
LIBER
■

5 0 0
—

Bjp B cț D

ANUL IX • NR. 1811 • MARȚI, 28 IANUARIE 1997 8 PAGINI • 400 LEI

Se e(Mnpji&mite o- idee ?

CONFERINȚE DE PRESA

Locul I pe țară pentru 
polițiștii hunedoreni I

Ilotârât lucru, actuala 
putere, așa cum au de
clarat-o liderii săi, vrea 
să ia taurul de coame și 
să facă ceva credibil pen
tru a nu rămâne cu ima
ginea șifonată și dema
gogică după câștigarea a- 
legerilor. Vedem acum că 
în Ioc să direcționeze bine 
mersul societății pe baza 
programelor ce le-a fiu- 
turat și a contractelor cu 
România, se produc bâj
bâieli, în sensul că nu se 
știe încotro s-o apuce. 
Toată nădejdea este că 
FMI și Banca Mondială se 
vor îndura cumva în mă
rinimia lor să ne ajute cu 
niscaiva fonduri pentru a 
ieși din criză. Dacă vom 
fi sau nu norocoși în aju
torul ce-1 așteptăm pentru 
a ieși din criză, asta nu 
se poate ști cu precizie, 
deoarece și aceste orga
nisme, cum o arată ex
periențele anterioare, n-au 
prea dat roade peste tot, 
au băgat însă serios la 
datorii pe termen lung, 
ipotOcuhd șl viitorul tine
rilor, pe cei ce au sperat 
că într-adevăr vor fi a- 
jutfiți. Care capitalist își 
investește însă banii fără să 
câștige el întâi ce îi con
vine, să ia caimacul cum 
se zice? Deci este de aș
teptat finalul discuțiilor 
‘cu aceste organisme fi
nanciare care ne țin me
reu la colț. Până atunci, 
să avem însă răbdare...

O măsură mult trâmbi
țata. .cu promisiunea că 
președintele țârii, parla
mentarii și guvernanții 
vor trece imediat la muncă.

adică la fapte, sacrificân- 
du-se ei și 
rul, care a 
a fost cea
privatizare. Contrar aștep
tărilor însă, grija lor prin
cipală este să schimbe 
toate structurile de con
ducere la nivel central și

cruțând popo- 
suferit destul, 
referitoare la

• Cine pe cine sacrifică
• Ocupată cu schimbările, 
puterea uită de privatizare
• Cine e vinovat, să plă
tească.

local (care au fost de unii 
numite epurări 
asta însemnând din nou 
tergiversare și așteptare. 
Ca să mai toarne ceva gaz 
pe focul privatizării, acum 
se vântură ideea că, în 
urma controlului Curții de 
Conturi, s-au găsit fraude 
mari în privința evaluării 
patrimoniului unor socie
tăți comerciale, punând 
astfel sub semnul între
bării valabilitatea actelor 
de privatizare încheiate în 
cazul multor agenți eco
nomici. Cu alte cuvinte, 
asta ar însemna anularea 
unor contracte și darea 
peste cap a privatizării, 
ceea ce ar echivala eu 
compromiterea acestei 1- 
dei în rândul acționarilor. 
Evident, unde se constată 
încălcări flagrante ale le-

politice),

gii, vinovății trebuie să 
suporte consecințele, fără 
să aibă de 
nevinovați, 
dință.

Bâjbâiala 
perspectivă 
privatizării 
constata dacă 
dere că nu se știe ce vii
tor vor avea fostele IAS-uri, 
care se spune că vor fi 
restructurate și privatizate. 
Când și cum se va întâm
pla asta, nimeni nu ne 
poate însă spune acum. 
Datoriile mari ?e le au 
unele societăți comerciale 
se zice că vor fi preluate 
la datoria publică sau se 
vor credita în continuare 
pe termen lung cu dobândă 
preferențială. Nebuloasă 
este șl soarta Agromecu- 
rilor, care în prag de 
campanie nu-și văd capul 
de treburi, nu au acces la 
împrumuturi, bat pasul pe 
Ioc cu 
ceasul 
sunat de multă vreme.

în criza și sărăcia ac
tuală, când potențialii ac
ționari nu dispun de re
surse financiare pentru a 
capitaliza firmele, este ne
voie, credem, ca parla
mentarii și guvernul să 
gândească, să găsească so
luții convenabile, după 
modele existente chiar, să 
urgenteze și nu să frâ
neze procesul de privati- 

. zare, din care să tragă 
realmente foloase econo
mia în ansamblul 
nu să se mai îmbogățească 
o mână de avuți pe sea
ma averii strânse cu tru
dă de întreg poporul.

suferit oamenii 
de bună cre-

șl lipsa de 
în privința 

se pot ușor 
avem în ve-

privatizarea, iar 
falimentului le-a

său,

VREMEA slab Ia moderai. Local 
se va semnala ceață a- 
isoeiaiă cu chiciură di
mineața.

Temperaturile minime 
vor oscila între minus 
9 grade C și minus 4 gra
de C iar cele maximo 
între minus 2 grade C și 
plus 3 grade O, mai ri
dicate la deal și munte. 
(Lucian Nistor)
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NlCOLAE TTRCOB

' remea va fi predo
minant frumoasă ți rece, 
îndeosebi noaptea și- di
mineața. Cerul va fi va
riabil. Vântul va sufla
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Al.irli, JK. Ol. |0O7
dolar SUa — 5711 ie
marcă germană — 3501 lei?
yeni japonezi — 4§04 lei?
liră sterlină — 9305 Ici î
franc elvejîan — 4054 lei?
frtyic francez — 1040 leii
lire italiene — 360 Iei'!

• DEMITERI LA VÂR
FUL ARMATEI. Printr-o 
decizie a premierului 
Victor Glorbea, au fost 
eliberați din funcții șe
ful Statului Major Ge
neral al Armatei Române 
— generalul de corp de 
armată Dumitru Cioflină 
șl șeful Departamentului 
pentru înzestrare și 
gistică al Armatei — 
neralul de divizie, 
ing. Florentin Popa, 
curile celor doi au 
luate de generalul 
brigadă Constantin 
geratu, respectiv de 
neralul 
Zaharin. C-așa-i în demo
crație, zice-se...

ele divizie

Lo- 
ge- 
dr, 

Lo- 
fost 

de 
De- 
ge- 

Dan

< Cursuri dc referință aîe Băncii Naționale 
ța României.

• FPS NU VA MAI FI 
„STAT ÎN STAT". Presa 
a scris mult despre pri
vatizarea cu „noduri șl 
cu interese" promovată 
de Fondul Proprietății da 
stat. Abuzurile Ie scoate

—------------- —------
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SUB SEMNUL 
UNIRII

În centrul municipiului 
Orăștie a avut loc o e- 
moționantă manifestare 
artistică comemorativă în
chinată Unirii Principate
lor Române. La realizarea 
el și-au dat concursul fan
fara Clubului elevilor di
rijată de prof. El! An- 
drone, un grup de recita
tori de la Școala Generală 
Nr. I, corul ciclului gim
nazial de la Școala Gene
rală Nr. 2 dirijat de prof. 
Maria Pascu, formația de 
montaj literar de la Li
ceul Aurel Vlaicu (prof. 
Valeria Ivașcu) șl formația 
folclorică a Casei de cul
tură (taraf și soliști vocali). 
Sonorizarea a fost asigu
rată de Radio Color. Ma
nifestarea s-a încheiat cu 
o simbolică Horă a Unirii 
în care s-au prins un mare 
număr dintre cei prezenți,
— • flV • ■— • —— • — B «M» t

In ziarul de azi

încă de la început, dl. 
col. loan Dumitru Arsenie, 
inspectorul șef al Inspec
toratului de Poliție al Ju
dețului Hunedoara, a men
ționat că prima oonferință 
de presă a coincis cu ziua 
în care s-a analizat acti
vitatea desfășurată în anul 
1996. Întâlnirea cu ziariștii, 
la care au participat cadre 
din comanda inspectoratu
lui, a avut ca principal 
scop prezentarea sintetică 
a activității polițiștilor din 
anul care a trecut.

Așadar, din 
celor prezenți 
a reieșit că în 
vitatea poliției

a fost performantă, 
nându-se „cele mal 
rezultate din istoria 
ției hunedorene“.

Din datele prezentate a 
reieșit că au fost desco
perite 14 641 de infracțiuni, 
județul situându-se pe lo
cul I pe țară din acest 
punct de vedere. Cum era 
și firesc, raportat la nu
mărul de locuitori, în ju
deț s-a înregistrat și cea 
mai mare rată a crimina
lității.

obțl- 
bune 
poli-

aprecierile 
la bilanț, 
1996 actl- 
județului

VALENTIN NEAGU

(Continuare in pag. a 2-a)

In politică domină
orgoliile

Gompletarea (consiliului 
Județean al Partidului De
mocrat Agrar din România 
— filiala județului Hune- 
doara, analiza activității 
pe semestru] II 1996 șl 
stabilirea programului pen
tru primele 6 luni din a- 
cest an au fost principalele 
puncte înscrise pe ordinea 
de zi a ședinței acestui 
for de conducere, sâmbătă.

25 ianuarie, ba lucrări a 
fost prezent președintele 
PDAR. dl. ’ " ‘
în final, 
conducerea 
a PDAR 
conferință

Victor Surdu. 
domnia sa șl 

filialei județene 
au susținut o 

de presă.

SORIN BLADA

(Continuare in pag. a 2-a)
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„Romicâ

una pe zi
Doi cerșetori se salută: ■

— Să trăiti, dom’inginer! ■- .—-J
rămâne în arest

Cererea de eliberare pe cauțiune 
a lui Crăciun Dumitra (cunoscut și 
sub numele de „Romicâ'1), patronul 
S.N.C. „Crăciun et corn" și al Resta
urantului „Bachus" din Deva, a fost 
respinsă ieri de instanța de la Jude
cătoria Deva.

împotriva lui, Parchetul de pe

lângă Tribunalul Hunedoara a emis 
mandat de arestare preventivă de 30 
de zile în «rmă cu aproape două 
săptămâni pentru contrabandă și uz 
de fals. Procurorul a mai prezentat în 
cadrul ședinței de judecată și alto 
infracțiuni de care se face vinovat 
Crăciun Dumitru. (S.B.)

acum la iveală Curtea 
de Conturi, iar guvernul 
a trecut la măsuri de 
înlocuire a membrilor 
consiliului de administra
ție al FPS, al cărui sta

catul Ion Neagu a a- 
nunțat că nu-1 mal poată 
apăra pe mult prea con
troversatul lider al mi
nerilor din Valea Jiului.
• CRISTIAN ȚOPESCU

tut de „stat în stat1' va 
fi desființat, spre nemul
țumirea PDSR, care i-a 
susținut matrapazlâcurile.
• MIRON COZMA 

RĂMÂNE IN AREST. In 
pofida valului de demon
strații ale minerilor 
Valea Jiului pentru 
decarea în stare de 
bertate a liderului 
Miron Cozma, justiția - 
spre lauda ei — își face 
datoria. Curtea de Apel 
București a respins ce
rerea avocaților lui Miron 
Cozma de a-1 pune în 
libertate. Mai mult, avo-

din 
ju
n

ior,

— DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT AL TVR. Cu
noscutul realizator de 
programe și crainic spor
tiv Cristian Țopescu a fost 
numit în postul de director 
general adjunct al Tele
viziunii Române. Au a- 
vut loc și alte înlocuiri 
și numiri în funcții la 
TVR. Despre cei nou ve- 
niți nu se poate spune 
în nici un caz că nu sunt 
buni profesioniști.
• CONFLICT ÎN PRE

SA. Între importantele co
tidiene naționale „Eve
nimentul zilei" șl „Ro-

mânia liberă'* s a declan
șat un puternic scandal 
generat de acțiuni și ac
tivități ale directorului 
Petre Mihai Băcanu — 
de la „RL", incriminate 
de directorul Ion Crlstoiu 
— de la „EZ“. Disputa 
ia amploare, cele două 
cotidiane plătindu-și po
lițe mai vechi sau mai 
noi.
• A FOST ADOPTAT 

STATUTUL CADRELOR 
DIDACTIC/. Camera De- 
putaților a adoptat, săp
tămâna trecută, Statutul 
Cadrelor 
prevede, 
cordarea, 
0,1—1 ha 
sonalului 
care își 
ciliul 
asigurarea de locuințe de 
către administrația lo
cală, acordarea de cre
dite pentru construirea 
unei locuințe etc.

Didactice, care 
între altele, a- 
la cerere, a 

de pământ per- 
didactic titular 

stabilește domi- 
în mediul rural,

TT □
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CUVÂNTUL LIBER . j

CONFERINȚE DE PRESĂ
Locul I pe tară pentru 

polițiștii hunedorenil
In politica domină 

orgoliile

IVÂNTULU8 tiuit

«Urmare din pag. 1)

In contextul datelor pre
zentate. inspectorul șei a 
mai subliniat că poate cine
va se întreabă de ce această 
situație în județul Hune
doara? Răspunsul ar fi 
următorul: în concepția
poliției, combaterea cri
minalității înseamnă în 
primul rând descoperire. 
Acționând pe baza acestui 
concept, Poliția Județului 
Hunedoara a fost mult 
mai performantă. Numărul 
impresionant de infracțiuni 
descoperite denotă o preo
cupare și mobilizare mai 
bune, un spirît profesional 
mai aprofundat. De altfel, 
mesajul transmis de in
spectorul general al po
liției la bilanțul ce a avut 
loc cu puțin timp In ur
mă la București a fost a- 
cela că ofensiva împotriva 
criminalității se rezumă 
la numărul de infracțiuni 
descoperite.

