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Ex-premierul
Era de așteptat ca fos

tul prim-ministru al Ro
mâniei până în decem
brie 1996, Nicolae Văcă- 
roiu, să reacționeze la 
aprecierile noului pre
mier, Victor Ciorbea, fă
cute în cadrul conferin
ței de presă de joi. 30 
ianuarie a.c., privind sta
rea precară a economiei 
țării, lăsată moștenire

contraataca
cute în campania electo-* 
rală, adâncind și mai» 
mult criza economico-^ 
socială a țării.

Nu este de datoria șl* 
noastră»

__ 4 
consemna 
toată lu- £ 

propria Ț• * I

de competența 
să spunem cine are drep-» 
tate. 
însă 
mea
piele și anume că viața | 
românilor este din ce»

Vom 
ceea ce 
simte pe

PE FAZĂ SCURTA

de predecesorul său. Ju
ristul Victor Ciorbea a 
prezentat presei cifre și 
date alarmante, camu
flate de guvernarea eco
nomistului Nicolae Vă- 
căroiu. La rândul său, 
ex-premierul pedeserist 
a contraatacat violent, 
a dezmințit toate cifrele 
și datele prezentate de 
Victor Ciorbea, conside
rând că sunt exagerări 
menite să acopere nepu
tința 
tiv de a-și 
plicare promisiunile fă-

în ce mai grea. Și ester 
așa din mai multe mo-» 
tive. U_7 •
textul internațional, 
necesitatea alinierii Ro- ’ 
mâniei la standardele ‘ 
europene — angajament,» 
calitate, prețuri —, pen-ț 
tru ca Europa, la care [ 
stăm cu mâna întinsă j 
cam mult, să ne ac
cepte și să ne susțină.

Unele țin de con- J 
del *

DUMITRU GHEONEA
actualului execu- 

pune în a-
I--------------------------- I

(Continusre îi» pag. • B-a) *

confiscați!
INTERVIU CU DOMNUL OLIVIU 

BALUCONI, COMISAR SEF, 
GARDA FINANCIARA HUNEDOARA

— Ce este de fapt Garda 
Financiară, domnule Bă- 
luconi ? Vă punem această 
întrebare întrucât se vor
bește mult, dar se cunosc 
mai puține lucruri despre, 
instituția cu acest nume. 
Ce are specific față de alte 
organisme ale Ministerului 
Finanțelor ?

— Circumscrisă în ca
drul Ministerului Finanțe
lor, Garda Financiară este 
prin excelență un corp 
de control financiar, mi
litarizat neîncazarmat. Fa
ță de alte organisme ale 
Ministerului de Finanțe, 
Garda Financiară exerci
tă un control operativ și 
inopinat în legătură cu 
aplicarea și executarea le
gilor fiscale, a reglemen
tărilor vamale, respectarea 
normelor de comerț, ur
mărind să împiedice ac
tivități de contrabandă și 
orice procedee interzise de 
lege.

- Atribuțiile instituției 
dumneavoastră sunt deose
bite, iar realizarea lor pre-

supune oameni competenți, 
corecți, cinstiți. li are 
Garda Financiară Hune
doara în prezent ?

— Realizarea acestor a- 
tribuțn precum și a altora 
conferite de lege presu
pune fără îndoială un per
sonal competent, corect și 
cinstit. Având în vedere 
vechimea în cadrul acestei 
instituții, experiența acu
mulată, modul de îndepli
nire a sarcinilor și atribu
țiilor stabilite și, nu în 
ultimul rând, rezultatele 
obținute, se poate spune 
fără rezerve că aceste ca
lități se regăsesc la comi
sarii Gărzii Financiare.

— Care este domeniul 
ori fenomenul cu care vă 
confruntați cel mai mult ? 

Nu se poate spune 
altul 

regăsește mai mult 
mal puțin în tangen-

Interviu realizat de 
VALENTIN NEAGU

că un fenomen sau 
se
sau

săp- 
Hu- 
ma- 
ing.

in urma concursului organizat în 
tămana trecută, Ia S.C. Siderurgica S.A. 
nedoara a fost desemnat în funcția de 
nager general al acestei firme dl dr. 
Ghcorglie Pogea. (N.T.).

(Continuare în pag. a 6-a)

DEVA - statuia „Decebal

n

Chiar dacă nu vom reuși1!

propus, minciuni de la noi
Afirmă proaspătul secretar de stat 

PETRU PĂUN JURA

— Die Jura, ați fost nu
mit recent în funcția de 
secretar de stat la Minis
terul Muncii și Protecției 
Sociale. Cum ați suportat 
trecerea de la o respon
sabilitate locală, la una de 
nivel național ?

— Destul de greu, dar 
n-am avut vreme nici să 
mă dumiresc. Am intrat 
din coloană direct în lup
tă, și ca să fiu sincer am 
fost cam dezamăgit de

ce am găsit în minister. 
Lipsea, în primul rând, 
spiritul de muncă în e- 
chipă. Am găsit însă un 
ministru ' •••---
stăpânitor al problemelor 
ce cad în 
teruluî. j 
partizat sectorul de pro
tecție socială. Am re- 
gândit împreună o nouă 
organigramă în patru trep
te în loc de șase în 
minister și încercăm să

avizat și bine

i sarcina minis- 
Mie mi s-a re

tot ce ne-am 
nu veți auzi“ 
instaurăm munca în echi
pă.

— Die ministru, ne pu
teți dezvălui ceva din in
tențiile concrete ale mi
nisterului pentru a asigura 
protecția socială în pri
mul rând categoriilor celor 
mai defavorizate ale popu
lației ?

— Mai întâi aș vrea să 
spun că lumea trebuie 
să aibă încredere în gu
vern 
dit 
surse

Se lucrează gân- 
la găsirea unt» ve
de finanțare sein

ION CIOCLEI

(Continuare in pag. a 2-S)

din parcul orașului.
Foto: ANTON SOCACI
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Firme „Nagh
Ca urmare a sentinței 

nr. 169/1996 a Tribunalului 
Hunedoara, firmei Naghi 
& Zsok" din Deva i-a fost 
pus sechestru asigurător de 
peste 43 milioane de lei 
pe o parte din mărfurile 
finite produse. Operațiu- 
nea a fost dusă la înde
plinire de un executor 
judecătoresc al Tribuna - 
(ului Hunedoara, însoțit de 
un reprezentant al Primă
riei Deva și mai mulți 
poliți ști.

Firma „Naghi & Zsok" 
are de plătit Primăriei De
va o datorie de 42 216 360 
lei, reprezentând taxă de 
concesionare a terenului de

k fost desemnat managerul 
general la S.C. Siderurgica 

S.A. Hunedoara

i & Zsok“ sub sechestru
lângă Piaja centrală 
municipiului pe care

a 
este 

constr lila Vabrica de confec
ții. Suma se referă doar 
la perioada 23 octom
brie 1991 - 1 mai 1995, 
până în prezent acumu - 
lându-se și alte datorii 
către Consiliul local Deva. 

Administratorul firmei, dl 
Gheorghe Naghi, a refu
zat să comenteze în vreun 
fel acțiunea de sechestra
re a bunurilor.

Potrivit executorului ju
decătoresc, dl. Traian Ba
ciu, firmei i-a fost dai 
un termen de achitare a 
datoriei de o lună. Dacă 
banii nu vor intra în con-

I 
I

tul Consiliului local Deva, I 
mărfurile aflate sub se- ' 
chestru vor fi vândute la | 
licitație. Dl. Baciu a pre- » 
cizat că administratorul | 
firmei i-a asigurat că va • 
plăti datoria începând de | 
joi, 6 februarie.

Conform sursei citate, > 
sechestrul pe mărfuri este I 
. . « * singura varianta care s-a | 

putut aplica în acest caz, I 
având în vedere faptul că ș 
colelalte 
clădirea, 
ipotecate 
bănci.

bunuri, inclusiv I
* sunt gajate sau ■ 

pe la diferite I
• 

SORIN BLADA !

I

• CONFLICT INTRE 
CURTEA DE CONTURI 
Șl F.P.S. Controalele e- 
fectuatc de Curtea de 
Conturi a României la 
Fondul Proprietății de 
Stat și raportul înaintat 
guvernului au generat 
un conflict de amploare 
intre cele două organis
me centrale. Prima dă 
în vileag o serie de ne
reguli săvârșite de FPS, 
iar acesta respinge orice 
acuzație. De partea cui 
este dreptatea vom ve
dea în curând.

• DIALOG PUTERE— 
OPOZIȚIE. Președintele 
României, dl Emil Con
stantinescu, s-a întâlnit, 
în cursul săptămânii tre

cute, separat, cu repre
zentanții la vârf ai par
tidelor din opoziție — 
PDSR, PUNR, PRM. Li
derii respectivelor parti
de — Ion Iliescu, Gheor- 
ghe Funar, Corneliu Va
dim Tudor — l-au asi
gurat pe șeful statului 
de sprijin în campania 
anticorupție, inițiată de 
acesta, însă și-au expri
mat nemulțumirea față 
de valul de înlocuiri din 
funcții importante pe 
motive politice.

• DELEGAȚIA PAR
LAMENTARA' ROMA
NA LA STRASBOURG. 
La începutul săptămânii 
trecute, la Strasbourg s-a 
reunit, în sesiunea de

iarnă. Adunarea Parla
mentară a Consiliului Eu
ropei. Delegația română, 
înnoită în procent de 90 
la sută, care s-a 
duminică în țară, 
formată din 11 
mentari (câte 8 i 
PNȚCD și PDSR, l 
PD șl cdte unul 
PNL, PUNR și UDMR). 
Președintele delegație* 
este vicepreședintele 
PNȚCD — Radu Vaslle. 
PUNR este reprezentat 
în noua delegație do

1 întors 
a fost 
paria-

de la
2 de la 
de la

deputatul de Hunedoa
ra — Petru Șteolca.
• PREȘEDINTELE EMIL 
CONSTANTINESCU — 
LA DAVOS. La Davos 
în Elveția, s-au desfă
șurat lucrările Foru
mului Economic Mon
dial, care a reunit șefi 
de state și de guverne. 
A participat și o dele
gație din România, con
dusă de președintele 
Emil Constantinescu. tn 
discuțiile avute cu 
multe personalități

mai 
pre*

zente la Davos, șeful sta
tului român a abordat 
o gamă largă de pro
bleme care privesc dorin
ța țării noastre de a 
face parte din primul 
val al statelor care vor 
fi admise în NATO .

De ieri, - - - ~ 
stantinescu 
Bruxelles.

• OASPEȚI STRAlNl 
IN ROMAN i A. lnalțl 
reprezentanți ai F.M.I. și 
Băncii Mondiale, mi
nistrul de externe ■ al 
Marii Britanii, asistentul 
secretarului Departa
mentului de Stat al 
SUA pentru Europa și 
Canada, congresmanul 
american Tom Lantos

dl Emil Con- 
se află la

s-au aflat în cursul 
săptămânii trecute în 
țara noastră. Ei au luat 
pulsul noii democrații 
din România și au afir
mat că vor sprijini de
mersurile acesteia pen
tru integrarea în struc
turile europene și curo- 
atlantice.

• LEGEA CONCU
RENȚEI FUNCȚIONEA
ZĂ. De la 1 februarie 
a primit undă verde Le
gea concurenței. Prac
tic, guvernul nu mai 
controlează prețurile, ci 
doar intervine în cazul 
dezechilibrelor apărute. 
Determinant va fi cri
teriul cererii șl ofertei, 
înțelegerea, negocierea.

ilj.i.i.M.i.i-i.rTr r.iv.i.i.i.i.i.ri.i.i.i.i.ij.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i't.i.i.i.i.i.l.ri iyX|.|XW.l.l.l.l.l.l.l.l.,XrW T
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Ex-pre r>rerui
(Urmare din pag 1)

Altele r.e aparțin . sunt 
multiplele nereguli, a- 
buzuri, mârșăvii, fraude 
ilegalități săvârșite in 
majoritatea domeniilor de 
activitate. începând cu 
lentoarea în procesul de 
privatizare și cu degrin
golada din sistemul ban
car și până la dezordi
nea, dezinteresul și in
disciplina în muncă.

N-am negat niciodată 
unele merite, anumite 
reușite ale guvernului 
Văcăroiu. însă nici n-am 
putut admite minciuna 
cu care ne-a dus de 
nas — în special atunci 
când se majorau galo
pant prețurile —. și nici 
n-am putut accepta e- 
rorile în coordonarea pri- 
vatizârii, aprobarea ta
cită a prădării economi
ei naționale de mafioți 
din țară și străini, ne
socotirea gestionării le
gale a bugetului de stat, 
a sărăcirii lui prin eva
ziune fiscală și neplata 
datoriilor din partea u- 
nor regii autonome și 
mastodonți industriali ne
rentabili.

