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Susținerea în parlament a nrogramului

de restructurare și modernizare a industriei metalurgice
Pe senatorul de Hune

doara (PDSR), ing. Doru 
Gaița, il găsești, la fie
care sfârșit de săptămână, 
ia biroul senatorial aflat 
în incinta primăriei din 
Hunedoara, sau la . ICSH. 
Iată de ce ne-a fost la 
îndemână să-l abordăm 
pentru o convorbire pri- 

I vind activitatea sa în 
Parlament. intervențiile, 
interpelările ce le-a avut 
până acum dl senator pri
vind problema cea mai 
stringentă a Hunedoarei: 
derularea programului de 
-restructurare și moderni
zare a industriei meta
lurgice.

— Deși s-a scurs un

timp relativ scurt de la 
începerea exercitării man
datului dvs., care au fost 
intervențiile, interpelările 
făcute până acum - în 
Parlament ?

metalurgică este o ramu
ră strategică a • econo
miei și o componentă 
importantă a politicii na
ționale. Noi știm și sun
tem de acord că este ne

Convorbire cu senatorul ing. DORU GAIȚA

— Se știe că unul din
tre obiectivele funda
mentale ale Programului 
de guvernare până în a- 
nul 2000, prezentat de 
dl prim-ministru. Victor 
Giorbea, se referă la dez
voltarea economică du
rabilă în care industria

voie de stabilirea și înfăp
tuirea unui program de 
modernizare și restructu
rare a siderurgiei, dar nu 
putem accepta lichidarea 
pur și sipiplu a unui com
binat siderurgic, cum este 
cel din Hunedoara, așa 
cum a apărut într-lln co

tidian central (alături de 
cele din Galați și Călă
rași). Iată de ce încă la 
10 februarie am adresat în 
Parlament o primă inter
pelare Guvernului Ro
mâniei, dlui prim ministru 
precum și ministerelor In
dustriei. Reformei, Muncii 
și Protecției Sociale, în 
care am motivat, pe ba
ză de rezultate statistice, 
necesitatea, importanța 
elaborării unei strategii 
viabile privind restruc-

A consemnat 
SABIN CERBU

I

40 de ani de 
artă plastică 
hunedoreană

Galeriile de Artă „Forma'1 
din Deva au fost sâmbă
tă (22 martie) gazda unui 
important eveniment ani
versar al artiștilor plastici 
stunedoreni, la care au 
participat numeroși in vi. 
tați.

„40 de ani de Artă 
Plastică huneuoreană", a- 
ceasta a fost sărbătoarea 
zilei, precum și tema sim
pozionului ce a însoțit 
vernisajul expoziției „Re. 
trospective", organizate de 
Filiala Deva — Petroșani 
a Uniunii Artiștilor Plas
tici (UAP) din România, 
cu sprijinul Inspectoratu
lui pentru Gultură al ju. 
dețului Hunedoara. Așa 
cum remarca președintele 
Filialei, dl Mircea Bâtcă, 
„este poate un fel de au- 
tosărbătorîre, dar am vrut 
să sensibilizăm opinia 
publică, autoritățile lo
cale că există o mișcare 
artistică în județ ce ar

A consemnat 
GEORGETA BIRLA

(Continuare in uag o 2 a)

. Grădina de zarzavat este mai bine să {ie îngrădită gândește (și acțio
nează) gospodarul Nicolae Cîmpcan, din Certej. Foto: ANTON SOC ACI
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• Vând aspirator 
conectat cu mătură. 
Propulsie manuală—

Era o zi de martie, cu 
soare. Ca-n fiecare prî. 
măvară simțim nevoia să 
Ieșim din bârlog (sau o 
simțeam, că pe-atunc’ nu 
ningea), șă ne pregătim 
pentru momentul depli. 
nel izbânzi a primăverii, 
când totul în jur va fi 
verdeață și floare.