61 la sută din totalul 
infracțiunilor descoperite 
sunt din domeniul crimi
nalității economico — fi
nanciare, corupției, arme
lor, explozivilor, stupe
fiantelor etc. Deci, infrac

La piață Foto; PAVEL LAZA

țiuni care se caută de po
lițiști. Or, pentru a realiza 
această performanță s-au 
investit efective, forță, 
încărcătură nervoasă.

Tot în anul 1996 a fost , 
descoperit un număr re 
cord de infractori — a- 
proape 8 000, fn acest con
text, dl. Ioan Arsenie a 
subliniat că, prin simplu] 
fapt de a-și face datoria, 
polițistul ișî face dușmani. 
Cu toate acestea polițiștii 
își vor face pe deplin da
toria, înscriindu-se pe co
ordonatele de eficiență ce
rute.

Corupția a fost un do - 
meniu asupra căruia s-a stă
ruit în cadrul conferinței de 
presă. S-a subliniat că, 
anticipând parcă de la 
începutul anului 1996 o- 
fensiva ce se va declanșa 
împotriva corupției, acti
vitatea polițiștilor s-a in
tensificat. reușindu-se des
coperirea celui mai mare 
număr de asemenea in
fracțiuni din țară — 2700. 
Nu se poate spune că s-a 
făcut tot ce se poate fn 
această direcție, dar prin 
numărul mare de infrac
țiuni descoperite s-a în
cercat și s-a reușit ca un 
segment al populației să-și 
■recapete încrederea în 
instituțiile statului.

(Urmare din pag. 1)

Dl. Victor Surdu aprecia 
că filiala Hunedoara a 
PDAR face parte din or
ganizațiile bune, mențio
nând ca pe un fapt demn 
de arreciat că aceasta ..știe 
să facă politică". Deși 
PDAR nu mai este o for
mațiune politică parla
mentară, ea ara un re
prezentant ales in funcția 
de vicepreședinte a> Con
siliului Județean Hune
doara. Președintele PDAR 
spune că Guvernul trebuie 
lăsat să lucreze ți în a- 
ast sens îi va oferi Exe
cutivului soluții pentru 
revitalizarea agriculturii. 
Ca o primă formă de sub
venționare a acestui do
meniu, dl. Surdu propune 
ca agricultorii să nu mai 
plătească taxa de dru
muri pentru motorina fo
losită la lucrările agricole, 
valoare regăsită in prețul 
combustibilului.

In baza protocolului sem
nat in iunie 1996 de par
tidele aflate la acea vre
me în opoziție, dl. Gheor- 
ghe Dreghici, președintele 
filialei județene a PDAR 
cc nsideră că partidul pe 
care îl reprezintă are des
tui oameni care „ar putea 
lua taurul de tearne" >3 
D'recția Agrico>ă a judr- 
țiitui Hunedoara. Dl. Dra- 
ghic: dec ara că PDAR 
nu este de acord cu per
soana care, se pare, va fi 
numită în fruntea insti
tuției amintite. El susține 
că PDAR are suficienți 
specialiști în agricultură,

MARȚI, 28 IANUARIE

7,00 TVM. Telematinal;
8,30 La prima oră; 9,20 
Santa Barbara (r); 10,05 
Limbi străine: franceză, 
engleză; 11,05 Sandino 
(f/r); 13,25 Muzica pentru 
totl: 14,00 Jurnal; 14,10 
TVR Iași și ClujN.; 15,35 
Grendizcr (d.a_); 16,00 
Jurnal; 16,10 Fii tu în
suți!; 16.45 Conviețuiri; 
17,35 Cazuri șj necazuri 
in dragoste (div.); 18,30 
Tribuna partidelor par
lamentare; 18,55 Medicina 
pentru toți; 19,25 Katts 
și câinele (s); 20,00 Jur
nal; 20,30 Ediție specială: 
20,50 Zilele comisarului 
Ambrosio (f); 22,35 Ra
diografia săptămânii. 

foarte bine pregătiți ți 
care, la un concur*, ar 
putea ocupa postul pe 
baza criteriului valoric. 
Ideea este susținută și de 
dl. Victor Surdu, care 
preciza că a discutat cu 
președintele țării, primul 
ministru și ministru] agri
culturii ca posturile de 
conducere să fie ocupate, 
în funcție de pregătirea 
candidatului și nu de o- 
rientarea sa politică.

întrebat care ar fi mo
tivele pentru care PDAR 
a pierdut alegerile, dL 
Surdu a declarat ca prin
cipalul obstacol a fost lipsa 
banilor. în al doilea rând, 
PDAR „s-a agățat de o 
idee nobilă, de a crea 
un pol politic pe acest 
centru politic românesc... 
care lipsește și acum". Al 
treilea motiv este, potrivit 
dlui Surdu, apariția târ
zie a Uniunii Naționale de 
Centru (formată împreună 
cu MER și PUR) și faptul 
ță persoanele avansate in 
„lupta la vârf" nu au fost 
suficient de rodate pe tă
râmul conflictului politic.

In viziunea dlui Victor 
Surdu eșichierul politic 
românesc de peste patru 
ani ar trebui să cuprindă 
un partid de stânga pu
ternic, socialist (în care 
ar intra și PDSR), un al
tul de centru stânga (USD 
— care ar trebui să devină 
p irtid). câte unul de cen
tru (PDAR), centru — 
dreapta (PNȚCD) și dreapta 
(PNL). Nu se exclude po
sibilitatea unei extreme 
stângi și a uneia de 
dreapta.

7,00 La prima oră; 8,30 
TVR Cluj-N.; 9,20 Ora de 
muzică; 10,05 Magazin 
satelit; 11.30 D.a.; 12,00 
„Mutul” (teatru/r); 13,20 
Ritmuri muzicale; 13,35 
Punct de întâlnire. Ea si 
vioara ei: Lucia Triță; 
13,55 Serialul serialelor; 
14,40 Limbi străine (r); 
15,45 Babar (d.a.); 16,10 
Alejandra (s); 17,00 23 de 
milioane (I); 17,40 Andrea 
Celeste (s); 18,30 23 de 
milioane (II); 20,00 Cu
cărțile pe față; 21,00 
TVM. Mesager; 21,30 Că
suța cu povești; 21,35 
Intre da si nu; 22,00 Cre
do. ,i,i\

Cpro-tv)
7,00 Ora 7, bună dimi

ASPECTE CARE 
DERANJEAZĂ

Pe strada împăratul Tra
ian din Deva, în vecină
tatea imobilului nr. 48. 
s-a săpat trotuarul când 
s-a introdus încălzirea 
centrală de la spital la noul 
sediu al poștei. După ter
minarea lucrării, trotuarul 
a fost refăcut. Cum lu
crarea n-a fost corect e- 
xecutată, căldura a început 
să se piardă în atmosferă. 
A venit o altă echipă care 
a intervenit pentru repa
rarea conductelor, însă de 
data aceasta au lăsat tro
tuarul spart.

Un alt aspect care de
ranjează este cel oferit de 
molozul rezultat de la să
parea unui șanț, în preaj
ma bibliotecii situate în 
imobilul 41, din strada 22 
Decembrie, colț cu strada 
Salcâmilor. Se pare că s-a 
introdus cablu telefonic. 
Trotuarul a fost readus la 
aspectul inițial, dar pă
mântul rezultat din săpă
turi a rămas .și acum a- 
colo.

Consider că primăria 
municipiului ar trebu’ să 
sancționeze pe cei vino- 
vați.

Aurel Teușan,
Deva, strada 22 Dec sm brie, 

bl. 42, sc. C, ap. 28

POȘTA RUBRICII

• Constantin Ion, Deva. 
Ne scrieți despre starea 
necorespunzătoarc a străzii 
Kogălniceanu. Am prezen
tat sesizarea dumneavoas
tră dlui viceprimar Alin 
Suciu, care nc-a declarat 
că lucrările de reparații 
pe strada Kogălniceanu 
s-au făcut în cursul anu
lui trecut de către 
RAGCL Deva, în baza u- 
nui contract care nu pre- 

; vedea și un termen de 
garanție. Zona va fi cu- 

* prinsă ți în acest an în 

neața; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Grace (r);
10.30 MASH (r); 11,00 
More American Graffitti 
(f); 12,55 Știri; 13.00 E- 
vadații (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 Cagney și Lacey; 
19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete de 
familie (s); 22,00 Familia 
Bundy (s); 22,30 MASH 
(s).

[ANTENA 1]
7,15 O iubire de ne

uitat (r); 8,00 In vizită 
la Antena 1; 10,00 D.a.; 
10,30 Teleshopping; 11,00 
Știri; 11,10 Lumină că

planul de reparare a dru
murilor, cu precizarea că 
pentru atribuirea lucrării 
se va organiza o licitație 
și că în contract va fi 
prevăzut în mod expres 
și un termen de garanție. 
Dacă lucrarea nu va fi 
de calitate, ea va fi re
făcută pe banii executan
tului.

A doua problemă sem
nalată va face obiectul 
unui material mai amplu.

ECOURI

„Vă mulțumesc din su
flet că mi-ați nublicat ar
ticolul „Dacă nu curge» 
picură" — ne scrie dna 
Elena Vlad din Brad. Vă 
fac cunoscut că a avut 
răsunet în sufletul dlui 
M.D. pentru că a doua zi 
și-a schimbat yala de pe 
ușă. spunând "4 cineva ar 
putea avea cheie dublă șl 
să se folosească noaptea 
de locuință".

N.N. Consemnăm cu bu
curie asemenea vești, cu 
mulțumirea că am contri
buit $i noi. indirect, la 
rezolvarea acestei proble
me care crea tensiuni in
tre locatarii aceleiași scări. 
Reacția promptă a persoanei 
la care ați făcut aluzie 
denotă că „săgeata" dv. și-a 
atins ținta.

în ceea ce privește pro
blema cu banii împrumu
tați, în posesia cărora nu 
mai reușiți să intrați cu 
toate demersurile făcute, 
am încercat să vă ajutăm, 
luând legătura cu cel 
despre care spuneați că ar 
fi patronul persoanei în 
cauză. Deocamdată atât. 
Dacă nici în acest mod nu 
veți intra în posesia su
mei ce v-o datorează, vom 
publica nota dv. intitulată 
„Gunoaiele societății". Vă 
așteptăm și cu alte vești 
•' n viața cartierului, a o- 
rașului dv.

lăuzitoare (r); 12,00 Vă
duva (r); 13,00 Lumină 
călăuzitoare (s); 14,00 
Știri; 14,10 Comoara din 
Atena (f/r); 16,00 Meda
lion; 16,30 Teleshopping; 
17,00 Știri; 17,10 O iu
bire de neuitat (s); 18,00 
In luptă cu abuzurile și 
corupția; 18,90 Model A- 
cademy (s); 19,00 D.a.; 
19,30 Văduva (s); 20,36 
Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 
Viu sau mort (f).

[DEVASAT+J

10,00—12,15 Reluări; 
13,45 Videotext; 19JM) D- 
bicctiv; 19,15 Repere cul
turale; 20,00 Actualități 
TVR; 21,00 Strada Tine
reții; 22,00 Film: „Tune
tul tăcut”; 23,90 Obiec
tiv (r); 23,45 Videotext.
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Primul meci de verificare din acest an

MINERUL TELIUC — COKVINUL 1 — 4
ztya tfupd cum am mai relatat, FC Corvinul Hu

nedoara se află in pregătiri la Cinciș. Aici, con
ducerea clubului ți sponsorul hunedorenilor SC 
Siderurgica SA au asigurat condițiile necesare de 
cazare șt masă pentru fotbaliști, dar și de pregăti
re fizică fi specifică pentru această perioadă, in
tr-un cadru natural prielnic. Se lucrează după pro~ 
gramul întocmit de antrenorul principal Virgil 
Stoica, care de mai mulți ani are notați indicii de 
efort al fotbaliștilor ce au activat la Corvinul, ceea 
ce ii dau posibilitatea să individualizeze fi să creas
că in cunoștință de cauză intensitatea efortului 
fiecărui jucător. Am aflat că V. Stoica și-a ales și 
secundul: Romulus Gabor! împreună se vor preo
cupa cu aceeași competență, seriozitate și dăruire 
de pregătirea Corvinului, ca în vremurile când erau 
jucători de bază ai Corvinului. li dorim din tot su
jetul lui Romică mult succes alături de Virgil, fiind 
convinși că vor depune multă strădanie in formarea 
unei echipe competitive, în așa fel ca din nou Corvinul 
«â redevină o echipă etalon al fotbalului hunedo- 
rean.

Și tot după program, Corvinul a și susținut du
minică primul său meci de pregătire, cu echipa 
Minerul Teliuc — condusă de ex-hunedoreanul... 
Floriei V&etuț și care a fost una dintre revelațiile 
turului din Divizia C. întâlnirea a fost de un bun 
nivel spectacular, in ciuda numeroaselor schimbări 
petrecute în ambele formații, fiecare jucător a 
căutat să arate cât mai mult, pentru a intra în a- 
tenția antrenorilor. Corvinul a câștigat cu scorul 
de 4—1, prin golurile înscrise de Hanganu, N. Dăs- 
călescu, Iile Bardac yi Păcurar. Huncdorenii au ma
nifestat multă poftă de joc, in ciuda terenului greu 
pe care s-a disputat partida.

