a fost 
amendată cu un milion de 
lei, conform Ordonanţei 
Guvernului României nr. 
17l/’93. Cetăţenii au fost 
cei care ne-au sesizat, res

Reluări, 
recalculări ale 

unor taxe şi 
impozite

Care-i obiectul activi
tăţii şi raza de acţiune ?

— Obiectul este încasa
rea impozitelor şi a taxelor 
cuvenite bugetului admi
nistraţiei centrale de stat 
şi bugetului local. Avem 
in Simeria 273 de agenţi 
cu capital privat, şi 15 a- 
genţi economici cu capi
tal de stat, şase instituţii 
bugetare, 73 de asociaţii

stat 12 833 955 mii lei, iar 
la bugetul local 847 898 mii 
lei. Au fost efectuate 450 
de verificări şi s-au depistat 
51 de evaziuni fiscale. Su
ma totală, constituită ca 
venit suplimentar atras la 
buget a fost de 84 166 mii 
lei.

— Referiţi-vă la un caz 
de evaziune fiscală.

pectiv cei care au plătit anu
mite prestări de'construcţii, 
fără a solicita chitanţe.

— Faceţi, vă rugăm, câ
teva consideraţii- de an
samblu privind comerţul 
simerian.

— Unităţile private sunt 
mai bine aprovizionate, 
sortimental şi cantitativ, 
decât'cele de stat, şi pre-

• Ne plimbam — vechiul 
şi bunul meu amic şi cu 
mine — prin tenorul mu
nicipiului reşedinţă de ţu- 
deţ, pe strada unde cir
culaţia auto este interzisă. 
Discutăm de una, de alta, 
banalităţi. Nu politică, 
fiindcă de aşa ceva sun
tem sătui amândoi până 
peste cap. La un moment 
dat, amicul mă prinde de 
mânecă şi-mi zice:

— 11 vezi pe tipul acela 
ce vine spre noi ?

M-am uitat îh faţă. Se 
apropia un individ înalt, 
foarte bine îmbrăcat, cu 
păr ondulat, alb complet. 
Călca rar, semeţ şi privea 
ferm înainte, fără să va
dă pe nimeni.

— îl văd.
—- Măi, ce om a fo$t 

ăsta la viaţa lui !
Tipul era imperial şi-şl 

ţinea mâinile la spate, 
împreunate.

— In ce sens a fost ?
- E  un specialist — a-

dicâ era, că acum e în pen
sie — de clasă. Apreciat, 
stimat, ajuns într-o vreme 
şi director. A câştigat o 
mulţime de bani, cu care, 
şi în vremea totalitarismu
lui, trăia pe picior mare. 
Gu soţia — decedată de 
câţiva ani — s-a înţeles 
de minune. In toate pri
vinţele şl n-avea motive 
de ceartă. Bani — fosta 
soţie e ra . profesoară — a-

vea cu găleata, locuinţă 
de lux, maşinile le schim
ba din cinci în cinci ani. 
Mâncărurile şi băuturile 
fine nu lipseau — procu
rate cine ştie cum — din 
casa lor. Erau cei doi dis
tanţi cu cei din jur. Ii pri

veau de sus, nu aveau prie
teni, amici, vecini buni 
Ş-a.

— Se trag,' poate, din 
os înalt!

— Da de unde! Fii de 
ţărani, de pe lângă Gluj, 
mi se pare. Un coleg mi-a 
spus asta, că-i consătean 
cu ei.

— îşi ajungeau unul al
tuia. Şi copiii 7

— Gopii n-au avut. N-au 
vrut la început, apoi nu 
s-a mai putut. Erau egoişti 
din acest punct de vedere. 
Ei să-şi trăiască viaţa din 
plin, nu să o piardă cu 
scutece, cu spălatul hăi
nuţelor, cu şcoala şl cu 
câte necazuri aduc copiii.

— Şi bucurii.
— Aşa e, dar el se fe

reau de necazuri. Nu le

voiau, nu le concepeau, 
îşi trăiau viaţa din plin 
şi erau extrem de mulţu
miţi de ea. Ce mai, erau 
fericiţi.

— Erau ?
— Fără doar şi poate. 

Dar anii au trecut şi s-au 
trezit la bătrâneţe singuri- 
singurei. Doamna s-a pră
pădit, iar el a rămas sin
gur cuc.

— Ce-i pasă ! -Are, cred, 
tot ce-i trebuie şi acum.

— Are. Şi la ce-i folo
seşte ? Nu are pe nimeni, 
pe absolut nimeni. E sin
gur pe lume. Se ţine încă 
bine, l-ai văzut, dar dacă 
ajunge să aibă nevoie de 
cineva să-i dea un pahar 
cu apă ? E groaznic' să te 
simţi al nimănui, să nu 
te caute nimeni.

— îşi este suficient si
eşi.

— Crezi ? Uite-1 că se 
întoarce.

Imperialul "se apropie de 
noi, tot din faţă. Amicul 
îşi ridică pălăria cu un 
gest larg şi-l salută cu 
deosebit respect In voce:

— Şă trăiţi, dle inginer I
Omul înalt, maiestuos,

nu ne-a aruncat nici o pri
vire şi nici un cuvânt. S-a 
îndepărtat cu aceiaşi paşi 
rari, ţinând mâinile la 
spate.

— Bietul om !, a zis a- 
micul meu.

TRAIAN BONDOR

în date statistice
Ştiaţi că durata medie 

de viaţă a bărbaţilor din 
Judeţul nostru se cifrea
ză la 64,6 ani, iar a fe
meilor la 72 de ani ? Mai 
rezistente dumnealor şi 
mai longevive. Prin com
paraţie cu alte ţări din

Europa, dnrata medie de 
viaţă a populaţiei din 
România este mai ma
re decât a celei din 
ţările fostei URSS şi 
a Ungariei, dar mai 
mică decât în Suedia.

In judeţele din Româ
nia, cea mai scăzută du
rată de viaţă se înregis
trează în Constanţa, 67,1 
ani, iar cea mai ridica
tă 71, de ani — în Har
ghita. (I.C-).

ţurile practicate aici fiind 
mai scăzute. Ca şi în alte 
localităţi, societăţile care 
vând în piaţă, la tarabe, 
practică preţuri mai mici. 
In condiţiile concurenţei, 
se observă o îmbunătăţire 
a comportamentului, a a- 
titudinii personalului faţă 
de clienţi, atât la privaţi, 
cât şi la unităţile de stat. 
In piaţă, a cărei moderni
zare va continua şi în anii 
următori, se găseşte, mar
ţea şi sâmbăta, abunden
ţă de produse, venind aici 
cetăţeni şi din alte loca
lităţi ale judeţului, cu di
verse articole industriale 
şi alimentare. In fiecare 
cartier există câte o ali
mentară, clientela acesto
ra fiind permanetizată. AU 
fost depistate nereguli şi 
în acest domeniu, fiind gă
site persoane neautorizate 
(din alte judeţe), care fă
ceau comerţ stradal, ca şi a- 
..bateri- de la Legea 12/’91.

— Observ că aveţi le
gile pe masă.

—- Da, ele, se modifică 
mereu, tot timpul apar 
altele noi şi trebuie să le 
cunoaştem foarte bine.

— Pentru 95 ce noutăţi 
au survenit in sfera dv de 
activitate ?

— Potrivit Legii 27, pri
vind impozitele şi taxele 
locale, impozitul pe clă
diri s-a majorat pentru 
persoane fizice de 20 de 
ori, iar taxele pentru mij
loacele de transport de 10 
ori. Aplicarea legii caria 
intră. iferţial în vigoare în
cepând cu 1 ianuarie a.c. 
va aduce o mărire a bu
getului local.'

— Şi probabil mult de 
lucru şi circumscripţiei 
fiscale.

— Bineînţeles. Fiecare 
dosar — şi avem 6684 de 
poziţii pe rol pentru Si
meria şi cele 6 sate — va 
fi reluat, şi recalculat, con
form noii legislaţii.

