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face să cadă 
prosperități, 
unii, stupid, 

Mască ce

sebit de flexibilă, pe 
care se pot lansa dia-

s-a 
unor
Criminalul a fost prins 
polițiști după numai 
teva ore. împotriva 
rului omorului de la 
doara, Parchetul a 
mandat de arestare.

Amândoi tinerii 
condamnați și 
vreo ocupație.

După cum 
Inspectoratul de
județului Hunedoara, fapta 

petrecut pe fondul 
conflicte mai vechi, 

de 
câ-
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Hune- 

emis

Nicolac Marcel Co 
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CUVÂNTUL
LIBER

„Trăim în miezul unui 
ev aprins”. Viața noastră 
a luat viteză, rapiditatea 
devenirii buimăcindu-ne 
în goana după pâinea cea 
de toate zilele. Cumpăna 
trăirilor românești osci 
Iează acum între dispe
rare și speranță, într-o 
su< cesiune ■ demoraliza
toare. Programul econo
mic al guvernului Cior- 

are ambiția de a

viăliq,ă j 

do -așteptat, a devenitf 
șlagăr refrenul „Române.» 
strânge cureaua.!**. Libe- 
ralizările de prețuri la [ 
principalele produse aii-1 
montare, salturile sprin- * 
țâre ale prețurilor la * 
energia electrică, la corn- • 
bustibili, la impulsurile J. 
telefonice, la . transport, I 
la alte utilități publice . 
toacă mărunt bruma de1* 
nivel de trai al românu- '
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Ceea ce trebuia să se 
întâmple de mult s-a 
întâmplat : Gheorghe Fu
nar a fost debarcat de 
Ia conducerea Partidului 
Unității Naționale Româ
ne. Colegii de partid și 
în primul, rând cei din 
imediata sa apropiere, 
din structurile superioa
re de conducere, i-au su-„ 
oortat destul toanele, in-‘ 
fatuărea, declarațiile be 
licoase, 
date în dreapta și 
stânga care 
imaginea partidului. Su
perioritatea vădit afișată 
a lui Gheorghe Funar, 
ignorarea părerilor unor 
membri marcanți ai par
tidului — altfel, forma
țiune politică importan
tă, respectabilă și res
pectată — au generat 
adesea discuții contra
dictorii, convulsii, lupte 
Intestine vehemente, 
soldate cu sancțiuni și 
cu părăsirea organiza
ției de către unii din
tre membrii săi cei mai 
valoroși. Dacă i-am a-

Seism i
minți' și numai pe 
tor Ciontea, Vaier 
ian și Viorel Sălăgean și 
ar fi destul. Să nu mai 
spunem de țepile veni
noase aruncate de Gheor- 
ghe Funar spre adversari 
politici și spre, persona- 

. lităti din șfera puterii, 
care nu porneau din 
arcul întregii conduceri 
peuneriste, ci doar al

țiile sale. Membrii par
tidului au pus semieșe- 
eul De seama 
drept pentru care 
semnat demiterea 
funcție. în două 
dințe consecutive, 
nute la sfârșitul săptă
mânii trecute, de Biroul 
Permanent și de Biroul 
Executiv Central, s-a ho
tărât înlăturarea lui

unui om — a șefului.
Se pare însă că pa

harul nemulțumirii co
legilor de la vârf ai lui 
Gheorghe Funar 
umplut și s-a
vărsat după alegerile 
locale și parlamentare 
do anul trecut, cund pres
tația PUNR a fost ex- - 
trem de modestă, în ra
port cu forța și preten'

Gheorghe Funar din 
postul de președinte al 
PUNR. în locul său a 
fost numit, interimar, 

. până la. Conferința Na
țională din 22 martie 
a.c., moderatul" Valeriu 
Tabără. fost vicepreșe
dinte, fost ministru al 
agriculturii în guver
nul Vâcăroiu.

Probabil. că la întâl-

nirea din martie, discu
țiile vor fi încinse, vor 
reliefa multe necunos
cute din existența PUNR 
și din culisele conduce
rii sale arbitrare și va 
fi ales, în mod demo
cratic. noul organism de 
conducere și noul pre
ședinte al partidului. Din 
dialogul Funar — Gavra 
vor ieși, cu siguranță, 
scântei, fiecare conside- 
rându-se „părintele” și 
„nașul” celuilalt. De fapt, 
loan Gavra a și afirmat 
că el l-a creat pe Gheor
ghe Funar, iar acesta 
s-a tânguit că Gavra i-a 
fost „naș” în ultima vre- 

că el a organizat 
.puciul” care s-a soldat, 

înlăturarea lui din 
de președinte al 
Era timpul să se 
și acest partid, 

aleagă 
oamenii

me.
„1 cu 
funcția 
PUNR. 
așeze 
să-și 
cere 
capabili, cei 
trivHi- După 
lucru este necesar 
alte formațiuni politice.

DUMITRU GHEONEA

sfărâmtt, pentru prima 
dată în România post
belică, vechi canoane în 
abordarea problemelor. ce 
țin de esența economi
că a societății.

Guvernul și-a exprimat 
intenția de a da econo
micului ce-i al econo
micului și asta ca unică 
soluție de a 
masca unei 
în care 
mai cred, 
ascunde, de fapt, dru
mul înfundat al falimen
tului. Exemplul trist al 
vecinii jr f oștri de 
sud de Dunăre a venit 
un avertisment menit 
ttrgem zs schimbarea.

Și schimbarea a venit. 
O dată cu ca, cum

Peste toata acestea J. 
zboară vești contradțcto- I 
rii în care cuvintele re- * 
structurare și șomaj se ? 
repetă obsesiv, dând fiorii 
reci salariaților sectoa-» 
relor falimentare ale e- £ 
conomiel. •

Asta ne trebuia? Asta j 
nc-am dorit ? Gcî care * 
judecă realitatea prin fii-1 
trul interesului politic ț 
sau doar al patimilor * 
nostalgice și partizane | 
dobândesc prin situația î 
creată o trambulină deo- I

♦ 
II 
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OMOR LA HUNEDOARA.
VICTIMA — UN TÂNĂR DE 22 DE ANI

FAZELE J UDEȚENE ALE OLIMPIADELOR

nu doar promovarea

In noaptea de 20 spre 
februarie, imediat după 

miezul nopții, Sergiu Daniel 
Ursu, de 22 de ani, din mu
nicipiul Hunedoara a avut o 
altercație cu un alt tânăr, 
tot de 22 de ani, din loca
litate, 
păci.
victima cu un cuțit în inimă, 
după care a dispărut de la 
fața locului. Evenimentul 
s-a produs în fața blocului 
în care locuia cel omorât.

După trei săptămâni 
de la debutul etapei ju
dețene a olimpiadelor șco- 
lare, sâmbătă (21 febru
arie) elevi din tot județul 
au concurat la alte patru 
discipline, dc învățământ: 
matematică, biologie, isto
rie și limba latină, găz
duite de trei instituții șco
lare devene : Colegiul Na
țional „Decebal’, Grupul 
Școlar de Transporturi și 
telecomunicații „Transil- 
■vania" și Școala Generală 
Nr. 5.

MATEMATICA. La Co
legiul Națâonal „Decebal” 
Deva s-au desfășurat două 
faze județene: la mate
matică și limba latină. 
Pentru matematică faza 
S-a organizat și în Valea 
Jiului, participând elevi 
din clasele V—XII. Nu-

mai 
cât 
cest 
alți 
curând în Valea 
prof. Gheorghe Toma a- 
flrma că gradul 
cultate al subiectelor a fost 
apropiat de cel de la fa
za națională, pentru că 
vor să promoveze doar 
elevi de elită. Subiectele 
au fost realizate, în 'pro
porție de trei sferturi, din 
probleme originale propu
se de profesori din ju
deț.

BIOLOGIE. Proba teo
retică scrisă a concursu
lui de biologie s-a desfă-

de difi-

VIORICA ROMAN 
GEORGETA BÎRLA

(Continuare în pag. a 2-a)

Tncet, încet, palatul administrativ 
vardul Decebal din Deva prinde contur.

Foto ANTON
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SOCACI

MAI EXISTĂ SPERANȚE..
19 februarie, 

prin câteva a- 
ale Cooperativei 
din Brad,

I

• »

UN MIRIAPOD s

— îmi doresc atât de mult să schiez, dar 
îmi prind legăturile trece iarna !

una pe zi

Miercuri, 
am trecut 
teliere 
.Moțul” din Brad, am 
purtat discuții cu mește
șugari.

Secția CROITORIE CO
MANDA de la parterul 
blocului 17 este redeschi
să din noiembrie ’96. Nu 
prea sunt clienți, cu 
zoate că aici, cum afir
ma tânărul Mircea Morar, 
un pantalon bărbătesc 
costă 55—56 000 Iei (ma
terialul 
față de 79—80 000 Iei 
magazin, 
termenului promis 
pentru noi literă de lege 
— mai spunea. Nu am a- 
vut reclamații privind 
calitatea. Șl încă un a- 
vanta’ — se achită doar

65 la sută în avans, res
tul la ridicarea comenzii. 
In prezent suntem în aș
teptarea unor clienți care 
întârzie să vină după hai
nele comandate". Mai no-

merge bine, vor avea și 
dumnealor de lucru.

O mică secție de CROI
TORIE COMANDA PEN
TRU FEMEI este ampla
sată Ia etajul I al corn

Prin unități prestatoare de senieii 
din Brad

cu
să

ncrvii pa 
câștigăm

foc, 
tre-

plus manopera),
In

„Respectarea 
este

tăm că nu sunt refuzate 
nici micile reparații,

La BLANARIA din 
complexul meșteșugăresc, 
situat central, nu prea este 
de lucru. Oamenii, cum 
spunea dna Plic, sunt do
ritori de muncă, însă de 
pind direct de puterea de 
cumpărare a populației. 
Dacă minele din zonă vor

plexului. Lucrează aici 
dna Tatiana Coroi și tâ
năra Mariana Aslău. Se 
confecționează costume, 
rochii, fuste, pantaloni, ro
chii de mireasă. „O mun
că pentru care trebuie 
multă răbdare — spunea 
dna Coroi. Și am avut, 
că altfel nu răzbateam. 
Unele femei, pretențioase,

te pun 
dar ca 
buie să și răbdăm. Viața-i 
grea și 
acum că noi ne procurăm 
toate materialele”.

FRIZERIA de alături nu 
prea avea clienți. Cauzai 
invocată de dnele Violeta 
Popa șl Monica Moisei 
este... sezonul rece șl nu 
vreo concurență ă partl-1 
rulărilor care, în opinia 
dnelor, nu există. Prețuri
le sunt deocamdată ne- 
majorate — un tuns „rapp“ 
costă 4000 lei, celelalte în
tre
ras

cu atât mai mult

2500 — 3000, iar un
2000 lei.-

ESTERA SÎNA

■■■■!!■■! . .................... r.1
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Finalitatea lor — 
nu doar promovarea 

la națională
nZeuit&a re.we.aj. Mai există speranțe...

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1) 
țurat la Grupul Școlar 
de Transporturi și Tele
comunicații „Transilvania”, 
organizarea ți ospitalitatea 
de-aici, primind aprecieri 
din.partea Inspectoratului 
Școlar, prin dna Monica 
Pop, inspector școlar. Su
biectele (formulate în di
mineața concursului), pre
cizează interlocutoarea 
noastră, „au fost de difi
cultate maximă, pentru a 
putea promova valori la 
etapa națională; ele au 
vizat capacitatea de sin
teză, analiză ji interpre
tare a cunoștințelor do
bândite de către elevi 
(pe baza programei șco
lare)". Cei 240 de parti
cipant au avut posibili
tatea ca după concurs să-ți 
verifice lucrarea întocmi
tă, confruntând-o cu ba
remul de corectare afi- 
fat de către comisia con
cursului. Câștigătorii a- 
cestei etape sunt: ci. a 
Vil-a — Laura Chillomm 
(Liceul „lancu de Hune
doara” din Hunedoara) ; 
cl. a IX-a — Palagia Pe- 
trar (Liceul Teoretic Lu- 
peni); cl. a X-a — Dragos 
Comșa (Liceul Teoretic Pe
troșani); cl. a Xl-a — Ra
mona Iordache (Colegiul 
National „Decebal"), Da
cian Tilimiscu (Liceul „lan
cu de Hunedoara"); cl. a 
XII-a — Teodora Popa (Li
ceul Teoretic Petroșanii.