Față de toate acestea, 
fostul prim-ministru Ni- 
colae Văcăroiu, ministrul 
său de finanțe, Florin 
Georgescu, guvernatorul 
BNR, Mugur Isărescu, au

contraatocd
o mare responsabilitate. 
Este de înțeles, deci, că 
durerile de azi sue ro
manilor vin mai de mult, 
erau adică previzibile. 
Poate nu la aoeastă di
mensiune. Poate nici ci- 
rele dlui Ciorbea să nu 

’ foarte exacte. De
oarece a mai dat pre
mierul penețecedist și 
alte gherle. Ca și unii 
d!ntre membrii cabine
tului său. Cu siguranță, 
însă, că acestea sunt 
ma aproape de realitate 
decât cele susținute de 
‘ostul executiv. Și mai 
ales este bine că sunt 
aduse la cunoștința na- 
țiuri" Să știm cum stăm, 
ce avem de făcut, cât 
trebuie să mai răbdăm, 
când vom vedea lumina 
de la capătul tunelului.

Iar dacă dl senator Ni- 
colae Văcăroiu, bun 
cunoscător al fenome
nului economic româ
nesc — aici nu în
cape îndoială —, vrea 
să-i ajute pe colegul 
'ău aflat acum în frun
tea guvernului, cred că 
ar fi un gest mai mult 
decât necesar și eu sigu
ranță benefic pentru 
țară. însă oarece argu
mente mă fac să cred că 
nu-i va întinde mâna 
fostul prim-ministru ac
tualului prim-ministru. 
Bine ar fi să mă înșel.

De Ia Oficiul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Hunedoara-Deva

Pentru orientarea
cumpărătorilor

In cadrul activității de 
consiliere a consumatori
lor, Oficiul pentru Pro
tecția Consumatorilor în 
colaborare cu Federația 
Județeană a Asociațiilor 
pentru Protecția Consu
matorilor Bihor, a elabo
rat Ghidul cumpărătoru
lui de produse de folo
sință îndelungată șl 
uz curent.

Scopul principal al 
cestui ghid este acela 
a informa consumatorii 
asupra drepturilor pe care 
le au în raporturile cu 
agenții economici. astfel 
încât să fie In măsură 
să aleagă oferta cea mai 
convenabilă, iar în cazul 
în care calitatea produse
lor este neconformă 
parametrii prescriși 
conveniți, să știe unde 
și cum să acționeze.

Ghidul oferă un îndru
mar de utilitate practică 
pentru orientarea consu
matorilor la cumpărarea 
bunurilor nealimentare și 
se alătură Ghidului pen
tru produse alimentare, 
elaborat de Oficiul pen
tru Protecția Consumato-

de

a- 
de

cu 
sau

rilor, în colaborare cu 
Asociația pentru Protecția 
Consumatorilor din Româ
nia și Institutul de Chi
mie Alimentară din ca
drul Academiei de Știin
țe Agricole și Silvice.

De asemenea, Oficiul 
Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Hunedoa
ra, în colaborare cu 
sociația pentru 
Consumatorilor 
Consum Orăștie, 
rat un pliant ce o prezentare pe 
principalelor drepturi ale 
consumatorilor, conferite 
prin lege, precum și câ
teva sfaturi ce trebuie 
avute în vedere în cazul 
achiziționării produselor 
alimentare, nealimentare 
sau prestării serviciilor.

Toate aceste publicații 
se distribuie în mod 
gratuit și se pot ridica de 
la sediul O.J.P.C. Hune
doara — Deva, str. M. 
Viteazul, nr. 3, urmând 
a fi oferite consumatorilor 
și în unele locuri de 
largă circulație.

A- 
Protecția 
Protec — 
a elabo- 
cuprinde 
scurt a

Dr. MIHAIL RUDEANU, 
director O.J.P.C. 
Hunedoara—Deva

„Chiar dacă nu vom reuși tot ce ne-am
propus, minciuni de la noi nu veți auzi**

(Urmare din pag 11

va .ua 
popu

la in-

pentru
se vor 

de 
La 
la 

iar

flaționiste, pentru susține
rea acestui program. 
tualul guvern nu 
niciodată măsuri 
liste, care conduc 
flație.

Compensările 
creșterea prețurilor
asigura în proporție 
cel puțin 75 la sută, 
bugetari, prin salarii, 
pensionari prin pensii, 
societățile comerciale tre
buie să găsească în pro
pria activitate resursele 
pentru compensarea prin 
salarii. O altă cale este 
alocația dc stat centru 
copii, care va fi. în a- 
ceastă etapă, de 50 000 de 
lei. Cert este că protecția 
socială trebuie regânditâ, 
adusă cât mai aproape de 
beneficiar.

Vorbind despre resur
sele financiare din care 
se susține programul de 
protecție socială, aș vrea 
să consemnați că la fon
dul de asigurări sociale și 
pensii sunt datorii foarte 
mari din partea unor a- 
genți economici cu capital 
de stat. Regia Autonomă 
a Huilei Valea Jiului este 
datoare, de exemplu, 
de miliarde de lei.
țară sunt mii de miliar
de de lei datorie. Nu 
se depune nici măcar ace] 
procent de 3 la sută, pe 
care salariatul II plătește 
din salariul său, pentru

pensia suplimentară, ceea 
ce constituie o infracțiu
ne.

Un lucru este cert. Poate 
nu vom reuși tot ce ne
am propus, dar minciuni 
de la mine, de la ac
tualul ruvern, oamenii nu 
vor auzi.

— tn cadrul măsurilor 
pe care actuala putere ți 
le propune, se numără ți 
înlocuirea conducerilor u- 
nor instituții descentrali
zate. Este vizată ți în
locuirea unor manageri 
ai Direcției Județene pen
tru Muncă ți Prote-ție So
cială Găsiți necesară ți 
oportună o asemenea mă
sură în bloc ?

— Acum se manifestă, 
cu și fără rost, un fri
son al schimbării. Ceea 
ce am hotărât noi în ca- 
drui ministerului este ca 
schimbările în structuri
le care-l aparțin să 
facă numai pe bază 
concurs. Principiul
va sta la baza schimbă
rilor va fi competența.

— Astăzi, die Jura, pre- 
dați funcția de primar al 
Simeriei unui interimar. 
După un mandat de 8 ani 
ți 6 luni din actuala legis
latură, aveți să vă repro
șați ceva față de cei care 
v-au ales 
primar ?

— Sigur, 
realiza tot 
pus. In primul răni, da-

torită fondurilor. Mă doa
re foarte tare faptul că 
mai sunt simerieni 
merg la casele lor 
noroaie, oameni în 
căror pivnițe băltește 
din infiltrații, dar rezol - 
varea problemelor de a- 
ceastâ natura a fost a- 
morsată și nu mai poate

MARȚI,

374 
Pe

se 
de 

care

a treia oară

N-am putut 
ce mi-am pro- I

. :<

IVÂNWLUI UBER
TELEFOANE DE DECOR

Vă scriu în numele ce
lor din Teliuc ale căror 
telefoane nu funcționează. 
Bineînțeles că nici al meu 
(nr. 134). Domnii de la 
Centrul Zonal de Tele
comunicații Hunedoara nu 
intervin deloc să repună

în funcțiune telefoanele 
abonaților. Este vorba de 
niște cabluri exterioare 
defecte. De încasat însâ 
se încasează, iar dacă nu 
plătim ni se taie legătura. 
(IOAN ZAVOIANU, strada 
Minei, nr. 29, Teliuc).

AU RASl’UNS SEMNALULUI
UNEI CLIENTE

care 
prin 

ale
apa

4 .FEBRUARIE

CTVR 1 )
7,00 TVM. Telematinal ; 

8,30 La arima oră; 9,20 
Serial. Santa Barbara (r); 
10X15 Limbi străine; 13,25 
Muzica pentru toți ; 14,00
Jurnal; 14,'0 TVR lași; 
TVR Cluj-N.; 15,35 Desene 
animate; 16,00 Jurnal;
16,10 Fii tu însuți; 16,45 
Conviețuiri; 17,35 Cazuri
și necazuri în dragoste 
(di».); 18,30 Tribuna par
tidelor parlamentare; 18,55 
Medicina pentru toți ; 19,25 
Serial. Katt* și câinele 
(SUA); 20,00 Juma!; Meteo; 
Sport; 20,50 Film • Dis
perare (Germania); 22,55 
7 zile în România ; 23,55
Jurnal; 0,30 Muzică.

fi oprită. La noi gazul 
metan va arde în toate 
cele șase sate aparțină
toare, în ciuda afirmați
ilor descurajante ale u- 
nei nersonalități a jude
țului, care mă învinuia 
-jă ceea ce vre-au eu 
fac este populism.

— Vă mulțumim.

sâ

C TVR 2 )
7,00 La prima oră ; 8,30 

TVR Cluj-N.; 9,20 Ora de 
muzică; 10,05 Magazin sa
telit; 11,30 Desene anima
te; J3,20 Ritmuri muzicale;

Punct de întâlnire; 
Serialul
Desene

Serial • 
,. v,oo 
tioane (1); 17,40
Andrea Celeste; 
de milioane (II); 
cărțile pe față; 21,00 TVM 
• Mesager ; 21,35 Intre da 
și nu; 23,05 Visul lui
Esther (film - Franța, 1995, 
p. 0-

13,35
13,55
15,45
16,10 
(ep. 5); 
lioane

serialelor ; 
animate ; 

Top Model 
23 de mi- 

Serial. 
18,30 23 
20,00 Cu

țPRO - TV)
7,00 Oro 7, bună di

mineața!; 9,00 Tânăr și

La semnalele critice 
din nota intitulată „Hai 
azi, ba vino mâine", a» 
părută în nr. 1810 al co
tidianului „Cuvântul li
ber", răspunde Coopera
tiva „Moțul” din Brad, 
care aduce următoarele lă
muriri : „Intre aparatele 
ce vin pentru reparații în 
secții apar și aparate cu 
defecțiuni intermitente, 
care se manifestă spora
dic și care nu 
deauna când 
funcționează

apar întot- 
aparatul 

în atelier

POȘTA

• Stimată 
din Brad, 
scrisoarea dv. și v-am în
țeles perfect problema. Nu 
vă putem însă ajuta. Cu 
lipsa banilor se confrun
tă multe persoane, dar 
ceea cc doriți dv. se face 
în cazul unor afecțiuni 
foarte grave care necesită 
intervenții chirurgicale și 
deplasări în mari orașe 
europene.

dnă SAMIRA, 
am parcurs

• Sesizării dv., die IOAN 
MACRA, din Hășdat, îi 
răspunde Direcția de Tele
comunicații. Reținem că 
defecțiunea la telefonul 
dv. s-a remediat îrr data 
de 28 ianuarie. întârzie
rea s-a datorat cantității

neliniștit (s); 9,45 Sport la 
minut 1; 10,00 Grace (s/- 
r); 11,00 So Proudly We 
Hail (dramă, SUA); 12,55 
Știrile Pro TV; 13,00 Film
• National Lampoon's :
Class Reunion (SUA); 15,00 
Serial Verdict : crimă !; 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 Ini-oiță de iubire 
(s); 18,00 Știrile Pro TV;
18.J5 Sport la minut; 18,15 
Cagney și Lacey (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știrile Pro TV; 20,00 Serial
• Chicago Hope; 21,00
Secrete de familie (serial); 
22,00 Serial • Familia 
Bundy (ep. 75); 23,00 Dcș- 
teaptă-te române!; 0,20 
Sport la minut.

CANTENA 1)
7,15 O iubire de neuitat 

(s/r); 8,00 în vizită 
Antena 1 ; 
animate ;

la
10,00 Desene 

11,10 Lumină

........................ ............................................... ..  • • • •
• »

Și în ca- 
acest efect 
fost supra-

pentru probă, 
zul de față 
intermitent a 
pus peste efectul diag
nosticat mai sus. Pose
soarea televizorului a iost 
scutită, in ideea bunelor 
relații cu clienții, de pla
ta unui modul care costă 
câteva zeci de mii de lei, 
față de costul încasat 
al repar iției ; în prezent 

aparatul. Acest 
fost un caz izo- 
nu

și-a luat 
incident a 
lat, care 
rizează".

ne caracte-
I

RUBRICII

mari de apă 
pământ cât și 
peste 
subteran 
placă de 
îngreunat

infiltrată în 
faptului că 

telefoniocablul
fusese turnată o 
beton, ceea cc a 
intervenția.

citit cu atenție 
adresate 

stimată
ziaru- 

dnă 
din 
Btă- 
care

• Am 
rârdurilc 
lui nostru, 
AURORA TOMESCU, 
Simcria, și am înțeles 
rile de anxietate prin
treceți mai ales în timpul 
nopții, când zgomotele se 
aud în casa dv. 
nostru este 
fesați unui preot în .care 
aveți încredere.
veți credință, 
și slujbele v-ar 
ajuta foarte mult.

Sfatul 
să vă con-

Dacă a- 
rugăciunca 

putea

călăuzitoare (s); 12,00 Se
rial • Văduva (r); 
Lumină călăuzitoare 
14,00 Știri ;
Rollt-ul și 
- reluare); 
lion ; 17,10 
neuitat (s); 
Academy (s); 
animate;

13,00 
’(»)? 
la-fi14,10

atacă ! (film 
16,00 Meda- 
O iubire de 
18,30 Model 
19,00 Desene 

19,30 Serial • 
Văduva; 20,30 Observator;
21.15 - 
rilor ; 
odată
23.15 
miezul 
servator (r).