Discuţie consemnată de 
ESTERii ŞINA

Era o zi geroasă la De
va, în toată. ţara. Dar de 
dimineaţă am avut-o mare 
şansă: să urmăresc doi oa
meni în salopete de lucru. 
La datorie, cum se zice. 
Nu i-am întrebat cum îi 
cheamă. Nu era vreme de 
vorbă. Eu am văzut alţi 
mulţi, mulţi oameni, ce 
făceau cei doi plus „HD-01 
AUV“. Au urcat, repet, 
pe ger şi vânt, scara ma
şinii şi au înlocuit becu
rile arse de la stâlpii ilu
minatului public din Deva. 
Lucrul' pare simplu pen
tru noi care nu l-am fă
cut niciodată. Dar acolo, în 
vârful stâlpului, este de 
lucru.' Până se ia vechiul 
capac, se ia becul ars, se 
pune la loc totul etc. Ede 
lucru. Pe ger şi vânt ce-ţî 
taie obrajii—

In - toate colectivită
ţile, indiferent de profilul 
lor, au existat şi există re
laţii colegiale, de priete
nie, de stimă şi respect re
ciproc. Sunt sentimente 
Umane fireşti.

Înţelegerea şi armonia 
între membrii colectivită
ţii respective se menţine 
atât timp până când nu 
îşi face apariţia o coadă 
de’ topor. Şi Cât rău au 
făcut ele în decursul isto-~ 
riei, nu doar colectivită
ţilor, ci chiar naţiunii ro
mâne. Se înfăţişează ca ti
pul omului' josnic, lipsit 
de caracter şi bun simţ, 
care la început nu-şi tră
dează intenţiile, militând 
prin metode diplomatice, 
chiar umile uneori, pentru 
a înşela vigilenţa „colegi
lor". Foloseşte un grai 
dulce, linguşitor. Astiei 
reuşeşte să obt mă foarte 
uşor tot ceea ce-şi doreşte 
în folosul personal şi tă 
beneficieze de graţiile şi 
generozitatea superiorilor.

Şi cum un asemenea ca-

Nu pot să nu mai scriu 
despre cei doi oameni două 
vorbe: la un stâlp, lângă 
o parcare, nu avea loc ma
şina lor cu scară să pă
trundă. Două containere 
blocau calea. Le-au îm
pins cu spatele, şi-au fă
cut drumul şi s-au dus sus 
la stâlp.

Puteau foarte bine re
nunţa, Nu aveau loc. Dar 
şi-au făcut cu puterile lor.

Şi o subliniere: la Uri 
stâlp urca electricianul, la 
următorul... şoferul. De 
fapt, şi el electrician.

...Nu ştiu cum îi chea
mă pe cei doi oameni. Dar 
data am scris-o, iar pe 
„HD-0IAUV“ scria „Renel, 
IRE Deva".

racter n-are limitele bu
nului simţ, nu se opreşte 
până nu ajunge în vârful 
piramidei, indiferent ' de 
metodele folosite. De obi
cei metodele de bază sunt: 
bârfa, calomnia, suspiciu
nile, dezinformarea şi min
ciuna. Ajuns la putere, 
coada de topor se conside
ră îndreptăţită s-o- aibă şi 
cu' un dispreţ exagerat fa
ţă de semeni loveşte In 
ei cu zâmbetul pe buze. 
Nu are nimic uman, a ui
tat modul perfid prin care 
a ' obţinut puterea, şi o fo
loseşte cu abilitate împo
triva celor ce încearcă să 
i se opună.

Specimen aparte, îl cre
deam pe cale de dispari
ţie, în. noua societate ce 
şi-a propus ca etaloane ale 
existenţei: cinstea, corec
titudinea, democraţia şi li
bertatea.

Păcat... n-a fost să fie 
aşa !...

L1VIU LUCACIU,
Baia de Criş

GH. I. NEGREA

C O A D A  DE T O P O R



D ragostea de fru m os
De când oamenii şi.au 

întemeiat gospodării, ac
tivitatea din interiorul ca
sei i-a revenit femeii. Şi 
dacă ne gândim că la 
începuturi nu existau nici 
mărfuri, nici servicii, în
ţelegem cât de grea era 
munca femeii. Dar ea 
s-a descurcat, pe lângă 
creşterea copiilor şi al
te munci casnice, confec

ţionând îmbrăcămintea fa
miliei şi toate articolele 
casnice pe bază $e ţe
sături. Pornind de la fi
rele necesare şi până 
la finisaj, totul se dato
ra hărniciei şi priceperii 
sale.

Când au apărut prime, 
le preocupări pentru a 
îmbina utilul cu frumo
sul? Desigur, foarte de
vreme, în copilăria o- 
menirii. O atestă desco
perirea în timpul săpătu
rilor arheologice a unor 
piese ornamentale sau 
decoraţiile unor obiecte 
(aşa cum se pot vedea

şi la Muzeul Civilizaţiei 
Dacico şi Romane Deva). 
Foarte probabil că în a- 
ceeaşi vreme şi ţesăturile 
ori cusăturile exprimau 
şi ele dragostea pentru 
frumos a femeii. Neavând 
însă rezistenţa pietrei ori 
a metalului în faţa vre
mii, ţesăturile au dispă
rut (excepţii de fragmen
te de ţesături conservate 
din timpuri străvechi sunt 
extrem de rare). Despre 
vechimea acestei arfe 
vorbesc însă rafinamen
tul execuţiei, stilizarea 
motivelor, deplina armo
nie coloristică a ţesătu
rilor, cusăturilor; împle
titurilor efectuate, ma
nuali :

Se spune, şi pe bubă 
dreptate, că ţărăncrle 
noastre sunt adevărate 
depozitare ale artei popu
lare. Covoarele şi cusă
turile lor adună in ele 
florile câmpului şi păsă
rile cerului, exprimând 
dorul tinerelor fete şi

sensibilitatea sufletului fe
minin în general. Dar 
sunt destule orăşence (e 
drept, multe s-au născut 
la sat) din mâna cărora 
ies adevărate opere de 
artă. Şi, ceea ce este de-a 
dreptul remarcabil, ast
fel de preocupări au ' â- 
vut de-a lungul vremii Şi 
mari doamne ale neamu. 
lui românesc, Am văzut, 
Sntr-o mănăstire din su
dul Moldovei, covoare lu
crate de femei din fami
lii de seamă, bogate, pe 
care doar dragostea de 
frumos şi nu nevoia le-a' 
împins să le realizeze.

E iarnă şi neavând de 
lucru în grădină, ori la 
câmp sau pur şi simplu 
fiind obligate să stea mai 
mult în casă, femeile pun 
războiul de- ţesutp îşi iau 
furca şi fusul ori andre
lele, acul de croşetat sau 
cel de cusut, pentru a 
îmbogăţi garderoba fami
liei sau a adăuga zestrei 
de frumuseţi a casei un 
lucru nou. (V. ROMAN)

Micuţa ANA CRĂCIUN, din Vorţa, învaţă deja că una dintre preocupările 
de bază ale femeilor . de la sate, iarna, este torsul. Având-o alături pe mama 
sa MARIANA CRĂCIUN şi pe bunica EUSABETA SORCA, în câţiva ani 
torsul nu va mai fi pentru ea o ...problemă. Foto: PAVEL LAZA

’ . > ■'

Sfaturi p ractice
+  In preparatele die

tetice — pentru bolnavii 
de stomac în special, nu 
puneţi ceapa prăjită. Se 

■fierbe separat, apoi se 
strecoară şi se pasează. 
Uleiul se toarnă crud Şi 
preparatul nu se condi
mentează cu piper sau 
cu boia iute; se aromea, 
ză cu pătrunjel, mărar, 
leuştean eri cimbru.

+  In sosul de roşii se 
adaugă o linguriţă de za. 
hăr şi una de muştar. Va 
aveâ un gust -excelent.

♦  înainte de a aşeza 
pe grătar bucăţi de ficat, 
ori de rinichi de vită, ţi- 
neţi-le o oră în lapte ne- 
fiert.

+  Sosurile în care pu
neţi smântână, nu le fier- 
beţi niciodată pe flacără 
ori în clocote mari. A- 
şezaţi vasul peste altul 
cu apă ce ck>c6teşte la 
foc domol, şi amestecaţi 
continuu, cu o lingură

de • lemn.
+  Albuşurile se , bat 

mai repede şi spumă va 
fi mai consistentă dacă 
în castronul respectiv se 
picură o linguriţă zeamă 
de lămâie sau se pune 
un strop de sare.

DULCEAŢA DIN COIl DE PORTOCALE

Se rad portocalele u- 
şor de partea galbenă, a- 
poi se deeojesc (se folo
seşte doar partea albă a 
cojii). Ea 1 kg zahăr a- 
vem nevoie de circa 750 
g coji. E bine să adău
găm şi coaja de la o lă
mâie şi jumătate din coa
ja unui grep, de aseme
nea curăţate de partea 
galbenă.