ISTORIE. Școala Gen. 
Nr. 5 a găzduit concursul 
la n disciplină care încă 
nu dispune de manuale co
respunzătoare la toate cla
sele si care a avut cel 
mai mult de „suferit" prin

structura lor. In aseme
nea condiții, ^trebuie să 
mergem pe o istorie siste
matizată (...), finalitățile 
constând in dezvoltarea la 
elevi a aptitudinilor, ati
tudinilor ți a interesului 
pentru istorie”, consideră 
dl Liviu Lazăr, inspector 
de specialitate. Iar scopul 
unui astfel de concurs este 
de a găsi elevii cu apti
tudini deosebite in dome
niul istoric, de a stimu
la concurența in obține
rea unor rezultate cât 
mai bune, precum și veri
ficarea celor care doresc 
să dea examen din isto
rie. Au fost formulate 
câte două subiecte, con
stituind două lucrări dis
tincte. unele punând pro
bleme concurențelor (177 in 
total). S-au clasat pe pri
mele locuri : cl. a VIf-a — 
Cătălina Stanciu (Șc. Gen. 
Nr. 2 Simeria); cl. a VIII-a

Cosmina Miron și Mar
cela Tacob (Șc. Gen. Nr. 4 
Deva); cl. a Xl-a — 
Adriana Duban (Liceul 
Teoretic Lupeni); cl. a 
XlI-a — Remus Ștefureac 
(Liceul de Informatică Pe
troșani).

LIMBA LATINA. Dna 
Viorica Ciueian, director 
adjunct al Colegiului Na
țional „Decebal” Deva, a- 
precia că la limba latină 
participă mai ales cei care 
vor să. urmeze facultatea 
de profil. Dificultatea spo
rită — analiza presu
punând nu numai conți
nutul de idei, ci și a sti
lului operei literare — 
face ca la latină parti
ciparea să fie restrânsă, 
doar 67 de liceeni din tot 
județul.

-

Redacția ziarului 
Cuvântul liber" Deva

Angajează prin concurs

• ȘOFER PROFESIONIST.

Condiții: cel puțin 5 ani vechime in profe-
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tribe menite a recâștiga 
capitalul electoral pier
dut. Atât PDSR-ul cât 
și PUNR-ul, de pe băn
cile opoziției, 
deja la cap 
dure la adresa 
inului economic 
protecție socială 
tualului guvern, 
mult, s-a declarat 
acest program nici 
car n-a fost întocmit 
de specialiștii lui Cior- 
bea, el fiind o rezul
tantă a studiilor făcute 
de finanțiști internațio
nali. Faptul poate 
interpretat, desigur,

au sărit 
cu critici 

progra- 
șl 
al 
Ba

de 
ac- 
mai 
că 

mâ-

vorbiri telefonice încep | 
să se facă abia din ♦ 
aprilie. Unde mai pu- £ 
nem că lunar toate pre-L 
țurîle vor cunoaște creș- £ 
teri semnificative. So- £ 
cietatea românească va f 
funcționa ca o oală sub * 
presiune, iar dacă supapa * 
protecției sociale și cea a • 
binefacerilor -
nu 
la
va 
ple

schimbării * 
va atenua presiunea ♦ 
timp, pacea socială £ 
fi schimbată de am-£ 
ieșiri în stradă. * 

Un lucru este clar I 
Programul Ciorbea, fără * 
sprijinul și înțelegerea f 
populației, nu se poate ♦ 
realiza. Acum, știm că, £I

<

J 
t

I

11î
i

«i

■

prin prisma fabulei cu 
vulpea șl strugurii acri. 
Dar. nu-i așa, aceasta 
este politica și în de
mocrație este firesc ca 
fiecare să-si atragă dul
ceața electorală pe felia 
lui.

Întrebarea care se pune 
este : Cu noi cum ră
mâne ? E adevărat că 
românul e născut poet, 
dar orice poezie moare 
până la urmă sub zgo
motul chiorăitului de 
Intestine goale. Românii 
au înțeles sensul schim
bării și, supunându-se 
refrenului, încep să um
ble la curele. Efectul 
acestei sugrumări a stan
dardului de viață este 
deocamdată anesteziat de 
exaltarea de început a 
schimbării și de faptul 
că marile decontări la 
electricitate, gaz, con-

în afara terapiei așa- j 
lise de șoc. nu există * 
altă cale spre inima Eu-* 
rooei. De aceea, în rețe-I 
ta reușitei trebuie să £ 
scrie mare rapiditate în I 
schimbare. Orice lălăire * 
acum nu ar face decât f 
să . crească tensiunile so- ♦ 
claie si să compromită £ 
reforma. Punctul critic £ 
trebuie depășit cât mai£ 
rapid pentru ca societatea f 
românească să aibă timp * 
să-și lingă rănile pe» 
măsura revirimentului £ 
economic preconizat a I 
avea loc începând cu I 
anul viitor. *

Până atunci, ca de f 
atâtea oii 
răscruce 
buic
de cinste ______ ____  .
măligă. Deocamdată goa- * 
lă, căcî telemeaua și • 
laptele s au lioeralizat. »

în momente de * 
românul tre- £ 

să repună la loc [ 
ceaunul cu mă- I

La REPARAȚII RADIO- 
TV lucrează patru me
seriași, fiecare cu peste 20 
de ani vechime. Au mult 
de lucru pentru că oame
nii preferă să-și recon
diționeze aparatele audio
video decât să-și cumpere 
altele la actualele prețuri. 
Fiind atâtea cereri, 
este firesc să mai apa
ră și nemulțumiri. „Noi 
facem ceea ce putem, cu 
piesele pe care le avem, 
in plus, aparatura adusă 
este de foarte multe fe
luri. Nu refuzăm pe ni
meni, dar nu întotdeauna 
avem garanția că vom 
reuși să intervenim re
pede și bine, în folosul 
clientului, cu toate că 
dorința noastră este să 
servim cât mai mulți 
clienți" — ni s-a spus.

O atractivă expoziție cu 
poze alb-negru atrage pri
virea celor care intră 
la SECȚIA FOTO. Dna 
Maria Guga spunea eă 
față de cele color, po
zele alb-negru, retușate, 
își păstrează valabilita
tea șl sunt amintiri pe 
viață. „Mirii nu mai vin 
în secție ca altădată să 
se fotografiez^. Preferă 
pe cei care merg acasă 
sau la locul nunții. De 
ce ? La noi calitatea este 
garantată și patru poze 
costă doar 12 700 de lei”

COAFORUL îșl pri
mește clientelele într-un 
spațiu primenit. Perdelele 
și covoarele noi dau o 
notă de intimitate. Dar a- 
semenea schimbări n-au 
avut darul să schimbo și 
starea de spirit a lucră
toarelor. Dna Dorica 
Boiț spunea că „noi și 
înainte am fost proprie
tate de grup. Dar înain
te am fost mai privati
zați decât acum. Cu le
gile de acum s-a făcut o

porcărie în domeniul nos
tru. Dacă s-ar face o 
privatizare reaJă... că așa 
este foarte greu. Biro
crația, în loc să se re
ducă, s-a amplificat”.

Notăm și ceea ce ne-a 
spus dl președinte CON
STANTIN BOI.OȚ, pe 
care l-am întâlnit în- 
tr-o secție : ..Noi. după 
revoluție, n-am închis nici 
o unitate de prestații, spe
rând că va fi mai bine. 
In prezent. actuala con
ducere vorbește foarte 
mult de noi, se pune un 
oarecare accent pe noi. 
Sperăm în stimularea în
treprinderilor mici și mij
locii, în promisiunile fă
cute privind reducerea 
TVA și impozitului pe 
profit. Avem în prezent 
o anumită formă de ad
ministrare, șeful de seo* 
ție fiind direct intere
sat în gospodărirea șl 
întreținerea spațiilor ce le 
folosește

Cu toate greutățile tran
ziției, cu toate că ao fost 
perioade din '89 incoaee 
când meșteșugarii erau 
derutați pentru că ori nu 
aveau de lucru, ori pre; 
mulți erau cei caro 1C 
făceau concurență, unii 
dintre ei nu s-au dat bă
tuți prea ușor. N-au re
nunțat la meseria lor, 
la spațiile din complexe
le ridicate cu aportul lor 
bănesc. Unii pentru că 
mai aveau câțiva ani de 
completat în cartea de 
muncă, alții tocmai pen
tru că erau la început de 
drum și-și făuriseră vise, 
un țel spulberat din pă
cate (să sperăm că doar 
vremelnic). Dar și pen
tru că erau afectiv legați 
de atelierele în care lu
crau, de ceea ce făceau, 
pentru că exista — și maî 
există — speranța în maî 
bine.

MIERCURI,

26 FEBRUARIE

C TVR 1 D
7,00 TVM •' Telematinal;

8.30 Serial • Santa Bar
bara (r); 11,00 Videoea-
seta muzicală; 11,15 Se
rial • Andrea Celeste 
(r); 12,35 Reflector (r);
13,05 Muzica pentru toți ; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR 
lași; 15,05 TVR Cluj-N. ;
16.10 Magazin sportiv ;
17.30 Telediscul muzi
cii populare; 18,00 De
sene animate ; 18,30 In 
fața Dvs !; 19,30 Califor
nia visează (»); 20,00
Jurnal; 20,50 Serial • 
Masada (ultimul ep.}; 21,40 
Noi frontiere; 22,20 Se
rial • Frumoasa și Bestia;
23.10 Personalități In 
Top.

C TVR 2 ]
7,00 TVM. Telematinal ;

8.30 TVR Timișoara; 9,20 
Ora de muzică; 11,30 De
sene animate; 12,00 De
clarație de dragoste (film 
— reluare); 14,30 Ritmuri 
muzicale; 14,40 Gong!; 
15,40 Desene animale; 
16,05 Top model (s); 17.00 
Zodia Balanței; 17,40 Se
rial • Andrea Celeste;
10.30 Emisiune în limba 
maghiară; 20,00 Clio: 
21,00 TVM. Mesager; 21.35 
Ritmuri muzicale; 21,45 
Fotbal • Cupa Italiei (re
tur) t Napoli — Inter (d); 
23,20 Un secol de cinema.

(PRO-TV)

mineața!;* 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport la 
minut ; 10,00 Cine-i șe
ful ? (r); 11,00 Capcană
pentru bani (co.. Franța, 
— Italia); 13,00 Film • 
Davey cel păcătos (SUA); 
15,00 Verdict : crimă! (rj; 
16,00 Tânăr și neliniștit 
Is); 16,45 înrobită de iu- 
bire (s); 17,30 Robocop
(»); 18,15 Sport la mi
nut ; 18,35 Cine-i șeful?
(s); 19.00 Știi și câștigi !
(cs); 19,30 Știrile PRO TV; 
20,00 niello Steel's • 
„Inelul" (partea a ll-a — 
SUA, 1990); 22,00 Fami
lia Bundy (s); 23,00 Lege 
fi ordine (s).

(ANTENA 1]
7,15 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 In vizită la An
tena 1; 10,00 Desene a-

10,30 Teleshop- I 
,10 Lumină că- ’

nimatc; 1 
ping; 11,10 
iăuzitoare (s); 
rial o Văduva;
Lumină călăuzitoare (»); 
14,00 Știri; 14,10 '4-
o Timpul împlinirilor 
16,00 Medalion;
iubire de neuitat (s); 18,00 
Desene animate; 19,30 Se
rial o Văduva; 
Observator; 21,30 
Nadja (SUA, *95);
Milionarii de la miezul 
nopții.

12,00 Se- 
13,00

Fdm

17,10 O

20,30 
Film o
23,10

(PEVASAT+J
10,00 — 12,15 Reluări; 

13,45 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 Serial • 
Trei destine (ep. 107); 20,00 
Jurnal TVR; 21,00 Top 
Dance; 22,00 Film • Hai 
să ne consolăm reciproc j 

23,30 Obiectiv (r).7,00 Ora 7, bună di
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦

Sportul hunedorean continuă să fie între primele locuri pe țară ►

Județul Hunedoara 
pe locurile 3 și 4 
în bogatul bilanț al realizărilor 

anului 1996, Direcția județeană 
pentru Tineret și Sport a subliniat 
cu satisfacție că sportivii și antre
norii lor, conducerile cluburilor 
respective s-au pregătit cu deose
bită râvnă și seriozitate reușind 
ca prin performanțele realizate ju
dețul Hunedoara să acumuleze în 
anul trecut 13823 puncte, clasân- 
du-se pe locul 3 la sporturile o- 
iimpice și pe locul 4 la sporturile 
neolimpice, fiind devansat doar de 
municipiul București și județul 
Constanța. In anul 1995, Hunedoa
ra a ocupat locul 5, cu 785 puncte. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
prin succesele obținute CSȘ .Ceta
te* Deva — gimnastică, Centrul 
județean de atletism Siderurgica 
Hunedoara și CSȘ Cetate Deva; 
Minerul Vulcan — popice; Con
structorul Hunedoara -— caiac șl 
karate; Jiul Petrila — lupte; Mi
nerul Aninoasa — tir cu arcul.