Din lumea aface 
21,30 Film • Nici- 

nu c prea târziu; 
Milionarii de la 

nopții; 1,30 Ob-

(PEVASAT+j
10,00 - 12,00 Reluări; 

13,30 Videotex!; 19,CO O- 
bicctiv; 19,15 Repere cul
turale; 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Strada tinereții ; 22,00 
Film. „Motociclete"; 23,30 
Obiectiv (r); 23,45 Video
text.
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Echipe din DM 
ce se ■ află in 
turnee peste 

hotare
JIUL PETROȘANI ÎN SIRIA

Echipa clin Divizia Națională, Jiul 
Petroșani, participă în perioada 29 
lan — 12 fcbr. la un turneu de 
pregătire și jocuri amicale în Siria, 
după care revine la Petroșani, iar 
între 15—20 februarie, va participa 
la un turneu la Oradea, unde va 
evolua în compania echipelor in
vitate Steaua, „U" Cluj, Viitorul O- 
radea șl FC Bihor.
■ La ora actuală, din Iotul lărgit 
al Jiului fac parte jucătorii: Toader, 
Ghițan și Tudor (portari), Baicea, 
Bivolarii, Cioabă, Cristescu, Matin- 
că. Mititel. Movilă, Neiconi, Pri- 
săceariu, T Radu, Sorin Radu, Ser
giu Radu. Roșoagă, Sedecaru, Stan- 
eu. Spafiu, Știrbqlescu, Tudorache, 
Irina. Marta și Șerban.

DINAMO BUCUREȘTI ÎN ITALIA
Sâmbăta trecută, Dinamo a ple

cat in Italia, la Telese-Terme, lo
cul de cantonament și pregătire a 
lotului dinamovist, care cuprinde 20 
de jucători : Prunea, Tudor, M. Pană,. 
D. Mere, Tîlvan, Macovei, Bătrânu, 
L. Cotora, Grozavu, Coporan, Moga, 
C. Răduță, C. Stoica, Mihalcea, An
tal, Nicolae, S- Botiș, FI. Lazăr, 
Codrea, Tameș. Lipsesc de la acest 
turneu Dănciulescu, Hîldan, Fl. Pe
tre, Contra și Tararache, convocați 
la loturile reprezentative pentru 
Thailanda și la tineret. In ultimul 
moment, au sosit la Dinamo G. 
Răduță și CI. Stoica, dar nu sunt 
siguri că vor fi și transferați la Di
namo.

In Italia, Dinamo va susține și 
câteva meciuri de verificare.

GLORIA BISTRIȚA 1N GRECIA
Și Gloria Bistrița caută locuri 

mai călduroase pentru continuarea 
pregătirilor, plecând duminică 2 
februarie spre Grecia, urmând să 
revină în țară la 12 februarie. S-a 
întors la Bistrița Mironaș de la 
Rapid ți au sosit în plus Glăvan, 
let din Giulești, portarul Alexa de 
la Ceahlăul P.N., Oană și Rednic 
de la FG. Maramureș (care sunt 
deja legitimați) și se află în curs 
de perfectare a transferului Roman, 
(FC Maramureș) și Cincă (de la Faur 
București). Sunt puși pe lista de 
transferări Halostă, M. Răduță, Șara, 
Anghel și Șoniotecan.
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Patru ani de când ne-a eârăsit Michael Klein
Au trecut patru ani de când s-a stins din via

ță cel mai bun produs al fotbalului hunedorean de 
până acum, un OM de aleasă noblețe sufletească, 
fost component de bază al naționalei României de 
fotbal, sportiv de renume internațional, cu mii și 
mii de susținători și nenumărați prieteni în Hu
nedoara, în țară și peste hotare, Michael Klein. 
Mișa pe teren era redutabil, tare ca o stâncă, nicio
dată de îngenuncheat, un admirabil coechipier, al
truist și total dăruit echroei. în afara terenului, era 
prietenul tuturor, al copiilor, tinerilor fotbaliști, 
dar și al celor în vârstă. Și când juca în Germa
nia, în fiecare pauză a campionatului, venea acasă, 
trecea pe la F.C. Corvinul. Decizia sa a fost să se 
reîntoarcă la Hunedoara, să pună umărul la revigo
rarea fotbalului hunedorean. N-a lost să fie I

Oamenii din orașul flăcărilor, înfocații supor
teri ai Corvinului, ziariștii de la „Cuvântul liber" 
și nu in ultimul rând conducerea clubului Corvi
nului, toți. fotbaliștii hunedoreni și din județ, nu-1 
vor uita niciodată și ii vor purta o pioasă amintire.

Pregătirile divizionarelor B
parangul lonea, 

LA HERCULANE

Echipa din Valea Jiului, cea mai bi
ne situată în tur, în clasamentul Di
viziei B, seria a III-a, Parângul Lonea, 
se află și in acest stadiu de pregătire 
pentru 12 zile la Herculane, locul pre
ferat de câțiva ani de zile de când ac
tivează în Divizia B. Și înaintea ple
cării spre Herculane (26 ianuarie), dar 
și aici, elevii antrenorului principal 
Cornel Sălăgean pun în aplicare pro
gramul dens aprobat de conducerea 
clubului pentru atingerea obiectivului 
acestui campionat, clasarea pe unul din 
locurile 1—5 ale clasamentului.

în lot nu s-au produs până acum mo
dificări de esență, notând însă că ju
cătorul Narcis Stoica a semnat în con
tinuare pentru Parângul Lonea, că cei 
mai experimentați și cunoscuți jucători 
— Mircea Popa, Năcreală, Stăncic, Bo- 
tezatu. Muntoiu se pregătesc cu multă 
dăruire, constituind un frumos îndemn 
și pentru mai tinerii lor colegi. Și la 
Herculane, dar îndeosebi Ia întoarcerea 
la Lonea, Parângul va susține câteva 
meciuri de verificare.

MINERUL LUPENI 
A URCAT LA STRAJA

De mai mult timp. loaul preferat de 
pregătire, de încărcarea „bateriilor" pentru 
retur al Minerului este la cabana Straja, 
nu prea departe de Lupeni, unde de 
fapt și minerii cu familiile lor urcă la 
sfârșit de săptămână pentru recreere și

Reunirea lotului reprezentativ 
pentru Thailanda

De vineri, lotul reprezentativ de fotbal al țării 
noastre s-a reunit la București, care va lua parte 
la un turneu internațional ce are loc în Thailanda, 
dotat cu „Cupa Regelui", ce se lasă pentru câș
tigători și cu frumoase sume de dolari. Turneul se 
desfășoară între 6—16 februarie.

Iată și Iotul convocat de selecționerul Anghel 
Iordănescu : Bratu, Tufiși, Contra, Crăciunescu, Cio- 
botariu, leneși, Baciu, Florea, Constantinovici, Bo- 
lohan, B. Andone, Tararache, Denis Șerban, Trică, 
Luțu, B. Andone, Dănciulescu, I. Viorel, Sabin Ilie 
(care trebuie să-l înlocuiască pe Radu Niculescu, 
fiind într-adevăr indisponibil). Crăciunescu a acuzat 
o jenă la aductorL El a intrat pe mâna dr. Pompiliu 
Popescu. Până la plecare (miercuri seara), lotul se 
pregătește la Săftica. Sâmbătă a susținut un joc a- 
mical, de pregătire cu Rocar București, iar miercuri 
(la Săftica) va întâlni pe Petrolul Ploiești.

77

i
ft

I
ft

I■ft 
odihnă. Aici sunt asigurate condițiile, go- | 
respunzătoare de . cazare, masă și ' 
cuperare. i . .. »

Sub atenta îndrumare a antrenorului I 
principal. Constantin Cătuți, întregul lot j 
de jucători lucrează cu intensitate pen;- I 
tru îmbunătățirea pregătirii fizice, a • 
creșterii rezistenței si vitezei de reacție I 
a fiecărui fotbalist. La începutul acestdi î 
săptămâni, Minerul Lujoeni a plecat pe | 
Valea Oltului unde fotbaliștii de la Mi- J 
nerul se vor pregăti dar și întâlni mai > 
mult cu balonul și vor „lega" meciuri I 
de verificare cu echipele aflate la pre- > 
gătiri la Căciulata. Ift 

MINERUL URICANI, |
CA DE OBICEI, LA FELIX

De vreo 7 ani, fotbaliștii din Uricani ‘ 
se pregătesc la renumita stațiune bal- | 
neoclimaterică Felix, de unde s-au în
tors „în Vale" duminică, 2 februarie. > 
La Felix s-au pregătit cu conștiinciozl- ’ 
tate sub atenta observare a cunoscu- > 
tului cuplu de antrenori Dorcl Maria I 
și Mihai Marian. J

Programul de pregătire continuă în I 
aceste zile la baza proprie din Uricani ' 
una dintre cele mai bine dotate dm ju- | 
dețul nostru și vor susține o sene de « 
partide de verificare din care nu vor | 
lipsi de pe teren nici Szoradi, Florea, •
Munteanu. Irimuș sau Iordache. Io !A.S. Paroșeni care acuză greutăți fi- |
nanciare se află la „bază". Diviziona- • ft 
rele B Vega Deva se află la Geoagiu, t 
iar Minerul Certej s-a întors duminică ' 
de la Herculane. >
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INTR-UN MECI DE 
VERIFICARE

Corv'nui - A.S.A. 
Aurul Brad (4-0)

Meciul dintre cele două formații 
Corvinul (Div. A) și A.S.A. Aurul 
Brad (Div. C) a constituit un bun 
test pentru ambele echipe, fotba
liștii intrați în teren străduindu-se 
să dea un randament cât mai bun. 
Deși s-a desfășurat pe un teren în
ghețat, cu mici denivelări șj petice 
de zăpadă (in prima repriză), cele 
două combatante au reușit să joace 
un fotbal alert, cu multe faze la 
poarta oaspeților.

In prima repriză, A.S.A. Aurul 
Brad (când a aliniat formația sa de 
bază) a fost bine așezată pe teren, 
a pus mai multe probleme Corvi
nului, reușind să stăvilească atacu
rile numeroase la poarta lor. In 
două rânduri portarul brădentior 
— Sandu s-a opus la 2 goluri ca și 
marcate! Din numeroasele acțiuni 
ale hunedorenilor în prima repriză, 
doar una singură a fost finalizată de 
Stan.

In repriza a doua când practic au 
evoluat alte -2 formații, hunedorenii, 
cu un lot superior valoric, au lost 
neț superiori și au mai înscris de 
trei ori prin Ilie Bardac — 2 go
luri, unul din lovitură libera de 
Ia 11 metri — și M Dilscălcscu, în
vingând cu 4—0 pe Aurul.

CORVINUL a rulat • întreg lotul 
(valid)': ' Nicolae . Petrei. Bordean, 
Haidmer, Sterean, Țibichi, Cireș, 
Ilie Bardac, Crisli Chezan, Stămlă, 
Hanganu (impfumupf de Ja F.C. 
Național pâtaă la vara), M ’ Dască- 
ieocu, D. Da^câlescu, Dirju i,de ia fdin. 
uricani;, Stan (Rapid;, ziniță;Ciorea, 
Păcurar. ASA AURUL BRAD. Sanou. 
Sclym.rsi, Gomoiu. Polverca,-''Nan, 
Ooarșan, Iancu, Filipaș, Gabor, Bo- 
tici Mureșan. Vâcaru, Ungureanu, 
Mihăiiă Bocșa, Gabor. Jolvins ’hi. 
Sa eleanu Maxim, Lupca, Bordean.

După meci, Virgil Stoica antre- 
hor principal la Corvinul ne-a de
clarat „A fost o partidă specifică ( 
stadiului de pregătire in care ne 1 
aflam și ne-a dat posibilitatea ru 
lărn aproape a întregului lot, dar 1 
mai avem încă vreme să lucrăm 
pentru atingerea obiectivului urmă
rit, de □ forma nucleul de bază al 
echipei". Prob GH. PETRIȘOK, an
trenor principal la Aurul : „Lupă 
meciurile de verificare susținute cu 
Metaiui Crișcior (1—0 în favoarea 
Aurului) și cu Victoria la Călan 
(2 - Z). azi am fost învinși de Cor
vinul care e totuși CORVINUL, ne 
dedai am mulțumiți de stadiul pre
gătirii lotului nostru în care sunt 
6 juniori. In continuare ne pregă
tim cu seriozitate și răspundere 
pentru a termina campionatul pe 1 
primul loc și a „ataca" promovarea".

Cupa de iarnă — Ediția I la tenis
în organizarea DJTS 

Hunedoara și a A.S. Hu
nedoara — Deva, la Sala 
sporturilor din Deva s-a 
desfășurat recent con
cursul de tenis dotat cu 
„Cupa de iarnă”. Ediția 
I, la care au participat 
sportivi de la A.S. Gala 
Hunedoara — Deva, CSȘ 
Deva și „Partener club“ 
Deva, la categoriile de 
vârstă 11—12 ani și 13— 
14 ani fete și băieți.

Câștigătorii, pe categorii 
de vârstă, au fost urmă
torii : la categoria 11—12 
ani, fete: Locul I — A- 
lexandra Gașpar, CSȘ

Deva; Locul II — Carina 
Radu — Partener club 
DevsT;

Ctg. 13—14 ani, fete: 
Locul I — Simona Do- 
brotă — AS Gaia Hune
doara — Deva, II — 
Laura Radu — Partener 
club Deva;

Ctg. 11—12 ani, băieți; 
Locul I — Cristian Mihu
— CSȘ Deva; II — Vir
gil Ciupuliga — CSȘ 
Deva;

Ctg. 13—14 ani, băieți; 
Locul l — Alexandru 
Groza — CSȘ Deva; II
— Tudor Oprea — Par
tener club Deva.

