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■ Locul in top - rezultantă ' 
i a unei conjuncturi favorabilei

CORUPȚIA, DE LA MARE LA MIC
Acțiunea împotriva co

rupției șl a crimei orga
nizate declanșată de pre
ședintele țării, dl. Emil 
Gonstantinescu, nu este 
o măsură de campanie, 
d trebuie să devină O 
preocupare permanentă a 
tuturor Instituțiilor și 
organismelor abilitate să 
prevină, să combată șl 
să sancționeze acest ade
vărat flagel economic și 
social în România. In 
Interviul dat Televiziunii 
Române luni seara, șeful 
statului a reiterat gravi
tatea fenomenului și ne
cesitatea implicării per
severențe, dinamice și res
ponsabile a tuturor mem
brilor Consiliului Național 
și ai Comisiilor județene 
constituite în scopul com
baterii corupției și cri
mei organizate, ca și a 
simplilor cetățeni In sem. 
nalarea unor cazuri.

Iar cifrele vehiculate 
de dl. Emil Gonstanti
nescu referitoare la su
mele de bani transferate 
în mod fraudulos peste 
hotare ori manipulate In 
economia subterană, care 

însumează multe mii de 
miliarde de lei, sunt grăi
toare asupra isprăvilor 
de fraudă, hoție șl co
rupție comise în ultimii 
anî de o seamă de indivizi 
Unii dintre el sunt venlți 
cu cheag serios din re
gimul comunist, care 
și-au pus imediat Ia lu
cru capitalul și relațiile, 
din țară și din străină-

tate, alții s-au școlit în 
câmpul bișniței peste ho
tare și chiar într-o serie 
de întreprinderi de stat, 
de unde au furat ca_n 
codru, sub ochii Indul- 
genți și nu dezinteresați 
ai unor reprezentanți ai 
puterii, ai organismelor 
de control, ai multora din 
alte sfere de influență.

Acum, când la condu
cerea țări! au urcat .alte

„ceva
-. este de așteptat 

avut 
în 
jn 

care

forțe, intitulate autentic 
democratice, care au cla
mat sus șl tare schim
barea în bine — reduce
rea dimensiunii corupției 
fiind unul dintre canalele 
spre acest „ceva mal 
bine” —. ‘
ca toți cei care au 
atribuții importante 
guvernarea trecută 
perimetrul despre 

no ocupăm în aceste rân
duri, dar nu și le-au 
îndeplinit, să se racordeze 
acum cu toată forța la 
comandamentele noii pu
teri. în fapt la împlini
rea năzuințelor de cinste, 
dreptate și adevăr. de 
progres si bunăstare ale 
poporului român. Și, așa 
cum releva, cu justețe, 
șeful statului, acțiunile 
trebuie orientate în prl- 

mul rând spre marii ma- 
fioțl șl profitori, spre 
cel care au dijmuit băn
cile. întreprinderile, eco
nomia națională, cetățenii 
da sute de milioane si 
miliarde de Iei si nu spre 
sperțaril și găinarii de 
talie mică. Nu înseamnă 
insă că aceștia trebuie 
neglijați, lăsațî să_și facă 
în continuare de cap.

Un semnal pozitiv Ia 
apelul președintelui țării 
de acțiune națională îm
potriva corupției și a cri

mei organizate — care îl vt 
lansa în scris țuturor 
formațiunilor politice din 
opoziție — l-a dat In di
rect la „Antena" 1 fostul 
șef al statului, dl. 
Iliescu, liderul nou 
al PDSR. care 
mat poziția 
său de a face _ .
cu adevărat constructivă 
și de a ajuta noua pu
tere în acest demers te
merar dar atât de nece
sar de limitare a feno
menului corupției în Ro
mânia. Așa să fie.

Ion 
ales 

a reafir- 
partidulul 
o opoziție

DUMITRU GHEONEA

CURSUL VALUTAR f

I 
I

I 
I
I

I 
II■
I
I

I 
I 
I 
I

I La ultima ediție a To- 
; pulul firmelor iiunedo- 
Irene. la profilul turism

— societăți mici, locul 
I* unu a fost dobândit de

S.Q. Parângul S.A. Pe- 
• troșani. Această societate 
| are în patrimoniu Com- 
» plexul hotelier Petroșani 
I ce reprezintă maximul 
' la nivelul dotărilor spe_ 
Icifice în Valea Jiului. La 

sediul societății Parângul 
I purtăm o discuție cu dna

Eva Kovacs, contabil șef. 
' despre activitatea firmei I Și ..rețeta" folosită pen- 
« tru a se obține rezultate 
I economico cât mai bune 
J Spre deosebire de anii 
(anteriori și de cej care 

l-au urmat interlocutoarea J a apreciat anul 1995 ca I fiind un an deosebit de 
’ bun pentru Parângul S.A. 
| ,A fost un context deo_ 
« sebit de favorabil atunci 
| pentru noi — afirma in- J terlocutoarea. Lumea era 
(atrasă de Restaurantul

Petroșani unde se desfă-

ASISTENȚA MEDICALĂ LA SATE

Medicamentele s-au 
scumpit, dar 

fondurile au rămas 
aceleași

Condițiile de consultații 
și tratament pc care le 
oferă în prezent Dispensarul 
comunal Dobra pot con
cura cu cele ale unui dis 
pensar nou și modern din 
mediul urban. Anul trecut 
s-au făcut lucrârj de re
parații și zugrăveli, de 1- 
gienizare generală, s-a pus 
faianță șj gresie pc holuri 
și în sălile de așteptare și 
tratament. S-au făcut și do
tări cu mobilier, mochete și 
perdele. s.a rașchetat

•

șura în fiecare seară un | 
joa — Bingo. Afluența de « 
clienți a impulsionat pu- ] 
ternic și sectorul de all- J 
mentație publică în timp i 
ce comisionul încasat de < 
la firma care organizase J 
sala Bingo adăuga veni- | 
turilor noastre câteva ml- * 
lioane de lei lunar. Tot | 
în 1995, turnarea aici în « 
vale a unui film al iul ] 
Lucian Pintilie a adus J 
totodată un număr record > 
de solicitări de cazare în I 
hotelul nostru. Toate a. 2 
cestea au contribuit la | 
obținerea unor rezultate » 
economice deosebite care | 
ne-au propulsat pe pri- ’ 
mul loc în topul firme I 
lor". ’

Spre deosebire de 1995, ■ 
anul 1996 nu a mal fost I 
la fel de bun pentru J 
Parângul S.A.. veniturile [

A. SÂLAGEAN

(Continuare în pag. a 2-a) J 

și paluxaț parchetul din 
cele trej cabinete medicale, 
iar nu de mult a fost ame
najat un grup sanitar mo
dern — astfel încât același 
sediu, de la parterul pri
măriei, este aproape de ne. 
recunoscut.

— Totul a fost posibil 
— spunea dna dr. Daniela 
Bena, medic șef al dispen
sarului — printr-o bună 

ESTERA ȘINA

(Continuare în pag. a 2-a)

0 Coca mărturisește unei prietene:
— De fapt îl iubesc pentru câteva lucru, 

șoare: o căsuță, un grâjduleț pentru cai de 
curse, o piscină cochetă.,. Vremea va fi în general 

închisă șl se va răci ușor. 
Cerul va fi mai mult no.

ros. Aria precipitațiilor se 
va restrânge.

Vântul va sufla moderat 
din sector nordic. Tempe
raturile minime vor oscila 
între minus 2 grade O și 
plus 2 grade O, iar cele 
maxime între 0—1 grade 
C. (Octavian Jucu)
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Cursuri de referință ale Băncii Naționale

22 ianuarie 1997
dolar SUa — 5360 iei
marcă germană — 3302 ici
yeni japonezi — 4555 lei
liră sterlină — 8912 lei
franc elvețian — 3801 Iei
frâne francez — 980 lei
lire Italiene ’ — 340 lei

< [a României. 5

Alături, mai ales prin spiritualitatea 
neamului

Reprezentanți ai In
spectoratului pentru Cul
tură al județului Hune
doara. al Bibliotecii Ju
dețene „Ovid Densușianu” 
Deva și ai altor instituții 
de cultură devene. scrii- 

i tori, artiști plastici șl 
reprezentanți ai presei 
locale au constituit de
legația care, timp de 

i două zile (18 și 19 ia- 
f nuarie), a participat la o 
j serie de manifestări cul- 
>■ tural — artistice desfă- 
I șuratc în localitatea -Novo 
' Selo (Satul Nou) din 
I Iugoslavia. Au fost două 
■ zile în care, deopotrivă. 

" români de dincolo și de 

dincoace de graniță au 
trăit împreună cu senti
mentul că pot rămâne 
alături mai ales prin 
ceea ce poartă în ele va-

LA NOVO SELO 
(IUGOSLAVIA)

lorile spirituale ale nea
mului nostru.

Poarta de intrare in 
țara vecină de la Sta- 

mora Moravița odată fiind 
trecută, o oarecare ne
răbdare și curiozitate în
cepeau să-și facă loa în 
gândurile noastre, pe mă
sură ee arătoasele ori 
mal modestele case din

Vlrsac, Vlaicovăț, Uljma, 
Nikolinici, Karlovao și 
Vladimirovac rămâneau 
în urmă. Delectați fiind 
dc acordurile orchestrei 
ansamblului folcloric _,Ge- 
tusa", timpul șl distanta 
s-au scurs până la urmă 
pe nesimțite, și sosirea în 
Banatsko Novo Selo a 
fost aproape neașteptată. 
Surpriza ne-au pregătit-o 
gazdele noastre încă de 
la coborârea din autocar, 
alătur; de ele întâmpi- 
nându_ne și fanfara din

GEORGETA B1RLA

(Continuare în pag. a 7-a)
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Neprezentarea la 

încorporare - amendă ;
5 milioane lei

I 
Centrul Militar Județean Hunedoara a început 

activitatea de Incorporare. Acțiunea va fi finalizată J 
în 31 ianuarie. ;

•' Potrivit celor declarate de comandantul C.M.J. , 
I [ Hunedoara, colonel Ion Dragotescu, în această serie Ji;
,»este Incorporat contingentul 1976, și mai vechi, prin ■
• Jcele două puncte din teritoriu: sediill C.M.J. Hune- !
!• doara — Deva și cel din municipiul Hunedoara (str. J> 
j’Brfincuși, bl. X 2, etaj 3). <
•p „Tinerii care au împlinit vârsta de 20 de ani

•t<din diferite motive la Centrul Militar Județean sun <
• [ obligați să se prezinte Ta sediul acestuia in cel mai J i

scurt timp pentru clarificarea situației militare", pre-jl 
cizează sursa citată. Cei chemați dar care nu se pre- i! 
zintăsunt pasibili de o amendă cuprinsă între 500 mii;! 
ți 5 milioane de lei. _ !j

> Centrul militar face un apel către toți tinerii să j
• [respecte data și ora specificate în ordinul de chemare. ,
•! SORIN BLADA [

s

; • până la sfârșitul anului 1996 și nu au fost chemați <
I
■
I

Pentru un muzeu central 
al moților

pSta 
cen- 
de- 

a- 
ase

Țara Moților, eu bogă
țiile ei în metale prețioase, 
cu trecutul său de cultură 
daco — romană, cu ur 
mele sale de istorie Și ci
vilizație străveche, 
lipsită de un muzeu 
trai al moților, vechi 
ziderat al locuitorilor 
cestor meleaguri. O 
menea instituție de cultură 
ar aduna și păstra expo
nate de viată economică 
ți spirituală, care încă se 
mai găsesc, o dovadă a 
legăturii moților cu pă
mântul pe care-1 locuiesc 
Ne referim aici la repre
zentări din minerit, creș. 
ferea animalelor, silvicul
tură, etnografie, industrip 
Casnică, folclor, carte ve
che. aspecte din lupta 
moților pentru emancipa
rea națională și socială.

B 
I

■

■
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In acest sens, un comi
tet de inițiativă. în numele 
căruia ne scrie dl. loan 
Felea din București, și-a 
propus înființarea unui 
muzeu central al moților 
In Abrud, capitala Țării 
Moților, o realizare, acum, 
mai mult decât necesară, 
valoarea turistică a zonei 
fiind astfel mult îmbună
tățită. Cum însă o aseme
nea instituție de cultură 

necerită fonduri foarte mari, 
se face apel la sponsori 
binevoitori, care pot con
tribui după posibilități la 
constituirea unui fond spe
cial în contul 45.36.50.50.1 
deschis la Banca Comercia
lă Română — Filiala A- 
brud, cu mențiunea „Pen-_ 
tru un muzeu central al’ 
moților".