Ne-am oprit la orele a- 
miezii în stațiunea Geoa. 
giu-Băi. Exceptând zona 
blocurilor, în rest nu prea 
întâlneai decât rar câte o 
persoană. E drept că se
zonul turistic nu s.a 
deschis încă. Dar e Ia 
fel de adevărat că șl 
sărăcia oamenilor a dus la 
situația ca o stațiune în 
care se poate face trata
ment să fie aproape goală

Dominând stațiunea prin 
amplasarea sa," „Germtsa-

STATIUNEA GEOAGIIJ BĂÎ

încă în hibernare
ra" e azi un liotei trist; 
Resturile vegetale de pe 
scări, păianjenii ce du. 
blează lanțurile de la uși 
arată că aici de mult 
n-a mal călcat picior 
de om. O situație mai 
bună, fiind deschis, are 
hotelul „Diana”. Dar la
recepție aflăm că duce
dorul clienților, că „ceva
animație mai e doar la
Borza, unde au idisco.
tecă”.

După aceste COA statări
am dorit să $iflăm amS-
nunte privind mal alft

preocuparileifțși inten
țiile pentru sezonul care 
se apropie, de la con
ducerea S.Q. „Germisara” 
S.A. Geoagiu, una dintre 
societățile cu greutate alo 
stațiunii. Dl Nicolae Câ_ 
tăniciu, managerul socie
tății, ocupat cu examenul 
pentru postul de di
rector economic, a de- 
Ipgat.o pe dna c nta- 
b'dă Victoria Popescu sa 
ne dea relații. Ne-a pre
zentat întâi patrimoniul, 
din care fac parte com
plexele Diana", „Germi-

I ♦ 
I
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torală potrivit căreia | 
PNȚCD are 15 000 de* 
cadre pregătite să intre » 
în -slujba noii puteri n-a J. 
fost - decât o povestioa- î 
ră. Realitatea de azi do_ | 
v'edcște că-i chiar așa,* 
ca întreg triungniul pu- * 
terii — CDR, TJSD, »- 
UDMR — nu dispune t 
de suficiente cadre caro-I 
ra să li se încredințeze * 
funcții de înaltă respon-* 
sabilitatc. Așa se face că f 
în guvern au ajuns des-» 
tule. persoane 
fără vlagă, slab 
tite, că multe

nu au ocupate por-1

PUNCTUL 8 SAU COMPETENTA ?
Orașul martir 

șoara l-a așteptat 
tămâna trecută pe 
ședințele țării, dl 
Constantinescu, cu 
răbdare 
șefului 
șui în 
flacăra 
decembrie 1989 ora una 
a recunoașterii meritului 
locuitorilor dc pe Bega 
în începutul sfârșitului 
dictatorii comuniste în 
România. Poate tocmai de 
'aceea deputatul George 
Șerban a făcut o am
plă și convingătoare ple
doarie despre introdu
cerea în Legea electo
rală a punctului 8 al 
Proclamației de la Ti
mișoara, făcută cunoscută 
țării întregi în zilele fier
binți ale sfârșitului lu
nii decembrie 1989.

Ce prevedea, de fapt, 
punctul 8? în părțile lui 
esențiale se referea la 
neadmiterca în structurile 
puterii a comuniștilor 
care avuseseră funcții im
portante în partid, stat,

Timi- 
săp. 
pre- 

Emil 
ne.

Vizitași interes, 
statului în ora- 
care a izbucnit 

Revdluției din

șterse, 
pregă.|f 

ambasa- |
de nu au ocupate por-1 
tofoliile de vârf, iar în * 
județe se găsesc cu greu» 
cadre din rândul coa. | 
liției majoritare care să [_ 
preia fotoliile 
conducători de 
ții. Măcar că 
este cazul da .schimbări» 
globale, peste tot, cu ori- I 
ce preț. în fond, și I 
PDSR și alte partide, a. * 
flate acum 
au avut 
compQtcnțl.

actualilor f 
institu- | 

nici nu ♦

în opoziție, | 
yji au oameni + 

serioși, cin- *
_ *

SCURTĂ i
r 

știți. deși mulți au | 
fost forțați să facăioasul f 
spre primul partid când .+ 
el conducea destinele ță-» 
rit După 
încă destui foști mem. I