Se lasă cojile o zi-două

Ia uscat, apoi se taie in 
bucăţele mici şl se pun 
in apă clocotită. Gând 
sunt moi (intră acul în 
ele) se scot şi se scurg. 
Se face un sirop din 1 
kg zahăr şi 3 pahare a- 
pă. Gând e jumătate le
gat se pun cojile. Se la. 
să până se leagă dulcea
ţă, se adaugă vanilie şi 
zeamă de lămâie şi se ia 
de pe foc. ,

de v ia tă
Se spune despre vârst

nici că sunt ca şi copiii. 
Gei bolnavi, mai cu sea
mă, au nevoie de aceeaşi 
îngrijire, de aceeaşi vor
bă bună şi mângâiere, ca 
şi" micuţii suferinzi. Sunt, 
din păcate, numeroşi oa
meni în vârstă care nu 
se mai pot deplasa la 
medic ori la farmacist, 
după un banal medica
ment. Şi cum speranţa 
de viaţă există tot tim
pul, indiferent de anii ce 
au trecut peste noi, şi cei 
care au ajuns bunici ori 
străbunici vor să mai tră
iască. Să ştie cum stau 
cu tensiunea, cu pulsul, 
cu căile respiratorii. A. 
dică cu speranţa de via
ţă. '

In Simeria, acestor oa
meni li. se dă o şansă. 
Dr, Edith Stoica ne po

vestea într-o zi că are 
foarte multe cazuri de 
oameni în vârstă „care 
nu sunt pentru spitaliza
re, dar nici nu se pot de
plasa la dispensare pen
tru investigaţii şi reţete. 
Ii am în evidenţă — spu
nea. Mi-am stabilit un 
orar în afara orelor de 
program la dispensar şi 
merg periodic să-i văd 
la domiciliu, să le refao 
reţetele. Sunt câţiva chiar 
foarte vârstnici, de 92, 
86 sau 84 de ani, care 
nu pot veni la noi“.

In vreme ce reţineam 
date despre această u- 
mană iniţiativă, mi-a ve
nit în minte chipul unei 
femei în vârstă de la ţa
ră, care nu de mult spu
nea supărată : „Când eşti 
bătrân, nu mai dă ni
meni nimic pe tine“, „A-

dică cum ?" Şi am reţi
nut unul din argumente
le afirmaţiei sale : „Am 
fost ieri la noi, la dis
pensar, în comună, că 
am un fel de greutate 
în piept. Doctoriţa nici 
mâna n-o pus pe mine. 
Mi-a zâs numa că „aşa-i 
la 75 de ani, nană Mă- 
riucă". Tare era supărată 
bătrânica. Şi avea pentru 
ce. Uneori o cât de mi
că atenţie, o mângâiere, 
chiar a-i da omului ce 
ţi-a deschis uşa măcar i- 
luzia că te preocupă su
ferinţa lui, face enorm 
pentru cei aflaţi în cum
pănă. Dar mai bine de
cât noi trebuie s-o ştie 
cei care sunt medici cu 
adevărat sau care se nu
mesc doar medici...

ESTERA ŞINA

Pentru că y-am invitat, stimaţi pă
rinţi, la un dialog al cărui „subiect" 
este copilul dumneavoastră, vă propun 
să răspundeţi la Întrebările de mai jos 
(ele se adresează in primul rând pă
rinţilor ce au copii de 3—9 ani):

1. Aţi avut timp ieri să vă jucaţi (să 
discutaţi) cu fiul (fiica, copiii) dum
neavoastră ? De obicei aveţi timp ?

2. Care este jocul (jucăria) Iui prefe
rată ?

3. Care este povestea Iui preferată1?

*4. Care este recompensa cea mai e- 
ficientă ? ■

5. Dar pedeapsa cea mai efieientă ?

6. Are o „temă" preferată în desene
le pe care le face ? Care este ea ?

7. Care Cste culoarea pe care o fo
loseşte cei mai mult in desenele sale ?

8. Care sunt personajele preferate din 
desene animate ? Dar cele, „antipatice" ?

9. Care a fost cea mai mare bucurie
a copilului dumneavoastră în ultima 
săptămână ? Dar cea mai mare supă- 
rare? ; ; ■ cc'V/

10. Ce î! înspăimântă ? Ce îl amuză ?

11. Când sunteţi obosit sau nervos

ţipaţi ia el sau îi bruscaţi fără motiv1 
serios ? v

12. Folosiţi des formula „du-te şi joa- 
că-te, nu am timp de tine acum" ?

13. li daţi „la nervi" pedepse mari, de 
care apoi regretaţi ?

14. li criticaţi • de*, sunteţi „veşnic 
nemulţumit" ?

Răspunsurile la întrebările de mai 
sus pot s& constituie punctai de ple-’ 
care in a medita ia rolul dumneavoas
tră de părinte. : ;

Dacă aţi răspuns afirmativ la între
bările 1—10 şi negativ la întrebările 
11—14, sunteţi un părinte ideal. Vă 
puteţi insă declara mulţumit şi dacă 
aţi răspuns negativ la întrebările 11—14. 
şi afirmativ la cel puţin şase din pri
mele 10 întrebări.

Dacă aţi răspuns insă afirmativ la l  
cel puţin una din întrebările 11—14 şi 
negativ la cel puţin cinci din întrebă
rile 1—10, este necesar să vă revizuiţi 
comportamentul, atitudinea faţă de pro- 
piui copil şi, eventual, să cereţi spri
jinul unui consilier de specialitate.

Psiholog DORINA LOGlN

V ârsta de la  1 la  4  a n i
Perioada de copil mic 

— cuprinsă între 1 şi 4 
ani — este dominată de 

maturaţia diferitelor func. 
ţii, Procesul de creştere 
în greutate şi lungime es
te mai lent în compara
ţie cu perioada de sugar 
(primul an de viaţă), dar 
perfecţionarea funcţiilor 
de mişcare stă la baza 
comportamentului copi
lului mic : dintr-o nevo
ie interioară el este me
reu activ, curios, explo
rator. La începutul celui 
de-al doilea an de viaţă 
mişcările sunt încă stân- 
ga.ee (mulţi copii nu merg 
la această vârstă !), apoi 
devin treptat bine coor
donate, domoale, chiar 

graţioase. în această pe
rioadă, copilul înregis
trează mari progrese In 
ceea ce priveşte dezvol
tarea limbajului, cu
noaşterea lumii înconju
rătoare, conturarea unoi 
particularităţi psiho-a- 
fective aşa încât la cea 
de-a patra aniversare el 
reprezintă o mică perso
nalitate.

Pentru educaţia copilu
lui este nevoie de mul
tă răbdare şi trebuie gă

sită calea de mijloc în
tre două-tendinţe extre
me : •  Unii părinţi cred 
că după împlinirea vâr
stei de un an, „copilul s-a 
făcut mare", nu mai are 
nevoie de atenţie şi în
grijiri deosebiţe. Este lă
sat puţin de „capul lui 
prin casă", părinţii având 
numai grija îmbrăcămin
tei şi -a hrănirii lui. Or, 
tocmai acum copilul are 
nevoie de afecţiune şi de 
prezenţa părinţilor, mai 
ales pentru dezvoltarea u- 
nor noi activităţi proprii 
(mers, îndemânare, vor
bire etc.) şi pentru cu
noaşterea lumii înconju
rătoare. îndeosebi^ in pri
ma etapă, copilul este 
„umbra mamei". •  A 
doua extremă este repre
zentată de mama care nu 
reuşeşte nici lâ 3—4-ani 
să se dezlipească de co
pil, lipsindu-1 de posibi
litatea de a-şi dezvolta 
forţele pentru cucerirea 
mediului înconjurător. 
Mulţi copii, sunt insufi
cient pregătiţi pentru via
ţă, deoarece părinţii nu 
se pot hotărî să-i lase să 
se desfăşoare, să le sa

tisfacă astfel nevoia lor 
de mişcare şi de explo
rare a lumii înconjură
toare.

Perioada de copil mic 
este hotărâtoare pentru 
dezvoltarea oricărui om.