LOCUL ÎN TOP — REZULTANTĂ A UNEI i
CONJUNCTURI

(Urmare din pag. 1)

stagnând odată cu scă
derea interesului pentru 
jocul de Bingo al clien- 
ților. Totuși s-a reușit 
achiziționarea unui auto
car, nou și modern, care 
să catalizeze cumva va. 
lența de turism a ac
tivității firmei. începând 

* cu finele anului trecut 
autocarul este închiriat 
periodic pentru excursii 
în Ungaria, existând po
sibilitatea deplasării, la 
cerere, oriunde în Europa. 
Tot în '96, în cadrul corn, 
plexului hotelier au fost 
închiriate niște spatii 
pentru activități, care nu 
concurează firma. Ca 
investiție viitoare cel de 
la Parângul au în plan 

înființarea unei curățătorii 
chimice. S-au făcut, de 
asemenea, investiții care 
au dus la finalizarea cen
tralei termice proprii care 
asigură ambientul termie 
în hotel. Am întrebat-o 
pe dna Kovacs care ar 
fi posibilitățile dezvoltării 

1 unui turism de largă an
vergură In Valea Jiului, 
ținând cont că această 

•I*

Simpozionul „Partenerul 
de cere aveți nevoie" 
In organizarea Direcției 

de Telecomunicații Hune
doara, ieri, la Deva, s-au 
deschis lucrările unui in

I

teresant și apreciat simpo
zion, sugestiv intitulat ..Par
tenerul de care aveți ne
voie". Tematica acestui 
simpozion, ale cărui lucrări 
continuă și astăzi, miercuri, 
22 ianuarie, se referă la 
soluții moderne și com
plexe în domeniul tehno. 
logiilor, informației șl co
municațiilor. Comunicările, 
vizând o largă arie de in
teres cu privire la pro
iectarea și instalarea rețe
lelor pentru transmisii de 
date, cadastrul general, e_

FAVORABILE (
zonă este plină de pito- ț 
resc, fiind totodată ex- i 
trem de pretabilă pentru ’ 
sportur; de iarnă. )

„înainte de toate ar fi ț 
nevoie de o infrastruc- ’ 
tură care să asigure aici. i 
în Vale, la orice oră. apă l 
rece, apă caldă și condiții ț 
de confort termic. Apoi ’ 
ar urma etapa construirii ț 
unor complexe hoteliere, • 
cabane, modeme și do- ’ 
tate cu toate facilitățile ț 
pe care civilizația le cere L 
acum la sfârșit de mile- ? 
niu, ar fi necesare o i. î 
mensă campanie de pu- l 
blicitate care să facă < 
cunoscută în toată țara ‘ 
și în străinătate oferta ț 
existentă. Abia după a- l 
cest lucru, ne-am putea * 
aștepta să obținem sume ț 
importante de bani, în l 
lei și valută, din turis- i 
mul în Valea Jiului. Si- > 
gur scenariul pe care 
l-am prezentat este cva- 1 
siutopic atâta timp cât . 
Dunerea lui în aplicare * 
presupune sume imense 1 
care în prezent nu văd i 
de unde ar putea fi pro- > 
curate” — a precizat în ț 
încheiere dna Kovacs. L 

dilitar și de specialitate 
aplicațiile GIS (Geoersflc, 
informativ Sistem) în spri
jinul administrației locale, 
tehnologii de achiziție și 
prelucrare date pentru 
proiectarea rețelelor de 
utilități, modelul structural 
pentru informatizarea unui 
județ și altele, au .fost și 
sunt susținute de către 
specialiști în domenii, el 
reprezentând firma „Trans_ 
data" care a câștigat li
citația pentru realizarea 
rețelelor de telecomunica
ții in unele localități din 
județul nostru, între care 
Hunedoara, Hațeg, Călan și 
Ghelari. (N.T.)

(Urmare din pag. I)

colaborare cu administrația 
locală. Am avut tot spri
jinul din partea primăriei, 
n-am fost obstrucțlonati 
cu nimic. Sunt de partea 
noastră, nu ne fac gre
utăți: avem asigurate șî 
lemnele.

Peste 4000 de persoane.

Medicamentele s-au scumpit, 
dar fondurile au rămas 

aceleași
Incluzând și copiii, se a. 
flă In evidenta unității, 
bolile predominante fiind 
cele cardiace și respiratorii, 
in creștere fiind și neo
plasmele. Se adresează zii. 
nic medicilor de aici cam 
30 de pacienți. în sărbători 
numărul fiind chiar do 
70—80 de bolnavi. Trata
mentele se fac aici și la 
domiciliu cele injectabile 
numai cu seringi de unică 
folosință.

Asistenta medicală se 
acordă și la punctele sa
nitare din Lăpușnio și 
Roșcani. Cu greu se /ajunge 
la Bătrâna. însă zona este 
acoperită, cum spunea dna 
doctor, deplasarea în cam
paniile de vaccinări fă- 
cându-se cu salvarea asi
gurată de Centrul de Să
nătate Ilia, de care apar
ține dispensarul, iar în 
zilele obișnuite de teren 
fiecare medic sau cadru 

medical merge cu ce poate, 
căci șareta șl calul sună 
de domeniul trecutului

Ca peste tot. personalul 
medieal se confruntă CU 
greutăți. In vreme ce me. 
dicamentele și materialele 
sanitare s-au scumpit da 
2—3 ori, fondul alocat • 
rămas același. Dorința este 
de a_i mulțumi pe toți eel 
care beneficiază de gr*- 

tuități sau de medicamente 
compensate. însă necesarul 
este mult prea mane față 
de banii care se primesc.

Cum mai aflăm, 
menține colaborarea 
membri ai organizație* 
„Nurses to Romania’*, dia I 
Anglia, care au venit cB 
ajutoare imediat după re. 
voi ut ie și de atunci via 
anual în localitate, adu
când jocuri si Jucării 
pentru copii, obiecte ves
timentare pentru cei ne
voiași.

Am văzut că în ceea Ce 
privește partea administra , 
tivă lucrurile s-au tchim. 
bat în sens pozitiv, exis.' 
tând în continuare preo
cupări pentru dotărj eu 
truse medicale. Se speră 
eă se va schimba ceva! și 
în privința acordării de 
fonduri pentru medica, 
mente, astfel ca acestea 
să fie suficiente. ,

„Cuvântul liber" S.A. Deva
»
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VINDE EN GROS
• Uleiuri de motor 

CASTROL 
import CANADA,

produse și îmbuteliate de

renumita firmă

CASTROL CANADA INC. TORONTO

• CASTROL RX SUPER, SAE 15 W—40.
| ulei universal pentru motoare DIESEL.
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CTVR 1 j

7,00 TVM. Telematinal;
8.30 La prima oră: 9.20 
Santa Barbara (r); 10,05 
Videolexicon; 11,05 Video- 
caseta muzicală; 11,20 An
drea Celeste (r); 12,10 D.a.: 
12,40 Reflector (r); 13,10 
Muzica pentru toți; 14,10 
TVR Iași și Cluj-N.; 16,10 
Mag. sportiv; 17,00 Acești 
pătimași minunați; 17,15 
Ecclesiast *97; 18,00 De la 
lume adunate...; 18,30

Grendizer (d.a.); 19,00 Tim
pul Europei (mag. politic);
19.30 California visează 
(s); 20,00 Actualități; 20,50 
Masada (s); 21,40 Patinaj 
artistic CE (d); 23,15 Ac
tualități: 23,30 Frumoasa 
și Bestia (s).

C TVR 2 ]
7,00 La prima oră; 8,39 

TVR Timișoara; 9,20 Ora 
de muzică; 10,05 Calei- 
doscop-satclit; 11,35 Cuți
tul în apă (f/r); 13,15 Se
rial de călătorii (do); 14,10 
Gong! (r); 14,40 Tenis 
(rez.); 15.40 De lingua la
tina; 16,10 Alejandra (s): 
17,00 Natura 2000; 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 
Em. în 1b. maghiară; 20,00 
Pro Memoria; 20,30 Tu
ris t-club; 21.00 TVM. Me
sager; 21,30 Căsuța cu 
povești; 21,35 Orizonturi 
culturale; 22,05 Cel din 
Mogador (s); 23,00 Un se
col de cinema

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9.00 Tânăr și ne

liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Grace (r); 
10,3' MASn (r); 11,00 
Mouse on the Moon (f); 
12,55 Știri; 13,00 Micul 
Nikita (f); 15.00 Verdict: 
crimă (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (s); 17,30 
Grace (s); 18,00 Știri:
18.05 Sport la minut; 
18,15 Robocop (s); 19.00 
Știi și câștigi (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Danielle Ste
el’s (f); 21,50 Știri; 22.00 
Familia Bundy (s): 22,30 
MASH (s); 23.00 Lege și 
ordine (s); 0,00 Știri.

12.00 Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s); 
14,10 Drumul spre casă 
(f/r); 16,00 Medalion]
16.30 Teleshopping; 17,1Q
Văduva (s); 18,00 Picătura 
de amar., 18,30 Mode) A- 
cadetny (s); 19.00 Da.i
19.30 O iubire de neuitat 
(s); 20,30 Observator; 21,15 
Dii» lumea afacerilor; 21,30 
Taina inimii mele (f); 
23.20 Milionarii de la 
miezul nopții.

- • ■ !

(PEVASAT^

(ANTENA 1]

7,15 O iubire dc neuitat 
(r); 8,00 In vizită la An
tena 1: 10,00 D.a.; 10,30 
Teleshoppng; 11,10 Lu
mină călăuzitoare (r):

10,00—12,30 Reluări; 
13,55 Videotext; 19,00 Ox 
biectiv; 19,15 ..Trei desti
ne"; 20,00 Actualități; 
21,00 Top dance; 22,15 
Film; ..Iiigii Lonesome** 
23,45 Obiectiv (r); 0,00 
Videotext.
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Subfiliala de Cruce Roșie Hațeg
reprezentativei

DOREȘTE 0 „CftSA fi

comună

I

VIORICA ROMAN

șefa 
Sac-

In 
din

Hauser, 
din Bad

este 
par-

— 2 februarie, ta care < 
sunt invitate să participe'.

ra Alunge, Melinda Toth,' 
Laura Știrbu, Gabriela <

Luni s-a definitivat 
lotul 
noastre pentru Cupa 
regelui Thailandei de 
U Începutul lunii fe
bruarie: Bran, Tuliși, 
Ciobotariu, Crăciunes- 
cu. leneși, Florea, Con- 
Btantinovlcl, Baciu Lu- 
țu, Trlcă, Vall Ștefan, 
Pancu, Gabi Popescu, 
D. Șerban, Ioan Vio
rel, Dânciulescu, Bog- i 
dan Andone și Radu ‘ 
Niculescu.

LOTUL 
FOTBALIȘTILOR 

PENTRU 
TURNEUL

DIN 
THAILANDA

Lotul a fost eonvo- 
| Cat la federație pentru 

vineri 31 ianuarie și 
după câteva antrena
mente la București, 
miercuri, 5 februarie 
va pleca spre Thailan
da.

In primul meci, Ro
mânia va întâlni Sue
dia, la 9 februarie. La 
acest turneu mai par
ticipă reprezentativele 
Japoniei și Thailandei. 
Cele 2 finale (mică și 
mare) vor avea loc la 
16 februarie.

REMIN DEVA SE PREGĂTEȘTE 
CU GÂNDUL LA PROMOVARE

Așa cum a fost prevă
zut de 
lui de 
Remin 
pentru 
natului 
reluate 
nuarie, 
bișnuita vizită medicală, 
după care a început rea
daptarea la efort șl pre
gătirea fizică complexă. 
La numai câteva zile de 
la începerea pregătirilor, 
s-a desfășurat ședința de 
analiză a turului cam
pionatului, la care a par
ticipat întregul lot de 
handbaliste, după care s-a 
definitivat programul de 
pregătire pentru returul 
campionatului și lotul e- 
chipei care are ca obiec
tiv central clasarea în 
primele două locuri și în 
funcție de rezultatele din 
primul retur, dacă con
junctura va fi favorabi
lă, să se vizeze promo
varea în divizia A.