PROGRAMUL MECIURILOR DE 
PREGĂTIRE A CORVINULUI

26 ianuarie — Minerul Teliuc — FC Corvinul;
29 ianuarie — AS Constr. Hd. — Corvinul;

1 februarie — Corvinul — ASA Aurul Brad;
5 februarie — Corvinul — Minerul Certej;
9 februarie — Corvinul — CSM Reșița;

12 februarie — Min. Certej — Corvinul (Ia Simeria); 
15 februarie — Metalurg. Cugir — Corvinul;
18 februarie — CSM Reșița — Corvinul;
19 februarie — Corvinul — UTA;
22 februarie — Corvinul — Poli Timișoara;
26 februarie — Vega Deva — Corvinul;

1 martie — UTA — Corvinul.

ETAPA JUDEȚEANĂ 
LA JUDO

După cum ni s-a relatat 
la Direcția județeană pen
tru Tineret și Sport. în 
ziua de sâmbătă. 1 februa
rie, în sala Clubului Mi- 
chelian din Deva va avea 
loc etapa județeană din 
Campionatul Național in
dividual de judo — ju
niori II (masculin și fe
minin și cădeți masculin), 
ediția 1997.

’ De la orele 8,30—9,30 
— cântarul oficial, de la 
9.30—10, ședința tehnică, 
după care începe concur
sul

ARBITRI ROMÂNI
PESTE HOTARE

Lăsați la o parte la ma
rile confruntări (mondia
le și europene) se pare că 
încep să fie băgați mai 
mult în scamă și arbitrii 
noștri. între 28 aprilie sl 
10 mai. Sorin Corpodean 
(Oc. Mureș) a fost dele
gat la turneul final al 
C.E. de juniori din 16 
mai — în Germania, A- 
ron Huzu va fi prezent 
la l aprilie la prelimina
riile C.E. de tineret din 
Austria, iar la 19 februa
rie la meciul amical Gre
cia — Portugalia va ofi
cia o brigadă de arbitri 
români ce urmează a fi 
stabilită de federația 
noastră de fotbal.

1ULIA NEGURA 
ACUZATA DE 

DOPAJ
Cunoscuta atletă Iulia 

Negură (campioană mon-

TRANSFERĂRILE JUCĂTORILOR
PENTRU RETURUL CAMPIONATULUI '

' Comitetul Executiv al Federației Române de Fot- ț 
bal, în ședința sa din 20 ianuarie a.c,, a stabilit ca i 
în returul Campionatului de fotbal-, ediția 1996—1997, .
transferul jucătorilor de fotbal — la toate nivelu- ) 
rile de participare, inclusiv campionatele organi- ț 
zate de Asociația județeană de Fotbal, să se efec- i 
tueze începând cu data de 15 ianuarie, până la 25 J 
februarie 1997. )

Se va mai acorda o perioadă de transfer, între l 
1 și 3 aprilie 1997. '

Cluburile și secțiile de fotbal interesate pot de- i 
pune actele de transfer, zilnic, în zilele de serviciu, ' 
în perioadele amintite mai sus. (V. NEMEȘ, secre- ) 
tar, AJF Hunedoara — Deva). i

dială și europeană) a fost 
acuzată de dopaj și a fost 
audiată de o comisie de 
anchetă a Federației Ro
mâne de Atletism. Negu
ră a susținut că este ne
vinovată, că este victima 
unei răzbunări din partea 
Doinei Melinte, soția an
trenorului atletei Negură 
— Dorin Melinte. La de
clanșarea scandalului, Iu
lia Negură avea și mar
tori că Doina Melinte i-a 
făcut-o, dar mai apoi a- 
ceștia dau înapoi, nu se 
prezentaseră la audier^îă 
vedem cum se va teRi- 
na.

STEAUA ÎN 
UNGARIA

De la pregătirile lotu
lui echipei militare la 
Forban, după numai o zi 
de odihnă, adică de vineri 
(24 ianuarie). Steaua s-a 
îndreptat spre Ungaria 
unde sâmbătă a jucat la 
Szolnok (scor 2—0 pentru 
Steaua), iar ieri și azi cu 
Raba Eto Gy3r. Iată și 
„trupa" Stelei pentru a- 
cest turneu; Stelea, Ghe-

VEGA DEVA 
SE AFLA DE IERI 

LA GEOAG1U
Cu chiu cu vai, Vega 

Deva a reușit totuși până 
la urmă să plece la o pre
gătire centralizată, la 
Geoagiu-Băi, unde de mai 
bine de 3 ani și-a pregă
tit In bune condiții evo
luția in tot atâția ani in 
Divizia B, unde a făcut 
tot timpul o figură fru
moasă, apreciată ca atare 
de suporteri și._ adver
sari. Să nu neglijăm că 
și acum se află pe locui 
2 in clasamentul seriei a 
III-a a Diviziei B. Pri
mită și acum cu aceeași 
ospitalitate de excelente, 
le gazde de la Complexul 
„Aurel Vlaicu* din Geoa- 
giu, de dl Petru Doncea 
șl întregul personal, Ve
ga a și intrat in febra 
pregătirilor zilnice. Au 
loc 2—3 antrenamente, 
care încep cu o înviora
re dimineața, apoi la ora 
11 pregătirea fizică cu 
crosuri pe distanțe de 3 
—4 km, cu scăderi ia dis- 
-tante, dar creșteri ale in
tensității. După amiază, 
de la ora 17, în două gru
pe, fotbaliștii lucrează în 
sala de forță. După atâta 
efort, recuperarea se poa
te face în cele mai bune 
condiții.

Antrenorii devenilor — 
Ionel Stanca — principal 
și Nicolae Alexiuc — se
cund ne-au făcut cunos
cut și lotul ce trudește la 
Geoagiu: Rahoveanu, Cio- 
botaru. Floricel, Fartuș- 
nic, Voinea, Stan, Maca- 
vei, Dobrescu, Olteanu, 
Davidoni, Ghircău, Popa, 
Luca, Răducănescu, Be- 
rindei. D. Gabriel, Dan- 
ciu, Rădos, Boldor, Chi- 
ra, Tanasă. în lot se a- 
flă și juniorii Vișan șl 
Marius Sârbu. Lotul este 
însoțit și de maseurul Io
sif Sâmpetrean. Primul 
meci de pregătire este la 
8 februarie la Deva, cu 
CSM Reșița.
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rasim, Ritli, Miu, Găl- ț 
mencea, Vrânceanu, Ră- l 
chită, Ad. Matei, Baciu, < 
Nan, Nagy. Militant, I. J 
Rotarlu, D. Șcrban, Rașu, I 
A. Călin, Cioloboc, Mitu, i 
C. Pușcaș, Lăcătuș, S. I- J 
lie, Ciocotu, Stanciu. ț

LUPU DA ț
FOTBALUL ț

PE AFACERI ? ț 
Talentatul dar capricio- . 

sul fotbalist Lupu iar a ’ 
făcut o figură clubului Di- / 
namo care l-a așteptat în ’ 
zadar să sosească la pre- \ 
gătirile echipei ce se a- i 
fia la Sovata. După câte ? 
a spus Dănuț Lupu unui ’) 
cunoscut de-al său — om i 
de afaceri — ar vrea să J 
se lase de fotbal și să in- ‘ 
tre în afaceri. Deși a fost ț 
sfătuit să se ocupe de ce 1 
e în stare mal bine (fot- ) 
bal), se pare că Lupu vrea ) 
să renunțe la fotbal. Cum l 
stă însă cu seriozitatea, ? 
ar putea ușor rata. 1

Rubrică realizată de 
SABIN OKBU

<7Zfl
de. liLevăe'L impKeico-nant

Una din firmele parti
culare, cu greutate în Că- 
lan, implicată în activități 
de producție este S.C. Me- 
taloterm SRL. între lucră
rile importante finalizate 
de firmă anul trecut este 
și centrala termică ce ali
mentează cu căldură și apă 
caldă orașul nou. Investi
ția, ce valorează oca. 1,3 
miliarde de lei, e o piesă 
de bază a confortului ter
mic pentru locuitorii Că- 
lanului, confort care până 
acum nu a prea fost cu
noscut. O altă lucrare a- 
flată în palmaresul celor 
de la Metaloterm este re
prezentată de reamena- 
jarea bazei de agrement 
din vecinătatea „lingurii* 1* 
romane. Un mic restaurant, 
bazine de înot, apă terma
lă, căsuțe creează o posibi
litate agreabilă de a pe
trece timpul liber.

Nou Călan. începute anul 
trecut, lucrările continuă 
în acest an, cheltuielile
fiind suportate de la bu
getul de stat. Prima etapă 
a investiției însumează șase 
kilometri de rețea O altă 
lucrare, finanțată din ba
nul public, este reprezen
tată de reabilitarea punc
telor termice nr. 3 și 4 din 
orașul nou. Se intenționea
ză înlocuirea schimbătoa
relor termice de tip clasic 
cu altele moderne, cu plăci 
de inox. având un mare 
randament termic. Această 
investiție se ridică la cca. 
un miliard de lei.

Reinvestindu-și perma
nent majoritatea profitului 
obținut, Metaloterm a în

OPINII 

Din cele declarate de di
rectorul general al firmei, 
dl Gheorghe Barha, investi
ția a absorbit până acum 
cea. 500 de milioane de 
lei. Etapa următoare va 
aduce dotărilor existente 
deja un hotel cu 50 de 
camere, precum și o bază 
sportivă cu terenuri de 
tenis, volei și baschet. In
terlocutorul consideră că 
această investiție, ce se va 
desfășura pe mai multe 
etape, va compensa din 
plin lipsa oricărei posibi

Aspect din interiorul Bibliotecii franceze deschise cu ani în urmă la Casa 
de cultură Brad. Foto; PAVEL LAZA
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INFORMAȚII NOTE

CINCI MILIOANE DINTR-O DEBARA

Deși are 37 de ani, este căsătorit ți, mai ales, are 
doi copii minori — Costel Rașcanu din Deva nu s-a 
gândit la reperct A ni și s-a apucat de furat. Nu 
singur, ci împreună cu Ioan Marian Borota d.n 
Cîlnic, județul Gorj, un fărăocupist de 21 de ani.

Din debaraua unui bloc de pe str. Ion Creangă 
din Deva, cei doi au furat bunuri în valoare de 
5 000 000 de lei

Cercetările efectuate ulterior de Poliția Muni
cipiului Deva au stabilit că cei doi sunt autorii și 
ai altui furt dințr-un autoturism.

Deocamdată mandatul de arestare emis pe nu
mele lor de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva 
este pe timp de 30 de zile. (V.N.j

lități de agrement din zonă, 
în prezent eforturile fir

mei sunt dirijate în trei 
direcții, fără a socoti baza 
de agrement. Astfel, una 
din investițiile pe care ie 
materializează firma o re
prezintă extinderea rețele
lor termice pe agent ter
mic secundar în Orașul

S.C. METALOTERM 
SRL CALAN 

INVESTEȘTE 

ceput o Investiție ce vi
zează construirea unor ha
le de producție. Intenția 
este de a se executa suban- 
samble pentru diferite ti
puri de cazane industriale, 
precum și microc azane 
destinate uzului domestic. 
Interlocutorul apreciază că 
în luna mai a.c. va fi gata 
primul microcazan pe gaz 
automatizat care va trece 
apoi prin furcile caudine 
ale omologării. în prima 
fază dotările cu care se va 
lucra vor fi autohtone ur
mând c». pe măsura creș
terii potențialului economic, 
să fie achiziționate utilaje 
noi. moderne care să ducă 
Ia o scădere considerabilă 
a cheltuielilor pe unitatea 
de produs obținută. Meta
loterm mai are în porto
foliul de lucrări și construc
ția de rețele de gaz metan, 
în acest an va începe ex
tinderea rețelei de gaz în 
satele Strei. Săcel și Oha
ba Strei

Strategia de dezvoltare 
a firmei prevede o aug
mentare economică natura
lă, fiind evitat orice do
paj prin credit care se con
sideră a fi prea costisitor. 
Se pare că până în pre
zent tactica aplicată a fost 
bună, firma dominând pia
ța lucrărilor de cortâuucțîi- 
montaj din zonă.

A. SALAGEAN

I 
ACCIDENTE DE

CIRCULAȚIE GRAVE |
Cu toate măsurile în- > 

treprinse de biroul pe- I 
liției rutiere din cadrul J 
Poliției Municipiului De- | 
va, în 1996. pe ‘raza 10- » 
calității și a comunelor | 
arondate au avut loc 27 , 
de accidente grave solda- | 
te cu 9 morți și 21 de J 
răniți. .