întreaga activitate o- 
meneaseă are la bază de
prinderi şi obişnuinţe for
mate de-a lungul anilor. 
Deprinderile — motorii, 
senzitive, intelectuale, so
ciale etc-— sunt acţiuni 
conştiente şi voluntare, 
dar automatizate datorită 
repetării lor îndelungate. 
Automatizarea acţiunilor 
prezintă avantajul că 
reduce efortul necesar şi 
lasă disponibile atenţia şi 
gândirea pentru» alte ac
tivităţi. Deprinderile, •  
mare parte din educaţie, 
„stilul omului", preferin
ţa pentru un anumit stil 
de viaţă, intr-un cuvânt 
tot ce se poate cuceri în 
cei „G ani de acasă" se 
fundamentează acum.

CORINA I’EIEK, 
medic

Laboratorul de promovare 
a sănătăţii 

Deva

i
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Ca principiu de organi
zare, asociaţiile de locatari 
sunt constituite pe grupuri 
zonale de clădiri, ca for
me asociative non profit, 
In cadrul cărora cetăţenii 
contribuie în comun la bu* 
na organizare şi întreţii 
ne re a locuinţelor,' la rea
lizarea de acţiuni edilita
re, la întreţinerea unui cli
mat ds respect şi convie
ţuire socială corectă între 
locatarii aparţinători.

Titularii contractelor tie 
închiriere sau ai actelor 
de propr etrte sau o peri 
soartă din familie, precum 
Şi pe/ îoancle juridice care 
îşi ău sediul ori desfăşoa. 
râ activităţi in clădirea a- 
parfinătoare unei asociaţii,' 
sunt, de drept, membri ai 
asociaţiei respective.

La întrebările trimise pe 
adresa redacţiei cotidianu
lui „Cuvântul liber" şi ca
re prezintă interes gene
ral am consultat prevede- 

; rile Decretului 387/1977 
, pentru- aprobarea statutu- 
j iui privind organizarea şi 
; funcţionarea asociaţiilor de 
1 Idea tari şi normele 'de a . 
f Jplicare. In aplicarea aces

tora ne vom referi succint 
la Unele aspecte precum:
" — drepturile salariate, 
^premiile şi recompensele 
personalului de administra
ţi' '• ' '-"re

ţ — cine apreciază activi
tatea organelor de condu* 

'cere ale asociaţiilor de lo
catari ;

Ş — cine stabileşte mări
mea premiilor şi a even
tualelor indemnizaţii sau 
salarii ;

— dacă aceste venituri 
sunt impozabile ;

—- cum se face recupera
rea pagubelor In cazul în- 
«şirii de venituri nâcu* 
venite şi modul de recu
perare, re

, . Apreciem că pentru a 
putea lămuri aspectele 
semnalate este necesar să 
precizăm că asociaţiile de 
locatari au următoarele or
gane :

— adunarea generală a 
locatarilor, alcătuită di» 
totalitatea membrilor aso
ciaţiei şi care se întruneş
te obligatoriu anual, In 
primul trimestru al anu
lui;

— comitetul asociaţiei, 
compus din membri aleşi, 
o  dată la doi ani, dintre

membrii asociaţiei, şi ca
re se întruneşte cel puţin 
o dată pe lună ;

— preşedintele comite
tului asigură realiza
rea măsurilor stabilite de 
adunarea generală Şi de 
comitet, controlează şi dă 
indicaţii corespunzătoare 
personalului asociaţiei pen
tru rezolvarea sarcinilor ce 
îi revin ;

— comisia de cenzori,

In ceea ce priveşte chel
tuielile efectuate cu salarii
le, premiile şi recompen
sele, acestea au o regle
mentare destul de clară, 
astfel că Statutul acordă 
competenţă adunării gene
rale în limitarea sumelor 
Ce pot fi cheltuite, după 
cum urmează :'

aprobă la începutul a- 
nului bugetul pe anul în 
curs, pe capitole;

de organizare 
a

de locatari
compusă din 5^-7 membri, 
aleasă de adunarea gene
rală o dată la 2 ani şi 
care verifică cel puţin o 
dată pe trimes tril gestiu
nea asociaţiei;

— administratorul aso
ciaţiei, desemnat de adu
narea generală a locatari
lor dintre membrii săi.

— personal de deservi
re. L

Pentru o mai,economică 
gospodărire a asociaţiilor 
de locatari, /Statutul gene
ral valabil aprobat prin 
Decretul 387/1977 recoman-' 
dă ca administratorul şi 
îngrijitorii să fie cooptaţi 
dintre pensionari.

Atribuţiile fiecărui organ 
din cpie nominalizate măi 
sus sunt detaliate în re, 
glementarea legală la câre 
am făcut trimitere, de a- 
ceea vom face precizări 
doar pentru clarificarea 
chestiunilor de eficienţă şi 
mod de gospodărire cu 
efecte directe asupra punc
telor nominalizate. Desigur 
că prin administrarea co
mună a locuinţelor se ge
nerează cote comune de 
contribuţii la plata cheltu
ielilor făcute de asociaţie. 
Acestea urmează a fi re
partizate pe fiecare mem
bru, în raport eu cheltm 
ieltie efectuate, pe baza ac
telor legale justificative.

— hotărăşte sumele pâ
nă la care comitetul aso
ciaţiei poale angaja chel
tuieli în numele asociaţiei;

— desemnează adminis
tratorul care, de regulă, 
îşi desfăşoară activitatea 
fără a fi retribuit;

— hotărăşte numărul de 
persoane şi funcţiile în 
scopul îndeplinirii lucrări
lor de administrare şi bu
nă gospodărire ;

— hotărăşte cuantumul 
salariilor, indemnizaţiilor 
şi premiilor anuale pentru 
personalul încadrat cu con
tracte de 'muncă sau con
venţii civile, precum şi a. 
supra recompenselor anua
le- ■

Hotărârile adunării ge
nerale sunt aduse la în
deplinire de către comi
tetul asociaţiei, iar Intre 
şedinţele acestuia de că
tre preşedinte.

In cazul în Care în a- 
dunarea generală se hotă
răşte ca administratorul Şi 
celelalte categorii de per
soane care prestează munci 
pentru asociaţie să fie plă
tiţi, comitetul asociaţiei 
este obligat să urmărească 
încheierea de convenţii ci
vile sau contracte de mun
că, după caz, acestea con
ţinând sumele ce se plâ- 

* tesc pentru contraprestaţia 
efectuată.

Premiile, gratificaţiile 
anuale şi recompensele sunt 
stimulente ce se acordă po
trivit art. 90 din Codul 
Muncii şi art. 12 din Le
gea nr. 1/1970 salariaţilor 
angajaţi cu contracte in
dividuale de muncă.

Dacă am sesizat că adu
narea generală are com
petenţe generale de con
ducere şi administrare, pu
tem conchide că acelaşi or
gan are şi competenţa de 
a aprecia activitatea orga
nelor de conducere şi de 
execuţie. Darea de seamă 
anuală şi descărcarea de 
gestiune a comitetului şi 
administratorului asociaţiei 
se realizează potrivit art. 
5, lit. a), din Decretul 387/ 
1977, de către acest or
gan.

Ceea ce ar rămâne de 
spus este împrejurarea că, 
deşi obligativitatea convo
cării adunării generale es
te anuală, reglementările 
în materie prevăd posibi
litatea întrunirii el şi în 
şedinţe extraordinare, din 
iniţiativa comitetului' sau 
la cererea a cel puţin o 
treime din numărul total 
al membrilor asociaţiei.

problematica impozită
rii veniturilor este regle
mentată de Legea nr. 32/ 
1991 privind impozitul pe 
salarii, republicată in 1993, 
care la art. 2, alin. 1, lit. 
c, d şi g prevede expres 
la impozitare veniturile de 
natura celor discutate.

Ir. cazul însuşirii de ve
nituri necu ven’:e, recupe
rarea pagubeKjt te face po- 
tnvit Codul ii Muncii pe 
calea deciziei de imputa* 
re, sau angajamentului de 
pWtâ pehtru angajaţii cu 
contracte d • muncă şi pe 
cale civilă, pentru, presta
torii de activităţi pe ba
ză de convenţii de pres
tări servicii. Daci există 
indiciile unor infracţiuni, 
pot fi sesizate organele de 
cercetare penală.

Recuperarea pagubelor 
este prevăzută de art. 0, 
lit. e), di» Decretul 387/ 
i977 în competenţa Comi
tetului asociaţiei,

EUGENIA ŞORTAN, 
şef serviciu legislaţie —* 

Camera de muncă, 
DMPS,

Hunedoara — Deva
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BANKCOOP S.A., FILIALA HAŢEG 
SCOATE LA LICITAŢIE PUBLICA

•  autofurgonetă Volkswagen 198©
•  autoturism Dacia IOT©» an fabricaţie;

1976 ;
Licitaţia va avea loc In data de 9 februarie! 