La finalul unui concurs 
deosebit de reușit, 
DJTS Huncdoaia a 
acordat premii in 
bani și diplome sporti
vilor clasați pe primele 
două locuri, iar AS Gaia 
Hunedoara — Deva a o- 
ferit un număr de 4 cu
pe sportivilor clasați pe 
primul loc la cele patru 
categorii de vârstă pre
cum si un număr de 5 
cupe (premii speciale) 
sportivilor Horia Szabo. 
Anca Tămaș, Pavel Ra
du Anca Hațegan și 
Andru Tîrnovean.

Prof. MIRCEA SÎRBU

INSTRUIRE LA *
ASOCIAȚIA •

JUDEȚEANĂ L
DE FOTBAL ț.

După cum ne-a in- 
format conducerea A- I 
sociației județene de î 
fotbal în ziua de 10 f 
februarie la Colegiul» 
Național (liceul) De- ț. 
cebel din Deva, va a- l 
vea lor -nstruirea an- * 
trenorrlor și instructo- • 
rilor de la Divizia C,» 
Campionat^’ iudetean * 
și grupeie de copii și , 
juniori B B 1 și C ai ! 
cluburilor divizionare *

Cu acest prilej se 7 
vor efectua si vizele * 
prevăzute pentru re- 
tur. Prezenta obliga-1 
torie i 0

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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Pledoarie pentru o educare complexă a tinerilor
• De peste 20 de ani, 

cursurile Universității
Populare de pe lângă Ca
sa de Cultură din Deva 
continuă Să pregătească și 
să perfecționeze meserii, 
îndeletniciri și activităt^ar- 
tistice • în prezent oierta 
este mult diversificată, 
pentru a putea face față 
noilor cerințe economico- 
sociale, dar și... concuren
ței • Mai actual decât ori
când, în obiectiv se află 
educarea individului pe 
multiple planuri, în folo
sul întregii societăți • „Se 
mai pune problema unor 
dotări de ultimă oră" • 
860 de persoane (între pa
tru și șaptezeci de ani) ur
mează în acest an cursu
rile Universității Populare.

— Die Avram Dara, în 
calitate de director al Ca
sei de Cultură în 
căreia funcționează 
versitatea Populară 
Deva, ce ne puteți 
despre structura actuală a 

popular

nițiat și popularizat prin 
toată mass-media: cursuri 
de tâmplari, de electricieni, 
de mozaicari, de zidari, 
care se dovedesc foarte 
solicitate, alături de cele 
tradiționale (operatori ma
șini de calcul, analiști pro
gramatori, dar și cele de 
ospătari, bucătari, barmani, 
vânzători AP etc.). Din 
păcate, nu ne-a reușit cur-

tre, cu care lucrăm de ani 
de zile.

— Ținând cont de trans
formările survenite în ul
timul timp mai cu seamă 
în viața economico-socială, 
cu cc vine nou, cum se 
adaptează învățământul 
popular situației existen
te?

— Ca noutate aș amin
ti că, dacă până acum U-

UNIVERSITATEA POPULARĂ DEVA

Marea gâlceava de la Teliuc

cadrul 
Uni- 

din 
spune

învățământului 
de-aici?

— Aș menționa 
mul rând că față 
precedenți, începând 
acest an de învățământ 
popular, avem câteva cur
suri noi, pe care le-am i-

in 
de

pri- 
anii 

cu

sul de calculatoare ope
ratori PC, datorită faptu
lui că n-am avut bază ma
terială chiar bine pus^ la 
punct încă de la început 
(cele patru calculatoare e- 
xistente fiind insuficiente). 
Cursurile se desfășoară pe 
perioade diferite — de la 
G săptămâni, 2 și 3 luni, 
pânș la 11 luni (cele de 
fochiști și laboranți centra
le termice, macaragii). în 
general am reușit să avem 
o bază materială destul de 
bună la universitate, 
asemenea, 
profesori < 
fesională 
deosebite 
contează : 
meni fideli instituției noas-

de 
, un colectiv de 
de probitate pro- 
și ținută morală 
(pentru că asta 

foarte mult), oa-

niversitatea Populară 
desfășura activitatea 
sistemul anului școlar, din 
acest an cursurile vor fi 
reluate imediat, practic în 
flux continuu, fără vacan
țe. Tot o premieră ar fi 
contractul realizat cu So
cietatea de drumuri, căre
ia îi pregătim 27 de la
boranți în specialitățile ce
rute de dânșii, contract 
benefic pentru ambele 
părți. Insă pentru a ține 
pasul cu noile cerințe a- 
le societății ne-am gândit 
la o serie de modalități ca
re să lărgească sfera în
vățământului popular; în
cepând cu instituirea unor 
acțiuni de genul „Sfatul 
medicului, pedagogului si

își 
în

juristului pentru tinerele 
fete", a unui cabinet de 
consultații juridice (obți
nute gratuit de cei intere
sați), până la organizarea 
unor seri de audiție mu
zicală, dă cultură muzica
lă, a unui atelier de artă 
plastică și, de ce nu, a u- 
nui hobby-club, pentru ca 
cei 
de 
un 
decvat aici.

— Așadar Universitatea 
Populară nu înseamnă doar 
diverse cursuri, concreti
zate în diplome sau certi
ficate de calificare...

— Nicidecum; învăță
mântul popular se ocupă 
și de educația etică, este
tică, civică, unde se pare 
că mai avem mult de lu
cru. De altfel, eu văd mult 
mai departe problema e- 
ducării, nu numai în spi
ritul unor îndeletniciri 
practice și imediate, pen
tru că individul, odată a- 
juns la un anumit grad de 
pregătire, de cultură, ran
damentul lui va fi altul 
iar progresul societății res
pective se va produce mai 
rapid.

A consemnat 
GEORGETA BÎRLA

pasionați de tot felul 
obiecte să poată găsi 
cadru organizatoric a-

Se știe foarte bine că, 
atunci când cad ploi mari 
în zonă, pârâul Cerna se 
colmatează și apa acestuia 
iese din matcă, făcându-le 
oamenilor ce-șl au casele 
sau pământul pe marginea 
lui multe pagube.

Ținându-se seama de a- 
ceastâ situație, a fost în
tocmit un studiu, după ca
re un proiect pentru regu
larizarea albiei pârâului pe 
toată “ ’ ‘
până la râul Mureș, ce 
costă 
dura 
gată de timp. Proiectul es
te aprobat, a fost alocată 
o sumă de bani pentru de
mararea aplicării lui, iar 
lucrările urmează să 
ceapă chiar la Teliuc. în 
acest scop li s-a propus u- 
nui număr de circa 18 ce
tățeni din sat să cedeze 
temporar o oarecare supra
față de teren aflată pe 
malul pârâului necesară 
introducerii mașinilor cu 
ajutorul cărora se va e- 
fectua regularizarea. Sub
liniem, temporar, și cu pla
ta acestuia, deci suprafe
țele respective se vor 
toarce, după încheierea 
crărilor, la proprietarii

S-a stat de vorbă pe

distanța de la Teliuo

foarte mult și va 
o perioadă îndelun-

în-

dintre aceștia e
primar ORL dr.

Unul 
medicul 
Vaier Marcu. De 3 ani, zil
nic, se ocupă de cei doi 
copii din Secția de pedia
trie a Spitalului Județean 
Deva, internați pentru in
toxicație cu sodă caustică. 
Acești copii sunt aduși în 
fiecare zi la dr. Marcu în 
secție pentru a le face di- 
latații pe esofag — calea 
de trecere a alimentelor 
— pentru a nu rămâne cu 
stricturi ale esofagului ca
re să nu le mai permită 
alimentația pe cale natura
lă.

Majoritatea acestor bol
navi netratați la timp șl 
corect sfârșesc prin a ră
mâne suferinzi pe viață 
datorită imposibilității de 
a se alimenta, prin închi
derea căii naturale de ali
mentație.

Prin răbdarea, blânde
țea, perseverența și abne
gația acestui medic cei doi 
copii vor fi recuperați de
finitiv și se vor putea bu
cura de o viață normală. 
Datorită comportamentului 
omenos și părintesc al aces
tui medic copiii vin cu plă-

cere la tratament, suportă 
manevrele care nu sunt de
loc ușoare, întrucât se in
troduce o sondă pe esofag, 
în fiecare zi, ca să nu per
mită cicatrizarea și închi
derea lui.

Cuvinte de laudă trebuie 
adresate și secției de pe
diatrie unde sunt internați 
acești copii și unde sunt 
tratați • ca într-o familie. 
Tot personalul se ocupă 
cu dragoste și interes de ei, 
primesc cadouri, alimente, 
îmbrăcăminte dar și ce-i 
mai important afecțiune și 
îmbrățișare. Drăgălășenia și 
inteligența, maturitatea a- 
cestor micuți, răspunsurile 
lor sunt răsplata pentru 
medic și personalul de în
grijire.

Toate aceste fapte le re
latez dintr-o înaltă con
știință profesională, res
ponsabilitate pentru mese
ria aleasă și devotament 
pentru bolnav. închei cu un 
apel la părinți: Atenție un
de păstrați substanțele to
xice pentru că victimele 
sunt copiii!

Dr. EUGENIA DINEȘ, 
pensionară

TRAIAN

vită, cea care 
ca lucrările să 
mai grabnic.
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TITLURI DE PROPRIETATE

dl ing. 
directo-
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Zilele trecute, 
Mihail Popescu, 
rul Oficiului Cadastru și 
Organizarea Teritoriului 
Deva, spunea că, până a- 
cum, în județul nostru 
s-au înmânat peste 38 000 
titluri de proprietate, re
prezentând mai 
70 la sută din

mult de 
numărul

total al titlurilor ce tre
buie distribuite. în ciuda 
greutăților ce se întâm
pină din cauza lipsei de 
specialiști în topografie, 
se depun eforturi pen
tru ca măsurătorile să fie 
urgentate în perioada ur
mătoare. (N.T.)

I
*

I
*

I
I
*

I

DE UNDE 7 MILIOANE DE LEI?
într-o discuție cu dl 

V. Iulian, consacrat cul
tivator de cartofi din zo
na Hațegului, interlocu
torul se întreba pe bu
nă dreptate: oare ce se 
va întâmpla în acest an 
cu această cultură dacă 
se vor tăia toate subven
țiile, iar acordarea de 
credite producătorilor a- 
gricoli ridică multe sem
ne de întrebare?

întrebarea este justifi-

I 
I
I

* a aa^a a t^aa » a

cată dacă avem în ve
dere că cheltuielile pen
tru cultivarea unui ha cu 
cartofi, împreună cu lu
crările ce trebuie efec
tuate, se ridică la cel pu
țin 7 milioane lei. De 
unde să aibă oare un a- 
gricultor această sumă 
necesară până să ajungă 
să valorifice o parte din 
producția respectivă? 
Chiar asa, de unde oare? » 
(N.T.) |

I 
I
*

I
I
I

Holul din fața unui bi
rou al Primăriei munici
piului Hunedoara gemea 
de lume, nu aveai unde 
arunca un ac. Faptul ce-ți 
sărea în 
clipă era acela că aceia ce 
populau 
nici o 
L-am abordat pe unul 
flat mai pe margine; 
ins de vârstă mijlocie, 
o constituție solidă:

— De ce stați aici?
— Să ne 

doamnele ce ne dau
— Ce bani?
— Ajutoarele alea 

ciale, cum le zice.
— Dvoastră aveți 

la așa ceva?
— Da, fiindcă am trei 

copii și servici nu. Din ce 
să trăim?

Interlocutorul ml-a.spus, 
mai apoi, că n-a muncit 
serios în toată viața lui, în 
anii totalitarismului fiind 
ocupat cu mica ciupeală, 
iar după Decembrie 1989 
n-a avut cum să facă trea
ba respectivă întrucât a 
colindat Europa în lung 
și-n lat ocupându-se cu 
toată gama de șmecherii 
cunoscute și necunoscute. 
Ne-a relatat, de pildă, ce 
metodă originală foloseau 
el și confrații lui într-ale 
etniei, în Germania. Se 
știe că în țara respectivă 
curățenia pe stradă și nu 
numai este la mare cinste 
și orice abatere este dras-

ochi din prima

locul erau, fără 
excepție, țigani.

a- 
un 
cu

laînscriem 
bani.

so-

drept

PLATA PENTRU KEMUKCA ?
tic sancționați. Țiganii 
plimbau o pisică moartă 
pe la porțile oamenilor. 
Sunau Ia o casă și când 

o 
îi

stăpânul ieșea, cereau 
sumă de mărci, altfel 
lăsau mâța moartă în fa
ța casei. Și neamțul plă
tea.