Deși comparativ cu anul I 
1995 numărul acestor ac- J 
cidente a scăzut de la | 
48 la 27. iar al vieți- « 
melor dd la 15 la 9, se | 
consideră că trebuie Eă- « 
site căi și mijloace mai | 
eficiente pentru preve- J 
nirea evenimentelor ru- ■ 
t ere (V.N.) 1

lZ ...... ..
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CUVÂNTUL LIBER 1

CULTURILE DE PĂIOASE EVOLUEAZĂ BINE

IDupă Decembrie 1989, 
un mare număr de oa- J meni pentru care s-au 

| cheltuit o mulțime de 
* bani în scopul formării 
| lor — este vorba de spe- 
» cialiștii din agricultură — i au rămas, ca să zicem a- J șa, pe drumuri. Mai apoi 
Iau fost incluși în centre

le agricole ce au luat J ființă în orașe și în toa- 
i ta comunele. Dar nici prin 
» acest fapt nu s-a limpe- 
i zit soarta lor. în vremea 
, cât a fost ministru al a- 
Igriculturii, puțină de alt

fel, dl Valeriu Tabără a I promis că se va zbate 
pentru elaborarea statu- 

I tului inginerilor agro- I nomi, al medicilor veteri- J nari și al celorlalți spe- I cialiști din agricultură. 
* Dar după ruperea alian- 
| ței la guvernare -între 
» PDSR și PUNR domnia sa 
I a plecat și actul despre 
* care vorbea s-a împotmo-
Ilit pe undeva. Astfel că 

și în ziua de azi oamenii 
. la care ne referim se află I tot într-o situație ingra- J tă, căutându-și încă ro- 
| Iul și rostul. Ba mai mult, 
» în unele localități, centre- 
| le agricole nu au primit 
« nici măcar o cămăruță
<• * ““ '

unde oamenii lor să-și 
țină hârtiile, să șe încăl
zească iarna ș.a. La Geoa- 
giu, de pildă, deși era și 
dumnealui specialist în a- 
gricultură, fostul primar 
i-a ținut pe colegii lui de

scriem, am reținut că ei 
speră, totuși, ca situația 
lor să se limpezească, în 
sensul că noii guvernanți 
sau parlamentul le vor 
stabili îndatoririle și 
drepturile. Până atunci

Specialistul din 
agricultură — în 
căutarea rolului 
și rostului său

meserie în drum. Un domn 
inginer agronom dintr-o 
importantă localitate a ju
dețului ne spunea că li se 
cer de la Direcția Agri
colă tot felul de situații 
și hârtii, dar nu le dă ni
meni o coală de hârtie, o 
mină de pix etc., trebuind 
să le cumpere, în condi
țiile când salariul buge
tarilor este foarte mic.

Din discuțiile avute cu 
mai mulți oameni din ca
tegoria celor despre care

însă nici ei nu trebuie 
să stea cu mâinile în bu
zunare, ci să pornească pe 
un drum pe care-1 suge
răm în continuare. într-o 
discuție recentă cu dl 
loan Cionca, de la Cen
trul agricol Ilia, l-am în
trebat pe interlocutor da
că în localitate există pă
mânt nelucrat.

— Nu există. Dar popu
lația comunei este îm
bătrânită, mulți oameni 
lucrează în ramuri nea

gricole și pământul nu se | 
muncește, în întregime, « 
cum trebuie. <

— Unii proprietari de ’ 
pământ își lucrează tere- • 
nul împreună. I

— Da, dar ăsta nu e o ! 
soluție. v î

— De ce nu?
— Ar fi bine să se ere- | 

eze sole mari de teren , ca » 
să se poată munci meca- j 
nizat, să se aplice regu- » 
Iile agrotehnice. Sunt | 
mulți în Ilia care ar vrea J 
să dea o parte din pă- ■ 
mânt unui întreprinzător, I 
dar la noi încă n-au a- J 
părut asociațiile. Asta se | 
întâmplă deoarece nimeni » 
n-a dovedit inițiativă în I 
acest sens.

— Cine ar putea avea I 
o astfel de inițiativă?

— In primul rând, spe- > 
cialiștii din agricultură. I

Discuția noastră a fost J 
mai lungă, mai sus am | 
redat doar esența ei. în • 
orice caz, ideea dlui I. I 
Cionca — un bun specia- . 
list, cu multă vechime în I 
meserie — merită „rume- 
gată" de cei ce nu și-au ■ 
găsit un rol și un rost I 
precis încă. j

TRAIAN BONDOR
I

Din discuția cu specialiști de la centrul agricol 
al comunei lUa am reținut că în localitate s-au se
mănat, in toamna, anului trecut, 600 ha cu grâu și 
30 ha cu orz. Culturile au răsărit, au o densitate bună 
ceea ce relevă că punerea in brazdă a seminței s-a 
făcut in conformitate cu cerințele agrotehnicii. Faptul 
acesta se explică și prin existența in comună a peste 
70 de tractoare particulare. i

I
CONDIȚII BUNE DE INSTRUIRE

Primăria comunei Vorța a depus strădanii impor
tante pentru a asigura copiilor de vârstă școlară con
diții bune de instruire, tn 1996 s-au cheltuit peste 18 
milioane de lei pentru punerea la punct a instituțiilor 
de învățământ de pe raza localității. Toate școlile 
au fost asigurate cu lemne.

PĂRERI i

Sediul Primăriei și al Consiliului local din Dobra J 
a fost complet renovat. S-a reparat acoperișul, a fost 1 
zugrăvit interiorul, s-a rașchctat și paluxat parchetul î 
etc. In legătură cu acest fapt s-au născut două păreri, ț 
Una susține că aceste cheltuieli nu trebuiau făcute, ț 
Cealaltă — împărtășită de majoritatea populației — i 
afirma că, dimpotrivă, renovarea era necesară întrucât ? 
sediul celor două instituții trebuie să arate cât mai ! 
frumos. Este și aceasta o cale de sporire a prestigiului » 
Primăriei și al Consiliului local. Împărtășim cea de 1 
a doua părere. ț

TRAIAN BONDOR )

Lucrări edilitar-gospodărești

Mierea — un produs cu atâtea calități, căutat in piața agroaliinentară a 
Devei. Foto : ANTON SOCACI

Cuvintele din titlu au 
sensuri și semnificații di
verse, care rezultă din 
contextul in care sunt u- 
tilizate.

DOMN. Cu acest ape
lativ este desemnat, de 
obicei, un orășean care 
este îmbrăcat „domneș
te". Insă chiar dacă „hai
na îl face pe om" (și ca 
atare și pe... domn), nu 
toți domnii sunt la fel 
legali), ci există „domni 
mai mari" și „domni mai 
mici"; în acest caz gra
dul („mărimea") domniei 
este dat nu de haină, ci 
de statutul pe care îl are 
purtătorul ei, statut de
terminat, la rândul lui, 
de rolul, dar mai ales 
de funcția celui în cauză. 
In .legătură cu domnia 
mai există niște sintag
me care desemnează com
portamentul unui om. Ast
fel „s-a purtat ca un 
domn", sau „s-a purtat 
domnește cu mine" ex
primă atitudinea sau com
portamentul elevat al ce
lui în cauză (al celui ca
re s-a purtat ca atare). 
Așadar- se poate purta ca 
un domn și unul care 
nu este orășean și care 
nu este „îmbrăcat dom
nește". In concluzie, com

portamentul domnesc es
te mai important (valo
ros) decât haina dom
nească.

ȚIGAN. Este numele u- 
nei etnii, ca și cea de 
român, de german, de 
maghiar, de rus etc. Ciu
dat însă că unii din re-

Domn — 
țigan

\ 
țigan se face, de obicei, 
de către șovini, căci du
pă cum au existat și e- 1 
xistă antisemiți, există ț 
și antițigani. Este ade- . 
vărat că o asemenea a- ’ 
titudine este determina- \ 
tă de acea categorie din- , 
tre țigani care fură și 
face crime. Insă nu toți ' 
au asemenea comporta- \ 
mente.

De fapt nu substanli- ' 
vul țigan (care denumeș- ' 
te o etnie) trebuie să aibă 1 
sens peiorativ, ci com

portamentul țigănesc, com
portament care include 
și verbul „a j>e țigăni". 
Dar „a se țigăni" nu es
te un comportament doar 
al țiganilor,' ci toți, indi
ferent de nație, care dis
cută timp îndelungat în 
contradictoriu, fără a a- 
vea temei în a se con
trazice, se zice că „se 
țigănesc".

In concluzie, la cele de 
mai sus, important nu 
este să fii îmbrăcat dom
nește, ci să te porți dom
nește, după cum nu e ru
șine să fii țigan, ci să te 
comporți țigănește.

Prof. univ. dr. 
ION DRAGAN

Potrivit informațiilor pri
mite de la dl ing. Solomon 
David, de la Serviciul de 
gospodărie comunală și lo- 
cativă din cadrul Primă
riei Hunedoara, în săptă
mâna 20—26 ianuarie, în 
municipiu se execută lu
crări de curățire zone verzi 
aferente străzilor Rusca, 
Mureșului, Microraion 4. De 
asemenea, se execută tăieri 
și corecții la arbori în Mi- 
croraionul 1. Ample acțiuni 
de ecarisaj sunt realizate

Ce se întâmplă cu carnea de porc?
Un fapt, sesizat de mulți 

oameni, în special orășeni, 
este lipsa cărnii de porc 
din rețeaua de desfacere. 
Motivul acestei situații nu 
ni se spune care este, dar 
îl bănuim : Acesta nu e, 
cum ar fi înclinați să crea
dă unii, că în decembrie 
anul trecut oamenii au tă
iat porci în gospodărie și, 
deci, nu ar avea nevoie de 
carne. Adevărul este însă 
că unii au tăiat porci nu
mai de pe listă și nu în 
realitate. 

Mozaic infracțional 
de Valea Jiului

ÎNTRE PRIMII DIN JUDEȚ
Din punctul de vedere al numărului de 

infracțiuni constatate, în anul trecut, po
lițiile orășenești din Valea Jiului sunt în
tre cele mai bine situate la nivelul ju
dețului. Pe primul loc se situează Poli
ția orașului Vulcan, cu 1411 infracțiuni. 
Mai multe chiar decât unele municipii. 
Urmează apoi polițiile din Lupeni — 941 
infracțiuni, Petrila — 884 infracțiuni, U- 
ricani — 294 și Aninoasa cu 258 infrac
țiuni. De asemenea, Postul de poliție Ba
ra a înregistrat 144 de infracțiuni, ceea 
ce îl situează pe locul I între comunele 
din județul Hunedoara.

SANCȚIUNI, CONFISCĂRI
Nu mai puțin de 8898 de sancțiuni con

travenționale, din care 46 cu închisoare, 
au aplicat polițiștii din Valea Jiului în 
1996. în același timp, cu ocazia activită
ților desfășurate au fost confiscați 173 
dolari și bunuri în valoare de 5 114 000 
de lei. Plusurile constatate în gestiuni au 
fost de 426 000 de lei, iar minusurile de 
6 327 000 de lei.

REGIMUL ARMELOR Șl 
MATERIALELOR EXPLOZIVE

Infracțiunile la regimul armelor, mate
rialelor explozive și vânatului au fost 
în anul trecut în număr de 17. Dintre 
acestea, șapte la regimul materialelor ex
plozive, șase la cel al armelor și patra 
pentru braconaj. (V.N.)

de către S.C. „Helgolant 
Trans Exim" SRL Deva 
în toate zonele și microra- 
ioanele hunedorene.

Suprafața carosabilă din 
zona podurilor situate pe 
DN 68 din zona Blooming 
și străzile din microcartie- 
rul 4 sunt în atenția echi
pelor de reparații.

Lucrări de reparații la 
cămine, la canalizările plu
viale și menajere din zona 
carosabilă se execută, tot

Motivul real este aceia că 
măcelăriile de stat sau par
ticulare și-au restrâns foar-

notă
te mult achiziționarea și 
sacrificarea porcilor. Din 
ce pricină ? Fiindcă, după 
dublarea prețului la ben
zină și motorină, urmează 
un alt val de scumpiri la 
energie, și cine mai știe 

în această perioadă, pe stră
zile Ștrandului, Zambilelor, 
Ciprian Forumbescu și 
Trandafirilor.

Totodată, mai sunt în de
rulare lucrările de curățire 
a decantoarelor pentru ca
nalizările pluviale pe stră
zile Gh. Lazăr, Caragiale, 
Viorelelor, Pinilor, Tranda
firilor, Decebal, Rotarilor, 
Dacia, Mihai Viteazul, A. 
Iancu, Republicii, Traian, 
Eroilor, Transilvaniei și 
Moldovei. (C.P.) 

la ce. Așa că domnii care 
se ocupă de aprovizionarea 
cu carne de porc și-au 
pus deocamdată în paran
teză activitatea, așteptând 
să vadă cât îi costă kilo
gramul de carne, și apoi 
să salte foarte mult prețul 
de desfacere. Bineînțeles că 
vor folosi acest prilej pen
tru a-și spori cât mai mult 
câștigul. Este adevărat că 
la unitățile Comtim există 
carne de porc, dar la niș
te prețuri care-ți taie pofta 
de a le cumpăra. (Tr.B.)
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prezentanții acestei etnii 
au militat pentru înlo
cuirea acestei denumiri 
cu cea de „rom". Nimic 
mai paradoxal și mai ca
raghios. Aceasta, deoarece 
țiganii sunt o etnie mai 
veche decât cele pome
nite mai sus. Mergând cu 
consecvență pe această li
nie, a rebotezării, ar tre
bui ca cei din Bulgarei 
să se numească „bulgi", 
cei din Ungaria — „unghi", 
cei din Germania — 
„germi" ș.a.m.d.