Cu aceste gânduri, con
ducerea clubului, antreno
rul prof. Ion Mătăsaru 
coordonează întregul pro
gram de pregătire. Luni 
s-au încheiat antrenamen
tele și pregătirile centra
lizate la Geoagiu, unde 
între 14 — 20 ianuarie 
handbalistele au lucrat 
cu multă dăruire și am
biție pentru a îndeplini 
programul prevăzut, hi 
lotul prezent la Geoagiu 
s-au aflat și două juni-

conducerea clubu- 
handbal feminin 
Deva, pregătirile 
returul campio- 

Diviziei B au fost 
in ziua de 6 ia- 
incepând cu o-

oare de la Deva, lipsind , 
(motivat) doar GabrielaJ> 
Cornea. • ]

Dar iată șl totul care',’ 
a fost redus față de tu- ] > 
rul campionatului: Simo- ■] 
na Bozan, Anișoara Dop,*; 
Ioana Varodi, Sintcna? 
Buză, Florentina Andrei..

Simona;, 
0U£U, c»,4 ;

Gabriela Guleș, Lăcrămioa-' j 
ra Alunge, Melinda Toth.,;! 
Laura Știrbu, Gabriela <; 
Cornea, Cristina Rotaru,; ■

■
■
I
I
Ii . i 

rasela Harșan este im-(; 
prumutată până în vară;! 
la Textila Sebeș, iar Cris-tJ 
tina Moraru, Monica Lu-f 
ca șl Mihaela lies s-au £

li 
pa ue «irwu jvcn**«* t us(i 
are loc între 31 ianuarien £-1--- I-

SUTlt lUVWMt; dl* f »
Marcelinl Timișoara, Au-i] 

Cz>Ș»« ILforn 'T’u** |
I
I
■
I

Violina Hențiu, Codruța', 
Zavargiu — noua și va-, 
loroasa achiziție a Remi-’ 
nului, care a jucat până’ 
acum la CSM Sibiu. Ghe-,

- I

retras. ;
Suporterii echipei Re-; 

min, iubitorii handbalu-, 
lui se pot reîntâlni cu', 
echipa tor în Sala spor-; 
turilor din Deva, la „Cu-, 
pa de iarnă Remin*, ce]

«

tonova Satu Mare, Tex-', 
tila Șebeș, Chimia Rm.; 
Vâlcea. Va fi un turneu, 
atractiv, puternic, ce va^ 
aduce mulți spectatori;1 
dornici să vadă meciuri • 
viu disputate între echipe,, 
bine cotate în handba - ■ ] 
Iul feminin divizionar i [ a I

-------- — - —“ BOX

Intre subfiliala de Cruce 
Roșie Hațeg și Rotes 
Kreuz Bad Sackingen (Ger
mania) s-a realizat un pro
gram de parteneriat. Ini
țiatorul înțelegerii dintre 
filiala germană șl subfilia
la hațegană de Cruce Ro
șie este ziaristul Fred The
len. înțelegerea intre cele 
două părți s-a încheiat in 
iunie anul trecut, cănd o 
delegație din Hațeg a par
ticipat la un schimb de ex
periență la Bad Sackingen. 
Scopul acestei colaborări 
este consolidarea activității 
de Îmbunătățire a condi
țiilor de viață pentru gru
puri sociale defavorizate: 
infirmi, bătrâni, orfani, 
persoane fără domiciliu, 
persoane cu mai mulți 
copii.

Atât înainte, cât și du
pă semnarea acestei înțe
legeri, Hațegul a primit 
ajutoare pentru populația 
din oraș și din împreju
rimi, constând din îmbră
căminte sau aparatură 
pentru handicapați, pentru 
căminele de copil șl spi
tale. Tot ajutorării copiilor

săraci, familiilor cu stare 
materială precară, bolna
vilor și handicapaților sunt 
destinate și ajutoarele a- 
duse în primele zile ale 
acesțui an. Subfiliala ha
țegană a fost onorată de 
această dată de prezența 
în delegația • germană, ală
turi de dl Fred Thelen, a 
dnei Petra 
Crucii Roșii 
klngen.

O dorință 
ca prin intermediul 
teneriatului să se înalțe 
la Hațeg o casă a Crucii 
Roșii, prilej cu care s-ar 
putea concretiza mai bi
ne sprijinul convenit, 
acest scop subfiliala 
Hațeg va începe, din a- 
cest trimestru, să adune 
fonduri din cele 10 procen
te la sută dobândite, prin 
valorificarea unor produse 
primite, prin expoziții cu 
vânzare. Din banii obți
nuți se vor demara de
mersurile pentru realizarea 
proiectului noii clădiri.

Dna Steluța Rădoni, pre
ședinta subfilialei de Cru
ce Roșie Hațeg, în nume-

le comitetului, își expri
mă gratitudinea față da 
minunății prieteni germani, 
care, alături de Fred The
len, înfruntând gerul, po
leiul și zăpada, și petre- 
cându-și sărbătorile pa 
drum, au vrut ca din pri
mele zile ale lui 1997 să 
aducă o rază de lumină și 
speranță celor nevoiași. De 
asemenea, cuvinte de mul
țumire are dna Rădoni și 
pentru Primăria Hațeg, ca
re sprijină subfiliala ori 
de câte ori aceasta o so
licită și care va face și 
demersurile necesare con
cesionării unui teren de 
construcție.

Dorința subfilialei hațe- 
gane de a avea un sediu 
nou se înscrie între pro
iectele foarte ambițioase 
în condițiile de azi. Dar 
nu-i mai puțin adevărat 
că oamenii hotărâți își 
duc la bun sfârșit visele. 
Și exemple în acest sens 
putem găsi în aceeași sfe
ră de activitate chiar în 
județul nostru.

ȘI DIVIZIONARELE C ȘI-AU

RELUAT ANTRENAMENTELE

Constructorul
Hunedoara

I
I
I

I
I

ti nu renunța la afaceri!

După o bine meritată pauză și divizionarele 
și-au reluat pregătirile pentru retur, fieca- 
cu obiectivele sale. Constructorul Hunedoa

ra de pildă și-a reluat pregătirile la 13 ianua
rie și după vizita medicală, efectuată în zilele 
de 13 și 14 ianuarie, Dumitru Gălan (antre
nor principal) și Ștefan Păunescu (secund) au 
trecut cu seriozitate la lucru, după un program 
riguros întocmit, începând cu antrenamentele 
specifice perioadei de început, la stadionul 

onstructorul, urmând ca timp de 10 zile (de 
la 2 februarie), pregătirile să continue laCinciș.

După cum ne relata dl Pavel Horvath, în 
lotul de jucători nu s-au produs mari modifi
cări. Toderiță a plecat la ASA Aurul Brad, 
care trage la promovare și s-a reîntors la e- 
Ichipă talentatul portar Opric, care trebuie să 
aibă mai mult curaj, încredere în forțele salel 
și să se pregătească cu conștiinciozitate fiindcă! 
poate deveni un bun portar. în curând vorl 
avea loc și primele meciuri de pregătire cui 
Corvinul, ASA Aurul Brad, CFR Marmosim.l 
și cu alte echipe. t

a 
re

I
I

MECIUL VIEȚII 
LUI M1HAI LEU

După toate probabilitățile, la 
22 februarie va avea loc la Ham
burg meciul vieții pentru cu
noscutul boxer profesionist din 
Hunedoara, Mihai Leu, pentru 
titlul mondial versiunea WBO, 
la categoria 66,678 kg, in fața 
panamezului Santiago Samaneigo. 
La licitația pentru organizarea 
acestei importante partide au 
participat trei firme și a câști
gat firma germană Universum 
Box Promotion. Ceea ce e bine 
pentru boxerul nostru, care este 
foarte cunoscut în Germania, 
unde a boxat câțiva ani, și este 
„numărul unu* la această cate
gorie, nepierzând nici o parti
dă !

Advcrsaul său, Samaneigo, în 
vârstă de 21 de ani, a disputat 
25 de meciuri și a câștigat 24, 
din care 20 înainte de limită, 
remarcându-se prin incisivitatea 
sa, posedând și un puternic cro
șeu de dreapta. Mihai Leu va 
ști însă să-l tempereze și să-și 
pună in valoare tehnicitatea sa. 
Bun patriot, Mihai dorește să 
aibă alături de el tricolorul nos
tru și dacă învinge să se into
neze Imnul de Stat al țării 
noastre.

Cu toate că actuala pu
tere a bătut și bate în
că multă monedă pe 
competență, pe neimpli- 
carea în afaceri și in acte 
de corupție a demnita
rilor, iată că și reacția 
acestora nu se lasă prea 
mult așteptată. In repli
că la alinierea la noile 
rigori, spre exemplu, dl 
Băsescu vine și afirmă 
cu fermitate că: 
vreau să fiu 
sărac și. ca 
voi renunța 
personale".
mai prejos nici dl Tări
ceanu, ministru al indus-

„nu 
un ministru 
urmare, nu 
la afacerile 
Nu se lasă

<

f—•

E frig sau nu, specta
torii mari Împătimiți ai 
fotbalului așteaptă cu ma
re nerăbdare și partide
le de verificare, curioși 
să vadă la lucru noile 
achiziții. Duminică, la 
Predeal, Steaua și F.O. 
Argeș au jucat 4 repri
ze a câte 30 de minute — 
timp In care antrenorii 
au făcut numeroase schim
bări în cele două forma
ții. Prima formulă a cam
pionilor a fost: Gherasim, 
Miu, Vrânceanu, Nan, 
GAlmencea, Pușcaș, Sas- 
chln, Cebotari, Cioloboc, 
Giocoiu, Stanciu. Au mai

•—* —« — • —■• »

AU ÎNCEPUT ȘI 
PRIMELE MECIURI 

DE VERIFICARE
evoluat la militari : Ste- 
lea, Baciu, Răchită, Zam- 
firescu. Matei, R. Nagy, 
Militam, Rotariu, D. Șer
ban, Mitu, Călin, B. Bu
cur, Lăcătuș, Roșu și Sa
bin Iile. Steaua are o a- 
devărată „armată" la pre
gătiri. Scorul fiind de 
1—1. Au marcat Stanciu 
(Steaua) și Negru (F0 
Argeș).

Tot duminică, la Rîș- 
nov, Univ. Craiova a în
vins cu 3—1 pe Rapid,

prin golurile înscrise de 
Olăroiu, Ganea și Ungur. 
De la ceferiști a înscris: 
6. Popa. Craiovenii au 
început jocul cu David, 
Nedelkovici, Crăciunescu, 
Olăroiu, Mitriță, Cristes- 
cu, G. Popescu, Luțu, 
Trică, Buia și Ungur, și 
Rapidul cu Lobonț, Stan
ciu, Lunstantinovici, len
eși, Vilotici, Nanu, Bun- 
dea, Mohora, Pancu, Bu- 
toiu, C. Popa. Pe parcur
sul meciului antrenorii 
M. Rădulescu și Dumi
tru au folosit și pe cei
lalți jucători din cele 2 
loturi.
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triei și comerțului, care 
nu doiește în nici un 
chip să abandoneze, du
pă cum spunea, la acțiu
nile ce le are investite 
în activitățile de import 
al autoturismelor și în al
te afaceri.

Ce să mai vorbim că 
și între parlamentari sunt 
o sumedenie de cazuri, 
în care unii se găsesc 
implicați direct în diver
se afaceri. Nu este de mi
rare în astfel de condiții 
de ce criteriile de com
petentă și neimplicare în 
afaceri și acte de corup-

ție au devenit doar vorbe 
în vânt, imunitatea con
stituind un paravan sub 
care se ascund o seamă 
de matrapazlâcuri. De
spre acestea — cum a re
levat presa și TV — știu 
foarte bine și multe lu
cruri numeroși parlamen
tari, între care este su
ficient să amintim despre 
dnii Cataramă (cu banii 
de la SAFI). Triță Făniță 
(cu importuri-exporturi de 
cereale) 
va găsi 
cojocul 
afaceri 
(N.T.).

1 1 :1 i
I

I
j
1
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și alții. Poate se f 
un ac și pentru 
unor astfel de / 
nu prea curate.

FLASH!

Recomandare

ba în totalitate atitudi
nea locatarului pentru că 
nu se mai poate 
pe blocul vecin 
altcineva pentru 
nor servicii și 
de calitate. (C.P.j.

da vina 
sau pe 

lipsa u- 
prestații

Datorii
de milioane

In condițiile aplicării 
noii Legi a locuințelor, 
RAGCL Deva recomandă 
locatarilor să treacă la 
separarea pe blocuri și 
să înființeze asociații de 
proprietari pe imobile. în 
acest sens RAGCL Deva, 
împreună cu Primăria lo
cală, sprijină noua ac
țiune de reconsiderare a 
asociațiilor prin interme
diul dnei Ileana Socol, 
consilier juridic, cart a 
fost împuternicită de că
tre conducerea Primăriei 
să dea toate lămuririle 
necesare. Constituirea noi
lor asociații. în baza Le
gii locuințelor, pe bloc 
(imobile), este o măsură 
care aplicată poate schim-

Din totalul de 931 de 
participanți la săvârșirea 
de infracțiuni pe raza 
municipiului Deva în a- 
nul care a trecut, 206 au 
fost cercetați în stare de 
arest. De asemenea. 282 
sunt persoane între 21 și 
29 de ani, 169 recidiviști, 
101 tineri între 18 și 20 
de ani, iar 83 sunt țigani. 
De remarcat că la săvâr
șirea infracțiunilor au 
participat și 119 minori. 
(V.N.).
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Neplata taxelor comu
ne, luni în șir, a condus 
la datorii fără precedent. 
Astfel, la o verificare su
mară a datornicilor din 
Deva, cele mal mari de
bite le au 
cian din 
24, ap. 6, cu 2 576 501 de 
lei, Lucia Moldovan, blo
cul 23, ap. 22, cu 1 400 000 | 
de lei și Elena Bordean, • 
bl. 22, ap. 11, cu 1 200 000 | 
de lei.