Despărțindu-mă de zdra- 
honul tuciuriu mi-am adus 
aminte de ceea ce mi-a

ciun, pe la prânzul zilei. 
Deodată, unitatea unde lu
crez s-a umplut de țigani, 
în zece minute s-au ocu
pat toate locurile. Mi-au 
cerut de băut, dar nu un 
pahar-două, ci mai multe 
și numai băuturi fine. E- 
rau și bărbați și femei. 
Mai apoi am aflat că îrr 
ziua aceea s-au plătit a- 
jutoarele sociale la Pri-

• Aglomerație Ia pomană • „Europenii 
noștri țigani“ • O părere sinceră și dreaptă
• Ce crede și ce zice un țăran • Falșii șomeri
• în loc de concluzie.

spus o doamnă care a lu
crat și muncește încă 
în comerț pregătindu-se să 
se pensioneze:

— Face rău guvernul că 
dă ajutoare sociale.

— De ce? Sunt oameni 
necăjiți care n-au din ce 
trăi.

— Este adevărat, dar dă 
ajutoare și la țigani.

— Țiganii au copii mulți.
— Și ce dacă? Dacă i-au 

făcut să-i crească. Dar 
mulți nu fac t reaua asta, 
își dau copiii la Instituții
le de ocrotire. Și-apoi mulți 
țigani sunt oameni în pu
tere, buni de muncă. Să 
vedeți ce s-a întâmplat în- 
tr-o zi. Era înainte de Cră-

măria Devei. Așa că o ma
re parte din banii ce i-au 
primit, țiganii i-au dat pe 
băutură.

Iată și o altă părere, de 
data aceasta a unui om 
de la țară. Era, atunci când 
am stat de vorbă, vremea 
primei prașile la porumb 
și a coasei fânului. . îmi 
zicea interlocutorul: 
. — Satelor le crapă bu
za după forță de muncă, 
căci cea de care dispun es
te puțină și îmbătrânită, 
în vremea aceasta la ora-, 
șe vezi o mulțime de oa
meni pe stradă stând la 
o bere, tărie, cafea ș.a.

— Dintre aceștia mulțl 
sunt șomeri.

delete cu cei 18 cetățeni 
în cauză și majoritatea din
tre ei au fost de acord CB 
ceea ce le-a propus primă
ria. Vreo 6—7 însă l-au 
luat pe „Nu" în brațe șl 
îl țin foarte strâns. De ceî 
Nu o spun clar. Faptul es
te cu atât mai surprinză
tor cu cât și domniile lor 
sunt direct afectați de ie
șirea din matcă a pârâu
lui Cerna. Dânșii nu numai 
că resping soluția ce li 
s-a propus, dar și amenin
ță că, dacă utilajele vor 
intra pe pământul lor, vor 
trece la represalii. Ce a- 
nume, nu o spun.

Cele ce le-am consem
nat mai sus ni le-a rela
tat dl loan Rogovan, se
cretarul consiliului local.

— în această situație — 
l-am întrebat pe interlo
cutor — ce alternativă ar 
exista?

— Exproprierea — tot 
temporară — a suprafețe
lor respective. Este un pro
cedeu ce durează însă mult, 
ceea ce amână începerea 
lucrărilor de regularizare 
a albiei Cernei.

Nu ne erijăm în rolul 
de arbitru al gâlcevei la 
Teliuc și nici nu ne per
mitem să dăm un sfat. So
cotim însă că, numai pe 
cale amiabilă, trebuie cău
tată soluția cea mai potri- 

să permită 
înceapă cât

BONDOR

în tehnologia modernă 
a informației și comu
nicațiilor un loc aiparte 
revine și acestui edifi
ciu reprezentativ al Di
recției de Telecomuni
cații din Deva.
Foto : ANTON SOCACI

Mă rog. nu sunt îm
potriva șomajului, dar nu 
mi se pare adevărat că 
un om în putere nu găseș
te ce să fată pentru a câș
tiga bani, când în Româ
nia — nu numai în agri
cultură — este de lucru 
până-i lumea. Mă mai mi
ră și altceva: cum de șo
merii au bani de băutu
ră, am văzut că sunt pli
ne birturile de ei? Eu zio 
că fac rost de bani lu
crând la negru pe la pri
vatizați. în această situa
ție statul este înșelat de 
două ori. O dată, prin aju
torul de șomaj, a doua 
oară prin aceea că nu plă
tesc impozit pe ceea ce 
câștigă pe ascuns.

Iată două păreri pe ca
re le-am consemnat, dar 
nu le comentăm. Ținem 
să subliniem că opinii de 
acest fel am auzit de la 
foarte mulți oameni, ceea 
ce ne îndeamnă să suge
răm ca fenomenele respec
tive — ajutoarele sociale 
și șomajul — să se afle în 
atenția puterii centrale șl 
locale. Țara este în tran
ziție, bugetul ei este să
rac. în aceste condiții es
te nu numai nefiresc, ci 
chiar o mare eroare să se 
acorde bani pentru ne- 
muncă, pentru lene sau — 
cum scria un confrate — 
să se plătească puturoșe- 
nia.

TRAIAN BONDOR
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1
preludii La. izbânzi/e de nuiine.

E vremea olimpiadelor 
școlare, ajunse pe dife
rite trepte: Olimpiada Na
țională pe Meserii, — 
secția pian — s-a înche
iat. S-a desfășurat la Bu„ 
cureștl și a avut, ca-n 
fiecare an, concurenți din 
județul nostru. Printre el, 
Ancuța, fetița pe care 
natura a înzestrat-o din 
belșug cu talent, eare-și 
plimba degetele pe cla
viatura pianului, nu doar 
cu tehnica acumulată în 
cei 6 ani de studiu te
nace, ci fi cu sufletul. 
Din clasa l fi până azi 
— elevă de note maxime 
în clasa a Vil-a la Li
ceul de Artă Deva, An
cuța Preda acorda ore
lor' de pian un spațiu 

^V*Y.WiV.Y.Y.Yi’iViW.WiYAW/lViV//iV/?/.’.Y?. .V»W^/iWTA’.Y///AViWM*AW«W?.’.'.Yi"i%V.

special de muncă. Sub 
îndrumarea dnei prof. 
Doina Ona, de la care a 
împrumutat, cu siguran
ță, și CEVA din tempe- 
ramentul-flacără al oa
menilor de artă din în
zestratul Maramureș. An
cuța dă „partiturii" puri
tate, candoare, strălucire.

„Anca e foarte aproape 
de sufletul meu" — măr
turisește profesoara el de 
pian, sub a cărei pregă
tire a cules, de-a lungul 
anilor, numeroase premii 
naționale la Oradea, Tg. 
Jiu, Deva, București, Iar 
la selecția Fundației 
„Brambach" s-a calificat 
pentru turneul de gen 
din Germania, care se va 
desfășura, probabil, în a

cest an. Am multă încre
dere in felul el de a mun
ci, ca și în comportamen
tul ei în concursuri. ■ E 
foarte dotată și merită să 
fie ajutată, susținută, sti
mulată să se perfecțione
ze în această artă, care-l 
va deschide, cu siguran
ță, drum spre împlinire".

Cu „Dansul piticilor" 
din Studiul lui Liszt, cu 
„Poloneza opus 26 Nr. 2" 
de Chopin -și cu „Suita 
a ll-a pentru copii" de 
Constantin Silvestri, ele
va deveancă Anca Pre
da a cucerit la Olimpia
da Națională pe Meserii 
locul III, după colegele 
ei de clasă din marile o- 
rașe — București și Ti. 
mișoara.

Revenită acasă, după ce 
și-a prins la mână bră
țara meseriei, Ancuța n-a 
întrerupt studiul la pian. 
Lucrează cu plăcere, cu 
suflet. Pregătește o rap
sodie de Liszt, sonate de 
Beethoven, Scarlatti, stu
dii Chopin, Debussy, 
Liszt... E în lumea mu
zicii, căreia îi aparține.

Numeroasele premii na
ționale, recenta brățară a 
meseriei, așteptatul tur
neu al Fundației „Bram- 
bach“ sunt doar preludii 
ale izbânzilor pe care An
cuța le va cuceri, cu si
guranță, pentru că a fost 
înzestrată de Dumnezeu 
cu har, dar și cu dragos
te pentru el.

LUCIA LICIU

VISÂND LA MAI BINE...
s

I
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i Indiferent de vremurile 
pe care le trăiesc, oame
nii visează la mai bine. 
Așa stau lucrurile și la 
noi, în specia] după ziua 
de 17 noiembrie 1996. du
pă alegeri, deci.

„Schimbarea în bine” 
este așteptată de toată 
lumea. Nu există om care 
să nu aștepte ceva de la 
noua putere. Fiecare vi
sează la mai bine. Pen
tru aceasta au votat ro
mânii! Și totuși, visând 
la mai bine, trecem pe 
străzile orașelor și ne mi
nunăm de prețurile ce se 
schimbă „în mai rău” 
pentru buzunarele noas
tre. Să fie aceste scum
piri doar începutul dru
mului către ceea ce ne 
dorim cu toții? Sunt ele 
necesare? Vor duce ele 
la o stabilizare a econo
miei sau vor face să ne 
întrebăm dacă proverbul 
„apa trece, dar pietrele

derămân” este trăit zi
zi? Ceea ce dorim noi a- ț 
cum este ca apa să trea- î rfi dar rtinfrola £șj J

Oare I

dacă 
a aju- 
cei ce 
voință 
ce fac

că, dar pietrele 
schimbe poziția 
vor reuși? După furtuna 
ce s-a dezlănțuit, totul e 
posibil Dacă există dra
goste pentru țară, 
există dorința de 
ta populația, dacă 
ne conduc au o 
de fier în tot ceea 
și multă, foarte multă în
țelegere, atunci și numai 
atunci vom înceta să ne 
mai uităm în „curtea ve
cinului”; vom înceta vi
sele noastre la mai 
și. într-adevăr, vom 
mai bine!

Până atunci însă 
avea mult de lucru, 
trece peste multe greu
tăți și vom mai avea 
zeci de nopți cu vise Ia 
mai bine...

MIIIAELA GLIGOR, 
Brad

bine 
trai

vom 
vom

A .

Tlaufxaqlu,
Tu și eu naufragiați 
în două lumi diferite 
Patimi înecate 
într-o ceașcă de cafea 
Fericire consumată 
într-o țigară...
Măsor timpul in 
Ritmul unei melodii.

GHEORGHE PURCAR

! OCTAVIA, 
| Doamnă Octavia îmi 
» cereți un sfat cu ajuto- 
| rul căruia ați putea să-l 
. mobilizați pe fiul dvs, a- 
] flat în ultimul an de li

ceu. care în ciuda note- 
Ilor bune — ce i-ar putea 

permite continuarea stu- J diilor — refuză gândul 
| admiterii la o facultate. 
» Îmi scrieți că fiul dvs 
| nu are nici un țel, nu-1 
• interesează propriul său i viitor.
! Nu vreau să minimali- 
Izez problema dvs, dar 

nu uitați că adolescența I* este timpul marilor re
volte al marilor iluzii și 

' speranțe, e timpul când I adolescentul pune mai 
» mult preț pe ceea ce este I decât pe ceea ce face. J Sunt tineri care-și pot 
(alege un țel și apoi îl 

urmează cu fidelitate țoa-J ti viața. Dar sunt și al- 
* ții/ care nu pot întreve

dea un țel cu bătaie Iun- ll 
gă, nu pentru că nu i-ar J 
interesa viitorul ci pur | 
și simplu vor ceva ac- » 
tual, rapid care să-i scoa- I 
tă în evidență acum, nu ’ 
peste ani și ani de mun- | 
că. Nu v-ați întrebat da- • 
că nu e cumva un gest - 
de apărare împotriva pre- | 
siunilor, întrebărilor și • 
îngrijorărilor dvs? Unde- | 
va trebuie să existe o ex- « | 
plicație. îmi spuneți că | ; 
f'Ui dvs este printre pri- J : 
mii din clasă, iar eu în- h 
clin să cred că totuși a- I l 
re un țel, poate unul pe ? ■ 
care nu-1 acceptați sau | > 
poate încă nu s-a decis... • '

Singurul meu sfat este 11 
să aveți mai multă încre- « I 
dere In el și încercați să | . 
stați de vorbă cu psiho- J 
logul liceului la care vă * 
este înscris fiul, precii I 
veți putea afla așa mai î 
multe și vă veți rezolva | 
problema.

INA DELEANU |

Cu prietenie, despre prietenie ...

„Floarea soarelui" — Acuarelă semnată de Teo 
David, elev, clasa a X-a Ia Liceul „Avram Iancu” 
din Brad.

O „Prieteniile condițio
nate de suferințe comu
ne sunt cele mai gingașe 
și mai rezistente".

T. Arghezi
0 „Geea ce face ca prie

teniile să fie trainice și 
le sporește farmecul, este 
un sentiment de care iu
birea este lipsită: certitu» 
dinea".

Fr. Bacon

Un gând MUSFC BOX
și o poantă

la CLUB T
„Inteligența este u- 

nicul mijloc pentru a 
ajunge la adevăr, ca
re e cea mai mare glo
rie a omului”.

G. PAPINI

★

— Elev, poți să-mi 
spui cum s-a numit 
primul om?

— Da, domnule pro
fesor: Adam!