Rezultate bune s-au înregistrat 
și în competițiile interne, obținân- 
du-se 250 locuri I—IV, la care au 
contribuit Constructorul Hunedoara 
și Minerul Dâlja (la box); Con
structorul CSȘ Hunedoara, Jiul Pe
trila și CSȘ Deva (la lupte); Mi
nerul Aninoasa (tir cu arcul); CSȘ 
Petroșani (sporturile de iarnă); CSȘ 
Hunedoara (înot); Asociațiile spor
tive din Petroșani și Brad (mode- 
lism); A.S. Petrila (alpinism), Clu
bul județean de șah; Radioclubul 
județean; A-S. Condor Deva (orien- 
tare-turism).

Tot așa se poate aminti comporta
rea bună din anul trecut și a spor
tivilor de la popice (echipele din 
Divizia A. de la Min. Vulcan, Jiul 
Petrila, Metalul Hunedoara). Mine
rul Lupeni și Știinta Petroșani, for
mații ce evoluează în superligă. 
Jiul Petroșani (echipa de volei în 
Divizia A), Remin Deva și Side
rurgica Hunedoara (formații ce ac
tivează în Divizia B). Nu trebuie 
uitate nici echipele din diviziile 
școlare, din rândul cărora se pot 
evidenția cele de baschet (la CSȘ 
Deva) și handbalul (la CSȘ din 
Hunedoara și Deva) și altele.
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Direcția județeană pentru Tineret si Sport i 

i ft !
Leu), aUcttsm (Ma- | 
(Ion Mătăsaru), șah * 
karate (lanoș Simo >

stă cu fruntea sus

Un amplu program 
strategic

Zilele trecute s-a desfășurat la Deva 
analiza activității Direcției județene pen. 
tru Tineret și Sport in anul trecut, tn 
raportul prezentat de prof. Traian Tă- 
tnășan, directorul instituției, tn celelal
te materiale și dezbaterile ce au avut 
loc, s-a subliniat preocuparea ce a exis, 
tat și măsurile Întreprinse pentru dez
voltarea sportului pentru toți și de per
formanță. S-au evidențiat câteva dintre 
direcțiile de bază in vederea organiză
rii In întregime a competițiilor cuprin
se în calendarul județean și național 
din toate ramurile de sport existente in 
județ.

Remarcându-se contribuția deosebită 
ce și-au adus-o inspectorii și instructo
rii direcției, președinții comisiilor jude
țene au fost evldențiați în mod deose
bit cei de la lupte (președinte Emil Ni-

coară), box (Victor 
rleta Xlcu), handbal 
(Corneliu Hotăran), mirase țianoș oimo > 
și Teodor Telembici), turism (Nicolae I 
jianu) și orientare (Florin Firescu). A- J 
tenție deosebită s-a acordat: |
• Sportului de performanță, ramuri- • 

lor prioritare din județ — gimnastică, I 
atletism, lupte, tir cu arcul, judo po- * 
pice, calac-canoe, box • bunel desfășu
rări a competițiilor interne a organiză
rii acțiunilor de selecție, depistare șl > 
împrospătare a loturilor cu noi sportivi I 
valoroși • întreprinderii unor acțiuni

I
I

și asocia- 
de perfor- 
rând pri- 
asigurarea

r

Ei duc faima țării

valoroși • întreprinderii unor acțiuni ! 
de colaborare cu federațiile de specia. | 
litate • întreținerii în bune condiții a 
bazelor sportive șl modernizării lor • 
Nu au fost ocolite nici unele greutăți 
întâmpinate îndeosebi din cauza lipsei 
fondurilor bănești.

I
I I

i

i
ft

în perioada 1997 2000, conform 
strategiei generale a activității spor
tive din țara noastră și Direcția 
județeană și-a stabilit un program 
cuprinzător, concret cu responsabi
lități bine definite privind sportul 
pentru toți și sportul de performan
ță, cu privire la selecția și pregă
tirea performerilor, la sistemul 
competițional și de organizare și 
funcționare a cluburilor 
țiilor sportive cu secții 
manță și nu ta ultimul 
vind sistemul financiar.
veniturilor și buna gospodărire a 
bazelor sportive.

Privind analiza efectuată cu a- 
cest prilej și adoptarea programu
lui strategic s-au referit și cci ca
re au participat la dezbateri dnii 
Florin Firescu. Ion Mătăsaru, Par
tonic Matei, Ion Cărpinișan, Con
stantin Grigore, Rudolf Kozma. A- 
drian Macsim, Iosif Costea, Mir
cea Sârbu și C. Bocșa din partea 
Ministerului Tineretului și Sportu
lui. Dumnealor s-au referit la pro
blemele majore ale sportului pri
vind necesitatea grăbirii apariției 
Legii sponsorizării, care să ajute cu 
adevărat întreaga activitate sporti
vă, susținând că ar fi una dintre 
importantele modalități de a mai 
rezolva greutățile mari cu care se 
confruntă în această perioadă a 
tranziției toate cluburile și asocia
țiile sportive în organizarea, par
ticiparea și deplasarea echipelor la 
diferite jocuri, transportul, cazarea 
și masa fiind aproape imposibil de 
suportat. Lipsuri mari bănești se 
manifestă în întreținerea și mo
dernizarea unor săli de sport, sta
dioane ș.a. Dl Kozma a cerut să se 
facă lumină în ceea ce se întâmplă 
în prezent în sportul din Valea Jiu
lui, unde se exagerează mult în 
presă și televiziune cu banii chel- 
tuiți pentru sport, având de sufe
rit chiar și sportivii și secțiile de 
performantă I
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în 
naliză și în cuvântul participanți- 
lor la dezbateri s-au făcut referiri 
și la sportivii de performanță, ia 
marile valori ale sportului hune
dorean ce au reprezentat cu cinste 
și onoare tricolorul românesc, ta 
competiții peste hotare și Interne: 
Lavinia Miloșovici, Maria Olarii, 
Denisa Costescu, Cătălin Pruteanu, 
Ion Grigorescu, Leontin Pop, Flo
rin Goleșie, Gheorghe Condureanu, 
Răzvan Encscu, Emil Mihai, Simo
na Băncilă, Dumitru Jega.

Și anul 1997 va fi bogat ta com
petiții interne și internaționale de 
anvergură. Județul Hunedoara are 
peste KM de sportivi nominalizați 
în diferite loturi naționale. Să 
auzim numai de bine 1L

ft—ft—ft—ft—♦—ft -ft—ft.

Sâmbătă și duminică din nou 
pe stadioane

Sâmbătă, 1 martie, începe returul în 
Divizia A iar duminică și în Divizia C. 
Deci, de sâmbătă din nou pe stadioane. 
Corvinul va evolua în prima etapă a re
turului la Gaz Metan Mediaș, spectato
rii hunedoreni întâlnindu-se cu forma, 
ția lor preferată abia în etapele a doua 
și a treia când FC Corvinul va primi 
pe teren propriu replica echipelor E- 
lectroputere Craiova și UTA.

Returul în Campionatul Diviziei C în
cepe mai devreme ca în alți ani pentru 
a da posibilitatea de pregătire echipei 
participante la baraj pentru promova, 
rea în Divizia C. Vom reveni în ziarul 
de vineri, la Avancronica fotbalistică.

IATA ȘI LISTA OBSERVATORILOR 
PENTRU RETUR DIN I’ARTEA AJF
Mircea Sârbu; Vasile Nemeș; Grigo

re Maca vei; Pavel Marincău; Ilie Ște
fan iță; Doru Toma; Mircea Pădureanj 
Cornel Cărare; Achim Nechif.; Lazăr 
Keleraen; Alexandru Groza; Bogdan Se. 
ver; Petru Spărios; Doru Târsa; Mircea 
Faur; Marian Dima; Nicu Stanciy; loan 
Simion; Cantemir Buciuman.

Au fost cooptați ca observatori, după 
susținerea testului în fața unei comisii 
de la A.J.F., fostul arbitru Lazăr Ke- 
lemen, foștii fotbaliști Mircea Faur și 

Cantemir (Milu) Buciuman.
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Performanțele sportivilor hunedo- 
reni în competițiile interne și in
ternaționale, clasarea pe locurile 
3 și 4 pe țară a județului Hune
doara în anul trecut nu ar fi fost 
posibile fără munca profesionistă, 
competentă, cu migală și pasiune 
a antrenorilor. Să-i salutăm cu res
pect, să le mulțumim doamnelor 
și domnilor Mariana Bitang, Ion 
Cărpinișan, Olimpia Tofan, Lilia
na Cosma, Mariana Mladin, Ilie 
Băiaș, lanoș Simo, Ctin Marmeliuc, 
loan Corbci, Gavrilă Drăgoi, Ște
fan Bercgszasy, Vasile Tămaș, E- 
mil Nicoară, Gheorghe Grigore, par- 
tcnie Matei, Ion Mătăsaru, Adrian 
Macsim, Zeno Giurasa, soții Safar, 
Lcontin Ciortan și alții.

Succes, noi satisfacții și împliniri!

I
ARBITRII ȘI OBSERVATORII DIN 

ZI’AI’A A XVI-A, DIV. C (2 MARTIE) 
MINERUL G4IELARI — FAVIOR O- 

RAȘTIE: Petru Zlate, Florin Bulgaru 
și Sorin Corpadi. Observator: Cantemir 
Buciuman.

DACIA ORAȘT1E — MINERUL ANI
NOASA: Vasile Capotescu, Erno Ma
gyar! și Constantin Dănilă. Observator: 
Mircea Sârbu.
METALUL CRIȘCIOR — CFR MAR. 

MOȘIM SIMBRIA: Traian Melha, 
Claudiu Durlescu și Nicu Pândărelu 
Observator: Mircea Pădurean.

VICTORIA CALAN — CASINO ILIA: 
Alin Ciolca, Petru Gheorghiță și Petre 
Popa. Observator: Ilie Ștefăniță.

JIUL PETRILA — CONSTRUCTORUL 
HUNEDOARA: Sorin Chiria, Nicolae Hâ. 
râci și Adrian Radu.- Observator: Pa
vel Marincău.

MINERUL ȘTHNȚA VULCAN - ASA 
AURUL BRAD: Mihai Nacu, Claudiu 
Suciu șl- Liviu Precupaș. Observator 
Grigore Macavei.

MINERUL TELIUU — UTILAJUL 
PETROȘANI: Valentin Verde?, Ionel A- 
dam șl Constantin Dineș. Observator: 
Vasile Nemeș.

MINERUL LIVEZENI — MINERUL 
BARBATENI: Aurelian Lagu, Daniel I- 
lincea și Beniamin Popescu. Observator: 
Cornel Cărare.

! JOGGING — virtuțile mersului ! 
pe jos și ale alergării

* In cartea sa „Noua car- 
I te a sănătății" doctorul 
« Gerhardt Venzener, din 
I Germania, a sintettzat 
J cum nu se poate mai plas- 
| tic și mai convingător 
I virtuțile mersului pe jos

și ale alergării, plecând
I pentru repunerea picioa-
• relor în funcțiile și con- 
| dițiile lor primare. El 
« spune: „Picioarele noas-
(tre sunt făcute pentru 

mers și alergare, nu pen.
Itru a accelera pedala u- 

nui automobil. DelicataJ arhitectură a picioarelor 
| noastre este construită 
» pentru a păși pe solul 
| moale de pe câmpuri și 
, din păduri și nu pe as- 
Ifaltul tare. Plămânii noș. 

tri sunt destinați ca să I* respire adânc aer curat 
și nu pentru ca să respi- J re superficial aerul din I birouri și ateliere; ochii 

• noștri sunt făcuți pentru 
| a privi — alternativ — 
, depărtări albastre șl a I cerceta cu atenție apro

pierea — care nu înseam.

nă „zeul" televizor..."
Cum jogging-ul repre

zintă forma cea mai sim. 
plă și cea mai accesibilă a 
sportului, nu trebuie să 
ne surprindă marea sa 
audiență de public în a- 
cești ani, când toate mij
loacele mass.media vor
besc despre efectele ne 
gative ale sedentarismu
lui. Unii chiar văd în 
jogging sportul numărul 
unu al acestui sfârșit de 
secol și chiar al celui ur
mător. Nu mai surprinde 
pe nimeni marcajele pen 
tru amatorii de jogging 
văzute pe străzile diver
selor orașe din Germa
nia, nici potecile amenaja
te văzute in diversele pă
duri din Finlanda. Nu tre
buie să ne surprindă, de- 
asemeni, nici faptul că 
parcurile orașelor lumii 
'>or deveni mai dinamice 
— mai ales în fapt de 
seară, sau în zori de zi, 
când extstă condiții pro
pice pentru alergare.