Cum am mai informat 
în numerele trecute vom 
publica în edițiile 
re o situație, la 
toți locatarii din 
care au datorii la 
țje de peste un 
de lei. (C.P.).

Eugenia Ghen- 
Dacia, blocul

viitoa- 
zi, cu 
Deva, 

asocia- 
milion

*

I
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—• Ce a însemnat anul 
1996 pentru polițiștii de
veni, die Brădean?

— Judecând prin pris
ma rezultatelor obținute, 
aș spune că un an de 
vârf. La toți indicatorii 
de muncă. Și aceasta, în 
condițiile în care ne-am 
confruntat cu o paletă 
diversificată de fapte pe
nale. Mă refer la răpiri 
de persoane, tâlhării cu 
moduri de operare deo
sebite, respectiv cu mâ
na înarmată, tentative de 
omor, violuri, furturi în 
dauna avutului public și 
privat. Să nu uităm apoi 
de criminalitatea econo- 
mico-financiară și con
statarea actelor de corup
ție. Putem spune însă că, 
prin stilul ofensiv de 
muncă adoptat, am reușit 
menținerea unui climat 
de ordine și liniște publi
că pe raza municipiului 
Deva.

— Fenomenul infrac
țional este în creștere sau 
in scădere față de alți ani?

— In creștere. Anul 
trecut au fost constatate 
1689 de infracțiuni, cu 491 
mai multe decât în anul 
anterior. Asta înseamnă 
un spor de 25 la sută.

— Haideți să fim mai 
concreți. Cele mai multe 
infracțiuni în ce domeniu 
s-au înregistrat?

— In dauna avutului 
privat: 707. Dintre aces
tea, 487 au fost furturi, 
94 înșelăciuni. Diferența 
este mare față de infrac
țiunile în paguba avutu
lui public, unde numă
rul este de 76, dintre ca
re 25 furturi șl 16 înșe
lăciuni. Avem apoi un 
mare număr de infrac
țiuni 
Din 105 asemenea 
38 au fost săvârșite 
violență. Este vorba în 
principal de tâlhării, vio
luri, tentative de omor.

— Cu circulația rutieră

cum se stă la Deva și în 
zonă?

— Și aici avem un în
semnat număr de încăl
cări ale legislației în vi
goare. S-au comis 202 de 
infracțiuni, cele mai mul
te fiind conducerea sub 
influența alcoolului — 35 
și conducerea fără permis 
— 34.

— Credem că mai sunt 
și alte fărădelegi care 
v-au dat de lucru serios 
în 1996.

— Evidentl Am consta
tat, iată, 101 de infrac
țiuni de luare și dare de

Degeaba însă, aproape 
nimeni nu face nimic pen
tru a stăvili acest feno
men care, peste ani, se va 
dovedi cât de păgubitor 
este.

— Se vorbește mult de
spre criminalitatea econo- 
mico-financiară. Care es
te situația la Deva?

— în cursul anului tre
cut, ofițerii Biroului de 
combatere a criminalității 
economico-financiare au 
constatat 533 de infrac
țiuni, marea 
situându-se
privat. Iată și câteva cau-

majoritate 
în sectorul

Interviu cu dl It. col. MIRCEA BRADEAN,

comandantul Poliției Municipiului Deva

contra persoanei, 
acte,, 

cu

mită, 93 de trafic de in
fluență, 29 de contraban
dă, 15 de evaziune fisca
lă și, un lucru deosebit 
de dureros — 43 infrac
țiuni de abandon de fa
milie.

— Cine sunt infracto
rii, die Brădean?

— Ghiar dacă nu m-ați 
fj întrebat aveam în in
tenție să vă spun câteva 
chestiuni legate de cei 
ce nesocotesc legea. Să 
începem prin a spune că 
în 1996 la săvârșirea de 
infracțiuni au participat 
931 de indivizi de cele 
mai diverse categorii pro
fesionale și de vârstă. Da
că ne raportăm la vârstă ■ 
atunci trebuie să spunem 
că cei mai mulți infrac
tori sunt persoane între 
21 și 29 de ani. Și, ceea 
ce ar trebui să pună pe 
gânduri multe instituții 
publice — urmează mi
norii. De la an la an, nu
mărul minorilor infrac
tori este tot mai mare.

ze: Etelka Vesa, fostă ca
sieră la RAGGL Deva și-a 
însușit 16 000 000 de lei 
din gestiune; Octavian 
Bornemisa, președintele 
Uniunii Veteranilor de 
Război, a întocmit docu
mente false pentru mai 
multe persoane, comițând 
infracțiunile de fals, în
șelăciune și uz de fals și 
luare de mită; turcul Po- 
lat Musa și românul 
Gheorghe Moga au intro
dus în țară, în baza unor 
facturi false, mărfuri 
de peste 50 000 000 de lei. 
Acestea sunt doar câteva 
exemple.

— Spuneați că s-a reu
șit menținerea unui cli
mat de ordine publică și 
siguranță civică.

— Da, și aceasta în con
dițiile în care sunt foar
te frecvente încălcările 
dispozițiilor legale. De alt
fel, în perioada la care 
ne referim s-au constatat 
938 de contravenții, sanc
ționate cu amenzi care au

depășit 53 000 000 de lei.
— Să revenim puțin a- 

supra circulației rutiere, 
întrucât din câte cunoaș
tem, pe raza municipiu
lui Deva au avut loc mul
te evenimente.

— Eu toate măsurile 
întreprinse de noi, în 1996 
s-au comis 27 de acciden
te grave, soldate cu nouă 
morți șl 21 de răniți grav. 
Trebuie să spunem însă 
că, față de 1995, acestea 
au scăzut simțitor. Spun 
acest lucru, întrucât, cu 
doi ani în urmă se înre
gistrau 48 de accidente 
grave, 15 morți și 43 de 
răniți. Gu toate acestea, 
în continuare va trebui să 
găsim noi mijloace și so
luții pentru prevenirea e- 
venimentelor rutiere.

— Cum apreciați condi
țiile în care își desfășoa
ră activitatea polițistul 
devean?

— Personal, consider că 
rezultatele obținute sunt 
superioare condițiilor în 
care ne desfășurăm acti
vitățile. Mă refer la un 
sediu mic, cu încăperi ne
corespunzătoare, în care 
se găsesc între 5 și 20 de 
polițiști. Numai datorită 
dăruirii șl profesionalis
mului acestora, calitatea 
actelor procedurale întoc
mite corespund cerințelor 
actuale.

Sperăm că, într-un timp 
relativ scurt, vom reuși 
finalizarea construcției 
noului sediu despre care 
cu mândrie ne place să 
afirmăm că va 
diu de standard 
atât din punct 
funcțional, cât 
tării.

Până atunci însă, vă 
asigur că, indiferent de 
condițiile în care vom lu
cra, polițiștii deveni vor 
fi prezenți la datorie 24 
de ore din 24.

fi un se- 
european, 
de vedere 
și al do-

Interviu realizat de 
VALENTIN NEAGU

Abuzul de încredere, 
gestiunea frauduloasă

Fapte cum sunt cele care 
titrează aceste rânduri sunt 
pedepsite drastic, prin mo
dificările și completările a- 
cluse Codului Penal.

Abuzul de încredere este 
definit astfel de art. 213 
modificat al Codului: „în
sușirea unui bun al altuia 
deținut cu orice titlu sau 
dispunerea de acest bun pe 
nedrept, se pedepsește cu 
închisoare de la 3 luni la 
4 ani sau cu amendă. Da
că bunul este proprietate 
privată, cu excepția cazu
lui când acesta este în în
tregime sau în parte al 
statului, acțiunea penală se

pune în mișcare la plânge
rea prealabilă a persoanei 
vătămate".

Iată cum este definită și

teia de către cel care are 
ori trebuie să aibă grija ad
ministrării sau conservării 
aceloj bunuri, se pedepsește

COMPLETĂRI ȘI MODIFICĂRI 
ADUSE CODULUI PENAL

sancționată gestiunea frau
duloasă: Art. 213. „Prici- 
nuirea de pagube unei per
soane, cu rea credință, cu 
ocazia administrării sau 
conservării bunurilor aces

cu închisoare de la 6 Iun! 
la 5 ani.

Gestiunea frauduloasă 
săvârșită în scopul de a do
bândi un folos material se 
pedepsește cu închisoare de
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la 3 la 10 ani, dacă fapta 
nu constituie o infracțiune 
mai gravă. Dacă bunul es
te proprietate privată cu 
excepția cazului când acesta 
este în întregime sau în par
te proprietatea statului, ac
țiunea penală se pune în 
mișcare la plângerea pre
alabilă a persoanei vătă
mate.

Atenție manageri care ad
ministrați proprietăți mix
te — de stat șl ale acțio
narilor I Gestiunea fraudu
loasă a unei astfel de pro
prietăți este mai drastio 
sancționată în alte articole 
ale legii penale.

— ■ ■■!
' ■ ■ ■■
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MANEVRA GREȘITA A ȘEFULUI

DE MANEVRA

Mihal Burduja este din 
Hunedoara, are 43 de an! 
șl lucrează (mal exact lu
cra) la SG „Siderurgica** 
SA ca șef de manevră 
transporturi uzinale. O fi 
fost el obișnuit eu tot fe
lul de manevre, dar cea 
pe care a făcut-o într-o 
noapte a fost total greși
tă. Atât de greșită, încât

SPĂRGĂTORII

l-a mutat șefului dornici-« 
liul in arestul poliției. I 
tă ce a făcut don’ șe£. J 
Prin spargere a pătruns | 
In locuința unui cetățean, * 
de unde a furat bunuri | 
In valoare de 3 800 000 de* 
lei. Prejudiciul a fost ie- | 
cuperat In proporție de J 
40 la sută. 3

VANDALUL DE TEHNICIAN I

Să vedeți Insă de ce a 
fost In stare Teodor Gei- 
ea, om la 46 de ani, din 
Lupenl, tehnician la SG 
„Asvila" din localitate.

Pe scara blocului unde 
locuiește a pus el ochii 
pe câteva uși pe care ar 
vrea să le deschidă. Dar 
nu oricum, ci prin spar
gere. Pe prima pe care a 
încercat-o, nu a reușit, a- 
șa că merge la alta. Ei

bine, de data asta est» ’ 
bucuros. Ușa a cedat, fav I 
el se vede în apartament. ' 
Bucuria durează 
pentru că lucruri de va
loare nu găsește. De ne
caz, pune mâna pe un to
por și tncepe să dea în 
mobilier. Și dăi, șl dăi... 
Se oprește doar când va
loarea distrugerilor ajun
ge la 2 000 OOo de lei.

DOI RECIDIVIȘTI FLAMANZI

In aceste rânduri este 
vorba de alt soi de spăr
gători: de cotețe. Ne re
ferim la Florin Tocu, de 
35 de ani din Sîntămăria 
Orlea și Ferencz Bunin- 
ger, de 30 de ani, din Hu
nedoara. Ambii au mai 
fost condamnați. Tare flă
mânzi trebuie să fi fost 
dumnealor, din moment 
ce s-au apucat să spargă

puțin, I
k
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I
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I
k

I
k

I
k

I

„la domiciliu**. At I 
o vrem» e» mfln- *

gospodă- 
din Hu- 
este că.

cotețe de prin 
riile cetățenilor 
nedoara. Treaba 
la al doilea coteț, poli
țiștii au pus mâna pe găi
nari, iar zburătoarele s-au 
întors 
fi avut o vreme ce mân- _ 
ca cei doi, dacă ne găn- * 
dim că valoarea pre judi- I 
ciulul era de aproape o 2 
jumătate de milion de lei |

* 
i 
k 

de 4 400 000 de lei nu 1-atl | 

folosit. Și acest lucru, | 
pentru că polițiștii l-au re- • 
ținut, urmând acum să I 
dea socoteală. (V.N.)