1995, orele 10, Ia sediul Filialei Haţeg, cât şl! 
în fiecare zi de joi in săptămânile următoare,* 
până la vânzarea bunurilor.

Informaţii la sediul BANKCOOP S.A., FI
LIALA HAŢEG, str. T. Vladîmirescu, bl. 2,| 
Bucura, parter, telefon 770030 şi 625667.

. S.C. CĂTĂLIN ŞI LEO S.R.L.
ALBA IULIA

portocale (Grecia) —  850 lei; banane\ 
— 1050 le i ; lămâi — 1000 lei; man
darine — 1200 le i ; grapefruit —  850 j; 
lei ; alune p ră jite— 3 900 lei; cioco- 

. lată import —  600 lei; cosmetice :ţ  
Duru, Fax, Awa.

Tel.: 830914, 830911, depozit: 813185.': 
La cantitate mai mare de 2,5 tone se> 

asigură transport. (37) ;
j TWVWV. V »r «-«Ti » ,  iWAW.V.VViS,'nw>Vi'rtVVVv

S C. ELCO IMPORT-EX PORT SRL 
D E  V A

Bdul Decebal, bloc S, parter, 
telefon 6167 59

■  S.C. „SICOTRADE COMIMPEX“ SRL DEVA

I Reprezentant al S.C. ENERG1 — CO S.R.L. J 
Bucureşti. / |

|  Execută proiectare, import, montaj şi ser- I

I vicii pentru instalaţii de încălzire centrală de |  
mică sau mare capacitate şi climatizare şi ar-1 

I zătoare, injectoare, robineţi, vane, supape s i- j

Igurantă hidrofoare, pompe produse de firm ei 
franceze si italiene: CHAPEE, EQUIP TECH-1 

■  NIC, VICARB TRANE si SAMSUNG, SICMA,| 
J SALMSON, COMAP, BERETTA. 1
I •  proiectează şi execută construcţii meta-1

Ilice artizanale; ■
•  comercializează, en gros' articole de b i-f  

|  rotică şi papetărîe import Germania; I

I #  comercializează produse SKIL, HITA- ■  
CHI, şi McCULLOCH: bormaşini electrice, |  

I pistoale de vopsit, circulare, ferăstraie, maşini |

I* de şlefuit, accesorii şi consumabile; jj
•  comercializează materiale de construcţii |  

I şi corpuri de iluminat import italia; a
J •  vinde en gros, la kg, textile importa

_ camioane IFA, ROBUR, SKODA, MAN şi mo-f 
I toare pentru autobuze IKARUS, FIAT-VANI

IHOOL; I
•  vinde autospecială transport persoanei 

|  IFA cu 21 locuri, eu , încălzire; 1

I #  vinde suflantă acţionată cu motor ben-i 
zină pentru încălzire hale industriale; ' |

|  •  vinde aparat raze Roentgen pentru ca-«

I bineţe dentare. I
Informaţii la tel: 616987, 616863, Magazi-I 

• |  nul Gospodarul — Deva şi Lanţul — Hune-1 
|  doara.

I I 1 I

|  Germania;
j •  vinde piese auto import pentru: auto-

S.C. CARMETAPLAST-S.A. DEVA

re A.NGAJEAZA :
mecanic utilaje — macaragiu gr*. I, pen-1 
tru cariera Zam; |
mecanic utilaje pentru cariera Crăciu-■  
neşti. (41) I

S.C. IMCOMEX S.R.L
l I l
! •

" i
l
lI

I

Calculator LOGIMAX 386 SX/40, cu im
primantă LOGIIVlAX DOT — MATRIX A 3 
LIGHT DUTY, preţ 1 300 dolari (plus TVA). 
NOTEBOOK IMPULSE 486 DX 2/50, preţ 
2200 dolari (plus TVA).
TELEVIZOARE DAEWOO — DMQ 2158, 
diagonală 54 cm, garanţie-trei ani. 

re.re ANGAJEAZĂ
Inginer, absolvent electronică sau calcu
latoare. ; (93420)

I S.C. „SIGMA PLUS" S.E.L.
] D E V A  '
■  Organizează în Deva curs intensiv de croi- 
I torie, înefepând cu data de 15. II. 1995. Se a-

! cor dă diplome recunoscute. re i
Informaţii suplimentare la sediul firmei, 

I din str. M. Eminescu, nr. 2 (Fundaţia pentru 
Tineret). Telefon 61 26 61, între orele 9-17.I

. 1 
1  I  I 

1 I I I 
I 
1 
I 
I 
I 
I

prin magaziitul „CENTRAL" din Orăştic, 
str. N. Bălcescu, nr. II, telefon 64 74 96:

TELEVIZOARE COLOR: NEI. ORION, I 
I GOLDSTAR (90 programe, telecomandă,!
■  cu şi fără teletext) I
■  •  TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti i
I •  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti |  
| f  ARAGAZE — Satu-Mare I

MAŞINI DE SFĂLAT — Cugir j
COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie I 
ALTE PRODUSE electronice si elcctroeasni- |  
ce: filtre cafea, râşnîţc de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare.

I :I
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii ara
gaz etc*

La toate produsele se acordă '

GARANŢIE între 1-3 ani
GARANTAI CELE MAI MICI PREŢURI! 

Produsele se vând si cu

PLATA ÎN RATE
pentru locuitorii judeţelor Alba şl Hu

nedoara.

| |  IM P O R TA N T-S e reduce
■  ■ 0LCU *.1 »0

Pentru cumpărătorii ce achiziţionează produse I  
I eu PLATA IN RATE, în, perioada 20 ianuarie — 1 !  
!  martie 1995. 1

i  *• J5FI A m n n i  ÎMPWTIMTTTTTRT ÎM I.F î f. ff SE ACORDA ÎMPRUMUTURI ÎN LEI, I 
I •• PRIN CASA DE AMANET. |

( 5 9 6 0 ) j  |  |



La Exploatarea Minieră Veţel

ş i  prepararea
0

Discuţie cu dl IOAN TSROSAN, 
directorul E.M. VEŢEL

— Dle director* fără să greşim, în 
anul 1994 unitatea pe care o conduceţi 
a obţinut cete mai bune rezultate din 
cadrai BAC Dera. Pentru început v-aş 
ruga să faceţi o scurtă prezentare a 
acesteia.

— Exploatarea Minieră Veţel, din 
subordine® RAC Deva, cuprinde sectoa
rele miniere Veţel, Troiţa, Vorţa, Uzi
na de Preparare Mintia şi unitatea pro
prie de transport auto. Sectoarele mi
niere toi cursul anului 1994 şi-au des
făşurat activitatea în două şi trei schim
buri în Subteran, reuşindu-se la finele 
anului trecut rezultate favorabile care 
înscriu un ascendent ai producţiei,- cu 
încadrarea în cheltuielile stabilite la în-

Puţul de extracţie numărul II, al Sec
torului minier VORŢA — obiectiv de 
primă importanţă în activitatea de ex
tracţie a minereului din subteran.

Foto: PAVEL LAZ A,

ceputul anului. Ce arn urmărit, insă în 
anul 1994 ? în primul rând disciplina 
muncii în procesul de producţie şi 
în muncă, în mod deosebit calitatea 
muncii, calitatea minereului extras şi 
calitatea produselor miniere — atât la 
cupru, cât şi ia minereurile complexe. 
Mâi mult decât atât, alături de meto
dele de exploatare eficiente, pe care 
le-am avut în atenţie în ultimii ani, 
am rezolvat câteva probleme impor
tante pentru oameni — grupul social 
de la Sectorul minier Vorţa, unde in 
vârf de munte am construit o centrală 
termică pentru a asigura condiţii deo
sebite, obiectiv social ce poate concura 
cu multe unităţi miniere din ţară. Am 
reuşit, de asemenea, să ne dotăm eu 
autobuze proprii, care nu numai că au 
rezolvat problemele din acest sector» 
dar şi creează condiţii pentru ian trans
port omenesc. Anul 1994 n-a fost lipsit 
de probleme, în special cele ce vizează 
lucrările de cercetare geologică, având 
în vedere că acestea sunt factorul e- 
senţial pentru perioada următoare dar, 
cum resursele sunt de la buget şi vistie
ria a fost mică, n-am primit aproape 
nici un leu. S-au executat totuşi unele

lucrări de pregătire a câmpurilor mi
niere care să ne asigure anul 1995 cel 
puţin la nivelul de producţie al anului 
trecut.