Jogging-ul va schimba

din anumite puncte de . 
vedere harta dinamică a I 
condiției umane, condiție j 
care duce o nevoie ar I 
dentă de mișcare, de e- •> 
xercițiu fizic. Căci, așa I 
cum preciza medicul fran- J 
cez Ph. Ttssie, exercițiul ■ 
fizic, în sine, poate în- I 
locui orice medicament, î 
dar nici un medicament | 
din lume nu poate înlo. • 
cui exercițiile fizice* | 
Și, mai degrabă — apițo- « 
po de miracolul mișccifit I 
— că „se merge cu muș- J 
chii, se aleargă cu plă- > 
manii, se galopează cu i- I 
nima, se rezistă cu sto- J 
macul și se reușește cu | 
creierul". • «

Să fie o întâmplare că | 
o personalitate de calibrul , 
actualului președinte a- I 
merican, Bill Clinton, iși * 
începe fiecare zi — indi- > 
ferent că-i la Casa Albă. I 
la Moscova sau Paris — J 
cu o „substanțială* re- | 
priză de jogging?

ILIE LEA1IU

Xsvw.sv.y.y.w.'L—î
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Trădarea

cu multă vreme 
a fost arestat un 
foarte controver- 
Valea Jiului. Ne 
la Miron Cozma.

— Nu 
în urmă 
personaj 
sat din 
referim
Comentați, vă rugăm, a- 
cest eveniment.

— Consider că prea mul
tă vâlvă s-a făcut și se fa
ce în jurul acestui per
sonaj, ceea ce impietează 
în mod negativ asupra 
stabilirii în mod corect 
asupra răspunderilor ce-i 
revin pentru faptele ce i

„NE SUPUNEM DOAR LEGII ȘI ORDINELOR 
PE CALE IERARHICĂ*4

se pun în sarcină. Am 
convingerea că organele - 
care au luat această mă
sură și instrumentează ur
mărirea penală în cauză 
vor aplică în mod corect 
legea.

în opinia noastră ni-, 
meni nu este mai presus 
de lege și din acest punct 
de vedere nici Cozma Mi
ron nu poate fi o excep
ție în actualul stat de 
drept instaurat în Româ
nia după decembrie 1989.

tul de față in sistem, cât 
și prin faptul că tinerii ab
solvenți se vor orienta spre

domenii ale activității ju
ridice, care să le asigure 
cel puțin un trai decent.

COMBATEREA CORUPȚIEI — 
UN FENOMEN COMPLEX

— Față de anii trecuți, 
cum aprcciați condițiile 
în care procurorul își des
fășoară activitatea ?

— Condițiile în care 
procurorul își desfășoară 
activitatea au cunoscut o 

oarecare îmbunătățire. Când 
fac această afirmație am 
în vedere faptul ’că pro
curorul a dobândit statu
tul de magistrat cu toate 
atributele ce le implică a- 
ceastă demnitate, mai pu
țin cel de ordin material. 
Suntem independenți, ne 
supunem doar legii și or
dinelor primite pe cale 
ierarhică — acesta fiind 
unul din principiile noas
tre de organizare — iar 
soluțiile pe care le adop
tăm în cauzele cu 
suntem 
zează pe 
conștiința 
gistrați.
nici un fel de ingerințe 
din partea cuiva in mun
ca noastră, iar stabilitatea 
procurorilor, garantată de 
Constituție, întregește noul 
statut Ia care mă refer.

Nu pot însă trece cu ve-

derea statutul material al 
magistratului român, deo-

— Deși cazurile de co
rupție cad în competența 
Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, vă 
întrebăm pe dvs, care lu
crați de mulți ani ca pro
curor în Valea Jiului, deci 
le cunoașteți, care credeți 
că sunt modalitățile eficien
te de combatere a acestui 
flagel?
'— Combaterea corupției 

este un fenomen complex 
care presupune o aborda-

să

Intcrviu cu dl. IOAN DRAIA, prim procuror 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani

care 
ba- 

Și 
ma-

investiți se 
lege, probe 
noastră de 
Nu mai există

potrivă egal pentru jude
cător și procuror, exprimat 
în salarii total necorespun
zătoare și în discordanță 
evidentă cu eforturile deo
sebite, cu riscurile profe
siei noastre și, nu în ulti
mul rând, cu importanța 
muncii magistratului. Da
că mai avem în vedere câș
tigurile ce. le realizează al
te categorii de juriști, a că
ror muncă și răspundere 
nu poate fi pusă în același 
taler cu a magistratului — 
avocați și notari publici — 
insatisfacția procurorului 
din acest punct de vedere 
este și mai mare.

Cred că, dacă salariile 
magistraților nu vor fi sub
stanțial majorate, așa cum 
recent s-au făcut promi
siuni, justiția va pierde din 
ce în ce mai mulți magis
tral de valoare, atât din
tre cei prezenți în momen-

re din mai multe unghiuri’ 
a problemei în discuție. Es
te nevoie în opinia noas
tră de schimbarea menta
lității celor care sunt de
terminați să dea foloase 
materiale în schimbul u- 
nui serviciu legalmente da
torat de funcționar, în sen
sul de a sesiza cu promp
titudine această situație ce
lor în drept să o constate 
și să ia măsuri. Fără acest 
demers este foarte greu 
ca procurorul sau poliția 
să afle despre săvârșirea 
unui act de corupție. Pen
tru cei corupți legea pre
vede un tratament sanc- 
ționator pe măsură, care 
trebuie însă aplicat cu 
promptitudine și maximă 
fermitate, pentru descura
jarea celor predispuși la 
săvârșirea unor asemenea 
fapte.

Cruciada antlcorupție, de
clanșată la nivel național, 
cu toate formele de acțiu
ne instituite la diferite ni
vele va avea fără îndoia
lă un efect deosebit de be
nefic pentru combaterea 
corupției.

— în general, în Minis
terul Public se simte un 
deficit de procurori. La dv 
care este situația?

— Suntem bucuroși
constatăm că măcar din a- 
cest punct de vedere nu 
suntem vitregiți în sensul 
că în acest an avem efec
tivul complet dar în anii 
precedenți ne-am confrun
tat și noi cu lipsa unor 
procurori din schema de 
funcționare.

— Ce așteptați de la a- 
nul care abia a început?

— Așa cum bine știți și 
dvs, protestul exprimat de 
magistrații Judecătoriei sec
torului 2 București, protest 
pe care l-am susținut și 
noi, cei din Petroșani, a 
readus în discuție condi
ția socială și materială a 
magistraturii din România. 
Sper că promisiunile fă
cute de actuala guverna
re referitoare la îmbună
tățirea condițiilor de mun
că și de viață ale magistra
ților să se,înfăptuiască în 
cel mai scurt timp.

Aștept, și în egală mă
sură m-ar bucura, ca anul 
1997 să se finalizeze cu con
statarea că rata infracțio- 
nalității în țară și în Va
lea Jiului a fost mai redu
să decât în perioadele pre
cedente.

i

I

Import — export fără 
adresă

O chestiune mai rar în
tâlnită printre cei ce devin 
clienții Gărzii Financiare 
este și cea 
Transilvania 
port Export Oradea.

Respectiva 
punct de lucru și în Deva, 
iar comisarii au constatat 
că o bună perioadă de vre
me aici s-au desfășurat ac
tivități de comerț en gros 
fără a se îndeplini condi
țiile legale.

Mai exact, este vorba de 
faptul că adresa Ia care 
funcționa punctul de lu
cru nu era și cea înscrisă 
în documente. Pentru a- 
cest lucru, firma a fost a- 
mendată cu 600 000 de lei, 
iar profitul realizat în pe
rioada în care a funcționat 
în acest fel s-a confiscat, 
făcându-se venit la buge
tul statului. Se adunaseră 
vreo 2 820 000 de lei.

găsită la SG 
General Im.

firmă are un

milioane de lei ne pot spu
ne și cei de la SC Comsim 
SA Petroșani.

Pentru că firma a făcut 
plăți în numerar peste pla
fonul stabilit de lege "(5 
milioane de lei), a trebuit 
să „cotizeze" Ia bugetul de 
stat cu 7 000 000 de lei.

La o singură factură, pla
ta a fost de 10 000 000 de 
lei, ceea ce a însemnat că 
jumătate din sumă a fost 
confiscată. S-a mai adăugat 
o amendă de 2 000 000 de 
lei.

de lei. Cele aproape 20 mi- 
lioane de lei au ajuns la 
bugetul statului, iar amen
da a fost de 300 000 de lei.

Ne jucăm cu banii 
șomerilor 1.

Facturi umflate

Cum se pierd 7 000 000 
de lei

Despre un anumit __
foarte ușor de a se pierde

fel.

Despre ceea ce s-a pe
trecut la SC Digital Elec
tronic Computer Petroșani 
poți să crezi orice. Oricum, 
comisarii Gărzii Financia
re au aplicat legea.

Aici este vorba de faptul 
că societatea a facturat că
tre RAH Petroșani contra
valoarea unor servicii 
valoare de 201 milioane 
lei.

Da, dar din raportul 
serviciu întocmit a rezul
tat că firma a încasat ne
cuvenit suma de 19 390 000

în 
de

de

După ce că ajutorul de 
șomaj este așa cum este, 
unii se mai și joacă (deși 
termenul este altul) cu . 
cești bani. Astăzi ne refe
rim la cei de la SG Tini 
Auto Prest SRL Deva. Ia
tă ce au făcut dnii de aici.

în trimestrul patru 1996, 
societatea a încasat pe si
tuația de lucrări GAS și 
ajutor de șomaj o valoa
re de 9 530 000 de lei. Du
pă balanța întocmită în
să, aici 
vărsat 
742 000 
condei
ilegal aproape 9 000 000 de 
lei.

Suma a fost confiscată, 
aplicându-se și o amendă 
de 300 000 de lei.

s-ar fi constituit și 
doar suma de 

de lei. Dintr-un 
s.au încasat deci.

II

Despre ceea ce înseam
nă trădare și cum se pe
depsește ea se spune în 
art. 155. Din cuprinsul 
său am reținut că fapta 
cetățeanului român sau a 
persoanei fără cetățenie, 
domiciliată pe teritoriul 
statului român, de a in
tra în legătură cu o pu
tere sau organizație stră
ină ori agenți ai acesto
ra, în scopul de a știrbi 
unitatea și indivizibilita
tea, suveranitatea sau in
dependența statului se pe
depsește cu detențiune pe 
viață sau cu închisoare 
de la 15 la 25 de ani și 
interzicerea unor drepturi.

Pedepsele se referă la 
acțiuni de provocare de 
război contra țării sau de 
înlesnire a ocupației mi
litare străine ori cțe sub
minare economică sau po
litică a statului, de aser
vire față de o putere stră
ină, sau de ajutare a u- 
nei puteri străine pentru 
desfășurarea unei activități 
dușmănoase împotriva si
guranței statului.

mițătoare pentru persoana 
amenințată, pentru soțul 
acesteia sau pentru o rth 
dă apropiată. în aceste ca, 
zuri, pedeapsa este de Ja 
2 la 7 ani închisoare.

Gestiunea frauduloasă

Se vorbește destul de 
mult astăzi despre gestiu
nea frauduloasă. Este in> 
portant de știut că, acum, 
pricinuirea de pagube li
nei persoane, cu rea-cre- 
dință, cu ocazia adminis
trării sau conservării bu
nurilor acesteia, de către 
cel ce are ori trebuie să 
aibă grija administrării 
sau conservării acelor bu
nuri, se pedepsește cu în
chisoare de la 6 luni la 
5 ani.

Apoi, gestiunea fraudu
loasă săvârșită în scopul 
de a dobândi un scop ma
terial se pedepsește cu în
chisoare de la 3 la 10 ani, 
dacă fapta nu constituie 
o infracțiune mai gravă.

Șantajul

Modificările aduse Co
dului Penal se referă și 
la șantaj. Art. 194 preci
zează între altele r con
strângerea unei persoane 
prin violență sau amenin
țare să dea, să facă, să nu 
facă sau să sufere ceva, 
dacă fapta este comisă 
spre a dobândi în mod 
injust un folos pentru 
sine sau pentru altul, se 
pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani.

Pedeapsa crește atunci 
când constrângerea constă 
în amenințarea cu darea 
în vileag a unei fapte rea
le sau imaginare, compro-

TRIBUNA ASTA
•NffiVT3RMWI',C'UNI

Au

Povestea celor de la SG 
Comex SA Hunedoara es
te destul de bizară, dacă 
nu altcumva. V.o spunem 
și dumneavoastră.