— Dar soția Iul?
— Păi... da: Ma

dam I

ț 

i

j

I.a începutul lui '96 gru
pul Smashing Pumpkins 
a pornit într-un turneu 
mondial de promoție a al
bumului Mellon Collie And 
The Tnfinite Sadness. în 
luna februarie a fost lan
sat singlelul 1979 care a 
ajuns pe locul 12 în cla
samentul Billboard (cea 
mai înaltă poziție atinsă 
de un single al lui Sma
shing Pumpkins) și locul 
16 în UK. Tot în luna fe
bruarie grupul Smashing 
Pumpkins a participat la 
anualul Rock & Roll Hall 
of Fame desfășurat la New 
York. Ediția din acest an 
a avut numeroase surpri
ze printre care: showul 
grupului The Velvet Un
derground pentru prima 
dată reunit după o perioa
dă de absență de 25 de ani 
și duetele Billy Corgan cu 

Pink Floyd (interpretând 
piesa Wish You Were Here) 
și Joan Osbourne cu Ste
vie Wonder (au cântat pie
sa Heard It Through The 
Grapevine). Au fost pre- 
miați câțiva pionieri ai 
rockului cum ar fi Jeffer
son Airplane, David Bo
wie, Gladys Knight & The 
Pips, The Shirells, The 
Velvets, Pete Seeger (ca
re a șocat eudjența pri
mind premiul fără să ros
tească nici un speech). 
Seara s-a încheiat cu un 
alt star jam ce a interpre
tat piesa folk clasică Good
night Irene.

Pe 6 mai a fost lansat 
în SUA singlelul Tonight, 
Tonight, care însă reușeș
te să ajungă doar pe locul 
19. Grupul Smashing 
Pumpkins începe turneul 
european la 11 mai cu un 

show la The Point în Du
blin. în timpul acestui 
show spectatorii dezlănțuiți 
reușesc să străpungă sis
temele de pază din jurul

SMASHIN6 
PUMPKINS 

(VIII)
scenei și se năpustesc pe 
ea. în urma acestei alter
cații sunt rănite mai mul
te persoane. Bernadette 
O’Brien o tânără de 17 ani 
din Country Corn a sufe
rit un atac de cord fiind 
transportată de urgență la

spitalul Mater Hospital din 
Dublin în după-masa ace
leiași zilt- ea a decedat. La 
aflarea acestei vești Billy 
Corgan a făcut din nou o 
depresie, grupul anulând 
concertul din 12 mai de la 
Belfast Ulster Hali. Tur
neul britanic a fost redus 
Ia un singur show desfă
șurat la London Brixton 
Academy în data de 15 
mai 1996. Pentru a-i putea 
mulțumi cât de cât pe 
fanii britanici ei au sus
ținut un show cu o durată 
dublă în care au cântat 
aproape toate piesele din 
noul album și câteva vechi 
hituri. Pe 18 mai a fost 
lansat în UK maxi-single- 
lul Tonight, Tonight, care 
a figurat pe locul 7. Sin
glelul cuprinde alături de 
piesa titulară și șase com
poziții inedjte: Jupiter’s
Lament/ Blank/ Tonite 
Reorise/ Meladori Magpie/ 
Rotten Apples și Medelia 
Of Gray Skie.

La 25 mai 1996 vânzări
le lui „Mellon Collie..." au 
atins 6 milioane, casa Vir
gin lansând LP-ul „Zero" 
ce a figurat pe locui 46 
în Billboard. Zero cuprin
de alături de piesa titula
ră și piesele: God/Mouth 
Of Babes/ Tribute To 
Johnny/ Marquis In 
Spades/ Pennies și Pas- 
ticho Medley.

în luna iulie grupul tre
ce din nou prin momente 
de criză. Keyboardistul 
Jonathan Melvoin a murit 
în urma unei supradoze de 
heroină chiar cu o seară 
înainte de showul cu hea
dliner de la Madison 
Square Garden. Bateristul 
Jimmy Chamberlaine a 
fost arestat de poliția din 
N.Y. City pentru posesie 
de heroină, restul grupu
lui fiind reținut pentru 
cercetări. (va urma)

IIORIA SEBEȘAN
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,, ---------- — 7_______  ... ___________ ,.. . Elaborare
'{studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de exe- ■!

Obiecte de proiectare:
1. Extensie CSND Deva 

Instalare CSND Simeria 
Instalare CSND Oră știe.

R.A ROMTELECOM

ft.A. ROMTELECOM 
DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA

: ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICA
: DESCHISA FÂRA PRESELECȚIE

1. Oiectivul licitației i - Extensie CTD Deva
>j 12.000 linii
{(■ Lucrări de proiectare în telecomunicații i

• jcuție.

• J
• I
• r

i
Acum locuitorii județelor Hunedoara ți Alba pot cumpără 

produse in valoare de pana la 10.000.000 lei cu

PLATA ÎN 12 RATE
CU AVANS DE

NUMAI 10%

! C.E.C. ANUNȚA j
ÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 1997

PENTRU ECONOMIILE BĂNEȘTI PĂSTRATE ț 
j LA C.E.C. PE DIFERITE INSTRUMENTE i 
J DE ECONOMISIRE, SE ACORDA s t
i URMĂTOARELE DOBÂNZI ANUALE : I

i 1. Librete de economii cu dobândă Ia )

TELEVIZOARE COLOR (NEI, PHILIPS, DAEWOO, GOLDSTAR) 
CONGELATOARE, FRIGIDERE Șl COMBINE FRIGORIFICE 

MAȘINI DE SPALAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 
COMBINE MUZICALE Șl RADIOCASETOFOANE 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARE, MOCHETF

’ vedere — 18% )
\ 2. Librete de economii cu dobânda pe

termen — 54% )
i — în cazul neîndeplinirii termenu- )
J lui de un an — 15% ț

l 3. Librete de economii cu dobândă și 
ț câștiguri — 18% 1
i — pe librete, fiecărui titular — 5% )
ț —- sub formă de câștiguri in numerar — 13% ț

4. Librete de economii cu dobândă și
câștiguri pentru autoturisme — 18% '
— pe librete, fiecărui titular - - 5% )
— sub formă de câștiguri — 13% I

5. Conturi curente personale și (
carnete de cecuri cu sumă limitată — 18% ț

6. Obligațiuni CEC cu câștiguri — 18% '
(numai sub formă de câștiguri) )

7. Certificate de economii — 54% J
— pentru perioade de timp stib un

i an (sau doi ani) — 18%)

I
■

2.
3

2. Entitatea achizitoare i
Direcția de Telecomunicații Hunedoara.

________  ______ . de Telecomu- ■ 
Inicații Hunedoara, loc. Deva, sir. Libertății, nr. 2, cod ’ 
■2703, jud. Hunedoara, tel. 054-211042; 054-230270, (ax: 
! 354-230031; 014003319 
! Telex i 7221 ; 72111.

5. Termenul limită de depunere a ofertelor! 3. III.
‘ il997, ora 15,30, la secretariatul Direcției de Telecomu->j 
{nicații Hunedoara. !j
! 6. Deschiderea licitației publice: „4.JII. 1997, oraJ

, ,. — r_. ,______ de lai
'Direcția de Telecomunicații Hunedoara, la prețul dej 
{200.000 lei, începând cu data de 3. II. 1997. Jj
{ 8. Vizitarea amplasamentului: 10. II. - 15; Jl. 1997,5»
Jîn localitățile Deva, Simeria și Orășlie, însoțiți de de- J

_ ________ _ _ licita- 5»
‘ție numai olertanți români specializați în lucrări de oro-J, 
{iectare în domeniul telecomunicațiilor, posesori .ai acor-J; 
'dului actualizat, emis de Ministerul Comunicațiilor .! J» 
,58/90, *->>W 290 ~~ (46) £

•| L/irccpa ne ieiecumuinvu|ii nunvuv»
*.; 3. Sursa de finanțare : Surse proprii.
Ji 4. Organizatorul licitației : Direcția

JÎ9, la sediul Direcției de Telecomunicații Hunedoara. 
.J 7. Documentele de licitație se pot procura de
1:

I;
, »:n locajnajue uc,u, jiiiivi m .
*! legați ai Direcției de Telecomunicații Hunedoara. 
■J 9 Condiții do participare! Pot participa la

. * ■

Manazinul VALENTIN

Șl MULTE ALTELE
TOATE LA CELE MAI MICI PREJURI!

ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE 
(firme, instituții, asociații etc.) 

POT CUMPĂRĂ DE LA FIRMA NOASTRĂ 
PRODUSE ÎN VALOARE DE PANA LA 

25.000.000 LEI cu

PLATA ÎN 12 RATE
- In momente de inflație câștigați numai daca cumpărați!

- Prin noi puteți cumpără chiar daca nu aveți suficienți bani 
PLĂTIND IN RATE!

TOATE ACESTEA NUMAI IA MAGAZINUL
CENTRAL

MN (MtylE, ST*. N. IĂLCESCU NR. 11, TEL 054-M74W

■ 
a 
a

■ 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
:

1 
: 
a 
!
I 
I

li 
I

•I

I Situat îp Deva (zona Casei de cultură), vă oferă J 
Jen grei șt’cd detail produ se import Italia, de foarte 5 
| bună calitate și ta cete mai mici prețuri:
1 . • paste de zugrăvit lavabile și semilavabile. jK
' izolanti acrilici antimuccgai., role de zugrăvit, co- »j 
{ loranți, chituri pentru zidărie șl lemn, aracet: ■ J
{ • vopsele auto poliuretanice simple și metali- Jj
[ zâte executate ta comandă după paletar de culori ■!. 
i accesorii pentru vopsitorie auto ;
1 • vopsele de ulei care pot fi executate Și la;,
{comandă in orice nuanțe: £
{ • haituri, lacuri pentru lemn incolore și colo- Jj
{rate • 5
; • vopsele de ulei, tac de parchet, nitrotacuri £
!și diluanti produse de Compania Kober — Rolac ;L 
{Piatra Neamț, la cele mai bune preturi; >j
[ • plante naturale și artificiale aranjamente J» 
■ florale, care se execută și la comandă. jlî
{ Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, iar sam- ■[ 
[băla între 10—14. J

(Urmare din pag. I)

ța cu legea, în cadrul ac
țiunilor de control. Dinco
lo de acțiunile cu tema
tică stabilite în cadrul 
Ministerului Finanțelor și 
al Gărzii Financiare Cen
trale, ne confruntăm cu

!■

I

IMCOMEX
MAREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE!

IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR IN RATE!

j S.C. SIMCOM FLORA S.R.L. HAȚEG — ȘTE1 I 

! Telefoane: 232816; 770082. I

Vinde en gros și en detail, prin magazinele I 
■ sale din orașele Hațeg, Petroșani si comuna > 
! Pui ’ •
| • haine import;

• încălțăminte import;
• alte produse electrice si electrocasnice I 

’ — SECOND HAND.
I Prețuri foarte avantajoase.
î Import Suedia, Olanda, SUA. (7517) j

) 
)

* 
)
1

) 
)
)

8.

9.

10.

11.
)
)
' 12.

Certificate de depunere cu plata 
dobânzii la 3 luni

— pentru perioade de timp sub 3 
luni nu se acordă dobândă

Certificate de depunere cu plata 
dobânzii Ia 6 luni

— pentru perioade de timp sub 6 
luni nu sc acordă dobândă

Carnete de depunere cu plata 
dobânzii la 1 lună

— pentru perioade de timp sub 1 
lună nu se acordă dobândă

Conturi de disponibilități ale 
persoanelor juridice
— pentru depozite pe termen
Conturi de disponibilități pentru 
garanții materiale
Conturi de disponibilități ale 
fundațiilor

' 13.

)
— 54% j

— 54% j

|
— 54% tJJ)
— 15%
— 35% )

)
— 35% )

— 54% )

Peste 1000000000 de lei confiscați!
O INSTITUȚIE TOT MAI NECESARAfenomene diverse, din ca

re temporar unele pot a- 
vea o dimensiune mai 
mare, dar pe ansamblu 
se uniformizează.

ÎNCETINIREA PROCESULUI DE 
PRIVATIZARE — CEL MAI PĂGUBITOR 

T FENOMEN
—• Cum s-a încheiat anul 

1996. desigur din punctul 
de vedere al activității 
corni șart lor ?

— Anul 1996 a reprezen
ta: un salt calitativ din 
punct de vedere profesio
nal. A reprezentat însă și 
un an cu ncîmpliniri, cu 
deziluzii, cu greutăți, ca 
in viața fiecăruia dintre 
noi.

— Care credeți că este 
fenomenul care aduce cele 
mai mari prejudicii bunu
lui mers al activității eco
nomice ți sociale din ju
deț

— încetinirea procesului 
de privatizare reală și chiar 
s pparea acestuia în une
le • azuri.

— rn sfera de activitate

a Gărzii Financiare intră 
atât agenți economici cu 
capital public, cât și pri
vat. Care dintre aceștia ri
dică mai multe probleme 
in respectarea legalității și 
de ce natură sunt ?

— A face o demarcație 
între agenții economici cu 
capital public și cel pri
vat ar fi o greșeală. Pro
bleme în respectarea le
galității se regăsesc și la 
unii și la alții. Demarca
ția se poate face în funcție 
de calitatea și competența 
celor care conduc societă
țile comerciale de modul în 
care înțeleg și vor să res
pecte legea Nu este mai pu
țin adevărat că la societățile 
comerciale cu capital pu
blic ex's‘ă în general un

compartiment financiar- 
contabil bine organizat’ și 
competent, iar comerciali
zarea de bunuri fără do
cumente justificative de 
proveniență reprezintă un 
aspect pe care nu l-am 
constatat.