NU I-AU FOLOSIT MILIOANELE

Degeaba s-a ostoit Li- 
viu Bobora, un alt fost 
condamnat, dar din Orăș- 
tie, să spargă SC Rodim- 
pex SRL din localitate, 
bunurile furate în valoare

« -_ ~i
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Femeilor le lipsește dinamismul
— Cine sunteți dnâ E- 

milia dincolo de cele două 
calități în care unele din
tre cititoarele noastre vă 
știu deja?

— M-am rfSscut în Con
stanța șl de la 2 ani am 
venit In acest județ, iar 
din 1970 în Deva. Am ple
cat în 1988 la Tel Aviv, 
Israel, împreună cu soțul 
șl fiica. M-am întors a- 
cum 2 ani. Acolo am lu
crat în comerț, ca supra
veghetor într-un magazin 
mare. Dar am avut și 3 
servicii în același timp; 
lucram din zori până du
pă miezul nopții și dor
meam câte 4 ore. Acolo 
am aflat ce înseamnă să 
ai semipreparate și că e 
mult mai bine să lucrezi 
decât să stai în bucătă-

lor. Dar sunt receptive șl 
sătule de bucătărie. Am 
observat asta, în urma ri
nul sondaj, mai ales la 
cele vârstnice, care sunt 
cumpărătoare fidele ale 
produselor congelate. Ne
am lansat cu trei săptă
mâni înainte de sărbăto
rile de iarnă și am avut 
marea și plăcuta surpriză 
să vedem că nu putem 
face față cererii. Suntem 
singurii cu acest profil 
din țară. Am contactat și 
alte orașe — Timișoara, 
București, Cluj, Ploiești, 
Brașov. Următorul pas e 
intrarea în METR© Bu
curești, centru en gros, 
care ne solicită săptămâ
nal o tonă și jumătate de 
produse. Numai materii 
prime să avem.

De vorbă cu dna EMILIA LUPEA, 
administrator al Patiseriei „Beverly Hills 

90210“ și patroana Casei „El Doron“ din Deva
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rie. Găteam doar la sfâr
șit de săptămână și în 
sărbători.

— Deci de acolo ați a- 
dus ideea produselor con
gelate. Sunteți mulțumită 
de felul în care au fost 
primite aici, de ceea ce 
ați realizat deja?

— Sunt mulțumită, dar 
se poate și mai mult. Aici 
mă lovesc de birocrație, 
de probleme privind 
bândirea autorizației 
import, de greutăți 
obținerea materiilor 
me. Trebuie să le aducem 
de afară, pentru că în 
țară nu se prea găsesc, 
au prețuri mari, iar cali
tatea la făină nu e bună.

Inițial am avut emoții 
față de reacția gospodine-

do- 
de 
în 

pri-'

— Experiența acumula
tă în Israel vă influențea
ză și activitatea de aici?

— Intr-adevăr. Când am 
ajuns acolo, mi-am dat 
seama de diferența de op
tică a femeilor, mi-am 
lărgit orizontul. Am ajuns 
și eu la convingerea că 
e mai bine să lucrezi mai 
multe ore decât să stai 
în bucătărie. Sau dacă nu 
au mai multe slujbe, fe
meile merg la un club, 
fac mișcare. Ritmul de 
muncă și de viață acolo 
e foarte susținut. Aici 
trăiam într-o letargie ca
re te omoară încetul cu 
încetul. Acum și aici a 
început ceva, dar eu am 
impresia că prea multe 
femei se complac încă în

te 
starea de letargie, pier- 
zându-și ore în șir cu se
riale siropoase. Chiar șl | 
gospodinele ar putea face I 
ceva pentru societate; prin “ 
diverse comitete să încer
ce să ajute persoane cu 
probleme. în străinătate 
femeile se ocupă mult de 
probleme sociale.

— Care credeți că sunt 
calitățile necesare unei 
femei pentru a reuși în
tr-o afacere, în profesie?

— Femeile ar trebui să 
fie mult mai dinamice, 
lucru foarte necesar pe- - 
rioadeî prin care trece | 
România. Ar trebui apoi ’ 
să-și schimbe mentalita- | 
tea; să încerce să- învețe ♦ 
din reportaje de la tv sau 
din reviste cum fac alte 
femei pentru a reuși, da
că nu pot pleca peste 
graniță. Trebuie să încer
ce ceva și dacă nu mer
ge să se recalifice; iar 
dacă nici așa nu reușesc 
să se re-recalifice. Cine 
vrea să facă ceva tot reu
șește.

— Același sfat îl dați 
și fetelor, tinerilor în ge
neral? »

— Da. Cred că ar trebui 
să accepte orice muncă 
până reușesc să-și gă
sească un ioc pe măsura 
pregătirii lor. Așa proce
dează în străinătate. A- 
colo, studenții, chiar șl 
cei cu părinți foarte bo- 
gați, lucrează ca baby ; 
sitter, spală scările blo- * 
curilor. Pe banii lor plea
că apoi în vacanță, la ma
re. Aici greșim chiar de 
când sunt copiii mici pen
tru că nu-i obișnuim să 
prețuiască banii, nu-i în

curajăm să-i câștige singuri 
și îi formăm în dispreț 
pentru muncile necalifica
te, considerate umilitoare. .
Discuție consemnată de | 

VIORICA ROMAN
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De mână cu zeița 
Înțelepciunii...

Q „Există în om, în ciuda momentelor de jos
nicie, rezerve uriașe de măreție, și e mai bine să-i 
vorbești despre libertatea lui decât desipre sclavie". 

GEORGE SAND

Q „Nimic nu este mai înșelător decât falsa mo
destie. Ea înseamnă adesea -o neglijență în opinii și, 
uneori, laudă indirectă".

JANE AUSTEN

0 „Avertl fiecare propria noastră viziune asu
pra lumii: ne-am alcătuit-o din experiențele și pre
judecățile noastre și de aceea e legată de vanitățile 
și afecțiunile noastre".

VIRGINIA WOOLF

0 „Vreau să cred că trăim spre a ne face vred- | 
J nici de nemurire. Fericirea și suferința sunt doar ■ 
* căile prin care putem ajunge la ea". 1
\ DOAMNA DE STAEL l
l *
i G „Când viața iși pierde înțelesul, rămâne doar ’ 
1 o deprindere mecanică și rece de a trăi”. i
S HARRIET BEECHER - STOWE ț

Selecție de IL1E EEAIIU i

0 COTLET DE PORC 
CV VARZA CĂLITĂ. Se 
spală cotletele ți se zvăn. 
tă cu un șervet uscat; se 
prăjesc pe jumătate în un
tură încinsă, pe ifoc iute, 
se scot. In grăsimea răma
să se rumenește ceapa tă
iată solzișori, care se stin. 
ge cu zeamă de lămâie, bo
ia, boabe de piper și pu
țină apă. Se adaugă cotle
tele și se lasă să se. înă
bușe 20 de minute. Se po
trivesc de sare și se servesc 
cu varză călită.

0 PRĂJITURA „FIGA
RO". Cantități: 200 g unt 
sau margarina, 200 g făină,

R e t e t e
100 g zahăr, coajă de lă
mâie.

Pentru deasupra: 200 g 
zahăr, 200 g nuci, 4 ouă, 
gem de caise sau de vișine.

Se amestecă untul cu za. 
hărul, făina și aromele, se 
frământă un aluat din care 
se întinde o foaie care se 
pune în tava unsă cu unt. 
Separat se freacă gălbenu
șurile cu zahăr, se adaugă 
nucile trecute prin mașină 
și albușurile bătute spumă. 
Peste foaia din tavă se în
tinde un strat subțire de 
gem de caise sau vișine, 
apoi crema pentru deasupra. 
Se coace la foc potrivit, 
unde se lasă 35—40.de mi. 
nute. Se taie caldă și se 
lasă în tavă până ce se 
răcește.

=3 EZ3 E=2 ~ ZZZZZ~

Sunt, din păcate, și fe: 
mei care consumă băuturi 
alcoolice și care nu se pot 
debarasa de acest viciu.

Pe lângă efectele nocive 
asupra sănătății, să nu ui
tăm nici de efectele negative 
ale consumului de alcool 
asupra tinereții și frumu^ 
seții. Consumul zilnic de 
„tării" distruge stratul pro
tector de grăsime de sun 
piele, „mănâncă" vitamin», , 
le și proteinele din orga-, 
nism. Ca urmare, pielea se 
înăsprește, se îngălbenește,

Aminti ti-iiă!
1

persoana slăbește fără mo
tiv. Apare o stare de ane
mie persistentă, căreia I 
se alătură nervozitate, in- 
somnie, stări de neliniș
te, chiar de isterie. în uv^ 
ma tensiunii care se in
stalează permanent în va
sele sanguine, acestea se 
sparg, apărând ca o rețea 
de vinișoare roșii, in spe
cial pe nas și pe pomeții 
obrajilor. Obrajii se bu- 
hăiesc, ochii intră în or
bite, apar pungi sub ei și 
cearcăne. Buzele devin um
flate șl moi, iar părul 60 
asprește și își pierde lu
ciul. Cu timpul, viciul al
coolului transformă într-o 
persoană dezagreabilă cea 
mai frumoasă femeie.

In ce lună v-ați căsătorit ?
• Dacă v-ați căsătorit 

în ianuarie, sunteți o fe
meie inteligentă;

• în februarie — mamă 
bună și soție tandră;

• în martie — certărea
ță și geloasă;

• în aprilie — tempe
rament năvalnic;

în serile de iarnă fe
meile torc alături de 
caierul din furcă și po
vești de demult.

Foto: PAVEL LAZA

• ȘOBOLAN. ‘An bun și 
fericit; câștiguri nu prea 
mari, dar va fi un an stră
lucitor pentru familia sa. 
Va avea de făcut față u- 
nor greutăți în activitate 
și mai multor responsabi
lități.

• BOU. An bun, chiar 
dacă planurile suferă a- 
mânări; favorabil căsăto
riei, prieteniei. Se nasc co
pii în familie. Nu sunt 
probleme mari, dar poa
te interveni o călătorie ne
dorită.

• TIGRU. An ameste
cat, cu neînțelegeri. Are 
sentimentul frustrării pen
tru Că e împiedicat de ci
neva cu autoritate. Dacă 
va reuși să-și stăpâneas
că mânia, necazurile se 
vor încheia înaintea anu
lui.

• IEPURE. An aspru, 
cu dezamăgiri. Probleme cu

Anul Boului pentru 
seninele zodiacale

sănătatea, cu persoana iu
bită. Realizarea planurilor 
va dura mai mult decât 
se aștepta inițial.

• DRAGON. An norocos. 
Deși progresul este mo
dest, necazurile ce-1 încon
joară nu-1 afectează di
rect. An protector, fără di
ficultăți; viața de familie 
degajată de probleme.

ȘARPE. An moderat. Se 
poate ca oamenii să-i con
trazică hotărârile, să apa
ră obstacole, calcule finan
ciare eronate. Lucrurile 
trebuie luate așa cum sunt, 
necomplicate de încăpățâ
nare.

• CAL. An liniștit. Tre
buie muncit din greu pen
tru .atingerea scopurilor. 
Pot apărea incidente ino
portune, dar și câștiguri. 
Problemele tind să vină 
de la copii sau subordo
nați.

• OAIE. An dificil; va 
fi confruntată cu certuri 
și pretenții ale familiei, 
prietenilor. Necazuri finan
ciare din cauza risipei. 
Poate aștepta doar câști
guri moderate.

o MAIMUȚA. An modest. 
Bucurii și profituri redu
se; posibilă pierderea u- 
nor bunuri, chiar averi.

Viața de familie liniștită; 
bolile cronice ar putea da 
probleme. Progresul — mo
dest.

• COCOȘ. An de recu
perări; va recâștiga pute
rea pierdută, va învinge 
adversitățile. Acasă vești 
bune Și călătorii. Atenție 
la obiecte ascuțite — riso 
de loviri; posibil să sufe
re o operație.

• CÂINE. An plin de in
certitudini. Decizii pripite, 
concesii făcute cu dificul
tate. Prietenii și asociații 
nu-1 înțeleg; intențiile bu
ne — răstălmăcite; va pier
de din putere și influență.

• MISTREȚ. An foarte 
bun. Șansele bune sunt 
evidente; poate începe o 
afacere pe cont propriu. 
Nu are probleme mari, 
dar se pot ivi complicații 
în dragoste sau în familie.