• bri ai-partidului comu- [ 
ni.st — ți nu comuniști f 
— care stau umiliți în 
umlyâ, cu toate că' ar» 
putea fi de mare folos J. 
societății. Și unii chiar T 

, sunt, prin, activitățile în | 
care s-au încadrat. Dc* 
aceea apare cât se poate * 
de normal punctul de» 
s’edere al dlui Emil Con. ț 
stantincseu, spre dezantă-I 
girea multora dintre sus- j 
ținătorii punctului 8 al f 
proclamației de La Ti. ♦ 
mișoara: ,.Nu impui pi»nc-l 
tul ti printr-o lege, ci ț. 
prin valoare si. compe. I 
tentă. Dacă aplicarea * 
punctului 8 în 1990 
semna victorie, deci 
tere, în anul 2000 

acest stigmat în au- ' ceasta n-ar însemna 
cât ' incompetență și 
capacitatea de a f 
puterea”. •

S-ar putea ca aprecie- ♦ 
rea șefului statului să* 
nemulțumească însuși re. ț 
prezentarfți 
lor din 
namental 
simpatii < 
poziției, 
apreciere este foarte 
muft adevăr. Asta tre
buie recunoscut.

PE FAZA
politie, justiție, admi
nistrație și care sluji
seră cu devotament o. 
cliosul regim ceaușist. 
Strigatul Timișoarei s-a 
risipit ca un ecou în 
pustiu, pentru că nici în 
1989. nici în 1990 și 
nici în 1992 vi nu s-a 
materializat. Și, după 
afirmația dlui Emil Con. 
stuntincscu. el n-ar mai 
fi necesar nici în anul 
2000, considerând pate
tic că „punctul 8 a 
învins în noiembrie 1990, 
prin voința poporului 
român".

Ce vroi.t <t spună pri71 
.ist. i președintele" Nu 
• ■ i desigur vreo teamă 
»s'i cineva s.ar putea rC- 
i, rl și la 

secretar 
eaniz.afii 
inte de 
națiunea 
fruntea 
cu 
-tobiogrufii. Dl Emil 
Conslantiiiescu se gân
di.-.i. . cu siguranță și 
justețe, la lipsa de ca. 
dre pentru posturi cheie 
din administrație, din ce
lelalte structuri ale sta
tului, în actuala și vi. 
itoarca etapă de conso
lidare a statului de drept 
și de dezvoltare a ță
rii pe multifile planuri.

în acest mod, preșe
dintele a recunoscut, in
direct, că afirmația fă- 
rut» in campania elec.

fuiiclioara s'i 
al' unei or- 

de bază. îna-
1989, pentru că 
i.a ales in 

statului chiar și

• -

I
cum sunt|

in- ] 
pu-»
«. »

,. m. I 
folosi *

ai partide»; 
arcul gttver- I 
și să atragă J 

din partea o. | 
Dar în această»

* I* I♦ z I* 
IDUMITRU GHEONEA

sara” și „Ștrand" (cu tot 
ce arc, inclusiv alimen
tație publică), Bufetul 
Haltă, vilele nr. 5,6 și 10. 
Mai sunt unități date în 
locație dc gestiune iar 
•3 vile sunt scoase la vân. 
zare. Acum, în extrasezon, 
unitățile sunt goale. Ele 
sunt reparate, igieniza
te, pregătite pentru a-și 
primi eliențli începând cu 
luna mai. Societatea nu 
stă prea bine cu fon. 
durlle, așa că aceste lu
crări se fac in limita ba
nilor disponibili. multe

VIORICA ROMAN, 
ESTERA ȘINA

(N ZIARUL 
DE ASTÂZI:

FEMINA
Treptele profesiei.
Ce este frumuse
țea ?
De-ale bucătăriei.

SED

(Continuare în oag a 2-a)
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DURA I.EX.
LEX.
Asociațiile de 
prietari
Acțiune complexă 1 
a Polițiâi Rutiere. > 
Funcționarul pu- J 
blic răspunde și) 
penal dc actele sale.