— tn războiul declarat 
corupției, Garde Financiară 
se pare că are un rol im
portant. Cum vedeți in a- 
cesț. context activitatea în 
perspectivă 7

— Prin atribuțiile confe
rite de lege, Garda Finan
ciară are într-adevăr un 
rol important în războiul 
declarat corupției. Nu tre
buie pierdut din vedere că 
într-un război contează ar
mamentul, armata și sti
mularea acesteia. Dacă pa
chetul de legi în domeniul 
economico-financiar, con
dițiile materiale sunt co
respunzătoare, iar stimula
rea materială a comisari
lor ar fi așa cum ar tre
bui, atunci Garda Finan
ciară și nu numai ea își 
vor putea îndeplini cu 
succes toate atribuțiile sta
bilite de lege.

— Cum colaborează 
Garda Financiară cu po
liția fi celelalte instituții 
in apărarea legalității ?

— Intre Garda Finan
ciară, poliție și celelalte 
instituții există o colabo
rare bună și chiar foarte 
bună, având în vedere in
teresul comun în apărarea 
legalității. Intre aceste in
stituții există dă altfel și 
protocoale de colaborare.

— Care este în general 
reacția celor controlați de 
comisari ? Vă întrebăm 
acest lucru, întrucât știm 
că ați mai avut probleme.

— Aplicarea unor sanc
țiuni pecuniare considera
bile implică bineînțeles 
stări sufletești diverse și 
ca atare reacții de acest 
gen. Modul în care reac
ționează agenții economici 
ține de calitatea umană, 
de pregătirea profesională 
etc. In general agenții e- 
conomici realizează că au 
Sicălcat legea, alteori îna 
intează contestații la pro- 
cesele-verbale încheiate.

— Câte contestații s-au

înregistrat anul trecut la 
constatările făcute ? Cine 
le face în general și cum 
se soluționează ele ?

— Potrivit dispozițiilor 
legale în vigoare, împotri
va proceselor verbale de 
constatare și sancționare a 
contravențiilor se poate fa
ce plângere, care se de
pune la organul din care 
face parte agentul consta
tator. Plângerea se trimite 
spre competenta soluționa
re judecătoriei, în raza 
căreia a fost săvârșită 
contravenția.

Câteodată, persoanele 
sancționate introduc plân
gerea direct în instanță, ca
re, tot potrivit dispozițiilor 
legale în vigoare, este obli
gată s-o înregistreze, după 
care încunoștințcază a- 
gentul constatator.

în anul 1996 au fost în
registrate 26 plângeri îm
potriva proceselor verba
le de constatare și sancți
onare a contravențiilor.

Din acestea, 6 au fost 
soluționate de instanțe prin 
respingerea plângerilor, în 
2 cazuri au fost anulate

procesele verbale de con
travenție, iar 18 cazuri se 
află încă pe rolurile in
stanțelor de judecată.

— Ducă ar fi să vorbim 
în cifre, cu ce s-a concreti
zat activitatea comisarilor 
în 1996 ?

— în perioada mențio
nată au fost controlați 
2230 de agenți economici, 
la 892 dintre aceștia con- 
statându-se diferite abateri. 
Cel mai important este 
faptul că sumele deter
minate ca sustrase de la 
plata privind impozitele și 
taxele și pentru care s-a 
dispus confiscarea se ridi
că la 1 104 000 000 I

— Ce fi-a propus Garda. 
Financiară Hunedoara pen
tru anul 1997 7

— Pentru anul în curs. 
Garda Financiară, ca in fi
ecare nou an, iși propune 
să muncească mai mult ți 
mai bine, să dovedească că 
experiența acumulată este 
de bun augur, că poate 
să-și îndeplinească sarci
nile conform legii.

Sperăm ca în acest an, 
prin activitatea sa. Gar
da Financiari să ateste din 
nou că este o instituție 
importantă de control spe
cializat, tot mai necesară 
în actualul context econo- 
mico-social din țara noas
tră.
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1BANCA TRANSILVANIA
ACORDĂ DOBÂNZI AVANTAJOASE

PENTRU DEPOZITELE DE TIP CLASIC ALE PERSOANELOR FIZICE 
Reinvestirea dobânzii în cazul prelungirii contractului de depozit înseamnă o dobândă 

reală anuală majorată prin capitalizare.
Depozit clasic

! (Dobânda reală anualăDobânda nominală
la termen anuală prin capitalizare i

1 lună 54% 69.50%
3 luni 58% 71.88% !
6 luni 62% • 71,60% J1
9 luni 65% 72,92%

12 luni 71% 71.00%
O OPERATIVITATE © CONFIDENȚIALITATE

1
1

O SIGURANȚĂ 0 PROFESIONALISM
Depinde doar de dumneavoastră să faceți pasul spre un partener de încredere!

J

DIBECTIA JUDEȚEANĂ A
""""r/L?"- — R.A. DEVA

Drasros Vodă.

r*:
I

DRUMURILOR — |
cu sediul în DEVA, str. Dragoș Vodă, 

nr. 1-3
ORGANIZEAZĂ

« pentru valorificarea plopilor pe 
aflați pe următoarele aliniamente: 

DC 80 Valea Dâljii 
DC 66 Ponor-Federi

77 Ohaba-Merisor
686 “ 
686 
685 
685

Societatea Comercială Retezatul S.A. Deva

---------------------- 1

Tpicior, ;

48 mc. j
23 mc. L 

205 mc. t 
104 mc. ; 
249 mc. t 
199 mc. L 
220 mc.»

I*
l

* 
I
l
i♦
♦
K
?

« 
I« —
1
* —■

*
E

I♦
* ora
țgoș
1

Ic
IȘ ...... —
ț Informații privind licitația și prețul de por- •
• nire se pot obține de Ia sediul D.J.D.—R.A.•
♦ Deva, tel. 22 52 12, de la sediul Secției de i 
t drumuri Hațeg al D.J.D.—-R.A. Deva telefon 1
• 77 02 13 și de la sediul primăriilor locale ț
■ Râu de Mori și Salaș. (49)

DC
DJ
DJ
DJ
DJ
Licitația va avea loc in data de 5. 03. 1997., I
10, la sediul D.J.D.—R.A. Deva, str. Dra- i. 
Vodă. nr. 1—3. t
tn cazul rămânerii nelicitate a unor alini- • 

amente, licitația se va repeta săptămânal, in*
• zilele de miercuri, ora 10, ia sediul D.J.D.—■
• R.A. Deva. X

Colonia Brazi 
Râu de Mori—Brazi 
Clopotiva 
Clopotiva-Câmești
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I*
I
I
*

I
I
I
*

I*
I
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I
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cu sediul în DE!7A, str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, organizează 
LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA — CU STRIGARE,

758/1991 și H.G. 545/1992, pen-conform Legii nr. 58/1991, H.G. 634/1991, H.G.
v ânzarea următoarelor active :

Toate activele pentru vânzare sunt situate in Deva, 
Hunedoara.

DENUMIRE!

tru
str. Ardealului, nr. 1, județul

leiACTIVULUI Nr. înv. licitație —
1. Clădire atelier tâmplărie 1069

șopron ambalaje 1058
șopron ambalaje 1062
linie garaj CF 2040 180.000.000

2. Șopron pentru ambalaje 1061 20.000.000
3. Șopron pentru ambalaje 1050 25.000.000
4. Șopron pentru ambalaje 1063 80.000.C00
5. Șopron pentru ambalaje 1060

clădire birouri 1051 60.000.000
6. Șopron pentru ambalaje 1059 20.000.000
7. Clădire birou central 1048 20.000.000
8. Șopron pentru ambalaje 1047

șopron pentru ambalaje 1057 40.000.000
9. Clădire pereți sticlă 1055 80.000.000

10. Clădire depozitare 1043 175.000.000
11. Clădire birouri plus magazie 1054 8.000.000
12. Gheretă auto 1067

gheretă auto 1066 2.000.000
Etapa a doua

S.C. RETEZATUL
Etapa a treia 

arie 1997, ora 10,
Dosarele de prezentare a activelor, criteriile specifice pentru preselecția pârtie*panți - 

lor la licitație pot fi procurate contra cost 
RETEZATUL S.A. Deva, secretarul comisiei

Alte relații privind activele ce urmează 
prefix 054, la consilier juridic sau manager

Pentru preselecționarea participanților 
societății până la data de 7 februarie 1997, 
1991, precum și în criteriile specifice aprobate privind preselecția ofertanților.

Lista cu ofertanții acceptați pentru a participa la licitație va fi afișată la sediul socie
tății, până Ia data de 15 februarie 1997.

Ofertanții selecționați vor depune până la data de 17 februarie 1997, Ia casieria socie
tății sau în contul nr. 30.30.8.04.01, deschis la Banca Comercială Română Deva, urmă
toarele :

— taxa de participare de 300 000 lei;
— garanția de participare de 10 Ia sută din prețul de pornire a licitației.
în prețul de pornire a licitației nu este inclusă valoarea terenurilor, urmând ca 

ceslea să fie vândute cumpărătorilor activelor conform prevederilor H.G. 331/1992.
(50)

• r

â licitației va 
S. A. Deva, 
a licitației se 
la Deva, la

avea Ioc în data de 18
str. Depozitelor, nr. 11,
va ține pentru activele nevândute în data de 
sediul S. C. RETEZATUL S.A. Deva.

februarie 1997, ora 10, 
județul Hunedoara.

la sediul

24 febru- 
(49)

(50 000 lei), la sediul Societății Comerciale 
—• consilier juridic.
a fi vândute se pot obține la telefon 623630, 
economic.
la licitație, ofertanții vor depune la sediul 
ora 15, documentele prevăzute de H.G. 758/

a-

Devasat Shop
8 situat pe str.A. lancu, bl. H1, parter, tel. 21 6196 
30% Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13

~dvans~~ ....................... ..............— ............. ■ 1

oferă profuseCeJirmeCoi^

NEI - aparatură tv-audio-electrocasnică 
DeLonghi • aparatură electrocasnică

• l'C. VW..........■■■:........... *•*■■■.................*....
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produse petroliere, T
, preț£

BANCA „DACIA FELIX" S.A.
CLUJ-N APUCA

SUCURSALA DEVA 
ANUNȚA 

VĂNZAREA PRIN LICITAȚIE 
PUBLICA A URMĂTOARELOR BUNURI:

• Stația distribuire |
Xsituată în Hunedoara, Pța Libertății;
X pornire — 120.000.000 lei; li
I • Apartament 3 camere, situat în Hune-îj 
I doara, bdul Traian, nr. 18, bL 15, et. I; preț i 
j pornire '" """ ’ *
* — - *
X curte, grădină, situate în Hunedoara, str. Eca-; 
1 terina Varga, nr. 9 ; preț pornire —
X lei;
X • Apartament 2 camere, situat
X doara, str. Căprioarei, bl. V4, ap.
• preț pornire — 12 000 000 lei;
X • Apartament 2 camere, situat 
«doara, str. Ghioceilor, nr. 7, ap.
1 pornire — 12 000 000 lei;
<1 • Apartament 2 camere, situat
• doara, str. Ghioceilor, bl. 37,.
• pornire — 12 000 000 lei; «
« • Autoservice situat in Hunedoara, bdulj.
• Traian, nr. 3A ; preț pornire — 650 000 000 J.
jlei (suma poate fi plătită și in rate, de comun X 
X acord cu conducerea băncii). t
X Licitația va avea loc in data de 7. II. 1997, ; 
4 ora 10, la Judecătoria Hunedoara, biroul; 
j executorilor judecătorești. . . 1

Relații suplimentare la sediul băncii din
IDeva. bdul N. Bălcescu, bL 34, telefon ; 
{22 07 96. (47) 1
• _ _L

«I

i
1

16.000.000 lei; F
• Casă 3 camere, anexe gospodărești, F

45.000.000 ți
I 

în Hune- F 
3, parter;;

» « 
în Hune- ; 
30; preț ;

i

in Hune- J!
ap. 23; preț ;

După succesul înregistraLcu edițiile:
• BUCUREȘTJ ’ «TlMlȘ
♦ ORADEA . SATU-MARE

ACUM âu început înscrierile la

• BRAȘOV
• ARAD;
• DOLJ.

a doua bază de date din lume, după anuarul telefonic;
un instrument modern de informare, cea mai corectă bază de date zona’ă din România;

informații utile din toate domeniile de activitate; 
suport publicitar unic si continuu • circa 360 zile de an; 
CARTEA GALBENĂ-SOLUȚIAPERFECTĂ!

** CÂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CÂUTATI! 
Sunați zilnic, între orele 10-12 .^telefon:. 230784 1 ___________ _
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■CUVÂNTUL LIBERI
£

VÂNZĂRI —
CUMPĂRĂRI

X(. • De vânzare piese de
) schimb pentru Lada 1200, 
PTurclaș, nr. 106.

(7467)
• Vând Saviem 7,5

. tone, bobină Raba, stare
excepțională. Geoagiu, tel. 
277. familia Crainic.

(7468)

• Vând casă în Bă- 
citi. nr. 98, teren 3500 mp 
prefer apartament sau 
autoturism la schimb, plus 
diferența. Informații tel. 
■711955: 672161.

(5635)

• Vânrl [tâinănt. Iteț- 
nlc, Belea Mircea.