• în mai — luna soțiilor 
frumoase;

• în septembrie — șireag 
ia și cu diplomație;

• în iunie — sunteți 
generoasă;

• în iulie — frumoasă 
și vioaie;

• în august — eu mult 
simț practic;

• în octombrie — gelo»> 
să, încântătoare, dar șl 
iubitoare;

• în noiembrie — gene
roasă, dar puțin schimbăg 
toare;

• în decembrie — 
nată după petreceri.
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Precizări privitoare la contractul colectiv de muncă Infracțiuni ale minorilor■ I
*

■I și regimul taxelor și
::

I

ii

In cadrul întâlnirii din
tre reprezentanții Direc
ției județene a Finanțelor 
Publice șl cei ai Direc
ției Muncii șl Protecției 
Sociale cu operatori eco
nomici din județ, întâl
nire organizată de C.C.I. 
Hunedoara, s-au adus o 
serie de precizări vizând 
unele aspecte legate de 
anumite reglementări pri
vind adoptarea contractu
lui colectiv de muncă 
(CCM), precum și regimul 
taxelor și impozitelor că
tre bugetul de stat in a- 
nul recent încheiat.

După ce a subliniat ca
racterul de lege al CCM, 
dl Iosif Mariș, director 
la D.M.PJS. Hunedoara, a 
precizat că întocmirea și 
înregistrarea la Camera 
de Muncă a contractului 
colectiv de muncă este 
obligatorie pentru firmele

Prof. dr. IOAN DRAGAN

învățătura. Din 
ei au obligația

Și 
un

Bxistâ, îndeobște, două 
tendințe, extreme, în valo
rificarea valențelor educa
tive ale familiei : una că
reia îi vom spune, con
vențional, instrucționistă 
și cea de a doua, căreia 
ii vom zice, tot conven
țional, educațională.

Tipul de familie instruc
ționistă — așaza în cen
trul preocupărilor pen
tru creșterea copiilor in
struirea acestora. Această 
categorie de părinți în
vestește totul (timp, bani, 
energiej pentru o cât 
mai temeinică instruire 
a copiilor lor : le plătesc 
meditații la cât mai mul
te obtecte de învățământ, 
dar mai ales la cele care 
dau admitere, iar când 
vin la școală se intere
sează in exclusivitate de 
notele obținute. Preocu
parea lor de bază și per
manentă este de a face 
din fiul (fiica) lor un 
tânăr -lobii de carte". In 
această preocupare nu e 
nimic rău. Răul începe 
însă din momentul în ca
re acești părinți uită 
complet de necesitatea de 
a se preocupa și de edu
cația copiilor, scoțând a- 
ceastă idee din aria preo
cupărilor lor, sau nici 
măcar gândindu-se la 
problemele pe care le 
ridică. Pentru aceștia, 
probleme ca hărnicia, 
cinstea, perseverența, a- 
tiludinea demnă, buna-cu-

Diafragmarea sistemului de termoficare
Surse din conducerea 

RAGCL Deva ne-au infor
mat că s-a cerut în scris 
conducerii FE Deva refa
cerea calculului alimentă
rii centralelor termice cu 
agent termic — diafrag- 
marea rețelelor termice 
—, care să permită și lo
catarilor din Progresul, 
de la intrarea în Deva. 

ce au peste 21 de sala- 
riațl. Cu toate acestea, d’n 
7000 de societăți private, 
câte sunt înregistrate la 
D.M.P.S., doar șase (I) au 
întocmit și înregistrat 
CCM. Vorbitorul a subli
niat că, deși nu se do
rește acest lucru, dacă 
această stare de fapt se 
va perpetua va fi nevoie 
de adoptarea unor sanc
țiuni. Negocierea CCM 
trebuie să aibă loo în fie
care an, Iar Inițiativa a- 
cestei negocieri trebuie să 
aparțină patronului. Vor 
fi negociate în principal 
nivelul salariilor, durata 
timpului de lucru și con
dițiile de lucru.

Dacă patronatul nu ac
ționează, reprezentanți! 
salariaților sau sindicate
le acolo unde există pot 
cere ca in maxim 15 zile 
negocierea să aibă loc, 

viință, modestia, compor-' 
tarea civilizată în școală 
sau pe stradă a propriu- ‘ 
lui lor fiu (fiică) nu in
tră în aria preocupărilor. 
Rămân însă profund ui
miți când odraslele lor 
intră în conflict cu nor
mele morale, săvârșind, 
uneori, acte antisociale 
pentru care ci sunt trași 
la răspundere. în aseme
nea situații se întreabă 
consternați: ,,Cum a fost 
posibil ca fiul meu, care 
este un elev fruntaș la 
învățătură, să săvârșeas
că asemenea fapte ?“ Da, 
a fost posibil, stimați pă
rinți, deoarece niciodată 
nu v-a preocupat forma
rea la acesta a unei fi
zionomii morale, nicioda
tă nu i-ați vorbit despre 
frumusețea valorilor mo
rale și despre rolul lor 
în elcvarea speței umane.

în contrast cu acest 
tip de familie, există fa
milia în care probleme
le de educație sunt consi
derate esențiale. Acești 
părinți folosesc orice pri
lej pentru a sublinia in 
fața copiilor lor frumu
sețea valorilor morale: 
hărnicia, dragostea de 
muncă, cinstea, modestia, 
spiritul de răspundere, 
buna cuviință, grija pen
tru bunul public ș.a.

L-am întrebat, odată, 
pe tatăl unui elev apre
ciat în școală pentru dis
ciplina și hărnicia lui : 

cât și celor de la cap de 
coloană, din Micro 15, .să 
aibă aceeași temperatură 
în apartamente.

Diafragmele sunt dispo
zitive ce reglează tempe
ratura în funcție de cea 
a mediului ambiant, în
cât permit o temperatură 
medie în toate imobilele 
din municipiu. Această 

după care patronatul es
te obligat ca în alte 15 zi
le să convoace părțile. în 
cazul refuzului se pot a- 
plica amenzi mergând pâ
nă la cinci milioane de 
lei. De asemenea, trebuie 
precizat că în contractele 
Individuale ale salariați
lor nu pot exista clauze 
Inferioare ca și nivel ce
lor stabilite în CCM. A- 
cest act se negociază șl 
în cazul bugetarilor. Re
feritor la pensionari, dl 
Mariș a precizat că, din 
ce semnale s-au primit 
până acum, de sus în jos, 
se pare că viitorul va a- 
duce implementarea unui 
sistem de Asigurări de 
Pensie mixt, jumătate 
particular și jumătate de 
stat, similar cu sistemul 
existent în alte țări.

Discuțiile dintre repre-

„Cum ați reușit să creș
teți un copil atât de har
nic și disciplinat ?" „Nu 
eu l-am crescut — mi-a 
răspuns tatăl cu modestie 
— ci el a crescut așa". 
Omul îmi vorbea, astfel, 
despre utilizarea uneia 
dintre metodele de edu
cație în familie, cu pu
ternice valențe educative: 
exemplul. Fără îndoială 
că acesta constituie un 
valoros instrument în 
munca educativă, dar nu 
exemplul „servit",, osten
tativ șl orgolios, ci cel 
dedus din viața de toa
te zilele. Am asistat și 
la o scenă in care unul 
dintre părinți le vorbea 
copiilor despre succese
le și performanțele sale, 
despre modul deosebit în 
care este apreciat la ser
viciu, pe un ton și cu o 
ostentație care au făcut 
să apară pe fața copiilor 
săi expresia de jenă pen
tru lipsa de modestia a 
părintelui lor.

Fără îndoială că nici 
educația în familie nu 
se poate lipsi de cuvânt. 
Și în acest domeniu este 
nevoie de discuții, dar a- 
cestca nu trebuie trans
formate în „predici" sau 
în „prelegeri", ci ele tre
buie să fie ocazionata 
de situațiile concrete, ca 
un adjuvant al acestora.

S-a putut deduce că 
exagerata preocupare pen
tru problemele instruc- 

măsură se impune întru
cât temperatura este dife
rită de câțiva ani de zile, 
în fiecare cartier. în mul
te apartamente din Mi
cro 15, temperatura nu 
depășește 16—17 grade pe 
când în blocurile de la 
intrarea în Deva aceasta 
este cu 3—4 grade mai 
mult. 

i
zentanțil diferitelor firme 
și cei ai Direcției județe
ne a Finanțelor Publice 
au scos la iveală disfunc- 
ționalități, unele chiar a- 
necdotice, care există în 
legislația românească In 
domeniu. Firmele au cri
ticat modul în care sunt 
nevoite să plătească TVA- 
ul, mod care generează 
blocări de capital. S-a 
făcut precizarea că decla
rațiile de impozit pe pro
fit pe ’96 trebuie depu
se la finanțe, de către 
marii contribuabili, până 
cel târziu la 15 mai a.c 
De asemenea, s-a precizat 
că introducerea unor noi 
imprimate pentru facturi 
preconizată a se face pâ
nă la finele anului trecut, 
s-a amânat pentru luna 
iunie a acestui an.

A. SALĂGEAN 

tive nu este recomanda
tă. Aceasta nu înseamnă 
că părinții nu au nici o 
îndatorire față de acti
vitatea principală a co
piilor ■ 
contră, 
morală de a le crea con
dițiile necesare pregăti
rii lecțiilor fi în primul 
rând liniștea. Apoi mai 
este necesară o atitudi
ne de respect fi de a- 
preciere a unei asemenea 
activități. Am ținut să 
facem această subliniere 
fiindcă în unele familii în
vățătura fi activitatea ne
cesară pentru pregătirea 
lecțiilor este subaprecia
tă, fiind considerată ca 
o treabă ușoară și fără 
utilitate... economică.

Am acordat mai mul
tă atenție problemelor de 
educație și, in special, ce
lor de educație morală, 
fiindcă socotim că aceas
ta este valența principa
lă a familiei, pentru toa
te celelalte laturi ale e- 
ducațici există planuri, 
programe, manuale și e- 
ducatori specializați, 
apoi educația este 
fenomen cu „bătaie lun
gă": ea ne însoțește din
colo de zidurile și de 
timpul școlii -— în viață, 
„cei șapte ani de acasă" 
nu pot fi recuperați — 
când sunt pierduți — de 
nici o academie.

Aceleași surse din con
ducerea RAGCL Deva 
ne-au mai precizat că este 
normal ca temperatura să 
fie corelată și cu cea a 
mediului pentru că pot e- 
xista diferente de câteva 
grade între cea din De
va și cea din Mintia, fapt 
ce influențează tempera
tura din locuințe. (6.P.)
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• în anul 1996, pe ra
za municipiului Deva, 
minorii au comis 90 de 
infracțiuni. Cele mai mul
te au fost furturile in 
dauna avutului privai 
prin spargerea magazine
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Să fie cu succes, 
die Ardelean!
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Dl Mircea Ardelean, ta
tăl primarului comunei Ilia, 
amenajează în satul Bre
tea Mureșană o unitate pen
tru efectuarea unor servi
cii în agricultură, produ
cerea de materiale de con
strucție și o crescătorie de 
porci. Am discutat recent 
cu patronul noii societăți 
și prima întrebare s-a re
ferit la stadiul în care au 
ajuns lucrările. Interlocu
torul ne-a răspuns:

— Am produs deja bol- 
țari și plăci de beton pen
tru garduri. Am terminat 
primul adăpost pentru 
porci pe care îl voi popula 
în zilele următoare. Am 
tractor, recent am cumpă
rat și o semănătoare pen
tru cereale, am întreaga 
gamă de mașini necesare 
lucrării pământului.

— La ce efectiv de por
cine vreți să ajungeți?

— La două mii de cape
te. Am de gând să amena
jez un abator și o carman
gerie.

— Porcii mănâncă mult. 

1

lor și chioșcurilor. Cauze; 
lipsa de supraveghere din 
partea părinților șl a unor 
măsuri adecvate din par
tea unor organisme și In
stituții cu obligații in Ni
cest sens. (V.N.) 

cum Ie veți asigura hrana?
— Am 15 ha teren pe 

care 11 vot cultiva, în prin
cipal. cu furaje.

— V-ați încumetat la o 
treabă serioasă. De unde 
ați luat banii pentru afa
cere?

— De nicăieri, n-am luat 
nici un leu de la bănci. Am 
produs bolțari și plăci de 
beton și banii obținuți dir 
vânzarea producției l-an. 
investit in mașini agricole, 
in clădirile ce se află ta 
construcție.

— Fiul dvoaslră, primar 
fiind, vă ajută în punerea 
pe picioare a afacerii?