— Ce a însemnat, concret, anul pe 
care recent l-aţi încheiat ?

— Anul 1994 ne-a adus satisfacţii, deo
sebite, chim- faţă de 1989, producţia la 
plumb şi zinc din minereurile complexe 
înregistram} un ascendent de 138 la 
sută, în tone absolute, 338 tone de me
tal, iar la cupru aproximativ un plus 
de 40 de tone, apărând şi un element 
nou în activitatea noastră' —* minereu
rile auroargintifere, la care am avut 
rezultate bune.

Dacă facem o analiză a producţiei 
imediat după 1989, aceasta a avut o 
perioadă de cădere până în 1992 — când 
practic a început relansarea —, anul- 
’94 înregistrând un moment de vârf al 
activităţii noastre.

— Dle director, rezultatele pe care 
le-aţi obţinut în ’94 sunt date de mai 
mulţi factori. Care ar fi câţiva dintre
aceştia ?

— Disciplina tehnologică în mod deo
sebit, ce a reuşit să ne aducă rezultate
le pe care le cunoaştem. Am încercat 
să respectăm intru totul metodele de ex
ploatare şi tehnologiile de lucru In sub
teran, ce au avut drept consecinţă creş- , 
terea fulminantă a conţinutului con
centraţiei de minereuri la uzina de pre
parare, reducerea cheltuielilor de trans
port — am transportat cantităţi de mi
nereu mai mici, dar cu mult mai mult 
metal. Şi nu în ultimă instanţă am îm
bunătăţit tehnologia în uzina de pre
parare. Alături de aceasta, care a fost 
determinantă, se poate aminti şi disci
plina individuală, cei care nu s-au în
cadrat au fost eliminaţi mai devreme, 
ori mai târziu. Desigur şi nu în lUtimul 
rând, am crescut numărul de lucrători 
direcţi productivi. Dacă în urmă cu 
cinci ani (’89) lucrau 98 de oameni în 
abataj, în prezent lucrează 126, deci 
avem o creştere de 30 la sută a perso
nalului direct productiv, ceea ce vine 
să confirme că producţia se realizează 
ît\ abataj, nu cu efectiv în plus în altă 
parte. ........... ■ ■  ‘ ■

— Aţi amintit de creşterea concentra
ţiei, care sunt în prezent limitele atinse ?

— La sectorul minier Vorţa în anul 
1989, concentraţia de plumb şi zinc în
registra 2,54 la sută, iar în ’94 s-a a- 
juns Ia 3,95 la sută. Sectorul minier 
Troiţa avea în 1989 o copcentrâţie de 1,58 
Ia sută, iar în anul trecut s-a atins 2,52 
la sută. Acelaşi lucru se poate spune şi 
la sectorul minier Veţel, unde am în
registrat 0,561 la sută; în ’89,- in pre
zent înregistrăm 0,88 la sută. Este 
vident că măsurile pe care le-am luat 
privind creşterea calităţii minereului 
au condus şi ia economii în costurile 
exploatării. -

— Cui» a debutat ’95 ?.
— Oarecum mai anemic, dar această; 

nu înseamnă că rezultatele din primele 
zile caracterizează activitatea viitoare. 
Măsurile pe care le-am întreprins, îm
preună cu conducerea sectoarelor mi
niere şi a sindicatului, au reuşit să di
namizeze producţia, astfel că la mijlo
cul lunii ianuarie am intrat într-un pro
gram normal cu exploatarea.

Pentru ’95 ne dorim surse de finan
ţare pentru cercetarea geologică şi con
tinuarea unor lucrări care să contribuie 
la menţinerea şi chiar dezvoltarea ca
pacităţilor de producţie existente, în 
mod deosebit în zona Troiţa, unde in
tenţionăm să extindem şi activitatea în 
domeniul aurifer. La Veţel avem un 
program ce vizează o creştere a pro
ducţiei de 1,5 ori, iar la Vorţa, în ur
ma unei colaborări strânse cu Minexfor

tru că nu se poate face ceva bun sub 
o stare de tensiune, de conflict, pentru 
că aţftt «oi, sindicatul,. cât şi adminis
traţia, trebuie să ne luptăm pentru ta» 
obiectiv comun şi anume bunul mers 
al lucrurilor. Totdeauna apelurile noas
tre, ale sindicatului, care au fost înain
tate conducerii, — fie ele sociale sau 
dă altă natură —, şi-au găsii ecouri fa
vorabile, neîntâmpinând greutăţi, difi
cultăţi cum se întâmplă în alte unităţi. 
Noi nu avem nimic de împărţit cu ad
ministraţia, ci dimpotrivă, conlucrăm 
întotdeauna pentru a rezolva proble
mele care se ivesc.

Exploatarea Minieră Veţel — unitatea economică* cu cele mai bune rezultate 
în producţie, în anul 1994, din a rialul exploatărilor miniere aparţinătoare BAC

Deva. • Foto: PAVEL LAZA

Deva, se prefigurează o perspectivă şi 
mai favorabilă decât în prezent Ceea 
ce ne dorim este să încasăm subvenţiile 
Ia zi pentru o derulare normală a ac
tivităţii de producţie.

— Dacfi ar fi să creionăm oful dv...
— Oful nostru ? Sursele de finanţare 

pentru lucrările- care asigură menţine
rea şi dezvoltarea capacităţilor de pro
ducţie le considerăm a fi cele mai im
portante. Din sursele proprii este im
posibil de realizat acest lucru, ori men
ţinerea producţiei în minerit nu se poa
te face fără lucrări de investiţii care 
sunt vitale pentru întreaga ramură 
minieră.

N-AVEM NIMIC DE ÎMPĂRŢIT,
CI DIMPOTRIVĂ

— Dle preşedinte* Emil Herbei, ce a 
însemnat pentru sindicatul E.M. Veţel 
anul trecut ?

— Anul 1994 pentru EM Veţel cât 
şi pentru sindicatul nostru a însem
nat un pas decisiv. In primul rând în 
anul trecut producţia a crescut cu 30 
la sută faţă de anul 1989, în condiţiile 
când personalul unităţii numără doar 
86 la sută din efectivul existent acum 
cinci ani, ceea ce a însemnat rezulta
tul unui efort comun atât al conducerii 
exploatării, cât şi al comitetului de sin
dicat, întreaga noastră activitate s-a 
desfăşurat sub deviza „Muncă-discipli- 
nă-producţie“ — deviză prin care am avut 
în atenţie rezolvarea problemelor de 
producţie şi cele sociale cu care s-au 
confruntat salariaţii noştri.

— Concret, ce aţi întreprins în '94 ?
— Noi am sprijinit în primul rând 

persoanele cu venit scăzut, sau cele 
care au avut evenimente nedorite în 
familie. La sfârşitul anului, împreună 
cu conducerea exploatării, am ajutat şi 
foşti salariaţi care sunt într-o situaţie 
deosebită. Am în vedere cazul loan 
Fucs, din Deva, care a avut un acci
dent In mină şi a rămas infirm. Ulte
rior i-a murit soţia, rămânând înţr-0 
situaţie deosebită. Pentru cei trei copii 
ai săi; am pregătit cadouri de sărbători, 
iar în numerar, după posibilităţi, le-am 
oferit 90 (Wo de lei.

— Cam apreciaţi conlucrarea cu ad
ministraţia ?

— Poate pare curios, dar noi n-am 
avut divergenţe. De ce ? Mai întâi pen-

Cantina de la Vorţa oferă condiţii dintre 
cele mai bune pentru minerii care servesc 
masa în incintă.