Atribuirea unui sens 
peiorativ denumirii de
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PasiuniTinerii, dincolo 
de granițe

Pe cei mai mulțî din
tre tinerii din Satul Nou 
(Novo Selo) i-am întâlnit 
în prima seară a vizitei 
delegafiei hunedorene, rea
lizată la sfârșitul săptă
mânii trecute în localita
tea iugoslavă. Veniseră să 
asiste la spectacolul folclo
ric oferit de artiștii hune- 
doreni, o parte dintre ei, 
în special copiii, fiind ei 
înșiși membri ai unor for
mații folclorice locale și, 
în consecință, iubitori de 
folclor. Plăcerea și price
perea într-ale dansului a- 
veam să le observ și ceva 
mai târziu, cu prilejul ci
nei festive la care au par
ticipat deopotrivă gazde șl 
oaspeți ai comunității ro
mânilor din Novo Selo. Și 
poate unul din momente
le care m-a impresionat 
cel mai plăcut acolo, in 
Satul Nou, a fost felul în 
care tinerii, căsătoriți sau 
nu, știu să petreacă, reu
șind să facă astfel încât nu 
doar ei, ci și cei din preaj
ma lor să se simtă bine, 
fie și numai privind dan
sul lor înlănțuit și ritmat. 
E-adevărat că nici cei ca
re aveau primul rol in a 
întreține o asemenea sta
re de spirit nu erau mai 
prejos, foarte tinerii in
strumentiști dovedindu-se 
pe alocuri adevărați virtu
ozi. Neobosiți, aproape me
reu surâzători și plini de 
viață, era o adevărată plă
cere să-i privești ori să te 
alături acestor tineri care 
erau în stare să facă din 
,,prestația" lor un mic 
spectacol.

De altfel, se pare că în
că de pe băncile școlii sau 
probabil de-acasă copiii în
cep să îndrăgească dansul, 
cântecul, diversele activi
tăți, în general, după -cum 
reiese din cele prezentate
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' Un gând și o poantă i 
! la CLUB T

„Omul trăiește la tinerețe cu speranța, iar la 1 
i bătrânațe cu amintirile". \

I. GHICA i

\ — Mă, da galant tc-ai mai făcut ! I-ai dat gar-
. derobierei bacșiș 1000 de lei. Ce ți-a venit ? 1

— Ei, dar tu ,nu vezi ce palton mi-a dat? }

r

de dl Viktor Mihajlov, di
rectorul Școlii elementare 
din localitate; școală in 
care învață 800 de copii, 
circa un sfert dintre ei ur
mând cursurile în limba 
română. Iar dacă în pri
vința metodelor pedagogi
ce școala din Novo Selo 
se apropie mult de cea 
de-aici, activitățile extra- 
școlare la nivelul școlii u- 
nui sat par a fi mai bo
gate și mai diverse. Sec
ția de folclor a școlii are 
in' palmares numeroase și 
importante distincții obți
nute de elevi la manifes
tările de gen, cea mai re
centă fiind festivalul de 
la Slatina („Mugurașul"), 
desfășurat spre sfârșitul a- 
nului trecut (21—24 no
iembrie). Anual elevii șco
lii participă la festivaluri 
de folclor, zilele teatrului 
pentru copii, excursii și 
tabere în Româna (de obi
cei realizate prin interme
diul Ambasadei noastre la 
Belgrad). Mai mult de-a- 
cât, școala are și o publi
cație proprie, o bibliote
că în care se găsesc 1500 
de cărți în limba română, 
o librărie și chiar o bucă
tărie proprii. După absol
virea celor opt clase, ma
joritatea elevilor se în
dreaptă spre liceele cu 
diferite profiluri din Pan- 
cevo, iar după patru ani 
unii devin studenți ai fa
cultăților timișorene.

Au fost doar mai puțin 
de două zile în care, di
rect sau din cele povesti
te de gazdele noastre, am 
cunoscut o mică parte din 
viața tinerilor comunității 
românilor din Novo Selo, 
despărțiți de cei din Ro
mânia doar prin distanță, 
nu și prin ceea ce simt și 
gândesc.

GEORGETA B1RLA

I !
j UN FENOMEN ALARMANT ;

! Infracționalitatea j
I juvenilă i
• In ultimii ani se con- 
! stată o creștere constantă 
Ia numărului infracțiuni

lor comise de minori. Din 
Icele spuse recent de lt. 

col. Ioan David, coman- 
J dantul Poliției Municipiu

lui Petroșani, a reieșit că 
J în anul care ă trecut nu- 
I mărul minorilor care au 

săvârșit infracțiuni în Va- 
I lea Jiului s-a dublat fa- 
, ță de anul anterior, a- 
| jungând la 147.
; Fenomenul este asemă- 
Inător la nivelul munici

piului Deva unde, în a- 
Iceeași perioadă, poliția 

a constatat că 119 copii 
J s-au dedat la acte infrac- 
| ționale diferite. Iată și 
» câteva cauze șî conclu- 
| zii la care au ajuns cei 
» care se ocupă de acest 
I fenomen la Poliția Mu- 
* nicipiului Deva.
• Fenomenul are la bază 
J consecințele negative ale 
Iunor procese sociale de

clanșate în trecut (poli- 
J tica demografică), care 
i s-au combinat cu efecte- 
» le schimbărilor economice 
| și sociale din perioada de 
• tranziție. Este vorba de 
I accentuarea stării genera- 
* le de sărăcie, mai ales 
I pentru familiile cu mulți 

copii, lipsa unor modali- 
I' tăți viabile de protecție 

socială a acestor familii, 
J scăderea activității me- 
I diului școlar și a institu

țiilor cu atribuții în con- | 
trolul social, degradarea » 
climatului civic și dezo- | 
rientarea existentă în pe- « 
rioada restructurării so- | 
dale.

Deși în județ fenome- I 
nul „copiii străzii" nu a • 
luat prea mare amploa- ■ 
re, el există și trebuie I 
tratat ca atare. S-a con- j 
statat că majoritatea a- | 
cestora provin din fami- « 
Iii în care dezinteresul | 
pentru soarta propriului j 
copil ajunge până la si- | 
tuația limită în care el I 
este lăsat să-și procure , 
singur mijloacele de sub- | 
zistență. Ei sunt rezulta- , 
tul unor familii cu grave | 
deficiențe structurale și J 
funcționale, precum și e- > 
xistența caselor de copii I 
care nu pot suplini fa- ; 
milia în viața copilului, I 
mai ales sub aspect afec- * * 
tiv. De subliniat apoi că | 
familiile de țigani repre- » 
zintă o sursă distinctă de I 
alimentare a străzii cu , 
astfel de copii. |

costă să-ți mai dat o 
șansă ?

Ai dreptate, „viața e 
atât de mizeră încât mă 
face să mă simt un vier
me". E intr-adevăr greu 
să trăiești, să suporți du
reri, dezamăgiri, tristeți 
și deznădejde. Viața e 
un câmp de bătălie pre
sărat cu flori. Pentru a 
putea culege florile, tre
buie să dai bătălia și să 
cucerești palma ta de pă
mânt înflorit Și dacă te
mai poți bucura in fața 
unei flori atunci merită 
lupta. E șansa ta să în
cerci, nu renunța, la ea.

INA DELEANU

Important este să se în- . 
țeleagă că prevenirea de- ț 
lincvențel juvenile nu esie I 
o problemă exclusiv a po- > 
liției, ci una a tuturor in- I 
stituțiilor cu atribuții în * 
această direcție și, nu în | 
ultimă instanță, a între- • 
gii societăți. |

V, NEAGU

Teodor Gheorghe David 
este elev în clasa a X-a la 
Liceul „Avram Iancu" din 
Brad. Deși are numai 15 
ani, una dintre pasiunile 
sale cele mai arzătoare ră
mâne pictura. Doar în câți
va ani Teo, cum îi spun 
prietenii, a executat peste 
80 de lucrări în acuarelă, 
ceracolor, creion și cărbu
■WAWiVAVAWAWAY.WJAYAV.WA'AWAW

Discotecă la Simeria
De curând, tinerii din 

orașul Simeria pot să-și 
petreacă timpul liber în- 
tr-un cadru adecvat vâr
stei lor. Locul cel mai frec
ventat este noua discotecă 
„Athena", local care a fost 
amenajat de către SC „Ivo- 
niciu S." SCS. Dacă în ur
mă cu câteva luni localul

I

Anonim
Marele nostru Emil Cio- 

ran, care a trăit mereu 
urmărit de ideea sinuci
derii, spunea: „Dacă nu 
poți să râzi, poți să te 
omori. Dar câtă vreme 
mai poți râde, așteaptă, 
căci râsul este o victo
rie asupra vieții și asu
pra morții, este un semn 
că ești stăpân pe toate".

(

*
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ln viața fiecărui om 
pot apărea întâmplări ce 
aduc in suflet multă tris
tețe, durere, disperare. 
Acestea sunt urmate, în 
general, de o perioadă în 
care omul vede numai 
partea negativă a vieții, 
ajungând să i se pară viața 
o povară inutilă. Proba
bil o astfel de întâmpla
re ai trăit și tu, iar a- 
cum nu mai găsești ros
tul vieții. Dar viața noas
tră nu este ceva exterior, 
ceva impus nouă, viața 
suntem chiar noi. Ne a- 
parține în așa măsură, 
încât putem decide asu
pra ei în orice clipă. Si
nuciderea stă la îndemâ
na oricui. Poți hotărî si

ne. Primul contact cu pu
blicul l-a avut acum doi 
ani, cu ocazia unei expo
ziții la Casa copilului din 
Deva, unde a prezentat lu
crări de o ținută deosebi
tă. Culorile calde folosite 
în tablourile sale dau o 
notă artistică aparte, iar 
stilul propriu deschide dru
mul spre rafinament, ele
ganță și expresivitate. (C.P),

nu se deosebea de celelal
te, prin noua investiție rea
lizată de către dnii Liviu 
Rusu și Mihai Ivoniciu 
noua discotecă oferă tine
rilor din Simeria clipe mi
nunate pentru a dansa, a 
asculta muzică sau a-și po
vesti ofurile vieții la o ca
fea sau un Pepsi. (C.P.) 

nuciderea în orice zi a 
vieții tale, poți alege ori
ce modalitate dorești, o 
poți pregăti cu minuțio
zitate sau poți să te a- 
bandonezi unui impuls de 

moment. Doar gândindu-te 
la asta, vezi cât de pu
ternic ești ? Tu poți să 
decizi 1 Și dacă e atât de 
simplu să te sinucizi, ce te

1i

*
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In luna august albumul 
era deja gata, grupul par
ticipând la celebru] festi
val Reading (25—27 august) 
alături de formațiile: Green 
Day, Hole, Soundgarden, 
Mudhoney. Skunk Anansje, 
Teenage Fanclub, Pavement, 
Urge Overkill, Tad, White 
Zombie, Buffalo Tom, 
NOFX, Pennyws, Reef, Ash 
și Foo Fighters. Smashing 
Pumpkins participă sub 
pseudonimul Star Children 
la un single în ediție li
mitată scos de casa ‘ inde
pendentă de discuri TVT.

La începutul lunii octom
brie apare pe piață single- 
lul Bullet With Butterfly 
Wings (No. 20 în UK la 23. 
10. 1995), urmat la scurt 
timp de dublul LP „Mellon 
Collie And The Infinite 
Sadness" (No. 4 în UK la 

31 10. 1995, și a intrat di
rect pe locul 1 Billboard 
la 11. 11. 1995).

Mellon Collie And The 
Infinite Sadness este un al
bum conceptual ce conti
nuă ideile de pe Siamese 
Dream. Materialul este 
structurat în două discuri 
Dawn, To Dusk și Twilight 
To Starlight pe care apar 
atât piese rapide cât și pie
se acustice. Pe album s-au 
folosit tehnologii moderne 
din arsenalul electronic 
cum ar fi computerul și 
samplerul. Titlul albumu
lui este reprezentativ pen
tru teamul ce a participat 
la realizarea lui. Corgan 
a explorat noi teritorii li

SMASHING PUMPKINS (VII)
rice, compunând 40 de pie
se și dovedind astfel că es
te prolific. Intr-un inter
viu eL afirmă: „Când încep 

MUSIC BOX
să compun piese nu mă 
gândesc la ceva anume, mă 
relaxez și inspirația îmi 
vine în timp ce stau în fa
ța pianului. De data aceas
ta am scris piese frumoa
se, emoționante. Liric cred 
că este cel mai reușit al
bum al nostru. Mecanica 
muzicii este una iar inima 
unui grup de rock este al

• »•••••••• •••••• • »*» r *
—

ta. Nu cred că Smashing 
Pumpkins sunt doar eu. A- 
cest lucru se observă pe a- 
cest disc unde la compo

ziție au contribuit substan
țial și ceilalți componenți 
ai grupului. Am dovedit 
că suntem un grup unit și 
ceea ce ne leagă este în
săși muzica".