Pe tot parcursul anului 
trecut, contrar dispozițiilor 
legale, societatea nu a de
pus in bancă suma de 
306 000 000 de lei. Virarea 
acestei sume în bancă ar 
fi adus firmei venituri de 
37 000 000 de Iei. Pentru 
acest venit, impozitul da
torat statului ar fi fost de 
mai bine de 14 000 000 de 
lei. Or, toate acestea nu 
s.au întâmplat, încălcându- 
se Legea 87/1994.

Rezultatul a fost urmă
torul: în primul rând fir
ma a fost obligată să plă- 
tească impozitul de la ca
re s-a sustras, apoi a pri
mit și o amendă de 300 000 
de lei, iar 14 295 000 de te 
constituind valoarea impo
zitului au fost confiscate.

Asta da/ afacere, nu?
Poate aud și alții.

Rodica a „păpat" 
banii a 27 de

pensionari!
Doar două luni și ceva 

i.au trebuit Rodicăi Furcă 
din Cristur să dea iama in 
banii a nu mai puțin de 
27 de oameni bătrâni ce-și 
așteptau pensiile. /

Fiind factor poștal la O- 
ficiul din Cristur, în pe
rioada decembrie 1996 — 
februarie ’97, Rodica a a- 
dunat 3 550 000 de lei, sem
nând în fals și însușindu-șl 
banii.

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU
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LA NR. 200
• Gu apariția de as

tăzi, „Femina" a ajuns 
la numărul 200. Cu 
speranța — justificată 
de semnalele primite 
— că pagina a răspuns 
așteptărilor dv, stimate 
cititoare și stimați citi
tori, ne dorim (noi, rea
lizatoarele) și vă do
rim să fie cât mai di
versă •și interesantă.

Vă mulțumim pentru 
sugestii sau reproșuri 
și vă asigurăm că le aș
teptăm și le vom lua 
în considerare cu ace
eași deschidere față de 
preferințele și interese
le dv.

Femeile mărșăluiesc

! - destăinuiri 1

i Bucuria de a lucra cu cartea;

în perioada 1—8 mar
tie, „Mica Antantă a Fe
meilor din Balcani", con
stituită recent la Atena, 
organizează marșuri. O- 
bieetivul acestei organiza
ții zonale este susținerea 
păcii în Balcani, coopera
rea dintre structurile a- 
sociative de femei și mi
litarea pentru șanse ega
le atât între femei și băr
bați, cât și pentru acor
darea acelorași șanse e- 
gale mediului înconjură
tor și omului, populației 
minoritare și majoritare, 
tinerilor și vârstnicilor, o- 
rășenilor și țăranilor, ce

lor sănătoși și celor bol
navi.

Din „Mica Antantă a 
Femeilor din Balcani" fa
ce parte și Asociația Na
țională a Femeilor cu Di
plomă Universitară din Ro
mânia (ANFUDR). în a- 
ceastă calitate asociația 
română organizează între 
1—8 martie „Marșul fe
meilor pentru șanse egale 
și colaborare in Balcani", 
acțiune sincronizată cu ale 
femeilor din Grecia, Tur
cia, Cipru și Albania. în 
aceeași perioadă ANFUDR 
intenționează să organize
ze și un top al bădărani
lor.

Babele
I Librăria. „Gheorghe Lazăr" din Deva
• este .bine cunoscută iubitorilor de carte 
| din municipiu. Ca de altfel și doamnele

care ■ lucrează aici: Elena Ripoșan, li- 
| brar șef. Nora Fieraru, Kasler Viorica
• și Rodica Ștef.

Indijerent de ziua sau ora la care 
. intri in această librărie, întâlnești 1—2 

sau mai mulți cumpărători S-ar putea 
' spune că plasarea unității în centrul
■ Devei este un avantaj. Dar nu numai 
I vadul comercial contează,. ține să pre- 
’ ctzeze șefa librăriei. Contează mult re

clama pe care ți-o faci prin vitrine, mai
■ ales că în jur mai există toncte cu 

carte. Și mai are o importanță deose-
. bită atitudinea față de cumpărător.

Chiar dacă în primul moment a avut 
. unele rețineri, firea deschisă a dnei Elena 
i Ripoșan a făcut ca discuția, in special 
' despre munca pe care o face cu pasiune,
■ să se lege ușor. Mărturisea că dc câteva 
! ori a avut propuneri să plece. „Poate 
' material aș fi câștigat — spune. Dar 
| spiritual nu aș fi avut aceeași bucurie 
. ea aici, unde lucrez cu cartea". Și a- 
| ceasta bucurie este dată de faptul că 
> pe mulți intelectuali deveni ii are clienți 
I de când erau la grădiniță (librăria are 
; și jocuri, cărți pentru copii, papetărie).
IDar mai 'lies pentru că „merge bine 

vânzarea de carte", în ciuda prețurilor 
j mari. , .
• Cele mai. căutate cărți sunt cele de 
J instruire tehnică pentru calculatoare, dlc- 
I țlonarele și manualele pentru învățarea 
' limbilpr străine, de economie, contabili- 
| tate, drept, filosofie, psihologie sau isto- 
. rie (în special referitoare la perioada 
| monarhiei sau dictaturii antoncsciene, 
J despre Basarabia). De asemenea, se vând 
Ibine culegerile de probleme, cărțile dc 

gramatică. Deci au trecere cărțile pen- 
J try perfecționare profesională, cele ne

cesare susținerii examenelor de către I 
ștudenți sau candidați la admitere în , 
diverse forme de învățământ. Sunt a- I 
predate cărțile apărute la editurile Hu- • 
manitas și RAO. Cele de beletristică se j 
află intr-un plan secund față de cele I 
menționate, dar se mai vând-totuși, mai ' 
ales cele cu aceleași subiecte ca serialele | 
văzute la televizor. Afirmațiile sunt « 
susținute de valoarea vânzărilor de carte | 
pe luna ianuarie, din cele 112 milioane J 
lei realizate de S.C. Bibliofor Deva, 12 ■ 
milioane a făcut numai Librăria „Gheor- « 
ghe Lazăr" Deva. / . ?

După 24 de ani in aceeași muncă și | 
aproape toți pctrecuți in această libră- » 
rie, era firesc ca discuția să se învârtă | 
mai mult in jurul preocupărilor libra- , 
rului și mai puțin ale femeii Elena Iii- | 
poșan. Totuși câteva date personale am J 
putut nota. S-a născut la Blăjeni și a ■ 
rămas orfană la o vârstă foarte fragedă. I 
Nu-și mai amintește de părinți sau bu- J 
nici. A urmat liceul și apoi o școală | 
ppst-iiccală de librari la București. S-a • 
angajat la această librărie in 1973 și din I 
1978 o conduce. Lipsa afecțiunii și ocro- . 
tirii părintești au făcut-o să se atașeze ■ 
de jamilia soțului după căsătorie, în ’ 
1975. Iar pentru bunica din Petreni, > 
„femeie bună și înțeleaptă" are un ade- I 
văraț. .cult. Un alt element esențial al J 
biografiei; dnei Ripoșan este nașterea | 
fetiței, acum studentă. Iar fericirea-ma- • 
mei e dublată de cea a soției, pentru J 
că are un bărbat bun.

Comunicativă, cu o gândire pozitivă, I 
vorbește cu drag despre oamenii din jur ‘ 
și despre cărțile pe care se vede că le | 
răsfoiește sau chiar le citește. Ascul, • 
tând-o remarci că le prezintă ca pe ceva I 
însuflețit, ele adresându-se nu numai î 
minții ci și sufletului sau spiritului. j

VIORICA ROMAN î
I
•

Nu, stimate cititoare, ti
tlul n-are nici un fel de 
legătui’ă cu doamnele de

vârsta a treia. Și nici mă
car cu Babele din Bucegi. 
Se referă de fapt la pri

mele zile ale lunii mari 
tie, în care vom intra cu- 
rând.

Sunt atât de schimbă
toarele zile ale Dochieî, 
baba cu nouă cojoace, zile 
în care vremea se poate 
modifica de azi pe mâine. , 
Ca și nivelul nostru de- , 
trai. Cu o singură men* 
țiune : în această perioa
dă ne putem aștepta ca 
din rău să cădem în mai 
rău, dar în nici un caz la 
zile însorite.

Totuși să ne alegem 
„baba", adică o dată diq 
cele 9, și să sperăm că du
pă o perioadă dură vine 
șt binele pe - care de. atât? 
amar de vreme îl aștep
tăm. Și apoi, o dată cu 
venirea primăverii, renaș
terea naturii face să renas
că în noi speranțele, ne- 
ajută să depășim apăsa
rea din timpul iernii. Este 
și acesta un câștig. (VJI.J

Căminul dc Bătrâni Brad, fn atelierul de țesut doamnele, care trăiesc 
aie», fac terapie ocupațională. Foto : ANTON1 SOCACI

Din alte
intre cei 40 dc concurenți ai fazei județene la electronică s-au numărat 

și 2 fete. Aspect din timpul probei scrise. Foto: PAVEL LAZA.

I

timpuri ;

i

!
_____  ____ ____ __.i
Pentru o asemenea piep- i 
tănătură se foloseau 1 /

♦ Crinolinele purta
te la jumătatea seco
lului al XVIII-lea a- 
veau pe șolduri 2 m 
lățime iar tivul lor era 
de 8 m. 1

• Pieptănăturile cric 
mai complicate se fă
ceau pe la mijlocul se
colului al XVIII-lea.

kg de pomadă, 1,5 kg ) 
de pudră, 12 m de tul l 
și un flacon cu apă de .’ 
flori. >

• Toaletele destinate ț 
Ecaterinei a Il-a cu pri- i 
lejul încoronării sale J 
au necesitat w incredibil ț 
de mult material. Tre- 1 
na ei era lungă de 70 ■ 
m și lată de 7 m. 
purtau 50 de paji.

I

I -
1 • Cele mai grele și- i
j raguri de mărgele și J 
l
f

/u i 
O 1
. 1

xuguix Ut mpigcie ;
salbe le-au purtat ne- ț 
grii din tribul Monga, ( 
din bazinul Congo-ului î 
la începutul secolului • 
al XX-lea.
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Practice...
• Pentru curățarea perfectă a geamurilor, pu-1

neți în 3 kg de apă o lingură de amoniac. *
• Cada de baie se curăță cu oțet încălzit în ca- I

re se dizolvă sare. - 1
• Pentru a scoate-: mirosul de mucegai dintr-o P 

mobilă veche, așezați în interiorul ei o farfurioară d 
cu făină de muștar.

• Pentru întreținerea poșetelor din piele se re- J
comandă ungerea cu lapte smântânit (caimac) cald. I 
După un timp frecați cu o cârpă moale? își va că- J 
păta imediat strălucirea. i,

• Pentru înviorarea culorilor unui covor peria- |
ți-1 bine cu sare, apoi aspirați-1. S

• Un tablou pictat în ulei poate fi curățat, cu o 1
ceapă tăiată în jumătate. ■'

• O felie de lămâie pusă într-un borcan de muș- I 
tar început evită întărirea acestuia și schimbarea ’ 
culorii.

• Aluatul de clătite devine mai gustos și mai 
pufos dacă îi adăugați puțină bere.

• Merele la cuptor au aspectul plăcut și nu se 
încrețesc dacă sunt unse cu puțin unt.

• Două linguri de zeamă de lămâie combinate 
cu tot atâta apă caldă constituie un eficient dezin
fectant și calmant al gâtului și cavității bucale.

• Pentru cei care colecționează timbre ; în apa
în care puneți plicurile pentru ți se dezlipi mărcile, |, 
adăugați și o linguriță de bicarbonat. ;

• Petele de cafea de pe fața de masă se scot |
lăsând locul pătat la muiat în apă rece până a doua I 
zi. După aceea, spălăm cu apă și săpun, adăugând î 
în apă puțin amoniac; se freacă bine, apoi se lim- | 
pezește cu apă multă. ;

9 9 • — . —— « — « •

! i
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Rolul insectelor în transmiterea 

sau producerea bolilor infecțioase

Pe lângă prezența stân
jenitoare a insectelor și 

I rozătoarelor, omul a sesi- 
. zat din cele mai vechi tim
puri pierderile materiale 

1 și riscurile pentru sănăta- 
' te suferite de pe urma a- 
eestora. Consecințele ne
gative ale activității insec
telor atât pentru plante 

! (insecte dăunătoare) cât și 
pentru animale și oameni, 
se reflectă în capacitatea 

: lor de a produce și transmi- 
I te boli și de a genera dis
confort. Transmiterea de 

1 către insecte a unor boli
■ infecțioase se înfățișează 
șub două aspecte:

— insectele ca vectori 
biologici propriu-ziși activi 
(țânțari, păduchi etc.) ce 
se caracterizează prin mul
tiplicarea sau/și dezvolta
rea ciclică a unor agenți 
Infecțtoși (protozoare, bac
terii, virusuri) în organis
mul lor;

— insectele ca vectori 
biologici mecanici (musca 
<le casă etc. sunt simpli 
vehiculanți).