SPOR T
Clasamente : 
viziile Al; III: 
Bl.
Tragerea la 
„opțiunilor" 
României

pro-

Di- ț
D2:

sorți a ț 
Cupei ț

(
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Susținerea în parlament a programului 3

de restructurare și modernizare a industriei metalurgice
(Urmare din pag. 1)

furările și modernizarea 
-iderurgiei care să fie în
soțite de programe 
native sociale prin 
rea altor 
că.

• — Vă
pe scurt, 
erit în

— Am

locuri de

rugăm,

STAȚIUNEA GEOAGIU-BĂI
j

alter- 
crea- 
mun-

foarte 
la ce v-ați 

mod concret 
subliniat 

mânia are nevoie 
lerurgie .fiindcă 

consumului intern 
cal sunt de aproximativ 
.3 milioane tone pe an și 
că în perspectivă cerin
țele ' vor fi de 5 milioa
ne tone pe an, ceea ce 
ar presupune o valoare 
de 1,5 miliarde dolari pe 
in, dacă s-ar pune pro
blema de a-1 importa. Nici 
în statele europene nu 
s-a renunțat la produc
ția proprie de metal, pro
ducția fiind concentrată 
în combinate moderniza
te, iar acolo unde uzine
le au fost închise au fost 
aplicate programe alterna
tive cu noi locuri de 
muncă. Se știe că meta
lurgia 
locuri i 
ticală, 
getică, 
drucții 
strucții 
mie, în industria de a- 
părare și agricultură; că 
n siderurgia românească, 
chiar și în această pe
rioadă grea a tranziției, 
producția de oțel a cres
cut constant în perioada 
1993—1996, o importan
tă cantitate de metal

re-

Ro- 
si-

că 
de 

cererile 
de me-

creează mai mulțe
de muncă pe ver-
în economie. ener-
transporturi, eon-

. de mașini, c n -
i industriale, chi-

fiind exportată, ceea ce a 
permis asigurarea impor
turilor de minereu și căr
bune prin eforturi pro
prii ; în toate țările U- 
niunii Europene restruc
turarea metalurgiei a avut 
programe de acompania
ment social pentru 
voltarea a noi locuri 
muncă.

— Ați mai avut și 
interpelări 1

— Da, la 
nil martie, 
ziua de 4, 
am adresat-o dlui 
ministru și

dez- 
de

alte

începutul lu- 
mai precis în 
o interpelare 

prinț- 
ministerelor 

Reformei, Industriilor, Fi
nanțelor și Transporturilor 
care viza tot susținerea 
producției de metal în 
siderurgid românească, re
amintind că între 1974— 
1975 și industria 
gică din țările 
tale s-a confruntat 
p?obleme deosebite înre
gistrând însemnate 
deri financiare, însă gu
vernele din aceste țări au 
adoptat programe ample, 
pe termen lung, pentru 
susținerea financiară a 
redresării prin moderni
zare și dezvoltare, indife
rent de titlul de pro
prietate al agenților eco
nomici. In această direc - 
ție am și solicitat gu
vernului, ministerelor, ca 
și societățile comerciaje 
siderurgice românești pe 
se află în competiție di
rectă cu societățile simi
lare din vestul Europei 
să beneficieze de facilită - 
ți le care li se oferă a- 
cestora de către guvernele

slderur- 
occiden- 

cu

pier-

40 de ani de artă
plastică hunedoreană
(Urmare din pag 1) de 

ai Filia-

continuare

artistică" ce 
anul 1955 la

l>utea fi în
-usținută".