— Deloc și nici nu am 
nevoie. Tot ceea ce fac es
te absolut legat El, ca 
primar, are grijă să-mi spu. 
nă cum să procedez ca să 
nu calc legile țării.

— Să aveți succes, die 
Ardelean, tn ceea ce faceți 
șl veți face în Continuare!

— Mulțumesc, asemenea 
și dumneavoastră!

TRAIAN BONDOR
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Alături, mai ales prin 
spiritualitatea neamului

• M» < BBB M

(Urmare din pag. 1)

localitate. Salutul de bun 
venit și primele cuvinte 
din partea celor care a» 
veau să se dovedească 
gazde desăvârșite ne.au 
fost adresate, in sala 
Consiliului comunității 
românilor, de către dl. 
Mita Omorean, președin

tele Filialei Banatsko Novo
Selo a comunității ro
mânilor din Iugoslavia. 
Această filială formată 
cu 6 ani în urmă nu
mără în prezent 380 da 
membri, din rândul celor 
2722 de români (declarați 
astfel), care conviețuiesc 
cu sârbij de aici; iar 
principala sa activitate 
are „un conținut strict 
cultural, de emancipare 
a comunității românești”, 
de păstrare a valorilor 
și a tradițiilor moștenite 
de la Înaintașii noștri. 
Din partea delegației hu_ 
nedorene a vorbit dl- loan 
Sicoe, inspector șef al

Inspectoratului pentru 
Cultură, apreciind ospi
talitatea gazdelor si preo. 
cupările filialei pentru 
comunitatea românilor din 
localitate.

O anume apropiere de 
gazdele noastre, care na 
primeau in casa și la 
masa lor. a devenit a- 
proape firească, această 
stare de spirit urmând 
să predomine după cele 
două momente ale serii 
petrecute împreună: spec, 
tacolul ansamblului fol
cloric „Getusa” al Cen
trului Creației Populare 
al județului (la care a 
fost prezent și atașatul 
cultural pe lângă Amba
sada României la Bel. 
grad) și cina festivă. A. 
lături de ansamblu au 
urcat pe scena Casei de 
Cultură din Novo Selo 
cunoscuțil noștri soliști 
de muzică populară Ana 
Banciu, Petre Pistol, 
Mariana Deac și Drăgan 
Muntean, mesageri, cb

toții, al cântecului șl jo
cului de pe la noi.

tn ziua următoare, când 
multi ne spuneam deja pe 
nume unii a’^ra, a fost 
rândul delegației hune- 
dorene să ofere cu genero
zitate o parte din frumoasa 
zestre spirituală a jude
țului, din creația literară 
românească. Sub semnul 
omagierii dedicate zilei 
de naștere a lui Mihai 
Eminescu, rând pe rând. 
Eugen Evu. Dumitru Hu. 
rubă. Gligor Hașa, Ma
riana Pândaru și Petrișor 
Ciorobea au încercat să 
ajungă la sufletul celor 
prezenți în acel moment 
la Școala elementară din 
Novo Selo. prin emoțio
nante și mai puțin cu
noscute evocări din viața 
și creația marelui poet, 
definitorii oarecum pen
tru întreaga spiritualitate 
românească, și prin pre
zentarea unor fragmente 
din propriile creații. Prin 
lucrările lor de desen, cu

care s-a realizat o ex
poziție. s.au aflat la Novo 
Selo elevi ai Liceului de 
Artă din Deva, „purtător 
de cuvânt” fiindu-Ie dl. 
prof. Mircea Bâtcă.

„Misiunea” delegației 
hunedorene a fost con
sfințită de constituirea și 
inaugurarea bibliotecii de 
carte românească „Ion 
Budai-Deleanu”, în loca
lul Cancelariei Consiliului 
Comunității Românilor și 
Redacției periodicului 
„Foaia bobocilor". Pe raf
turile bibliotecii consti
tuită practic la Deva, 
(prin efortul dnelor bi
bliotecare Valeria Stoian, 
directoare, și Silvia Ma- 
tieș). se vor afla de a- 
cum cele circa 2200 de 
volume pe care Biblio
teca Județeană, la iniția
tiva Inspectoratului pen
tru Cultură, ie-a colectat 
din rândul populației șl 
al diverselor instituții de 
pe teritoriul județului 
nostru.

MQDEX

rax/ YELLOW CflB
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE
24 de ore din 24,

la dispoziția dumneavoastră*!

FILIALA ELECTROCENTRALE HAȚEG 
Scoate la vânzare, prin

UCITATOE PUBLICA

RflPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON
953

DEVA. Str.
M Eminescu,âr.2 
Telefon. 616663

deschisă cu strigare, următoarele mijloace 
fixe, în stare de funcționare:

— rezistențe RL (reostate) — 34 bucăți;
— aparate de măsură raport transformare 

SCHERING UL dN 1,1 — 2 bucăți.
Licitația va avea loc la sediul Filialei E- 

lectrocentrale Hațeg in data de 7. 02. 1997, ora 
12 și se va repeta în data de 14. 02. 1997.

Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi 
văzute la depozitul F.E. Hațeg.

Relații suplimentare la telefon 770782, in
terior 44.

Taxa de garanție este de 10 la sută din 
prețul de pornire al mijlocului fix, iar taxa de 
participare este de 15 000 lei.

Taxele se achită la casieria unității până în 
ziua licitației (cu o oră înainte de începerea 
acesteia). (19)
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Pentru comiterea unor 
infracțiuni, indivizi ce se 
aseamănă, se adună. Este 
și cazul a două grupuri 
care au acționat pe raza 
municipiului Deva, neutra-

•••«•«• i •

Inviți M acorwmkl si persoanei» fiiko Intcreiate
la aOhmed d« informare sl contractor» a urmdtoaralor:

Grupuri de 
infractori

hnll de îmbuteliat lichide alimentare 
fabrici oe lapte
tancun țl Vase inox

g> schimbătoare de căldură cu plăci
separatoare de lapte

O diverse utilaje pt. industria alimentară

lizate de lucrători ai Bi
roului poliției criminale. 
Primul dintre acestea era 
constituit de Otto Pinczes, 
Nelu Burlan, Daniel Puș
caș și Valentin Hărăstășan 
și era „specializat” în spar, 
geri de locuințe și unități 
comerciale. Cel de al doi
lea, numai In spargeri de 
locuințe, fiind stopat la a 
opta acțiune de acest fel. 
Echipa ce acționa era 
mixtă: Grațian Stoica, Lu
cia Moldovan, Dalia Mun
tean, Iosif Lazăr și Da
niel Hațegan. (V.N.)
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lăzi frigorific» 
Q> dulapuri frigorifice 

vitrine frigorifice 
aparate oe înghețată 

instalații frigorifice

-
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unea va avea lac in zilele de 28 • 31.011997, intre orele 
'-15**, Mi seulul IC. VERTEX ONIO S.R.L

Timișoara, Str. flmarplsl nr X tel.: I
L din localitatea J
056-U5139j

întonnapi suplimentate la S.G. tehnOFRIG S A., 
ClupNâp.uuH, Toi.: 064-435285, Fax: 064-435297

la
I*
I

țară 5Cel mai mare distribuitor en gros din țara * 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT!

vă oferă:
peste 50 de sortimente de îmbrăcăminte I 

de cea mai bună calitate (în saci trans- • 
de 5—10 kg): |

cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri- * j

pulovere, geci 
sacouri, baloane, paltoane ti<-.

Toate sortimentele de sezon disponibile I 
. stoc ! îl
NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE! | 
• baloți mari, nesortaț, presat5 intre 350— ’

de 
VEST

sortată 
parenți

I
I
*

I
*

I
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I
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I
I*
| couri
* —
J ;

Ixuait
din stoc !e

I

| 400 kg.

I
I
«

I
I
I
I Depozit:

luni — vineri: 8—18
» sâmbătă: 8—14
| jud. Cluj, sat Vlaha.
, Vizitați-ne si vă veți convinge că a meri-j
j tat!
• ------------------------------------------------------------------------------

I
*

I
I
A

I
*
J pentru:
| Anglia,

ALEGEȚI CALITATEA I

Birouri: 
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. Iuliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți!
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„CONSIM” DEVA I
I
*I

Pța Victoriei, 2/1 (I.P.H.)

VA OFERĂ: ,
• Curse regulate cu autocare moderne |j 
—; Germania, Franța, Olanda, Belgia,

, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, |ț 
’ Austria. g

O Asigurări medicale pentru străinătate. § 
O Închirieri de autocare pentru excursii ||

■
(332427) l>

I

I in grup, interne și internaționale. 
Telefon 230690.I 

I
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I
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I
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I
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I
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I
w
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I
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S.C. FRESH ALIMCARN S.R.L. DEVA

Angajează de urgență

tineri pentru activități comerciale.
Condiții:
Vârsta maximă 30—35 ani.
Disponibilitate Ia program.
Garanții materiale.
Vechime în activitate comercială — min. 

ani.
Preferabil cunoscători P.C.
Salarizare deosebită.
Relații la tel. 231109.

REVIZUITI-VĂ 
IMACiIHEA !

Publicitate prin &ADIO 1
. Tel: 054 - 231870
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PVBLICITAîe

VÂNZĂRI —

1 CUMPĂRĂRI

• Vând Dacia 1310. Fa
bricație 1987, Șoimuș, nr. 
70. Tel. 568295. (097331)

• Vând apartament 4 
camere, cărămidă, semidc. 
Comandat, telefon, etaj 2, 
zona pieței. Informații tel. 
613935, între orele 17—20

(7632)
• Vând apartament 3

camere. Dorobanți, bl. 21, 
sc. A, et. I, ap. 3. Tel. 
230978. (7629)

• Vând casă, grădină 15
ari. localitatea Bobâlna, 
Fercdeie. Informații tel. 
620661. (7628)

• Vând mașină de găurit,
rotopercutoarc Bosch nouă. 
Preț 2 000 000 lei. Tel. 
212876, seara. (7858)

• Vând tractor U 650;
plug și remorcă. Dobra, 
Str 1 Mai, nr. 8. (7857)

• Vând motor D 115
Șoiimis familia Crețu. Tel. 
211976. (7856)

• Vând Volkswagen bus
1.5 tone, înmatriculat, în 
rate. Tel. 622352. (7855)

• Vând garaj demonta-
bil. scândură bună, nego
ciabil. folosibil construcții. 
Tel. 223692. (6154)

• Vând tractor U 650, 
sat llenghet comuna Geoa- 
giu. nr. 49. Tel. 276. (6455)

e Vând rulotă (în piață): 
casă marcat: cuier meze
luri (inox): masă biliard. 
Tel. 218487, între orele 
9—17. (7640)

• Vând Opel Frontera
Turbo Diesel, an fabricație 
1991; cântar animale 1000 
kg, două cântare a 500 kg 
fiecare. Informații tel. 
221113. (7642)

• Cumpăr garsonieră sau
apartament în Geoagiu — 
Băi. Tel. 058/811373, după 
ora 16,30. (7639)

• Vând garsonieră Goj-
du. Informații tel. 224078, 
între orele 16—24. (7638)

• SC Cerbul Albastru 
SRI. Arad vinde la preț 
de importator pluș ameri. 
can. Telefax 057/281824.

(7635)
• Vând moară metalică 

ce macină, boabe, știuleți 
și lucerna. Tel. 623170.

(7853)
• Vând Trabant 1988,

• Vând set tacâmuri ar.
gint, rusesc, Vechi, 1000 
mărci, negociabil. Tel. 
716924. (5610)

• Vând căței Boxer, tata 
campion. Tei. 716465.

(5611)

• Vând sau schimb te
ren 2350 mp zonă construi, 
bilă cu autocamion Raba. 
224427. (7852)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente po
tentă, frigiditate, zahăr a, 
frodisiac, 01—6376273.

(7241)

• Vând Mercedes 190
F, 1990. aer condiționat. 
ABS, alarmă, închidere 
centralizată, preț 16 50C 
DM. Tel. 057/256765; 054/ 
628840. (7627)

• Vând livadă cu 400
pruni (83 ari). Informații 
054/230781. (5500)

• Vând tractor U 650 
cu plug, comuna Miercurea, 
sat Dobârca, nr. 65, jude
țul Sibiu, Mailat loan.

(7616)

• Cumpăr în Simeria
garsonieră sau apartament 
cu două camere. Tel. 054/ 
661438, după ora 12. zil
nic. (7618)

• Vând Dacia 1300. preț 
2500 DM. Orăștie, str. Mu
reșului, bl. 8, ap. 5.