INVESTIŢIILE — O ŞANSA

PENTRU VIITOR

A discuta despre investiţii, sublinia 
di Gheorghe Crişan, inginerul şef al 
E.M. Veţel. înseamnă a avea în vedere 
din start două segmente disţincte: seg
mentul din subteran şi cel de la supra
faţă. Pentru ramura de la suprafaţă, 
începând cu abţii 1995, ministerul sub
venţionează doar studiile şi proiectele 
ce vizează dezvoltarea imediată şi de 
perspectivă a unităţilor minei, subven
ţii ce se ridică ia 90 de milioane .de 
lei. Pentru alte lucrări, precum Şi pen
tru lucrările geologice de investiţii, su
ma care este necesară pentru unitatea 
noastră» în acest an, se ridică la 140 de 
milioane de lei şi trebuie constituită 
din surse proprii. Dezvoltarea mineri
tului în subteran, în schimb, este mult 
mai complexă. Din cele 250 ţie milioa
ne de lei, cât am solicitat Ia sectorul 
Minier Troiţa, avem aprobarea verba
lă doar», pentru 100 de milioane. Nece
sarul nostru este mult mai mare decât 
cel aprobat, pentru că suntem la limi
tă cu resursele şi trebuie să înaintăm 
cU studierea zăcământului în profunzi
me, la orizoantele 240 şi 280 tn.

La sectoarele Vorţa şi Veţel, cu toate 
că am cerut sume între 150 şi 200 mi
lioane de lei, nu avem deocamdată nici 
o aprobare, sau vreo promisiune pentru 
a continua cercetarea zăcământului.

— Dle inginer şef, care sunt coordo
natele pe linia investiţiilor şi a produc
ţiei pentru 1995 ?

— Dacă nu creşte producţia, înseam
nă că munca noastră de cercetare a noi 
câmpuri miniere nu ar avea sens. Pro
iectele noastre, pe care le-am întocmit 
încă din anii trecuţi — ’93—’94, vizează 
creşterea producţiei. atât calitativ, dar 
şi cantitativ, de la 22 000 tone în ’94, 
spre exemplu, în acest an vom ajunge 
la 35 000 de tone, iar în final, la 40 000 
de tone, respectiv, în anii viitori, la 
60 000 de tone de minereu extras. Creş
terea producţiei o vizăm şi la sectorul 
Veţel de la 15 000 tone minereu extras, 
cât am avut în 1995. la' 25 000.

Oricum, un lucru ferm de reţinut e 
că mineritul nu poate avea viaţă fără 
o politică de investiţii riguroasă, iar de 
felul cum se fac acestea depinde în 
totalitate soarta mineritului.

Pagină realizată de 

CORNEI. POENAB
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l i w r n r
ANIVERSĂRI

i •  Când pe cap îţi 
prinzi cununa/Celor 35

, de ani/Venim şi noi în
rândul celor/Ce îţi u-
rează „La mulţi ani!“.
Familia Maria si Emil

i Mureşan. (5393)

4 •  Cerna Iovian din
Nădăştia de Jos im.

j plineşte astăzi fru.
moaşa vârstă de 35

I ani. O viaţă fericită si
i  „La mulţi ani!‘‘ So.

ţia. (5393)

VÂNZÂRI-
CUMPÂRARI

•  Vând apartament 3 
camere, central, îmbună
tăţiri, semidecomandat, 
etaj 4, telefon 618712.

(6339)
•  Vând vată medicinală 

şi hârtie igienică en gros.
...(Tel. 624554. (6337)

•  S.C. Stelimpex 
SRL vinde en gros şi 
cu amănuntul, la cele 
mai avantajoase pre. 
ţuri, băuturi produse, 
de SC, Indagrara SA 
Arad, ţigări, dulciuri. 
Adaos comercial 10 la 
sută. Depozitul se află 
situat în Deva, str. A. 
lancu, nr. 1 (fost Vin, 
alcool). ^  (6349)

; •  Vând apartament 4
, punere, etaj I, Călan, str. 
i |Bvid Dehsusianu, bl. 2, tel. 
i S30212, 730079.

(6116)
•  Vând apartament 3 

^camere, ultracentral, sau
schimb cu apartament 2 

^camere plus diferenţă. In. 
' vformaţii -telefon 613145, 

Zilnic orele 16—18.
, (63,40)
•  Vând carosen? Dacia 

,1410, stare excepţională,
tyiweţ negociabil. Informa, 

fii tel. 613727 (UGIRA),
. (6344)
•  Vând staţie satelit 

completă. Tel, 724321.
. -  (6118)

•  JEDE — iMATIC 
... — Suedia, automate 
I* pentru băuturi calde 

(cafea, ceaiuri, eioco. 
lată, supe). Tel, 054/ 
622823 (6119)

•  Vând maşini in. 
dustriale normale MCI 
4 şi triploc indus
trial. Telefon 611258, 
orele 15—21.

__ __ ^  (6120)

: m Vând maşini de -tri-
; ^Cofat şi cusut. Dacia break 

(1990), apartament două. 
camere, te l .  621460,’ _ în.

' tre  orele 18—23.
(6121)

•  Vând Dacia 1310 (pen
tru piese schimb). Telefon 
620452 (6128)

•  Vând apartament trei 
camere, Gurabarza. In 
formaţii telefon 651272.

(6129)
•  Vând apartament 2  

camere. Brad. Informaţii 
telefon 651674.

(6129)
•  Vând urgent casă Si- 

meria, preţ rezonabil. Re
laţii Băita, telefon 209 A.

(6131)
V and teren arabil la 

Un preţ convenabil, lângă 
; „(Termocentrala Mintia, tel.
; 611132, (6147)
; •  Vindem utilaj tipogra.
: fie tipar înalt VICTORIA", 
t 50 x 70, preţ informativ 
I 2500 dolari, la cursul zilei

din data efectuării plăţii. 
S.C. Grafoprint S.R.L., 
1900 — Timişoara, bdul 
M. Eminescu 10, tel. 056 — 
191995, tel/fax 056 — 19. 04. 
05. (M.P.)

•  Vând foarte convena
bil cherestea Brad, asigur 
si transport, tel. 641539.

(5423)
•  Vând urgent casă O.

răştie. Dacilor, preţ con. 
venabil, informaţii tel. 
641030. (5426)

•  Vând video si televi. 
zor color, tel. 717094. (5389)

o Vând loc casă, cu gaz 
şi curent. Informaţii tel. 
716020. ’ (53 G!

•  Vând apartament ? 
camere, zonă centrală, preţ 
convenabil. Tel. 723472.

(5378)
•  Vând societate corner, 

cială. Informaţii tel. 722116.
(5379)

•  S.C. Alpeus Comexim
SRL vinde en gros vodcă 
1715 lei, rom Jamaica 720, 
rom Titanic 725, vişinată 
850, paste tomate 1200, 
paste Dobrogea,, detergenţi 
etc. ‘Relaţii tel. 714626, 
orele 8—24 (lângă Fa
brica de tricotaje Hu. 
nedoara). (5380)

•  Vând două videore.
cordere Akay, japoneze, noi, 
Informaţii tel. 715807, o. 
rele 17—19. (5382)

•  Vând apartament 2
camere, central, tel. 713940, 
după ora 17. (5380)

•  Vând piese schimb 
pentru Renault 16, la sfert 
din preţul oficial. Tel. 
711174, după ora 18. (5384)

OFERTE 
OE SERVICII

•Mi.şu Luppa anunţă 
transport persoane 12 fe
bruarie Slovacia, 18 fe
bruarie Turcia. Tel. 612166 
s« 714352. 5986'

•  Ofer servicii de conta
bilitate şi consultanţă, in
diferent zo,ri.- Deva tei. 
619388. (6138/39)

•  Efectuez transport 
marfă cu camion- izoterm 
Volvo de 10 tone. Tel.

■ 612058. (6137)
•  Banca Comercială, Fi. 

liala Hunedoara, organi
zează concurs pentru ocu
parea a trei posturi de 
controlori poartă, în 24 
februarie 1995. Condiţii de 
participare: studii medii, 
limită de vârstă 35—45

• ani, fără antecedente pe
nale, serviciul militar sa
tisfăcut sub arme. (5381) 

e Angajăm persoană po
sesoare a carnetului de 
conducere pricepută în co. 
merţ. Vând en gros încăl
ţăminte Glujana, Banatim, 
Filtv etc. Tel. 619348.

(6114)■ • t- m — * * # *

•  Nou ! Pentru dum
neavoastră copiator co
lor la Magazinul Ul- 
pia Deva, etaj 2, pro
gram 9—13. (6112)

*•— #— # -*
•  Căutăm femeie mo

destă pentru ajutor în 
casă. Deva, tel. 627572, 
după ora 17. (6130)

p | F R n ţ T R |
•  Pierdut diplomă ab

solvire în meseria de lă
cătuş construcţii metalice, 
eliberată de Şcoala profe. 
sională Gurabarza, pe nu
mele Tod Marian Flaviu. 
Se declară nulă. (92295)

DIVERSE
•  S.C. „Cetate" S.A. De

va declară pierdute filele 
de CEC nr. 2490154/9. 07. 
1993 si nr. 2490156/9. 08.
1993, emise de S.C.P.P. 
Geoagiir si le declară nule.