’’’ânțarii reprezintă gru. 
pui de insecte cel mai im. 

i portant pentru sănătatea 
publică. Este bine cunos
cut rolul lor de vectori în 
propagarea mai multor boli

■ pe suprafețe extrem de în
tinse ale globului. Marile 
neajunsuri pe care omul le 
are de la aceste insecte se 
datorează hematofagiei lor 
și posibilității pe care o au 
de a suporta, găzdui și 

transmite organisme pato
gene. Țânțarii au rol de 
vectori biologici. Dintre 
bolile transmise de țân
țari, cea mai răspândită la 
noi în țară a fost malaria.

Virusurile transmise de 
țânțari ca și cele transmi
se de alte artropode, cum 
sunt căpușele, flebotomii, 
culicoizii, au căpătat de
numirea de arbovirusuri

Să prevenim bslile 
transmise de țânțari

(arthropod — borne — vi
ruses). La noi în țară, din
tre bolile provocate de vi
rusuri care pot fi transmi
se de țânțari, s-au înre
gistrat encefalite.

în trecut, activitățile de 
combatere erau îndrepta
te mai ales împotriva in
sectelor vectoare, dar în 
anii din urmă, pe lângă a- 
cestea, a luat o mare am
ploare combaterea insec
telor generatoare de dis
confort.

în acțiunile de comba
tere a țânțarilor se urmă
rește reducerea cât mai pu
ternică a întregii „popula
ții" de țânțari, atât în in

teriorul cât și în exterio
rul locuințelor, până la a- 
sigurarea cel puțin a unul 
nivel minim de confort. 
Pentru atingerea acestui 
scop, pe primul plan trec 
acțiunile de combatere în 
cuiburile larvare, completa
te, numai în situații spe
ciale, cu acțiuni de con. ■ 
batere a adulților prin pul
verizări exterioare sau in

terioare. Utilizarea dife
ritelor metode de comba
tere a evoluat în timp, în 
funcție de scopul urmărit 
în combatere, dar mai ales 
de nivelul cunoștințelor și 
posibilităților tehnologice 
dintr-o anumită perioadă.

Prima măsură este asa
narea subsolurilor inunda
te și evitarea formării a- 
pelor stătute, asigurarea 
scurgerilor, canalizărilor 
etc.

Tendința de viitor este 
includerea ei în sisteme 
integrate de combatere și 
aprobarea ei operaționa
lă dintr-o largă perspecti
vă ecologică, prin care să 

se realizeze evitarea efec
telor negative produse de 
insecticide. De asemenea, 
se tinde tot mai mult că
tre aducerea, pe primul 
plan, a operațiunilor de 
amenajare a mediului, ca
re să elimine focarele lar
vare, rezolvând radical în 
diferite zone problemele 
legate de insecte vectoare 
și de disconfort, deoarece 
metoda chimică nu consti
tuie decât un paliativ.

în conformitate cu ordi
nele Ministerului Sănătății 
privind organizarea și a- 
plicarea măsurilor de com
batere a țânțarilor anofeli- 
transmițători ai malariei 
și a altor specii transmiță- 
toare a arbovirusurilor sau 
generatoare de disconfort, 
colectivul Vectori.din ca
drul Inspectoratului de Po
liție Sanitară și Medicină 
Preventivă Deva a- dema
rat un program în colabo
rare cu primăriile și cu a- 
sociațiile de- locatari, care 
a fost început prin acțiuni 
organizate în Deva, Hațeg, 
Hunedoara, urmând a fl 
extins în tot teritoriul ju. 
dețului. Solicităm spriji
nul populației pentru sem
nalarea unor condiții in
salubre în interiorul sau 
exteriorul locuințelor, care 
pot deveni focare de îm
bolnăvire.

INSPECTORATUL DE 
POLIȚIE SANITARA ȘI 
MEDICINA PREVENTIVA 

HUNEDOARA — DEVA

________________________________

• STRĂDANII. Pri
măria comunei Bretea 
Română a depus efor
turi serioase pentru in
troducerea gazului me
tan și a obținut apro
barea acestei lucrări. S-a 
obținut, de asemenea, a- 
cordul si s-a terminat 
proiectul pentru căminul 
cultural ce se va con
strui In «atul Bretea 
Strei. (Tr. B.).

i
• SANCȚIUNI. Dintre 

cel 278 de gardieni pu
blici sancționați în 1998 
din diferite,, motive, cei 
mai mulți — 74 au fost 
la subunitatea din Pe
troșani. Urmează apoi 
Detașamentul nr. 2 De
va si 3 Hunedoara cu 
câte 57 de sancțiuni. 
Detașamentul 1 Deva cu 
46 sancțiuni etc.

Cele mai frecvente a- 
bateri au fost consumul 
de alcool, părăsirea de 
post, adormirea în post, 
întârzieri sau absente 
de la serviciu șî neres. 
pectarea consemnului 
de pază. (V.N.).

• CONTRIBUȚIE. To- 
pometristele Adela Bota 
și Maria Filip au o con
tribuție importantă la 
măsurarea pământului și 
întocmirea actelor ne
cesare în vederea punerii

acestuia în posesie în comu.
| na Totești. In prezent cei 
( doi specialiști lucrează 

în catul de reședință a 
i comunei șl în Cârnești.
' Pentru accelerarea ac- 

țiunii însă Toteștiul are 

nevoie de mal multi to- 
pometriștl. (Tr. B.).

• CALCULATORUL 
CU DICHIS. Calculato
rul despre care este vor
ba în rândurile de față 
și-a găsit locul la S.C. 
AB Sistem SRL Deva. 
Problemele s-au ivit a- 
tunci când societatea l-a 
vândut fără a notifica 
intenția de majorare a 
prețului.

Comisari al Gărzii Fi
nanciare au constatat că 
astfel s-au încasat ne
cuvenit 775.000 de iei. 
Banii au ajuns la buge
tul statului, firma plă
tind șl o amendă de 
300.000 de lei. (V.N.).

• SE AFIRMA PRI
VATIZAREA. Privati
zarea prinde cheag șl tn 
comuna Bucureșci. Deo
camdată. acest feno
men se manifestă în 
special în domeniul co
merțului, iar numărul ) 
unităților de desfacere se 1 
ridică la 11. (Tr. B.). ț

i
• DIMENSIONARE 

INCORECTA. La S. O. i 
Orizont Hidro SRL Do- ) 
va. Garda Financiară a 
constatat că s-a dimen
sionat incorect cota de 
CAS, încasându-se ne
cuvenit aproape un mi
lion de lei.

Suma a fost confis
cată. iar amenda s-a 
ridicat la 300.000 de lei. 
(V. N.).

I

Programul returului Campionatului județean ae fotbal 
juniori B1 și B, ediția 1996-1997

ETAPA XIV (1 martie)

1 Jiul Petroșani — CIF Allman Brad ———>
, A.S. Aurul Brad — Fotbal St. Deva - ■ —- 

Vega Deva — Victoria Călan —
Lac. Sportiv Hd. — A.S. Paroșeni —— 
Min. Uricani — F.C. Corvinul ----- -
Min. Certej — Parângul Lonea-----—
Min. Lupeni — Stă.

’ ETAPA XV (8 martie)
Min. Lupeni — Jiul Petroșani —— - 
Parângul Lonea — Min. Uricani —— 
F.C. Corvinul — Lie. Sp. Huned. ——— 
A.S. Paroșeni — Vega Deva ————
Victoria Călan — Aurul Brad — — 
Fotbal Star — CIF Aliman Brad .........
Minerul Certej — Stă

ETAPA XVI (15 martie)
Jiul Petroșani — Fotbal Star 
CIF Aliman Brad — Vict. Călan 
Aurul Brad — A.S. Paroșeni 
Vega Deva — F.C. Corvinul 
Lie. Sportiv Hd. — Parângul L. 
Mih. Certej — Min. Lupeni 
Minerul Uricani — Stă.

ETAPA XVII (22 martie)

Min. Certej — Jiul Petroșani 
Min. Lupeni — Mîn. Uricani 
Parângul Lonea — Vega Deva 
F.C. Corvinul — Aurul Brad 
A S. Paroșeni — CIF Aliman 

Vict. Călan — Fotbql Star Deva 
Lie. Sportiv Stă.

ETAPA XVIII (26 martie)

Jiul Petroșani — Vict. Călan 
Fotbal Start — A.S. Paroșeni 
CIF Aliman Brad — FC Corvinul 
Aurul Brad — Parângul Lone< 
Lie. Sportiv — Min. Lupeni 
Min. Uricani — Min. Certej 
Vega Deva — Stă.

ETAPA XIX (29 martie)
Min. Uricani — Jiul Petroșani ——- 
Min. Certej — Lie. Sp? Huned. ——■— 
Min. Lupeni — Vega Deva — ——
Parângul Lonea — CIF Aliman-------
F,C. Corvinul — Fotbal Start ——— 
A.S. Paroșeni — Victoria Călan ——— 
A.S. Aurul Brad — Stă.

ETAPA XX (5 apatie)

Lie. Sportiv Ud. — Jiul Petroșani ——— 
Min. Uricani — Vega Deva -
Min. Certej — Aurul Brad — ■ - - 
Min. Lupeni — CIF Aliman -----—
Parângul Lonea — Vict. Călan ——— 
F.C. Corvinul — AS Paroșeni -———• 
Fotbal Start — Stă.

ETAPA XXI (12 aprilie)

Jiul Petroșani — F.C. Corvinul 
AS Paroșeni — Parângul Lonea

Fotbal Start — Min. Lupeni -------
CIF Aliman Brad — Min. Certej -------
Aurul Brad — Min. Uricani - — 
Vega Deva — Lie. Sp. Hunedoara -----—
Victoria Călan — Stă.

ETAPA XXII (16 aprilie)

Vega Deva — Jiul Petroșani -------
Lie. Sportiv — Aurul Brad — 
Min. Uricani — CB? Aliman ———
Min. Certej — Fotbal Start -——
Min. Lupeni — Vict. Călan ——— 
Parângul Lonea —• F.C. Corvinul -- - — 
A.S. Paroșeni —- Stă.

ETAPA XXIII (19 aprilie)
Vega Deva — Jiul Petroșani - — — 
Lie. Sp. Hunedoara — Aurul Brad-------
Min. Uricani — CIF Aliman -----—
Min. Certej -— Fotbal Start -------
•Min. Lupeni — Victoria Călan -------
Parângul Lonea — F.G. Corvinul ■ . ■» 
A.S. Paroșeni — Stă.

NOTA: Jocurile se vor disputa în zilele de sâmbătă, în cuplaj, de la ora 
13 echipele de juniori și ora 15 echipele de juniori B.

TERENURILE DE JOC : Minerul Certej — teren CFR Marmosim Simeria 
II; Lie. Sportiv Hd. — teren Corvinul; Fotbal Start Deva — teren CFR Marmo
sim Simeria II; ASA Aurul Brad — teren ASA Aurul Brad; CIF Aliman 
Brad — teren Liceul Avram Iancu Brad.

Conform programului F.R.F. echipa de JUNIORI Bl, câștigătoarea seriei, 
va juca primul meci la data de 10 mai 1997 acasă și la 17 mai în deplasare, cu 
reprezentativa județului Gorj.

ETAPA XXIV (26 aprilie)
Jiul Petroșani — Parângul Lonea -------
ASA Paroșeni — Min. Lupeni - ■ 
Victoria Călan — Min. Certej -------
Fotbal Start — Min. Uricani - ■
CIF Aliman — Lie. Sportiv - — -
Aurul Brad — Vega Deva - ■
F.C. Corvinul — Stă.

I
ETAPA XXV (30 aprilie)

Aurul Brad — Jiul Petroșani -------
Vega Deva — CIF Aliman Brad ——— 
Lie. Sportiv Ild. — Fotbal Start - - — 
Min. Uricani — Vict. Călan -
Min. Certej — AS Paroșeni - —— 
Min. Lupeni — F.C Corvinul ——- 
Parângul Lonea — Stă.

ETAPA XXVI (3 mai)
Parângul Lonea — Min. Lupeni ——— 
F.C. Corvinul — Min. Certej —
AS Paroșeni — Min. Uricani -   
Vict. Călan — Lie. Sportiv Hd. — —- 
Fotbal Start — Vega Deva. ——— 
CIF Aliman — AS Aurul Brad -----—
Jiul Petroșani — Stă.
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P.U.N.R. SE PREGĂTEȘTE DE SCHIMBĂRI 
ORGANIZATORICE ȘI POLITICE

CUVÂNTUL 
LIB£R

Tn vederea convocării li
nei Convenții naționale 
extraordinare, programată 
pe 22 martie, au fost 
formate mai multe comi
sii speciale care vor mo
difica statutul, programul 
economic și pe cel poli
tic.