(7619)

• Vând teren arabil Io,
calitatea Geoagiu — La 
Izvoară. Informații Deva, 
tel. 621272, bdul Bălcescu.
17, ap. 9. (7620)

• Vând Dacia 1410 L,
1996 iunie, 5500 km. Te),
217296; 620913. (7621)

• Vând urgent complex
comercial format din 6 
încăperi. 62 mp. Tel. 228875, 

(7622)

«liberată de Romtclecom 
Deva. Se declară nulă.

(7626)

OFERTE DE 
SERVICII

• Execut cruci marmu
ră, 700 000 lei, mozaic — 
150 000 lei, cârți vizită 
250/buc., proiecte diplomă, 
invitații nuntă, antetc fir
mă etc. Autorizația 11043, 
Daniel, Câmpului, 10. Si, 
meria. Tel. 661054, Si
mona. (5496)

• SC „Pronto Universal” 
SRI., distribuitor produse 
cosmetice, angajează: o_ 
perator calculator, cunoscă
tor gestiune comercială 
CIEL, și agenți corner 
ciali, pentru distribuție în 
Deva și Hunedoara. Pre
zentarea pentru concurs, 
vineri, orele 14—16, la se
diul societății,șdin incinta 
SG „Polidava” SA. (097330)

• Executăm lucrări con
strucții. acoperișuri, jnsta. 
lății electrice, termice, zu
grăveli. Tel. 232773. (5487)

• Efectuez transport 
auto una tonă. Vând mo
tor Renault 2000, 216483.

(7854)

• Angajăm cioban în 
sat Valea Sângeorgiuluî, 
Călan, leneloi Remus. 25

(7641)

• Angajăm inginer spe.
«alitalca autovehicule ru. 
fiere. Informații suplimen
tare la tel. 221591. (F)

• Efectuez transport 
marfă 1,5 tone. Tel. 223224.

(7602)

• Societatea de asigurări 
„Ion Țiriac” SA agenția 
Hunedoara, str, G. Encscu 
5/1. tel. 715277, angajează 
inspector de asigurări 
Condiții: studii superioare, 
posesor de autoturism și 
permis de conducere, do. 
miciliul în Hunedoara.

(7609)

• Societatea comercială 
Zcgrean SNC Hunedoara 
anunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
a protecției mediului, a 
chioșcurilor: nr. 1 , situat 
în bdul Corvin, chioșc nr. 
2, situat Pe bdul Dacia, 
nr. 7—8, chioșc nr. 3, si
tuat pe strada Pinilor, nr 
1. Toate reclamațiile se 
primesc la APM Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 21, în 
termen de 15 zile de la 
data publicării. (5604)

• Asociația familială
„Gemenii” Sântămăria Or. 
lea anunță majorarea pre
țului la produsele sale în. 
cepând cu data de 1 fe
bruarie 1997. (7631)

• Asociația familială
„Tănase” anunță depune
rea documentației pentru 
obținerea autorizației de 
mediu pentru chioșcul a- 
limcntar în stația de auto
buz Orizont Deva. Eventu
alele sugestii sau reclama, 
ții în termen de 15 zile 
de la apariție. (7630)

• ..Consumcoop Ilia a-
nunță intenția de majorare 
a prețului de vânzare a 
pâinii, începând cu data 
de 15 fcoruarie 1997, ca 
urmare a majorării prețu
rilor la materiile prime și 
carburant”. (7625)

DECESE

• Viorica, Liliana, 
Siris și Sigrid anunță 
cu inimile zdrobite 
do durere încetarea 
prematură din viață 
la numai 159 de ani 
a scumpului . lor soț. 
tată și bunic
ec. BOTA VIOREL 

Corpul este depus la 
casa mortuară. înmor
mântarea joi, 23 ia. 
nuarie, ora 13, la cimi
tirul Bejan. (7646)

Geoagiu.Bâi și rezervor
motorină 8 tone. Tel.
648107. (7291)

• Vând casă, grădină
mare, sat Lunca, comuna
Băița. Tel. 611180. (7289)

• Vând vie în Orăștie,
Tel. 641740. (7290)

• 1 ând urgent aparta-
merit 2 camere, etaj II im 
bunătătiri. Tel. 611029.

(7292)
• Vând birou ultracen

tral, pentru sediu firme, 
Deva. Tel. 650322. (2356)

• Vând apartament 2
camere. Brad. Informații 
tel. 713548, 711911. (5605)

• V ând 6 mc cherestea
Brad, dulap, lungi de 6 
m, negociabil. Nădăștia de 
Jos, 7. ’ (5606)

• Vând camion Izoterm,
3,5 tone, marca Dac, ma„ 
șină confecționat cuie (180 
biîe.'imintit), teren intra
vilan 120 mp, pe magistrala 
Micro 5, teren intravilan 
240 mp, cu proiect avizat 
pentru garaje, cazan în
călzire centrală pe gaz. 
Dacia 500 (Lăstun), vitrine 
frigorifice verticale, pentru 
refrigerare, 051/716116.
711967. (5607)

• Vând remorcă luseasca,
înscrisă 3 milioane, nego
ciabil. Tel. 721910, după 
ora 20 (5608)

• Cumpăr miere de 
albine salcâm, 6000 
lei/kg, polifloră 5000 
lei/kg, plata pe loc 
Tel. 058/817952 sau 
058/817775. (7624)

• Vând casă, ultracen
tral, gaz, apă, canalizare, 
telefon, Devasat , Deva, 
615139.

• Vând Ford Granada
Combi (1984), injector mo. 
torină pentru încălzire cen
trală și centrală termică pe 
gaz. Tei. 620748. (7610)

SCHIMB DE 
LOCUINȚĂ

• Schimb garsonieră cu 
apartament două camere 
exclus Dacia. Micro 15 
sau cumpăr apartament 
două camere. Tel. 617590, 
între orele 16—18. (7637)

ÎNCHIRIERI

• Societate comerciala
caută pentru închiriat spa
tii pentru depozit en gros. 
Tel. 058/813639. (7591)

PIERDERI

• Pierdut legitimații’
călătorie student, pe nu
mele Bălan Angelica. O 
declar nulă. (5609)

• Pierdut autorizație nr.
10188/26 mai 1995. Se de
clară nulă. (7613)

• Pierdut carnet student 
pe numele Pasca Lucian 
emis de Institutul Hune
doara. S< declarai nul.

(7633)

• Pierdut legitimație de 
serviciu. Pahonțu Mi hai

• Interbrands Mar
keting & Distribution 
departamentul Mars 
angajează în condiții 
deosebite do salarizare 
agent de vânzări cu 
mașină proprie pen
tru orașele Deva" și 
Hunedoara. Trimiteți 
C.V. și scrisoare de 
motivație la Inter
brands Marketing & 
Distribution depărta, 
montul Mars, str. Fri- 
gorifcrului, 4 Sibiu, 
2400, sau la fax 069/ 
228012 în atenția dom. 
nului Nclu Gavrilă. 
Tel. 069/228G06; 069/
228012. (7585)

• Foștii colegi de 
la SC Metromobila 
sunt alături de fa
milia Bota la marca 
durere pricinuită dc 
pierderea prematură 
a unui soț și tată deo
sebit, Condoleanțe.

(7658)

• Cu adâncă durere 
familia Pal anunță 
trecerea în neființă a 
fiicei lor ,

OI.GA MELINDA 
în vârstă de 28 ani; 
înmormântarea are 
loc în data de 23 la. 
nuarie 1997, ora 14, 
din strada Mărășești, 
nr. 43, Deva. Dragă 
fiică Dumnezeu să te 
odihnească în pace. 
Nu te vom uita nicio
dată. (7661)

DIVERSE

• S_a înființat SC La
betonu și JR Comimpex 
SRL, Baia de Criș, str. 
Plopilor, nr. 3, cu adaos 
comercial zero la 300 la 
sută. (2357)

• SC Agromcc SA Ha
țeg anunță beneficiarii de 
prestări servicii și școia. 
rizare ruticriști intenția de 
majorare a tarifelor de 
plată cu influențele minime 
<lin costurile de producție, 
începând cu data ele 16. 
02. 1997, De asemenea, so. 
vietatea licitează în fiecare 
sâmbătă, ora 10, utilajele 
agricole propuse la vân
zare și nclicitate precum 
și licitarea în vederea în 
chiricrii unor spații de pro. 
rlucție și concesionarea te . 
renurilor aferente acestora.

(5151)

• Nimic pe lume nu 
va putea înlocui pier
derea suferită prin 
dispariția prematură 
Ia numai 28 dc ani a 
unei adevărate soții și 
mame

POLGAR OLGA 
MELINDA 

Soțul Zoii și fiul Er
vin. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. 
Nil te vom uita ni
ciodată. (7661)

• Regretul nostru este 
câ nu am pierdu o 
noră ci o iubită fiică 

OLGA MELINDA 
Socrii Alexandru și 
Magdalena, cumnații 
Tunde, Alexandru, So- 
nia și nepoții An. 
drada și Bianca. Nu 
te vom uita niciodată 

(7661)

. ..Ț, ■ . .

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SEVCOM CENTRAL" S.R.L.

(LA IIALA CENTRALĂ DIN PIAȚA DEVA) 
VINDE EN GROS

Prin domnul Florea Gheorghe-Sever:
— Zahăr — 2590 lei/kg.
— Pui congelați, cal I .— 5900 lei/kg. 

Găini, cal. i — 5180 lei/kg. 
Piept pui — 8220 lei/kg.
Tacâmuri — 3880 lei/kg.
Pui gătit — 5000 lei/kg.
Ouă, călit. I — 430 lei/bucata.
• TOATE SORTIMENTELE DE VINURI
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j DIN RENUMITA PODGORIE JIDVEI (Muscat;
* Fetească; Riesling).
I — BANANE
j — LĂMÂI
I— GRAPEFRUIT
J — CLmvIisNiINis.
I — MANDARINE
j — PORTOCALE

* —» LĂMÂI

CLEMENTINE
LA PREȚURI CARE DAU 
FIORI CONCURENȚEI

TOATE PRETURILE INCLUD T.V.A.
| DESCHIS ZILNIC între ORELE 7,00—20,00. 
j TEL./FAX." 054/216234.

ANUNȚ
! Asociația Județeană a Vânătorilor și Pes-
I carilor Sportivi Hunedoara, cu sediul în Deva,
* str. G. Coșbuc, nr. 21, vinde, prin licitație la 
■ data de 3. 02. 1997, autofurgoneta TV, stare 
! bună, poate fi văzută la sediul BADPS Deva, 
| str. Gojdu, nr. 79.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD 
Organizează

în data de 10. 02. 1997, ora 10, concurs 
pentru ocuparea postului de arhitect.

Relații suplimentare la camera 15, telefon 
nr. 054/650698, 650714. (20)

S.C. METCOM S.R.L, DEVA 
Strada împăratul Traian, nr. 34, 

ANGAJEAZĂ 
muncitori necalificati.
Telefon 219300. (7636)

S.C. ALIN TRANS BRAD 
Organizează

de 3 februarie 1997, ora 10, la se- 
din Brad, str. Zorilor, nr. 8, pre- 

personal în vederea angajării in 
structură profesională:

in data
diul firmei
selecție de 
următoarea

• medic veterinar;
• inginer zootehnist;
• tehnician veterinar;
• ingineri — cunoscători de limbă ger- 

I mană, franceză, italiană, engleză;
----4* — — * — .1 4 ■ AMA

« 
h 
i 
I%
I
I
I
w

I
I
I
I4
I
*

I
I
I%
I

| răci metalice în orașul Brad (dep. alimente).
în caz dc ncadjudecare, licitația se repetă 

| săptămânal in zilele arătate mai sus.
Taxa de participare la licitație este de 

I 15 000 lei, iar pentru alte mijloace fixe și o- 
j bicele de inventar 3 000 lei.
’ Relații suplimentare la telefon 051/623630, 
i consilier juridic sau dl. Carabas T. sef birou.
1 (22)

• șoferi, posesori permis de conducere 
categoriile B, C, E, vârsta — 28—40 ani (cu 
experiență in transporturi interurbane);

• coordonator comercial, absolvent de li
ceu, vârsta 25—35 ani.

Relații suplimentare la tel. 054/651926; 
651530, (23)

S.C. „RETEZATUL" S.A. DEVA 
ANUNȚĂ 

vinderea prin

• tractor U 650
• trei remorci basculabile TV 14
• elemente contra curenți centrala termică
• dulapuri cu 2 și 3 uși la Deva
• alte mijloace fixe și obiecte de inventar 

Deva, Brad, Petroșani, Hunedoara.
Licitația va avea’loc astfel:
Deva — vineri; Petroșani — joi; Brad — 

marți; Hunedoara — miercuri.
De asemenea, anunță închirierea linei ba-

la
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