(6127)
•  I.upulescu Cătălin Ma. 

rius anunţă administrato

rul asociat Ducan Mihai 
Nlcolae că se retrage din 
Societatea „Dacia Impex" 
Hunedoara. (5347)

Î N C H I R I E R I
•  Ofer pentru închiriat 

apartament 2 camere. In. 
formaţii tel. 715408. (5377)

•  Caut pentru în
chiriat (perioadă lun
gă) casă 3—4 camere, 
telefon, apă, gaz. Tel. 
613029, orele 16—22.

(6322)

COMEMORĂRI

ne-a părăsit scumpul nos. 
tru

•  La şase februarie 
se împlinesc 10 ani de 
la dureroasa despăr
ţire de cel care a fost 
un bun soţ, tată, so
cru şi bunic

GABOR NICOLAE 
(LAE)

din Bârsău. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace 1 (6101)

•  Tristă şi neuitată 
va rămâne ziua de 7 
februarie când se îm
plineşte un an de la. 
crimi şi durere de la 
plecarea în eternitate 
a celui care a fost 
un scump şi iubitor 
soţ, tată, şi bunic

lOAN GABOR
din Bârsău. (6102)

DIE SANDU DORIN
la numai 29 ani. Te plâng 
fiica, părinţii, bunicii, un
chiul, mătuşa şi verişorii. 
Nu te vom uita niciodată!

(6331)

D E C E S E

•  Cu durere în su. 
flet, anunţăm decesul 
celei care a fost o 
foarte bună mamă, bu
nică, străbunică şi soa. 
eră

TEREZIA JURA
Lacrimile noastre vor 

scălda veşnic lespedea 
fece a mormântului 
său. Dumnezeu s.o o. 
dihnească în pace! în. 
mormântarea în 8 fe
bruarie 1995, în loca. 
litatea Zeicani. Fami
lia.

•  Foştii colegi de 
muncă din Grupul de 
Pompieri al jud. Hu
nedoara regretă tre
cerea în nefiinţă a 
celui care a fost

Plt adj. (rez.)
ANDRONACHE

SMARANDACHE 
şi transmit pe . a. 
ceastă cale sincere con
doleanţe familiei în. 
dpliate. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

•  Lacrimi şi flori la îm
plinirea unui an de când

•  Soţul, copiii, împreună 
cu familiile, anunţă, cu 
adâncă durere, încetarea 
fulgerătoare din viaţă a 
mult iubitei

SEREA ECÂTERINA 
înmormântarea — azi, 

ora 13, de la Casa mor
tuară, la cimitirul ortodox 
de pe str. Eminescu. Dum
nezeu să-ţi odihnească în 
pace sufletul tău nobil.

(605482)

De la 1 ianuarie 1995, s.a deschis la Bucureşti I 
Reprezentanţa I.C.E.P. (Inyestimentos Comercio e Tu- J 
rismo de Portugal) pentru România:

REPREZENTANŢA COMERCIALĂ 
PORTUGHEZĂ

(Secretariat Permanent al Delegaţiei 
’ I.C.E.P. Viena)

WORLD TRADE CENTER BUCHAREST I 
(camera 1.29.8)

Bv. Expoziţiei, 2 I*
tel. 011312 80 75 fax : 312 76 25 \

Reprezentanţa _ ştă oricând la dispoziţia operato
rilor economici români, pentru Cereri de oferte, pro. I 
puneri de cooperare şi pentru orice' informaţie privind J

(38) j

l

piaţa portugheză.

CAMERA DE COMERŢ 
ŞI INDUSTRIE 

A JUDEŢULUI HUNEDOARA
Anunţă că începând cu data de 7. n . 1995, în fie. 

care zi de marţi, între orele 9—13, la Oficiul Re. 2 
I' gistrului Comerţului se derulează acţiunea de pre- |
* srhimhnrp a rertififatelnr 'de înmatriculare de tiD *

I

schimbare a certificatelor' de înmatriculare de 
vechi. Preschimbarea este obligatorie pentru toţi |
comercianţii, persoane fizice şi juridice, inclusiv fi. I 

î liale şi sucursale. j
I Pentru preschimbare se prezintă unul dintre a. |  
J sociaţl, administratori sau un împuternicit cu pro. J 
I cură specială şi autentică/ cu B. I. şi ştampila fir- |  
o mei, prezentând următoarele acte : [
| — actul de sediu 1
* — codul fiscal '?

— certificat de. înmatriculare. "■ ‘ ţ i
*

J i t

S.C. CARMETAPLAST DEVA S.A.

ROMÂNIA, 2700 Deva, 
str. Emartoil Gdjflut-Hr. 
tel. 004 054 627106: 627107 1 
telex72266 fax0040S462#M<>
înmatriculare Rae;JI20fl0ÎU991 ■

?!

V Â  O F E R Ă ’*

....._  l .......
Reparăm pompe .de injecţiEcu"distrlbuitor rotativi 

(operaţiunea include recondiţionarea capului hidraulic
ei centicubarea) — ----------- -—  ---------------- ““

^Recondlţionâtn^ap HidsituIlSj 

§  Recondiţionăm elsineiiţi de pompă de injecb

•  Recondiţionăm supape vantilo penuu porrv 

. •  Centicubare pompe de toîeoUsj

t •  Reparăm perforatoare şi ciocane de aba taj
’ - ■■ ^

■!* Executăm la comandă ştanţe âthatFîte'cle orice u p ; ; 

/•Reparăm construcţii roetafii

ÎN VEDEREA APARIŢIEI 
UNUI NOU COTIDIAN JUDEŢEAN

Angajăm \
#  redactori, ̂ porteri. ţ
Informaţii si înscrieri zilnic, la tel, 612888. î

(5974) ţ

IN S P E C T O R A T U L  Ş C O L A R  
A L  J U D E Ţ U L U I  

H U N E D O A R A  '  „
O R G A N I Z E A Z Ă  ,

LICITAŢIE PUBLICA d esc h isa  
pentru închirierea unor spaţii temporar dispo. 

nibile, la următoarele unităţi şcolare; !
•  ZONA DEVA: j
— Grupul Şcolar Minier Deva
— Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Deva
— Şcoala Primară Târnava (Brănişca)
— Şcoala Generală Nr. 2 Simeria-

’ — Şcoala Generală Zam.
•  ZONA ORAŞTIE
— Şcoala Generală Nr. 1 Orăştic
•  ZONA PETROŞANI:
— Clubul Copiilor Vulcan
— Şcoala Generală Nr. 2 Luperii
— Liceul Teoretic Petroşani
— Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Pe. 

troşani
•  ZONA BRAD :
— Grup Şcolar Industrial Barza
— Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Brad
— Şcoala Primară Cărăstău
•  ZONA HUNEDOARA :
— Grup Şc. Industrie Uşoară Hunedoara
— Grup Şc. Metalurgic Călan
— Liceul Teoretic Ghelâri
— Grup Şc. Metalurgic Hunedoara,
Licitaţia va avea loc la sediul Inspectoratului Şco. 

Iar Judeţean din Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 2, în 
data de 13 februarie 1995, ora 12.

Informaţii la telefoanele: 613315, 615755.
(38)

I
Taxa de preschimbare este de maxim 15 000 Iei,

(40)

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
SUCURSALA DEVA

Anunţă vânzarea prin 
LICITAŢIE PUBLICA

A URMAfOARELOR IMOBILE :
— casă, curte şi grădină, situate în Hărţâgani, 

nr. 410 ;
— casă, curte şi grădină, situate în com. Băiţa, 

sat Sălişte, nr. 110 ;
— apartament cu 2 camere, situat în Deva, 

Aleea Romanilor, bl. 11, ap. 17;
— casă, curte şi grădină, situate în Ilărău, nr. 

143;
* — apartament cu 3 camere, situat în Deva, str.
s Bejan, bl. 79, ap. 14.

, Licitaţia va avea loc în ziua de 10 februarie 1995, 
Ora 9, la Judecătoria Deva, biroul executorilor ju
decătoreşti.

Informaţii suplimentare la'sediul băncii din De
va, bdul N. Bălcescu, nr, 34, telefon 62 07 96.

(39)