La realizarea albumului 
au participat ca invitați 
Audrey Riley (strings), Greg 
Leisz (chit, electrică), Barry 
Goldberg (Additional vo

cals). Echipa de asistenți 
tehnici i-a cuprins pe Jeff 
Moleski, Russ Spice, Gooch 
Adam Green (digidesign), 
Roger Carpenter și Dave 
Mannet. Mixajul a fost rea
lizat la Village Recorder 
de Alan Moulder, Flood, 
Billy Corgan și James Iha. 
Pe dublul album sunt in
cluse piesele: Tonight, To
night/ Jellybelly/ Zero/ 
Here Is No Why/ Bullet 
With Butterfly Wings/ To 
Forgive/ Fuck You (An 
Ode To No One) / Love/ 
Cupid De Locke/ Galapo
gos/ Muzzle/ Porcelina Of 
The Vast Oceans/ Take Me 
Down/ Where Boys Fear 
To Tread/ Bodies/ Thirty- 
Three/ In The Arms Of

Sleep/ 1979/ Tales Of A 
Scorched Earth/ Thru The 
Eyes Of Ruby / Stumbleine/ 
X.Y.U./ We Only Come Out 
At Night/ Beautiful/ Lili 
(My One And Only) / By 
Starlight și Farewell And 
Goodnight.

Albumul Mellon Collie 
And The Infinite Sadness 
a depășit toate așteptările 
criticilor de specialitate și 
chiar ale fanilor. De aceea 
la sfârșitul lui 1995 revis
ta americană Rolling Stone 
l-a declarat albumul anu
lui, iar pe grupul Smashing 
Pumpkins a treia trupă a 
anului. în revista Mu.»i« 
Express Sounds. Smashing 
Pumpkins figurează pe lo
cul trei la categoria Best) 
Band, (va urma)

I1ORIA SEBEȘAN
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QLeee&ltate laa atentat
La bazaaaeele aaa&Jwe?

Măsura de a se pre
schimba permisele de 
conducere auto în Româ
nia are și nu are, după 
părerea multora, o moti
vație bine întemeiată de
oarece nu de mult s-au 
preschimbat din mers per
misele vechi, de aceea O 
mare parte a populației 
n-a înțeles-o. în consecin
ță. ea a stârnit multe ne
mulțumiri, cei In cauză 
considerând-o antisocia. 
lă <cu toată motivația pe 
tare o aduce 
de interne).

1. Pentru o 
celuloid de 5/7 
re sunt imprimate date
le personale cu o fotogra
fie executată sub toată 
critica, se percepe o ta
xă de 37 000 de iei achi
tată la B.C. înainte.

2. Deși este necesară 
doar o singură fotografie 
de 3x3 cm firma Mitsu
bishi, singura abilitată de 
I.G.P. în acest scop, exe
cută obligatoriu 6 foto
grafii Ia un preț exagerat 
de mare de 14 000 de lei 
(acum, după 1 ianuarie 
— la 15 000 de Iei).

3. Toți cetățenii din ju
dețul Hunedoara posesori 
de permise sau în curs 
de a deveni posesori sunt

obligați să se deplaseze 
dintr-un colț al județului 
la reședința din Deva, de
oarece fotografii profe
sioniști din orașele jude
țului nu au abilitarea să 
execute asemenea foto
grafii. ci numai la Deva 
sau Petroșani.

Mai mult decât atât, fir
ma Miron din Deva, au
torizată să execute ase-

15000 lei, să faci 2—3 dru
muri la Deva care costă 
destul de mult, aproxima
tiv 10 000 lei x 3 drumuri 
— 30 000 lei, a.Ș3 că chel
tuiala unui posesor de 
permis poate să ajungă 
până la 100 000 de lei da
că mai ținem cont și de 
zilele de muncă pierdute.

Un exemplu de sfidare 
a cetățeanului este un fapt

MUMțMk A.

Cuvântul liber
jmuJlUUUMUQDDU

ministrul

bucată de 
cm, pe ca

CUM SPRIJINIM MEȘTEȘUGARII 
ȘI MICII MESERIAȘI

menea fotografii, nu are 
hârtie. Zeci de cetățeni au 
venit la Deva numai cu 
acest scop de mai multe 
ori și n-au reușit să fa
că fotografiile necesare.

Mă întreb, și 
se întreabă toți 
fii profesioniști 
deț și din țară 
cetățenii, cine a 
această inițiativă 
nisterul de Interne deoa
rece s-a transformat în- 
tr-o batjocură: să achiți 
la bancă 37 000 lei, să plă
tești 6 fotografii (deși es
te nevoie de una), cu

ca mine 
fotogra- 
din ju- 
și chiar 
fost cu 
din Mi-

petrecut în zilele de 18 
și 20 decembrie 1996. când 
în ziarul „Cuvântul liber" 
apare vestitul anunți 
„NOU! FOTO-PRINT Fo
tografii pentru noile per
misa de conducere în doar 
70 de secunde execută 
FOTO Miron, bdul De- 
cebai nr. 22 Deva", dar 
la susnumita unitate nu 
era hârtia necesară. Sem
natarul acestor rânduri a 
fost prezent la discuția _ 
mai multor cetățeni din ‘ 
Hațeg pe această temă. 
Am întrebat-o pe dna 
Grațiela Oana șefa de u-

nitate despre această si
tuație neplăcută. Ia care 
a răspuns: „nu noi dăm 
anunțurile ci Firma Mi
tsubishi și tot ei trebuie 
să ne trimită hârtia ne
cesară. dar cu toate in
sistențele noastre telefo
nice ne creează mari 
greutăți și ne pun în si
tuații de rușine și com
promisuri cu clienții". Ce
tățenii nemulțumiți s-au 
mai adresat și organelor 
de poliție dar dumnealor 
nu pot sau nu vor să dea 
explicații.

Presa și televiziunea au 
mai încercat să avertize
ze Ministerul de Interne 
despre aceste anomalii dar 
până în prezent nu s-a 
sensibilizat nimeni.

Fotografii profesioniști 
pot executa aceste foto
grafii Ia un preț mai mic 
și mai de calitate. De ce 
nu-i bună hârtia româ
nească? Până acum a fost 
bună.

Președintele țării a pro
mis în campania electora
lă că va sprijini mește
șugarii și micii meseriași 
din țara aceasta. Să ve
dem cumi

AUREL ANCA, 
consilier independent 
Consiliul local Ilațeg

I

VORIA - IN ACEASTĂ IARNA IARĂ ZĂPADĂ
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M^DEX
Cel mai mare distribuitor en gros din țară 

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT 
VEST
de

sortată 
parenți

couri

din

vS oferă:
50 de sortimente de îmbrăcăminte 
cea mai bună calitate (în saci trans-
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peste 
de 
de 5—10 kg): 
cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, țri- |

9 
pulovere, geci I
sacouri, baloane, paltoane ■?»*•.

Toate sortimentele de sezon disponibile J 
stoc! |
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NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE!
• baloți mari, nesortaț', presați între 350— 

400 kg.

• Pilonii vieții oamenilor • Fala gospodarilor 
vrednici — animalele • S.C. „Devii" S.A. Deva — 
«in partener neserios • Schimbarea prin continuitate 
• Vorțcnii se leagă mai strâns de lume • Doleanțe

|1 Vorța — ca șl alte comu
ne de munte — a cunoscut 
și ea. In special în anii 
dictaturii, fenomenul de- 
populării. Oamenii, în spe
cial tinerii, au coborât mai 
la vale ori s-au stabilit la 
orașe. în speranța unui trai 
mai bun. Că au atins acest 

• țel nu are importanță, dar 
rezultatul respectivului 
proces este că, în prezent, 
in cele șapte sate ce alcă
tuiesc comuna, trăiesc cir
ca 1380 de suflete In 300 

I de gospodării.
Viața vorțenflor are la 

baza doi piloni. Unul este 
mineritul, aproape toți oa. 
menii în putere fiind în
cadrați în activitatea ce a- 
re ca scop șl rezultat scoa. 
terea fa lumină a bogății- 

i lor oe există In pântecele 
[ munților. In subteran ori 
| la suprafață, ei se dovedeso 

harnici și pricepuțl. ceea 
ce aduce familiilor venituri 

, importante. Al doilea pi
lon este agricultura. în 
Vorța pământul este puțin, 
ca și producția ce o dă. Dar 
localitatea are suprafețe 
întinse de fânețe și pășuni, 
in aceste condiții este fi
rească orientarea oameni
lor spre creșterea animale
lor. Și în acest domeniu 

1 vorțenii se dovedesc des
toinici. în prezent, cum 
ne-a spus agentul agricol 
Argentina Marian, în co
mună există 83o de bovi
ne. 500 ovine. 4W porci 
ș.a. Ajungând ia Vorța pe 
la mijlocuL lunii ianuarie, 
am văzut în ogrăzile gos- 

i pc'’--i,nr foarte mult fân.

îrtcă o dovadă a hărniciei 
și a grijii deosebite ce o 
poartă animalelor. Dumi
tru Crăciun (Coaja), Petru 
Radovici (Certeju de Jos), 
Aurel Petrescu (Vorța), Va
lentin Piomalinschi (Valea 
Poienii), Aurel Tămaș (Vis- 
ca). Marian Alba (Lunc- 
șoara) și mulți alții se pot 
lăuda — dar nu o fac — 
cu bogăția ce o au în 0- 
gradă.

Evident, creșterea anima
lelor aduce oamenilor ve
nituri importante, prin vân
zarea în târguri sau la mă

care, la alegerile locale din 
vara anului trecut, nu a 
votat schimbarea. în cele 
maj Importante funcții ale 
comunei i-au reales pe cei 
care le-au deținut și înain
te. Di Ioan Honae a rede- 
venit primar, dl Demian 
Miclauș, viceprimar. De alt
fel la Primărie lucrează 
trei oameni ce poartă nu
mele Miclauș, la vicepri
mar adăugându-se secreta
rul consiliului local și con. 
tabilul șef al acesteia. Fap
tul acesta nu are nici o 
importanță în activitatea 
Primăriei. Dimpotrivă, cei 
trei Miclauș și primarul co
laborează foarte bine, toți 
acționând în sensul atinge
rii intereselor localității și 
ale oamenilor ei- Pe aceas. 
tă cale, prin colaborare și

1380 DE SUFLETE ÎN 300 DE GOSPODARII

celării particulari a viței
lor, purceilor, ca și a ani
malelor mari, prin valori
ficarea laptelui. Vorța fiind 
situată la distanță impor
tantă față de cel mai a- 
propiat oraș, puțini pose
sori de animale duc lap
tele la piață, fiindcă trans
portul cu autobuzele cos
tă din ce în ce mai mult. 
Marea majoritate ii pre
dau Ia centrele de colec
tare din Vorta și Visca, ale 
SC „Devii" SA Deva. Vi
zavi de acest fapt, oame
nii sunt nemulțumiți de 
societatea care le ia lap
tele căci îi plătește după 
2—3 luni, dovedindu-se un 
partener nu prea serios.

Vorța este, presupunem, 
singura comună din județ

unitate deci, echipa care 
a condus și conduce comu
na a înregistrat câteva reu
șite. Cea mai importantă 
dintre acestea este asfalta
rea drumului între satul 
Sîrbi șl localitatea de re
ședință a comunei. A mal 
rămas de turnat asfalt pe 
o distanță cu ceva mai ma
re de 1 km. Se speră că șl 
aceasta va fi asfaltată în 
acest an. Promisiuni în a- 
cest sens există. în acest 
fel se va finaliza o veche 
doleanță a vorțenilor care 
se vor lega mai strâns de 
localitățile din jur, de via
ța județului și a țării. In. 
tre reușite se înscrie și re
pararea Școlilor, căminelor 
culturale, a altor clădiri 
de interes public, repararea

de drumuri. întrebarea ca
re se pune este de unde a 
avut Primăria bani pentru 
a realiza ceea ce am con
semnat mai sus și multe 
altele? Răspunsul este sim
plu: de la bugetul de stat. 
Ia care se adaugă ajutorul 
primit de la unitatea mi
nieră, participarea cetățe
nilor ș.a. Primarul, vice- 
primarul și ceilalți lucră
tori al primăriei au venit 
și vin foarte des la Deva, 
la Consiliul județean în 
special, și insistă cu per
severență să primească 
fonduri. O fac în interesul 
oamenilor îndeplinindu-și 
astfel, spre cinstea lor, 
mandatul încredințat de ce
tățeni. Și obțin.

în această iarnă fără ză
padă la Vorța oamenii își 
văd de ale lor. De munca 
în mină, de animale și 
multe altele. Politică nu 
fac decât foarte puțini. Au 
câteva doleanțe pe care Ie 
ridică în atenția celor ce 
pot da o mână de ajutor 
pentru a fi îndeplinfte. Ia
tă câteva: • Cei din satele 
Visca și Valea Poienii sunt 
nemulțumiți de faptul că 
magazinul comercial din lo
calitate este închis de cir
ca doi ani, fiindcă nu se 
știe cui aparține, deși oa
menii din satele respective 
l-au ridicat cu banii și bra
țele lor • în comună exis
tă un sat — Dumești — șl 
două cătune — Poiana și 
Podeni — neelectrificate. 
Primăria cere sprijin pen
tru a duce curentul elec
tric și în casele oamenilor 
de aici. în încheierea aces
tor rânduri aș menționa a- 
firmația susținută de cel 
din fruntea comunei: Altă 
șansă decât aceea de a lu
cra în echipă, nu există.

TRAIAN SONDOR

ALEGEȚI CALITATEA !
Birouri:

luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. luliu Maniu. nr. 6 
tel.: 064 — 194030. 193493.
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți! 