Astfel, PUNR intențio
nează să reducă numeric 
organele de conducere ale 
partidului și să transfere 
la nivelul Biroului per
manent (care va fi alcătuit 
din 10-12 membri) o mai 
mare putere de dicizie. Va 
fi creat un Consiliu par- 
«•jrneniar (din care vor 
face parte senatorii șl 
deputății PUNR), cu un 
rol consultativ și de co
ordonare a activității Bi
roului Executiv Central și 
Consiliului Național. Sur" 
se din PUNR susțin că 
subțierea organelor de 
conducere a partidului ur
mărește, de fapt, o con
centrare a puterii în ju" 
rul parlamentarilor acestui 
partid și o îndepărtare, 
treptată, din funcții a re
prezentanților organiza
țiilor din teritoriu. 
Odată cu înlătura
rea lui Funar de la câr
ma partidului, au ieșit la 
Iveală disensiunile, pănă 
atunci latente, din terito
riu. Dacă filialele din 
Transilvania, cu excepția 
celei de la Cluj, s-au de
clarat în favoarea de- 
harcării lui Funar, cele

din sudul țării, ca și cele 
din Moldcva (de altfel cele 
mai slab organizate și cu cei 
mai puțini membri) l-au 
dorit pa primarul Clujului și 
în fruntea partidului. Po
trivit aprecierii unor 
lideri ai partidului, filia
lele din Bihor, Prahova» 
Teleorman, Iași, Călărași, 
Botoșani l-au perceput pe 
Gheorghe Funar ca pe un 
„adevărat Mesia" care l-a 
susținut financiar din 
fondurile partidului șl 
le-a organizat o bună 
reprezentare în structuri
le de conducere.

Practio, păstrarea lui 
Funar la cârma PUNR 
după alegeri a fost posi
bilă datorită sprijinului 
de care acesta s-a bucurat 
în rândul organizațiilor 
din Moldova și Munte
nia. dar șl în Cluj, cea 
mai puternică filială a 
partidului (cu peste 120.000 
de membri). Aceleași voci 
din interiorul PUNR și-au 
exprimat certitudinea că, 
la Convenția Națională din 
martie, când va fi ales 
președintele partidului, fi
lialele menționate vor 
susține reinstalarea Iul 
Funar la conducerea a- 
cestei formațiuni. Numai 
că, la Consiliul Națio
nal de sâmbătă, s-a sta
bilit ca norma de repre
zentare fa viitoarea Con
venție să fie raportată la 
pond mea numerică a or
ganizaților.

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 

situat in incinta S.C. POLIDAVA S.A.
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE £N GROS
• Bere

— REGUN
— SILVA

• Vodcă — 33 grade
• Rom — 32 grade
• Rachiu alb — 26 grade
• Lichior frăguțe — 30 grade
• Lichior banane — 30 grade
• Vin — podgoria COTNARI
• HÂRTIE IGIENICA

ȘI BULGARIA APELEAZA LA SPRIJIN 
FINANCIAR INTERNAȚIONAL

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA

ANUNȚA 
LICITAȚIE 

pentru vânzarea de mijloace fixe — ma
șini și utilaje poligrafice.

Licitația are Ioc in fiecare zi de marți a 
săptămânii, ora 10, la sediul societății — str. 
22 Decembrie, nr. 257, Deva.

Taxa de participare — 20 000 lei —• și 
garanția de participare — 10 la sută din va
loarea utilajului solicitat — se vor achita 
la casieria societății.

Lista mijloacelor fixe și alte informații 
suplimentare, la sediul societății, tel. 221750, 
int 112 și 127.

BANCA TRANSILVANIA î
PARTENERUL IDEAL PENTRU AFACERILE » 
D-STRA, VA OFERĂ SERVICII DEOSEBIT I 

DE OPERATIVE
• Operațiuni de cont curent pentru per- J

soane fizice și juridice, fără perceperea vre- | 
unui rnmisînn la înracnrî • J

la termen in lei | 
ft 

lei și valută pen- | 
tru persoane juridice în condiții avantajoase; J

• trimiterea de scrisori de garanție în lei I 
și valută;

• deschiderea de aer ditive și urmărirea 
derulării lor ;

• emiterea de scrisori de bonitate;
• depozitarea și păstrarea in tezaur 

obiecte și alte valori le tezaurizat;
• sistem automat pentru informații ban> 

care — VOICE TELLER;
• cecuri de călătorie American Express 

și Thomas Cook ;
• primirea și remiterea incasso-urilor do

cumentare ;
• elaborarea sau participarea la elabora

rea studiilor de fezabilitate;
• consultanță, asistență economico — 

financiară, alte servicii bancare.

unui comision la încasări;
• depozite la vedere și 

și valută ;
• acordarea de credite în

mqdex

ft

I
ft

I 
de j

Cel mai mare distribuitor en gros din țară 
de ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT 
VEST

vă oferă:
50 de sortimente de imbrăeămmfe 
cea mai bună calitate (in saci trans-

Banca Mondială ar pu
tea acorda Bulgariei un 
credit de 200 milioane 
dolari, dacă guvernul a- 
cestei țări va lua măsuri 
urgente pentru accelera
rea privatizării, a decla
rat Kenneth Lay, con
ducătorul misiunii de ex- 
perți ai .nstituției aminti
te in Bulgaria, citat de 
REUTER.

..Putem pune la dispo
ziție pentru programul 
de ajustare economică su
ma de 200 milioane do
lari, din care 3.» de mi
lioane vor fi furnizați 
pentru protecția socială”, 
a declamai fay. Vorbind 
la încheierea unei vizite 
de trei zile la Sofia, re
prezentantul Băncii Mon
diale s-a arătat impresio
nat de angajamentul gu
vernului interimar al Bul
gariei față de luarea mă
surilor necesare pentru 
scoaterea țării din actuala 
criză economică.

El a recomandat auto
rităților bulgare să asi
gure investitorilor străini 
posibilitatea de a achizi
ționa cote majoritare de 
acțiuni în cadrul celor mai

atrăgătoare companii ale 
țării, pentru a „transmi
te în acest fel un semnal 
favorabil tuturor eelcr care 
ar fi dispuși să inves
tească în Bulgaria”.

Bulgaria dispune în pre
zent de cel mai mic ni
vel al investițiilor străine 
din regiune, depinzând a- 
proape exculsiv de credi
tele externe pentru a-și 
acoperi serviciul datoriei 
care se cifrează în acest 
an la circa 1 miliard de 
dolari.

Lay a recomandat tot
odată guvernului bulgar 
să liberalizeze prețurile 
cerealelor și ale celor
lalte mărfuri de bază, a- 
nunțând că Banca Mon
dială este pregătită să 
asigure Bulgariei sprijin 
pentru nrogramele de 
protecție socială.

Rezervele actuale de ce
reale ale Bulgariei urmea
ză să se epuizeze în cir
ca 20 de zile, cabine
tul interimar fiind preo
cupat în prezent de iden
tificarea resurselor valu
tare necesare finanțării 
importurilor de alimente.

S.C. REMPES S.A. DEVA

Str. C. A. Rosetti, nr. 5, tel. 221273,
int. 194 sau 195 ; fax 226161

Execută următoarele servicii:
— încărcat tuburi oxigen puritate minim

99,2 la sută, la prețul de 850 lei/mc.
— verificat tuburi oxigen Ia prețul de 

891 lei/buc.

CURSURI PENTRU ADULTI
ȘI COPII

în utilizarea calculatoarelor PC și 
contabilitate pe calculator.

Începând cu 10 martie 1997, anunțăm 
deschiderea cursurilor în Deva și Simeria. Se , 
eliberează diplome de absolvire. (

înscrieri la tel. 231951; 625110. |
(8481) |

peste 
sortată de 
parenți de 5—10 kg):

—■ cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri
couri

— pulovere, geci
— saeouri, baloane, paltoane ».«•« 
Toate sortimentele de sezon disponibile

i stoc I
NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE» 
• baloți mari, nesortaț presați între 350— 

400 kg.
ALEGEȚI CALITATEA f

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.
Vizitați-ne și vă veți convinge că a meri-

din
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CECENIA INSISTA ASUPRA 
INDEPENDENȚEI IPreședintele Ceceniei, 

Aslan Maskhadov, și-a 
reafirmat intenția de a 
obține independența re
publicii sale față de Mos
cova, transmite Reuter.

Intr-un discurs susți
nut cu prilejul comemo
rării a 53 de ani de la 
deportarea populației ce- 
cene de către regimul 
comunist de la Moscova, 
în timpul celui de-al 
doilea război mondial, 
Maskhadov a declarat că

intenționează să pună ba
zele unui stat pe deplin 
independent. Maskhadov a 
devenit președintele Ce
ceniei în urma alegerilor 
de pe 27 ianuarie.

Moscova și-a retras tru
pele din republica cece- 
nă toamna trecută, după 
un război de doi ani îm
potriva separatiștilor, care 
luptau pentru Indepen
dența statului.

MEDMF/t X
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YELLOW CfiB
TAXIURILE 
GALBENE 

CU CELE MAI MICI TAftIFE 
24 de ore din 24,

la dispoziția dumneavoastră ' 

RAPID - IEFTIN - COMOD 
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului
TOTUL LA 
TELEFON
953

DEVA, str
M. Em»nescu,nr.2 
Telefon 616663

I

Publicitate prin RAD[O 1
Tel: 054 t

. . T
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: CUVÂNTUL LIBER

«I
RECRUTAREA TINERILOR PENTRU 

ARMATĂ

I
♦

I
Conform Legii 46/1996 privind pregătirea popu-* 

lațlei pentru apărare, în perioada 3. III. — 5. IV. ț 
1997 se execută recrutarea tinerilor născuți în anul ♦ 
1978. Recrutarea se face Ia Centrul Militar Jude- * 
țean Hunedoara, din Deva, și în municipiul IIu- J 
nedoara, în localul din strada Brâncuși, bl. X2, J 
etaj 3.

Tinerii se vor prezenta la recrutare cu buletinul ț 
de identitate, ordinul de chemate la recrutare, rezul- « 
tatul radioscopiei pulmonare, datele personale ale ' 

i, ărinților, fraților și surorilor, actul de naștere în j 
original, diplomă (certificat) de absolvire a ultimei Ji 

!’ școli în original, permis do conducere (după caz),* 
brevet de practicare a parașutismului sau a altor * 
sporturi și adeverință din partea clubului (asociației ♦ 
sportive) care să ateste sportul practicat și categoria« 
de calificare (dacă este cazul), actele medicale pe j 
care le posedă asupra stării sănătății. |

Tinerii născuți în anul 1978 care nu au primit | 
ordin de chemare sunt obligați .să se prezinte laț 
Centrul Militar Județean Hunedoara—Deva. Pre-* 
zentărea pentru recrutare se face la ora 7,00, la« 
datele menționate pe ordinele de chemare. j

Neprezentarca tinerilor Ia comisia locală de re- I 
: I cruțare conform ordinelor de chemare, iar în cazul | 
::î în care nu a primit ordin de chemare, cel mai ț

j*ț târziu până Ia sfârșitul anului în care împlinesc * 
!* vârsta dc 19 ani, pentru a fi recrutați, se sa neț io-« 
J nează contravențional cu amendă de la 500 000 — 4

•J3.0flfi.000 lei. . 1I Comandantul Centrului 
Militar Județean Hunedoara 

Colonel
ION DRAGOTESCU

LUJERII MINERILOR DIN VALEA JIULUI
ÎN DIALOG CU SINDICATUL I. G. METALE

I

I

?

G
P

Liga Sindicatelor Mi
niere Valea Jiului orga
nizează vineri, 28 fe
bruarie, la Petroșani, o 
întâlnire cu reprezentan
ții unuia dintre cele mal 
Importante sindicate din 
Europa, T.G. Metall. Ea 
Siscuți-i va fi prezent dl.

TÂRGURI ÎN
In județul Hunedoara, 

în luna martie târgu
rile sc desfășoară după 
următorul calendar:

• Mintia, Simeria — 1 
martie;

• Dobro — 4 martie ;
• Brad — 6 martie;
• Șoimuș — 8 martie;
• Gurasada — 9 martie;
• Orăștie — 11 și 11

martie ;
■ Hațeg — 13 și 17 

martie;

I
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BANKCOOP S.A. IIUNEDOARA-DEVA

Vinde la licitație publică următoarele :

bascul 30 t
dublu

10. 
la sediul

226292.