O „mișcare 
lua naștere în 
Petroșani, unde-s-a stabilit
,un grup inimos de ar
tiști", peste puțin timp 
-odiul Filialei mutându- 
se la Deva. Pe parcurs 
s.au alăturat și alți entu
ziaști artiști plastici,* de
venind caracteristică o di
versitate de stiluri și ten. 
iințe artistice, exprimate 
fie în arta monumenta
lă șl decorativă, fie în 
prafică și pictură., cum 
■.e menționa în expunerea 
inel Doina Ionescu, șefa 
ecției de artă a Muzeu

lui Civilizației Dacice și 
Romane Deva (unde s.au 
ăstrat nu puține lucrări 

te valoare). Participări la 
■xpoziții naționale și în 
-trăinătate, premii și a- 
preciOri din partea 
ticii, acestea sunt 
âteva dintre cele mai 
portante realizări
artiștilor plastici hunedo-

cri- 
doar
im_ 
ale

reni, din cei patruzeci 
membri actuali ’ 
lei, douăzeci fiind și 
membri ai UAP.

Cu acest prilej aniver
sar, reprezentanții prin
cipalelor autorități locale 
— dnii Gheorghe Barbu 
(președintele Consiliului 
Județean), Pompiliu Bu- 
dulan, și Nicolae Seges. 
vâri (prefectul și, respec
tiv, subprefectul județu
lui), precum și dl loan 
Sicoe (consilier șef al 
Inspectoratului pentru Cul
tură) au adresat felicitări 
artiștilor plastici, 
noscând cu toții 
tatea unul sprijin 
puternic din partea 
cestor instituții, 
artiștilor din 1 
fost transmis de dl Iosif 
Tellmann (unul din ve
teranii Filialei), iar cel al 
artiștilor bucureșteni de 
dl Gheorghe Pogan (fost 
președinte al filialei hu- 
nedorene), urării acestora 
subscriind și noi : „Fie ca 
viitorul (...) să nu lase 
lumea fără darul nepre. 
țuit ar artei voastre 1“.

tărilor respective. Pro
gramul de restructurare a 
metalurgiei românești, dis
cutat și acceptat de U - 
niunea Europeană încă din 
1994, la Bruxelles, pre
vede însemnate moder
nizări pe o 'perioadă de 
10 ani, fiind în curs de 
derulare investiții de circa 
250 mil USD, unele din
tre acestea, cu garanții 
guvernamentale. întrucât 
până în anul 1996 (in
clusiv) investițiile reali
zate în siderurgie au 
fost numai prin forțe pro
prii — în -unele cazuri 
cu garanții de la guvern 
— și importul de utilaje 
a -fost scutit de taxe va
male, am cerut debloca
rea de către Ministerul 
de Finanțe a proiectului 
de Hotărâre de Guvern 
care să nu mai scutească 
de taxe vamale acest im
port și chiar cel de u- 
neîe materii prime și prac
ticarea unor tarife simi
lare celor din vest pentru 
consumul de energie și 
transporturi pe calea 
ferată Vreau să vă spun 
că. din inițiativă proprie, 

‘pentru crearea unui cadru 
legislativ corespunzător re
structurării ți moderni
zării în industria meta
lurgică, împreună cu dl 
senator Paul Păcuraru, din 
Circumscripția Galați, 
înaintat 
martie 
nent al 
vernului 
iectul 
ținerea programului 
restructurare și moderni
zare a industriei metalur
gice.

— Die senator, in în
cheiere ne puteți spune 
ceva și despre ecoul a- 
cnstei problematici in Se
nat și la Guvern, dacă 
acțiunile întreprinse până 
acum vor avea eficiență?

— (n legătură cu pri-

i, am 
în ziua de 10 
Biroului Perma - 

Senatului și
României

Legii pentru

MIERCURI, 
26 MARTIE 
19 9 7

Gu-
Pro- 
sus -

de

recu- 
necesi- 

mai 
a. 

Salutul 
Petroșani a

*

ț

ț

*

*
I
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C TVR 1 )
6,00 România: ora 6 fix!; 

8,30 Cei din Mogador (s); 
9,20 Santa Barbara ir); 
10,00 Știri; 11,05 Un cân
tec pentru ochii tăi; 
Cafeneaua literară; 
Andrea 
Desene 
Scena! 
Cluj-N.; 
nimate; 
sportiv ; 
rocului (cs); 19,05 Reflec
tor ; 19,30 California vi
sează (s); 20,00 Jurnal;
21,00 Film • Trei culori: 
albastru (Franța *93); 22,40 
Un cântec, a glumă, un 
zâmbet...; 23,20 Pleiade ; 
0,35 întâlnirea de la mie
zul nopții.