Depozit:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitat!-ne si vă veți convinge că a meri-
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Magazinul VALENTIN
Situat în Deva (zona Casei de cultură), vă oferă 
gros și en detail produse import Italia, de foarteen

bună calitate și la cele mai mici prețuri:
• paste dc zugrăvit lavabile și semilavabile, 

izolanți acrilici antimucegai, role do zugrăvit, co-
• loranți, chituri pentru zidărie și

• vopsele auto poliuretanicc 
« zate executate la comandă după

accesorii pentru vopsitorie auto ;
• vopsele de ulei care pot fi executate și Ia 

comandă în orice nuanțe;
• haituri, lacuri pentru lemn incolore și colo

rate :
• vopsele de ulei, lac de parchet, nitrolacuri 

și diluanți produse de Compania Kober — Rolac 
Piatra Neamț, la cele mai bune preturi;

• plante naturale șl artificiale, aranjamente 
I florale, care se execută și la comandă.
9

I
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I
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Imănță categoria biologică elită și 11, 
înrilo fnarto nmrltirtîvo cî TIaqÎi**
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lemn, aracet; 
simple și metali- 
paletar de culori.

Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, iar sâm
băta între 10—14.

CULTIVATORI DE CARTOFI!
Numai prin schimbarea o dată la doi ani 

seminței, puteți dubla producția la hectar.
S.C. SANSERE SĂNTANDREI

Vinde, la sediul societății, cartofi de să- 
din so

iurile foarte productive Sânte și Desiree, la pre
țul de 1500 lei/kg. Se accrdă certificat de 
recunoaștere eliberat de organele autorizate. 
Cumpărați acum, tn primăvară prețul va fi 
mult mai mare. Informații la tel. 66 11 80.

(576)

a

ACUM. CU NOILE TARIFE 
LA TRANSPORT. ESTE CAZUL 

SA AVEȚI 
PROPRIA MAȘINA PENTRU MARFĂ: 
• AUTODUBA WOLWO F 6, cu Termoking, j 

preț 50.000.000 lei.
J Relații la telefoanele : 069/217856 ; 069/
I 216021; 069/553570. (28)
9

! S.C. SIMCOM FLORA S.R.L. HAȚEG — ȘTEI

| Telefoane: 232816; 770082.
Vinde en gros și en detail, prin magazinele 

| sale din orașele Hațeg, Petroșani si comuna 
jPui 
9 
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• haine import;
• încălțăminte import;
• alte produse electrice si electrocasnice 

SECOND HAND.
Prețuri foarte avantajoase.
Import Suedia, Olanda, SUA. (7517)
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Șl flăm de Ia Poli fia municipiului Deva
STUPEFIANTELE

In câteva rânduri vă a- 
ucem astăzi la cunoștință 
acțiune mai deosebită a po- 
iei rutiere din Deva. Avânc’ 
ate că un anume auto- 
lirism transportă stupe- 
ante, polițiștii au reușit 
î scurt timp să blocheze 
;spectivul autoturism. Au 
rmat verificările. S-a 
snstatat că cele trei per

soane. existente in auto
turism, cetățeni străini, 
transportau 1,2 kg de co
caină. Toți au fost reți
nuți și sunt cercetați în 
stare de arest. (V.N.)

SANCȚIUNI 
CONTRAVENȚIONALE

Pentru abateri de la re
gulile de circulație, în a- 
nul trecut, lucrătorii bi

roului poliției rutiere din 
cadrul Poliției Municipiu
lui Deva au aplicat mai 
bine de 10 000 de sancțiuni 
contravenționale, din care 

8615 conducătorilor auto iar 
restul celorlalți partici
pant! la trafic: pietoni, 
bicicliști, căruțași. In a- 
ceeași perioadă au fost 
descoperite 202 infracțiuni, 
cele mai multe la regimul 
circulației rutiere. (V.N.)

i S. C. „SIDERMEP S. A. CĂIAN
Cu sediul în Călan, strada Furnalistului, nr. 17 

Organizează

LICITAȚIE PUBLICA

Uniunile culturale și corporațiile 
de constructori

Am spus la începuturile 
trialului că, datorită per
cuțiilor uniunile cultu- 
de române își desfășurau 
ctivitatea disimulat în 
idrul corporațiilor de 
instructori și folosind 
mboluri proprii muncii 
:estora. Așa se face că 
i corporații existau două 
itegorii de afiliați: cei 
dmiși de drept pentru 

■ia și menirea lor și 
n -cceptați? adică meni
rii lojelor masonice. De 
ipt denumirea de mason 
a aici se t-age, de la 
darie, construcție. Mâ
inii se revendicau deci 
i și constructori ai edi- 
ciului deplinei umanități, 
acă sensul lor umanist a 
ist împrumutat eorpora- 
ilor de constructori, ma- 
ifestările lor arhitectu

rale au avut expresii sim
bolice absorbite de la cor
porații.

Geanta de scule, ca sim
bol, semnifica autoritatea 
și disciplina în interiorul

considere deasupra seme
nilor săi și astfel să-i do
mine.

Planșeta de desen sim
boliza planul de muncă de 
care trebuia să se țină

MASOMKM
l |le9enda] AdevăT] |

ordinului.
Echerul, perseverența, 

perfecțiunea intelectuală și 
morala.

Compasul era emblema 
înțe'^"'';unii - rv'nderării
în gând ți acțiune.

Polobocul nivela cu bula 
de aer) semnifica corec
titudinea și aplanarea ori
căror imperfecțiuni. Sim
bolul respectiv atenționa 
că nimeni nu trebuie să se

inițiatul și sugera perse
verența în munca sa.

Șorțul de zidar relevă 
hărnicia, poziția în ordin, 
exprimă conceptul că ini
țiatul era gata să rămână 
credincios jurământului său 
închizând în inima sa pro
priile pasiuni șl prejude
căți. El își subordona toată 
activitatea minții pentru a 
înțelege doctrina masonică.

(va urma)

deschisă cu strigare conform Legii nr. 58/1991, H.G. nr. 634 și H.G. 
nr. 758/1992 pentru vânzarea activului:

CENTRU DE RĂCORITOARE, format dintr-o clădire cu spații pen
tru birouri, situat in strada Furnalistului, nr. 17.

Prețul de pornire a licitației este de 12 980 000 lei cu TVA.
Licitația va avea loc în data de 27 februarie 1997, ora 10, Ia sediul 

societății.
Dosarul de prezentare a activului și criteriile specifice pentru pre- 

selecția participanților la licitație pot fi consultate zilnic la sediul so
cietății, între orele 7—15.

Alte relații se pot obține la telefon nr. 730560 sau 730561, interior 
554 — dna ing. Cimpoeșu Teodora.

Pentru preselecția participanților la licitație, ofertanții vor depune 
la sediul societății până la data de 17 februarie 1997 documentele pre
văzute de H.G. nr. 758/1991. |

Lista cu ofertanții acceptați pentru a participa la licitație va fi afi- l 
r șată la sediul societății până la data de 24 februarie. I

Ofertanții selecționați vor depune până la data de 24 februarie, ora 
15, la casieria societății:

— taxa de participare — 100 000 lei, fără TVA;
—- garanția de participare de 10 Ia sută din prețul de pornire a 

licitației.
in prețul de pornire a licitației este inclusă valoarea terenului. (29)

La biserica ortodoxă 
din comuna Romos a 
avut loc ridicarea unui 
parastas la împlinirea a 
doi ani de când un dis
tins fiu al satului și un

nitate, pe care i-au pe
cetluit-o rosturile îm
plinite prin truda vieții 
sale. Și acest suflet în
flăcărat, continuator al 
marelui său dascăl pe

putere. In mijlocul lor a 
rămas duhul Lui plutind 
mai departe asupra a- 
cestora spre a le asculta 
cântecul în amurguri de 
toamnă, glasul copiilor

O tulită. eMwnwa
cetățean de onoare al 
Municipiului Cluj a pă
șit in eternitate. Profe
sorul Dr. Niculae Stăn- 
cioiu. Despre personali
tatea acestuia ne vorbește 
însuși înscrisul de pe una 
din plăcile de marmură 
lipite pe crucea ce-i stră
juiește mormântul:

„Cinstl-vom de-a pururi, 
memoria 

Celui care a întemeiat 
la Cluj 

Institutul Inimii, care-î 
poartă numele 

Și a dat speranța 
inimilor bolnave 

Ale acestui veac. 
Medic erudit și distins 

dascăl, 
patriot înflăcărat, suflet 

sensibil 
și minte înțeleaptă. 
Va fi mereu în gândurile 

noastre 
Pentru că aceia care 

trăiesc astfel. 
Trăiesc veșnic.

INSTITUTUL INIMII" 
Orice alte cuvinte ros

tite despre „IȚA", cum i 
se spunea In familie, mi 
se par de prisos în a-l 
caracteriza. Călător ne
biruit, a pășit In Eter-

care l-a stimat și prețuit, 
regretatul profesor dr. 
Aurel Moga, a înțeles 
chemarea de dincolo a 
acestuia, căruia i-a re-

Un distins fiii 

al satului 

Romos

luat munca în mijlocul 
Ardealului, la Cluj, unde 
a întemeiat o școală mo
dernă de cardiologie ro
mânească, cunoscută astăzi 
nu numai pe plan națio
nal, ci și în afara ho
tarelor țării.

Acolo unde i-au zbur
dat pașii copilăriei în 
„satul" cu oamenii lui 
harnici, onești și iubitori 
de Dumnezeu, glie și 
Neam s-a întors spre a-și 
innoi seva dătătoare de

plecați cu colindul, jocul 
călușarului, târgurilor de 
la capul mormintelor, 
cântecul mierlei din luncă 
și foșnetul doinit al frun
zelor din păduri, de care 
a fost atât de legat su
fletul lui.

l-a fost atât de drag 
satul, încât se spune că 
un vlădică al bisericii 
ortodoxe, căruia Iță i-a 
redat speranța de viață, 
a venit în .nod special 
să-i cunoască plaiul na
tal despre care Profeso
rul îi vorbise cu atâta 
însuflețire.

Cu moartea Lui s-a co
borât în mormânt o păr
ticică din fiecare. Șl in 
acea zi, ce și-a îmbrăcat 
parcă înadins haina po
somorâtă a iernii, fiii sa
tului Romos au urcat la 
bisericuța din deal, unde, 
cu inimile încărcate de 
triștele, au îngenuncheat 
alături de Anucuța, Oana, 
Horia, Tudor, mănunchiul 
familiei, și mulțî alții 
veniți, spre a-și aduce 
prinos de închinăciune, 
la groapa Celui ce a ră
mas în sufletele tuturor.

MIRCEA TARCEA
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BANCA TRANSILVANIA
Vă oferă acum CECURILE DE CĂLĂTORIE IN VALUTĂ THOMAS 

COOK.

Iată câteva din avantajele cecului în valută:
— pe baza lui se pot efectua plăți în orice valută;

— este cea mai sigură și mai modernă modalitate de păstrare a va
lutei în călătoriile dumneavoastră;

— vă economisește timpul și e ușor de folosit; ț
— împiedică încasarea sumelor de către o altă persoană in caz de V

pierdere sau furt; i
— cecul se poate obține prin depunerea la ghișeele BĂNCII TRAN- '

SILVANIA a sumei, în numerar, în orice valută; J

— încasarea în străinătate se poate face atât la bănci, cât și Ia ma- V
gazine, hoteluri și restaurante. i

Cecul de călătorie Thomas Cook este acum portofelul dumneavoastră I 
de valute. Utilizați-1 prin Banca Transilvania! (33) '

-.......... ■■ -■ ■■ - I

Banc Post $. A., filiala Hunedoara ;
1 Scoate Ia ț

[_LJCITATHE PUBLICA ;
imobil, situat în Hunedoara, str. Viorele, nr. 4, bl. 10, ap. 22. re- ' 

prezentând un apartament cu 2 camere. '

Licitația va avea loc in data de 30 ianuarie 1997, ora 10, la sediul ( 
Judecătoriei municipiului Hunedoara — biroul executori judecătorești. \

Informații suplimentare, la sediul băncii din Hunedoara, str. 22 De- ' 
cembrie, nr. 7, tel. 717345.

l Preț de pornire: 5 000 000 lei.