Solarii tunel, I, — 60 m; preț 500.000 lei/ 
tunel
Sere reci sticlă, Ii — 60 m; preț 22.000.000 
lei/seră
Cântar
Polizor
Pompă Cerna
Remorcă 2 RBB
Mașină săpat sol
Aripi irigații
Freză mărunții pământ
Tractoare U 445
Calculator 386 cu imprimantă; preț 6.000.000 
lei
Stație telefoane cu 3 statii mamă ; preț 
4.000.000 lei.

Licitația are loc în ziua de 28 februarie 
, 1997, la sediul firmei „SOLARIS”, situată în 
| Sântandrei, Ferma nr. 8, ora

Informații suplimentare
1 BANKCOOP S.A. DEVA, bdul Decebal, bl. 8, | 

parter, telefoane 227951 și

Hurt Bass — liderul con
federației, însoțit de dnele 
Etke Săbiei șl Maria Stein 
— reprezentantele Fun
dației Friederich Eberth 
' Reuniunea va începe la 
ora 9, și va fi urmată 
de o conferință de presă, 
de la ora 12. (S.B.).

LUNA MARTIE
• Băcia —> 15 martie;
• Streisângiorgiu —•

19 martie;
• Băița — 21 martie f
• Uricani — 22 și 30 

martie;
• Balșa, ilia — 25 mar

tie ;
• Hunedoara — 26 și 

29 martie;
• Hondol — 28 martie ;
• Rapoltu Mare •— 29

martie. fG.P.f. •
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ANIVERSARI

• Părinții și bunicii u- 
rează fiului și nepotului 
lor -Glej Sergiu, la împli
nirea vârstei de 5 anișori, 
tănătate și un călduros 
*La multi ani“.

(8247)
• Cu ocazia aniversării 

majoratului, părinții urează 
fiicei lor Luminița Marc, 
din Băița, sănătate, feri
cire și un călduros „La 
multi anil“.

(8248)

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând tractor U 650, 
stare bună. Informații tel.' 
218116.

(097821)
• Vând apartament 4 

camere două băi, balcon, 
etaj II, telefon. Alba- 
Iulia, tel. 058/830010.

(7947)
• Vând casă Hășdat — 

Hunedoara, negociabil. Se
beș, 058/732424.

(8482)
■ Vând tractor U 445 

(defect), 6:900.000, tractor 
U445, dublă tracțiune, 
2.800.000 ; cabină U 445 — 
i.500.000. . Informații tel. 
211400 (7223)

• Vând piotocicletă 
..Minsk" 125, stare bună. 
Deva, tel. 232147.

(7949)
• Vând frigider ,,Arctic" 

(mare), mese șl rafturi 
pentru bar, zilnic, cinema 
..Patria’’, hol interior.

(7948)
• Vând Mercedes 240 D, 

300 D, 500 SEL, 380 SEL, 380 
SE, VW Transporter, auto
tractor MAN și Roman, 
autotractor Renault, 059/ 
212420; 211518.

(8433)
• Vând Raba 10 tone, 

carosată, VW Transporter 
(1 tonă), pian vienez. Tel. 
059/412302 ; 416103.

(8433)
• Vând set complet 

scule atelier fierărie. Tel. 
223717; 218249; 212438.

(8186)
• Vând, dozator TEG (5 

capete), masă biliard nr.
8. și Daci;1 1307 (caro-
sată). Tel. 227519; 213590.

(8486)
• Vând mașină Pop

Corn. Tel. G71587.
(8485)

• Vând 300 litri vin dc
viță nobilă'? Alba ’ Iulia, 
0r’8/812298. . (848.2).

• Cumpăr ' autoturism 
Dacia, stare bună, ofer 
8 milioane lei. Telefon 
225521.

(7946)
• Vând (schimb) casă 

4 camere. Baia de 3riș cu 
apartament —— garsonieră, 
sau teren. Tel. 232838; 
623791, orele 16-23.

(8479)
• Vând casă mare eu 

spațiu comercial funcțio
nabil. Simeria, Gh. Doja, 
nr. 33, zona gării. Socie
tate comercială prestăm 
servicii pentru instalații 
de gaz metan și sanitare 
Ia prețuri negociabile. In
formații Ia adresa sus
menționată.

(8475)
• Gumpăr garsonieră ex-, 

clus Micro 15, ofer 15 
milioane lei. Tel. 611906.

(8474)
• Vând BMW 320 IABS, 

an fabricație 1984, neîn
matriculat, 2400 DM. Tel- 
219093.

(8473)

• Vând tractor U 650,
cu plug, în stare de func-. 
tionare, negociabil. Hărău 
171. (8468)

• Vând tractor chine
zesc cu anexe. ‘ Informa
ții Gurasada. tel. 118

(8466)
• Vând două aparta

mente a două camere, zo 
na Gojdu, și Micro 15. 
Informații la tel. 225469. 
între orele 16—20.

(8467)
• Vând gfajd în Dobra>

fost CAP și IFA L 50 W- 
Informații Gurasada. tel. 
323. (8465)

• Vând talon Peugeot
505. Tel. 730405; 730903, 
după ora 19. •

(8464)
• Vând talan Dacia 

1300. Tel. 617063.
(8462)

• Vând Dadia 1310, 
an fabricație 1989. Tele
fon 227902.

(8498)
• Vând țuică prună (3G

grade), 200 litri cu 5.000 
Iei, Băiaș Doruț, sat Ră- 
dulești, comuna Dobra, nr 
27. (8460)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(7959)
• S.O. Viticola S.A. 

Soimuș, str. Viilor, nr. 1, 
vinde vin. soiuri superi
oare la prețul de 3000 lei/ 
litrul. Program zilnic în
tre orele 10—15, în afară 
de sâmbăta și duminica.

(F)
• Vând Mazda 626 (1986); '

vând Mercedes 200 D. trei. 
62358? (097950)

• Vând casă, grădină, 
anexe, în Hqincrod,’ co
muna Geoagiu. Informații 
Geoagiu-Sat, strada Sana
toriului, 30. Tel, 332.

(8721)
• Vând casă, spațiu co

mercial, gaz, apă, trifa
zic, posibilități privatiza
re Spini, nr. 95.

(8312)
• Vând tractor 15 CP,

cu plug, și remorcă , 15
milioane, negociabil. 612725, 
orele 8—15. .

(8313)
• Vând teren construc

ții casă, cu gradină, li
vadă, 3000 mp. Orăștic, str. 
Dealu Mic, nr. 131.

(8314)

• Vând talon Wartburg 
Break, și multe piese, 
Tel. 054/656451.

(6610)

■ Vând apartament 2 
camere, str. General Mi- 
lea, bl. A 10, ap. 19, 
Brac. (6613)

• Vând birou complet 
amenajat în spațiul în-, 
chiriat de 16 mp, ultra
central, Deva, pentru se
diu firmă, 1700 mărci. 
Tel. 650322.

(6614)

• Vând cuptor cu micro
unde. Tel. 762153, între 
orele 16—19.

(5187)

• Vând mașină de în. 
gliețată Garpigiani cu 
pompe 3 guri. Tel. 715610, 
după ora 13.

(7390)

• Vând VW Jetta, 1600 
ațflo, în circulație, posi
bilitate înmatriculare, ra. 
pîdă. Tel. 717091

(7388)

TAKG DE MAȘINI

LA HALMAGIU

• Începând cu 2 martie 
1997, în comuna Hălma- 
giu, județul Arad, se or
ganizează, în fiecare du
minică. târg de mașini

SCHIMBURI DE

LOCUINȚE

• Schimb apartament 
central, două camere, con
fort 2, etaj 3, cu apar
tament 3 camere, zonă 
cent:ală, plus’ diferență. 
Relații tel. 218116.

(097821)

■ Schimb garsonieră 2 
camere, bloc 04, sc. II, 
parter cu apartament 2 
camere, zonă centrală, plus 
diferență sau închiriez. 
Prefer perso’ană străină. 
Relații tel 227455. orele 
17—20.

(8461)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 
mobilat.' două camere, 
ultracentral. Tel. 628654, 
după ora 16.

(8484)

OFERTE DE

SERVICII

• Caut femeie îngrijire 
copil, vârsta prefera
bilă 40—60 ani. Telefon 
616099, între 17-19

(8472)

• S.G. SOMAR PRO- 
MET SRL Deva, cu 
sediul Ia Bălata, fer
ma nr. 8, angajează 
8 sudori, 8 lăcătuși 
mecanici. Informații 
la tel. 2332G6; 215345. 
zilnic între orele 8 
—16. (8453)

PIERDERI

• Pierdut legitimație 
dc călătorie pe numele 
Fetcu Cristian. O declar 
nulă. (7387)

DIVERSE

• ÎN ATENȚIA AGEN-
ȚILOR ECONOMICI. For
mulare de bilanț contabil 
pe 1996 se distribuie prin 
S.G. Intelcredo S.A. De
va, str. 1 Decembrie, nr. 
16 (hotel Bulevard, etaj 
II), între orele 8,30 —
18,00. Tel. 219000.

(0.P.)

• BANGA NAȚIONALA 
A ROMÂNIEI notifică 
modificarea tarifelor pen
tru operațiunile cu me
tale prețioase efectuate 
la cererea persoanelor fi
zice, începând cu 1 apri
lie 1997. Noile ’ tarife 
sunt afișate în holul Su
cursalei Județene Hune
doara—Deva.

(8487)

• S.G. GALOȘ & 6OMP
SN0 DEVA anunță ma. 
jorarea adaosului comer
cial de la 0—300 la sută, 
Începând cu 86 martie 
1997. (8486)

• Căutr.m doamne și
domnișoare serioase, in
diferent <" studii, căsăto
ri » în E! «'Cția cu riomni 
serioși. Scrieți pe ’ adresa 
Gândea Aurel, nr. 435, lo
calitatea Pecica, iudețul 
Arad. ' (8482)

• S.C. INT R1RA SRL, 
cu sediul în Deva, bdul 
Decebal. bl. C parter, a- 
nunță depunerea docu
mentației pentru autori
zația de mediu. Orice re- 
clamație se primește în 
termen de 15 zile, în str. 
A. Vaicu. la sediul APM.

(8480)
• JOI, 27 februarie, ora 

17, are loc în sala Pre
fecturii adunarea gene
rală' a asociației revolu
ționarilor.

(GRT)
• S.C.' „LA MIȘU

ALIMCOM" SRL DEVA. 
P Ala Centrală., bl. 110. 
parter, anunță ' deounârea 
documentației la APM 
Deva pentru obținerea 
autorizației 'de protecție a 
mediului. Fugestii și sesi
zări în termen dr 15 zile 
db la puh'.’carea anunțu
lui. . <84691

• S.C. ȘOIMUȘ PAN-
SERV. anunță deschiderea 
unei unități de desfacere 
produse de panificație, 
localitatea Șoimuș, nr. s. . 
practicând un adaos co
mercial între 0—300 la
sută, (8463)

• S.C. HYGEA FAR- 
MIMPEX SRL BRAD, str. 
Republicii, nr. 1, bloc 9 
parter, anunță intenția de 
autorizare din punct dc 
vedere nl proiecției me
diului. Eventualele re- 
clamații se primesc la 
APM Deva. str. Aurel 
Vlaicu. nr. 25, în termen 
dc 15 zile.

(Will)

• S.C. T&M INTERCOM 
SRL BRAD, Republicii, 
20, anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului. Eventualele recla
mați! și sesizări se pri
mase Ia APM Deva, r 
A. Vlaicu, nr. 25, 
termen de 15 zile de la

■ publicare. (6G12)

• S.C. BREȘUG SNACK 
BAR SNC BRAD anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului pentru 
unitatea bar, situată în 
Brad. str. A. lancu. E- 
ventualele reclamații și 
sesizări se primesc la 
APM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 15 
zila dc la publicare.

(6614)

• S.G. ASIM FRUCT
SRL BRAD, str. Decebal, 
nr. 28, anunță intenția 
de autorizare din punct 
de vedere nl protecției 
mediului. Eventualele re
clamați! și sesizări se 
primesc Ia APM Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 25, în ter
men de 15 zile dc la pu
blicare. (6615)

• S.G. MATELOR IM- 
PEX SRL HUNEDOARA, 
anunță intenția de auto
rizare din punct de ve
dere al protecției me
diului, a chioșcului mixt, 
situat în Hunedoara, str. 
Runcului, nr. 4. Even
tualele sugestii și sesizări 
se depun la APM Deva, 
str. A. Vlaicu, ir. 25, tn 
termen de 20 zile de la 
data publicării anunțului.

(7389)
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