(7983)

• Vând apartament 2 
camere, parter; Micro 15, 
bl. 48, sc. 4, ap. 63. De
va. Informații la adresă.

(9400)

zină Bâcia, angajează șo
fer , categoriile B. C, E. 
vârsta 35—45.

(7751)'

• Angajez tâmplar din 
Orăștie, pentru Turdaș. 
Tel. 231832.

(7985)

orăștian este mai sărac. 
Vom păstra mereu în su
fletele noastre chipul ei 
frumos și blând. Dumne
zeu s-o odihnească în 
pace ! (7470)

• Vând apartament 
4 camere, Deva, ultra
modern, mobilat, mul
tiple îmbunătățiri, zo
nă centrală, et. III, 
preț 50 000 DM. Tel. 
225230 sau 221173, în
tre orele 17—20.

(7992)

• Vând Opel Kadett, 
fabricație ’88, motor 1800, 
benzină, cinci viteze, 4 
uși. Germania, stare foar
te bună, și Dacia 1300. 
Tel 721750. 724274.

(5636)

• Vând TV dubă izo
terma. motor benzină, preț 
convenabil. Tel. 715575.

(5637)

• Vând 6,5 mc clipres-, 
; tea brad, dulap, lungi 6
•m. Preț negociabil. Tel. 
«71G339, comuna Nâdăș- 
tia de Jos, 7.

(5638)

■ .• Vând apartament 2 
camere, decomandate, etaj 
ii. Zamfirescu, Deva, tel. 
613782. (98000)

• Vând Ford Granada 
Combi. 1400 DM, eventual

.’talonul. Tel. 651077.
(2373)

• Vând birou complet 
. amenajat în spațiu Inciți- 
: .triat. 1G mp, ultracen
tral. 2500 mărci; Telefon

231217. orele 10—16.
(2371)

• Cumpăr talon Dacia 
1200. Tel. 228759.

(7889)

• Vând spray contra eja-
■ • eulării rapide, medicamen- 

. te potentă, frigiditate, za
hăr afiydisiac. 01—6376273.

(7241)
• Vând casă, 4 camere, 

anexe, grădină la șosea,
, ..apă, posibilități gaz. Gris- 

tur. informații 216528, 18
• — 20. (70490)

• Cumpăr mobilă foarte 
veche, lemn masiv, indife
rent stilul, inclusiv țără
nească. Plata pe loc. Tel.

■ Î31G2O.
(7956)

• Vând sau arendez te
ren arabil și intravilan îri 
orașul Brad, str. Vânători. 
Informații Deva, telefon

£*18771.
, (7770)
i»
" • Vând ARO 244, I.eț-

nic, nr. 16, Bistrian Gelu.
(7983)

• Societatea Agricolă 
„Ardeleana*1 Sântandrei 
vinde la licitație s grajd 
Cernă, cu teren aferent. 
Licitația va avea Ioc în 
data de 10 februarie 1997, 
ora 12. Informații la se
diul unității.

(7995)

• Vindem mobilier vechi
pentru magazin, prețuri 
negociabile. Relații la_ tel. 
230630 sau 224550, precum 
și la Complexul Comer
cial Central. Deva, et. I și 
II. (7882)'

SCHIMBURI DE

LOCUINȚA
• Schimb teren' intra

vilan, suprafața 1350 mp, 
în Deva, str. Prelungirea 
Livezilor, cu apartament 
2—3 camere, Deva, zonă 
centrală. Tel. 213226, 
213.430,

(7986)

LICITAȚIE

• GONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI VORȚA 
organizează Ia sediu, în 
data de 19. II. 1997, lici
tație publică directă pen- 
tru închirierea în scopuri 
comerciale a suprafețelor 
aferente magazinului să - 
țese Valea Homorodulut

(7980)

ÎNCHIRIERI
• Ofer pentru închiriat 

garsonieră ultracentral. Tel. 
614986, orele 17—19.

(7891)
• ’ fc- ■ i.'' |a' ;

OFERTE DE

SERVICII

• Angajez urgent cu 
probă de lucru croîtorcse. 
Informații la tel. 213201, 
S.GJ. Unîconf SRL Deva.

(7990)

• Gaut femeie îngrijire
copil. Tel. 616099, după 
ora 16. (7991)

• S.G. Amical Niky
S.R.L. Călan, Stația de ben-

ZZZ.VAVZ.VAVAV.'.V.'.W.'ZrtWAVAWZZ/A’AW
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dolar SUA 
marcă germană 

yeni 'aponezi 
liră sterlină 
franc elvețian 
franc francez 
lire italiene
Cursuri de referință ale Băncii Naționale 

a României.

- 5970 lei
- 3647 lei
- 4921 lei
- 9556 lei
- 4199 lei
- 1081 loi
- 371 Ici 4

DIVERSE

a S.C. CASTELANA 
ORAȘTIE declară ad Jo
sul comercial între zero și 
80 la sută, din 1. Ii. 1997. h 

(7466)

• S.C. TV NET S.R.L.
HUNEDOARA anunță in
tenția de majorare a abo
namentului, începând cu 
1 martie 1997, în funcție 
de rata inflației și modi
ficarea grilei de progra
mare. (56330)

• S.C. AGROMEC S.A'
PEȘTIȘU MIC anunță in- 
tenția de majorare a ta
rifelor cu până la 2001a 
sută, începând cu 1 martie 
1997. . . , (5634)

• S.C. DEVIL S.A. a- 
nunță intenția de majorare 
a preturilor, începând cu 

’data de 1. iTE 1997.
(7967)

o S.C. AGROMEC GEOA- 
• GlU anunța intenția 
'de majorare a prețurilor, 
;începând de la 1 martie 
; 1997. ' (7974)

• S.C, „LA PETRICA 
.MALE A” SN.C. ,(jnunțji in- 
■tenția de autorizare din 
|punct de vedere al pro
iecției mediului . pentru
magazinul alimentar din 
comuna Bunila, str. Cer- 
nișoara Florese, nr. 27. 
Toate sesizările se pri- 

' mese ■ la adresa APM -De
va, în termen de. 15 zile

■ de la data' publicării.
(7975)

• S.O. VIOLETA IMPEX 
SRL HUNEDOARA anun-

’ță intenția de autorizare 
din punct de vedere al 
protecției mediului a con- 
signației situate în str. 
Grădinilor, nr. IA. E- 

. ventualela sugestii ‘ și con
testații se depun la APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25, în termen de 15 zile 
de la -data apariției anun
țului. (7982)

• S.C. TOMCQM SRL 
DEVA anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere ai protecției me
diului a cofetăriei din 
Deva, str. Libertății, bl. 
4. Eventualele contesta
ții se vor depune la APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr

■ 25, în termen de 15 zile 
de la data anunțului.

(7984)

• s.g.’kovessi PROCO 
- SNC anunță intenția de

majorare a prețurilor în
cepând cu luna februarie. 

(7979)

• COOPERATIVA DE
INVALIZI PROGRESUL 
DEVA anunță intenția de 
majorare a prețurilor și 
tarifelor. (F)

• CONSILIUL local Bo- 
șorod anunță anularea 
licitației fixate pentru 
datei de 7 februarie 1997.

(F)

DECESE

• Cadrele diactice și e- 
levii Liceului Teoretic „Au
rel Vlaicu11 Orăștie sunt 
copleșiți de durere pentru 
dispariția celei care a fost

prof. ANA HEGYES
Prin plecarea dintre noi 

a iubitei noastre colege șl 
profesoare învățământul'

• Dumnezeu să-i a- 
șeze sufletul în lumi
nă neprețuitei noastre 
colege și profesoare 
de excepție

ANA IIEGYES
cea pentru care școa

la a fost un altar. 
Cadrele didactice de 
la Școala Generală 
Nr. 1 Orăștie.

(7469)

• Cu nemărginită 
durere în suflet Elena 
soție. Gabi, Silvia și 
Radu Stângă copii a- 
nunță trecerea în ne
ființă a iubitului lor 
soț și tată

COSTICA STÂNGA
57 ani.

din Brad. Soarta ne
miloasă și o boală ne
cruțătoare ne-a despăr
țit pentru totdeauna 
de cel care a fost un 
exemplu de noblețe 
sufletească pentru 
familie și prieteni. 
Veșnică și pioasă a- 
mintire îți vom purta 
toată viața, rugându-1 
pe bunul Dumnezeu 
să-ți așeze sufletul 
atât de iubit și bun 
în lumea celor drepți. 
Corpul neînsuflețit 
este depus la Casa 
Mortuară din Brad, 
iar înmormântarea va 
avea loc marți, 
februarie, ora 14, îr 
cimitirul din Brad.

(097348)

• Colectivul Băncii 
„Dacia Felix11 S.A.. 
Sucursala Deva este 
alături de doamna 
economist Silvia Stan 
gă în clipele grele 
încărcate de durerea 
pricinuită de trecerea 
în neființă a tatălui 
socru, cel care a fost 
distinsul om

COSTICA STÂNGA 
din Brad. Sincere 
condoleanțe întregii 
familii îndurerate.

(097348)

• In aceste momen
te suntem alături da 
voi, dragă Silvia, Ra
du și Gabi. când 
iubitul vostru părin
te, pentru care voi 
ați fost bucuria îm
plinirii vieții lui, a 
găsit de cuviință să 
treacă în lumea liniș
tii și a păcii veșnice.

Bunul Dumnezeu să 
vă dea putere să de
pășiți această durere, 
iar tatălui vostru 
să-i facă parte de 
odihna cea veșnică în 
împărăția cerurilor.

Lucia, Laurean și 
Lavinia Lucaciu.

(097348)

• Gu adâncă du
rere, soția Iozefa, fiii 
Nicu și Lucian, nu
rorile Corina și Lu
cia, nepoatele Cris
tina și Claudia anun
ță încetarea din 
viață, în data de 2 
februarie 1997, a celui 
care a fost un bun 
soț, tată si bunic 

ALEXANDRU
IRIMIE

înmormântarea — 
azi, 4 februarie 1997, 
în satul Cărpiniș. Nu 
te vom uita nici
odată I Dumnezeu să 
te odihnească în pacet 

(8005)
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Vinde la licitație următoarele mijloace I 
fixe: Autospecială UEA-10215; Microbuz T. 
104; Dacia break TLX; Transformator ten
siune în ulei 1600 KVA, 20/0,4 KV, presa 
pentru încercarea rocilor la comoresiune ; Ma
șina de găurit GCO. 25; 
spălarea minereurilor; 
grafe.

Licitația va avea loc 
nă, luni, 
II. 1997.

S.C. CEPROMIN S.A. 
DEVA

Instalație pentru 
Filtru vid; Polaro-

în fiecare săptămâ- 
la ora 10, începând cu data de 10.

S.C. CEPROMIN S.A. 
DEVA

Execută pe bază de comandă : 
— cântare pentru transportoare cu bandă
— extractor de corpuri metalice de 

transportoarele cu bandă
— presă pentru fabricat holțari
— confecții metalice diverse.

pe

S.C.

Produce 
produse:

Informații

prafuri 
filer de 
mozaic 
tix.

si

CEPROMIN S.A. 
DEVA

comercializează următoarele

marmură tip I, II. IIIde
calcar alb 

alb de marmură

la tel. 211560, int. 287.

CREDIT BANK DEVA

îI* !
*I
*I
*

I
i*
I
i 
i 
i 
i 
i 
I 
I• 
I
I

I
%

I
Vinde la licitație publică, ce va avea loc I 

în data de 7. II. 1997, ora 10, la biroul . 
| executor judecătoresc, Judecătoria Hunedoara: | 
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snațiu comercial, situat in Hunedoara, bdul « 
Dacia, nr. 1, bl. 38, parter; 
fabrică de bere, situată
Enescu, capacitate 1300 
casă proprietate, situată
Al. Oborului, nr. 19.
Informații suplimentare la tel. 054/211853.

(43)

I
i
i 
i
•

I
I
I
w

I
*

I

în Hunedoara, str. ; 
1/zi;
în Hunedoara, str.

Jk I _ a . âAbonament la ziarul
CUVÂNTUL LIBER”___ar-'

«Cuvântul liber" este cotidianul cel mal 
apropiat de dumneavoastră.

Pentru a-l avea mereu în case și în suflete. „ 
abonamentul este calea cea mai sigură de pro- j 
curare a lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA- . 
RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 4 000 1 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident, de 
aproape 8 exemplare primite gratuit pe lună, 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITAȚI: REÎNNO1ȚI VA ABONA. 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER”, iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
să vă facă.

DE REȚINUȚI Cei care contractează șase 
luni consecutiv abonament la „Cuvântul liber** 
beneficiază de două anunțuri de mică publi
citate de câte maximum 15 cuvinte gratuit 
in perioada celor șase luni. Această facilitate 
este echivalentă cu costul abonamentului pe J patru-cinci luni de zile, in funcție de natura 

* și de dimensiunea anunțului. Solicitanții de 
j anunțuri vor prezenta la agențiile de publici- J tate chitanțele doveditoare privind abonamen- 
| tul efectuat.

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele se 
| fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
ț la factorii poștali —- numai cu bani în nume. 
I rar —, iar la RODIPET Deva — prin virament, j Relații la telefon 2130 07. 

j RĂMÂNEȚI CU NOII

<«I
*

ZIA- ’II
*I
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*II
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