*•>*«« •:-:rX<<\vX-:->:-x-Xtz:->x-x->;-XxX;x;Xx:::yx;x;:v::X;:x::::Xyx<:X;:

NUL IX • NR. 1811 • MARȚI, 28 IANUARIE 1997



<

a cotidian independent CS3EEE

feîdJHHUAU
VANZARI —
CUMPĂRĂRI

• Vând casă Petroșani
sau schimb cu apartament 
Deva — Hunedoara. Vând 
imobilă stil (sufragerie, 
dormitor) stare foarte bu
nă. Tel. 721610, după ora 
;16. (97734)

• Vând sau schimb casă
nouă cu grădină mare (un 
ha) la șosea, sat Ormin- 
dea, cu apartament central 
trei sau patru camere. In
formații tel. 213189, de Ia 
1(1—18 și 218428, după ora 
18. (7871)

• Vând apartament două 
camere lângă Astoria, hol 
central. Tel. 624870. (7713)

angajează agent comercial 
pentru municipiul Deva, 
28—45 ani, dinamic, dor
nic de afirmare. Oferim 
seriozitate, carte de muncă, 
salariu de bază plus comi
sion atractiv. Relații la tel. 
01/3306385. (F)

• SC Autocentrum 
Deva cu activitate în 
service auto angajează 
electrician în domeniu, 
fel. 216863. (7703)

• Partener Exim Prcst 
execută hidroizolații, con
strucții, amenajări interi
oare, instalații sanitare, 
electrice, negociabil. Tel. 
230656. (7677)

• SC Darian Prcst SRL
Orăștie, str. Mureșului, bloc 
10/42, tel. 054/647610 bi 
roii, 054/642001 acasă. Exe- 
cit.j •' a.eie p. estâri 
de servicii: contorizări de 
energie termică (încălzire 
apă caldă menajeră), auto
matizări procese industri
ale, instalații electrice in
terioare, proiectare, consul
ting în domeniile de mai 
sus. (7455)

COMEMORĂRI
• Au trecut 9 ani de 

când
HAICU GHEORGHE 

a plecat dintre cei dragi. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia. (7873)

DECESE

• Cu adâncă durere 
fiul Nelu, nora Matia 
și nepoata Claudia 
anunță decesul bunu
lui lor iată, socru și 
bunic

BAJA N1COLAE 
in vârstă de 82 ani 
înmormântarea are loc 
în cimitirul ortodox 
din str. M. Eminescu 
azi 28 ianuarie la ora 
14. Corpul neînsuflețit 
se află depus la casa 
mortuară. Dumnezeu 
să-l odihnească. (7725)

BANCA DE CREDIT COOPERATIST S.A.
FILIALA ORĂȘTIE

scoate la

• Vând casă cu anexe 
și mașină de cusut Singer. 
Tel. 667134 Certej. (7712)

• Vând casă, două băi, 
telefon, grădină, șură, grajd, 
zonă centrală, posibilități 
privatizare și gaz. Rapoltu 
Marc. 121, tel. 660674.

(7709)

• Vând Ford Sierra 2,0 
benzină, înmatriculat; te
ren intravilan plus proiect 
casă 1330 mp, sat Bejan. 
Te). 230795, după ora 16.

(7529)

• Vând Mercedes înma
triculat model 1974. Infor
mații tel. 617376 sau 628407.

(7874)

• Cumpăr cântar elec
tronic cu sau fără memo
rie. Tel. 054/661930. (7695)

• Vând urgent casă Să-
ulești, nr. 75, poziție deo
sebită. Relații tel. 660125, 
după ora 19. (7716)

• Vând vacă gestantă
luna 7 și cazan încălzire 
apă Ia baie. Deva, Victor 
Babcș, ur. 32. (7715)

• Cumpăr porci pentru
sacrificare peste 90 kg. Re
lații la tel. 232214, între 
8—15 și 211443, orele 18— 
21. (7589)

• Fiat Ritmo .CE, 1500 
cmc, 1980, 3500 DM; 069/ 
<25129, după ora 16. (7708)

• Spray contra ejaculă. 
| rii rapide. medicamente 
I îpotență, frigiditate, zahăr

afrodisiac. 01—6376273. 
(7241)

• Vând apartament ul
tracentral etaj I. bdul De- 
ceb.il, Tel. 611446; 216608.

(7732)

• Vând birou pentru se- 
*4liu firmă, 15 mp, ultra- 
, central, 2500 mărci, nego-

oiabH. Deva, tel. 650322.
(2362)

• Vând Ford Granada,
înmatriculat, 1981, 1500 
mărci, negociabil. Tel. 
651077. (2363)

ÎNCHIRIERI

• închiriez masă biliard 
șl joc mecanic distractiv 
Informații tel. 054/660091.

(7528)

• Ofer pentru închiriat
apartament două camere 
ultracentral. Tel. 614986, 
orele 17—19. (7872)

• Colegii Școlii Generale 
2 Orăștie sunt alătur; de 
familia Paraschiv în di
ficila încercare cauzată de 
pierderea minunatului co
leg

P1RASCIIIV IOAN 
(7456)

• La trecerea în c- 
ternitate a celui care 
a fost

PLETER GIIEORGIIF 
din Bârsău 

un ultim omagiu din 
partea surorii Maria, 
cumnatului Milidon și 
a nepoților Geta, Ll- 
viu, Adina și Doru. 
Odihnească-se în pace. 

(7731)

* 
I* 
I 
î
I«
I*

* I« I«
f N. Titidescu, nr. 22. Preț pornire: 35 000
* lei.

— Casă, curte și grădină — Orăștie,
* Viilor, nr. 10. Preț pornire: 20 000 000 lei. 1

Licitația are loc în data de 31. 01. 1997, Ia '
* sediul Judecătoriei din Orăștie — birou execu-'’
t tnr îiirlprstinmcr nrn IO 1 ■

ic'I'Tjzl rjrxriE-
Următoarele:
— Casă, curte și grădină — Orăștie,

n

str. 
000

str.

DIVERSE

• Colegii de la O- 
ficiul de Calcul al 
Direcției de Telecomu
nicații Hunedoara sunt 
alături de colegul lor 
Ferenc Eickes în mo
mentele de grea sufe
rință pricinuite de 
decesul tatălui și-i 
transmit și pe această 
cale sincere condo
leanțe. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace.

(7726)

• Cu adâncă durere 
în suflet, soțul Aurel 
anunță moartea ful
gerătoare a dragei lui 
soții

SANDRU TECLA * 
înmormântarea are 

Joc miercuri. 29 ia
nuarie 1997, în satul 
Trestia, ora 13. (7738)

* tor judecătoresc, ora 10. 1
Relații Ia BANKCOOP S.A. Orăștie, tel. 

*647565 sau 647456.♦ I 
î
«
î 
î

î*i
I

BANCA DE CREDIT COOPERATIST S.A. 
FILIALA ORĂȘTIE

scoate 1a

[

k

Următoarele:
— Casă, curte și grădină — Ruda, nr. 77. î

n nnn haa i«,î

— Casă, curte și grădină — Peștișul Mare, 1
—- — : ’----------- r ,----------  . — — — »
— Mobilă sufragerie Luxor, televizor co- 1

I Preț pornire: 9 000 000 lei.
— C - - • - ”|g

i nr. 193. Preț pornire; 7 500 000 lei.
« --------- -------—-----------------, ------ —— — --
ț lor Samsung, video GVS, mașină spălat auto- - 

4» f LT< înn/lnnwo nit»

• Prin sentința ci
vilă nr. 2914/1996 pro
nunțată de Judecăto
ria Hunedoara în do
sarul nr. 2818/1996 a 
fost desfăcută căsătoria 
dintre Chira Gheorghe 
și Chira Ileana-Voi- 
chița.

Hotărârea a fost dată 
cu ape) în 30 de zile 
începând cu data pu
blicării. (097336)

• SC Agromec SA De
va își anunță beneficiarii 
de intenția de majorare 
a tarifelor la lucrările a- 
gricole mecanizate începând 
ai dala de 25. 02. 1997.

(7711)

• Patronul firmei Cur
ma Com Ilia aduce mul
țumiri conducerii SC Ha
ber Internațional Hațeg 
pentru deosebita organi
zare a contractelor pentru 
anul 1997. (7717)

• SC Adacon; Plus SRL 
Hațeg anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a atelierului de ja
luzele de pe strada Ciprian 
Porumbescu, nr. 3. Toate 
sesizările și reclamațiile se 
primesc în termen de 15 
zile de la data publicării.

(5159)

• SC Agromec SA Hu
nedoara anunță intenția de 
majorare a tarifelor la 
lucrările agricole datorită 
creșterii prețului Ia com
bustibil. (5620)

• Cu adâncă durere 
în suflete soția Ele
na. fiul Ionuț și pă
rinții Ioan, Cătălina, 
Luncan Petru și Ele
onora aduc mulțumiri 
celor care au condus 
pe ultimul drum în 
data de 22 ianuarie 
pe ce! care a fost unJ 
om de o aleasă ome
nie

POPA DOINEL 
din localitatea Sârbi, 
Ilia. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace, (7718)

• Regrete eterne, 
lacrimi nesfârșite pen
tru minunata noastră 
mamă și bunică 

ȘANDRU TECLA 
care ne-a părăsit prea 
curând.

Fiul Janel, nora Ro- 
dica și nepoții Dani 
și Radu. (7738)

• Nu putem expri
ma în cuvinto sufe
rința noastră pentru 
pierderea iubitei ma
me și bunici 

ȘANDRU TECLA
Nu te vom uita 

niciodată!
Familia Frențoni 

Dionisie și copiii.
(7738)

BANKCOOP S.A., FILIALA HAȚEG

Scoate la

Apartamentul cu 2 camere, situat în Călan, 
Bradului, bl. 15, sc. 1, ap. 21.

Preț de pornire: 3 450

va avea loc înLicitația
1997, ora 11, la Judecătoria 
mera executori judecătorești.

000 lei.

ziua de 31. 
Hunedoara,

• Vând armă vânătoare 
42, licență belgiană. Hu
nedoara, G. Coșbuc 19, tel. 
714080, între orele 16-—20.

(5619)

• Vând pui Boxer și
Lada Niva, tracțiune 4x4. 
Hunedoara, bdul Decebal 
6, tel. 716465. (5621)

«
OFERTE DE 

SERVICII

• Firmă româno — a- 
ustriacă, importator direct,

• SC Orăștie Trans SA 
Orăștie vinde acumulatori 
12 x 70, 12 x 170, import 
Israel, licență SUA. Fi
xează zi de licitație pe a- 
nul 1997, în fiecare zi de 
vineri, ora 10. Angajează 
patru mecanici auto și 
șase șoferi. » Intenționează 
majorarea tarifelor de 
transport marfă și călători, 
prestări servicii, începând 
cu 1. 03. 1997, 1. 04. 1997, 
Adaosul comercial practi
cabil zero — 30 la sută.

(7454)

——- - -----

matică, fax Sharp — Hunedoara, str. George 
lEncscu, bl. 84/17. Preț pornire: 2 000 000 lei. 
] Licitația are loc în data de 29. 01. 1997, 
( la sediul Judecătoriei din Hunedoara — Birou 
f executor judecătoresc, ora 10. 
fi.
î647565 sau 647456.
*
2
2
2
2 101, jud. Hunedoara.

Sunt convocați la adunarea generală a 
| ționarilor ce va avea loc în data de 15. 
21997, t>ra 10, la sediul societății, cu următoarea 
2 ORDINE DE ZI:
2 1. Discutarea și aprobarea bilanțului pe
2 anul 1996.
2 2. Stabilirea bugetului de venituri și chel-
2 țuicii si a programului de activitate pe anul 
21997.
2
2 cietății prin majorarea capitalului social 

tragerea unui acționar.
4. Diverse,

-----  j----------------• ---------
Relații la BANKCOOP S.A. Orăștie, tel. i
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3. Modificarea actelor constitutive ale so- • 
și re- Ț

ACȚIONARII S.C. „GAZ HAȚEG” S.A. 
Cu sediul în Hațeg, str. Victor Babeș, nr.

ac-
II.

1
2
2
2
i■r

■
I

(7529)i
•
I*

admi- »
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ca-

Informații suplimentare la telefon 770030 
Hațeg, sau 712438, Judecătoria Hunedoara.

(7733)

CONSILIUL LOCAL ABRUD
Prin S.C. „ABRUDELUL” S.A., ca

ț nistrator,
Scoate la licitație, tn data de 1. 03. 1997,

* ora 10, întocmirea studiului de fezabilitate, mo- 
♦demizarc centrale termice și rețele de distri-

1 j
j 1997, la Consiliul Local Abrud.
2 Informații privind studiul de prcfezabilitate ? 
J și alte relații se pot obține de la Consiliul Lo- * 
2 cal Abrud, str. Piața E'—? 
2780519 și de la S.C.
2 str. D. Gherea, nr. 2,
2 fax 780988.
I

j buție agent termic, oraș Abrud.
Sursa de finanțare: bugetul de stat și local. 
Ofertele se depun până în data de 3. 03.

■■■■■..........................—B-nrj,!

S.C. IMPACT INTERCOM S.R.L. DEVA

Str. Mihai Eminescu, nr. 85.VINDE EN GROS
• PORTOCALE GRECIA

la prețul de 3500 lei (TVA inclus).

Telefon 223400.

......................................
— T-

Mi

Eroilor, nr. 1, telefon? 
.Abrudelul” S.A. Abrud, i 
telefon 7805 i I sau tel./ i 4 I

I
*

î 
î

«, i
i «i«

* pentru închirierea unor grajduri și alte spații.
* construite, inclusiv curțile aferente, în cadrul
| Fermei nr. 10 Bârcca Mare, Fermei nr. 4 O- 2 
■țrăștie și altor ferme și sectoare din structural
* societății. 1
* Licitația se repetă la fiecare două săptă 1 
’ mâni, vinerea ora 10, până la ocuparea spațiilor l
* libere. Următoarea licitație se va ține în 7. 02. 2
U997. 1,

Documentația pentru spațiile disponibile L 
ț și informații suplimentare la sediul societății -
* si tel. 660023 sau 660391. (7530)1

I S.C. „AGROSIM” S.A. SIMERIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

Strada I Decembrie, nr. 2. 
REAMINTES’lE C.\ ORGANIZEAZA 

LICITAȚIE PUBLICA
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