Mogador (s); 
Barbara ir);

11,40 
12,05 

13,05
13,30 
TVR

Celeste (r); 
animate;

(r); 15,00
16,35 Desene a- 

17,40 Magazin 
18,30 Roata no

mele două interpelări am 
primit două răspunsuri. în 
scris, detaliate, de la dl 
ministru de stat Ulm Spi- 
neanu, în care se remar
ca printre multe altele 
că procesul absolut nece
sar d& retehnologizare 
este îngreunat de liDsa 
resurselor bugetare, în 
condițiile unui buget de 
austeritate fiind necesară 
Atragerea de caoital ma
siv autohton și străin, 
restrângerea unor activități 
de .producție în locurile 
neperformante, reorgani
zarea unităților viabile 
și de importanță deosebi- 

pentru economia na
și

tă
țională, desprinderea 
privatizarea într-o primă 
fază a activităților co
nexe sau ncspeciflce, 
prezentarea matricei pro
tecției sociale pentru mă
surile pe termen scurt. 
Intr-un alt răspuns, dl 
ministru Călin Popescu 
Tăriceanu arată că o 
etapă importantă în per
spectiva pregătirii side
rurgiei românești pentru 
integrarea europeană o 
constituie organizarea în 
holding și desfășurarea în 
acest cadru a unui pro - 
gram coerent de moderni
zare cu eforturi investi - 
ționale și capacități op
time în corelare cu ce
rințele pieței, crearea unui 
cadru legal eficient ți 
asigurarea unui program 
de acompaniament social.

In ce privește Proiectul 
Legii pentru susținerea 
programului de restructura- 
're și modernizare a in
dustriei 
resc să 
deja 
siile de 
fi supus 
Parlament.

— Vă. dorim în conti
nuare mult succes ! ■

a

matalurgtce, do- 
vă 'subliniez că 
trecut prin comi- 
specialitatc și va 

dezbaterii în

C™*2 )
7,00 TVM; 8,30 Dcsege 

animate; 9,00 Ora de mu
zică; 10,00 Lumină din 
lumină (r); 13,10 Savannah
(r) ; 14,30 America sălba
tică (r); 15,00 Desene a-
nimate; 16,00 Ritmuri mu
zicale; 16,20 Top Model
(s) ; 17,15 Tribuna parti
delor parlamentare; 18.30 
Emisiune în limba 
ghiarâ; 20,30 Ziua

ma- 
de 

mâine ; 21,00 Crpdo; 22,00 
TVM. Mesager; 22,30 Se
rial. Santa Barbara; 23,15 
7 zile — 7 arfe; 0,15 Do
cumentar.

[PRO - TV)

7,00 Ora 7, buna dimi-

încă in hibernare
(Urmare din pag. 1)

dintre ele în regie pro
prie. ca de exemplu zu- 
grăvitul hotelului „Dia
na", unde există intenția 
de a deschide barul de 
noapte de la subsol. Și ia 
„Ștrand” se vor face re
parații curente (anul tre
cut s-au investit aici 60 
de milioane), se curăță 
zona verde, se vopsește 
lemnăria. Se dorește pu
nerea în funcțiune a li
niei de autoservire și, de 
asemenea, organizarea de 
către societate a disco
tecii, închiriate anul tre
cut de italieni. Am în
țeles că e foarte frumoa
să Vila 6, de protocol, 
cu grădină, filigorie (te. 
rasă), teren de tenis Tn 
schimb Vila 5, mare si 
cerând fonduri ridicate 
pentru amenajare, pro
babil va fi închiriată.

Situația, cea mal difi
cilă o are Complexul „Ger. 
misara". Dna Popescu 
crede că ar necesita un 
miliard de lei spre a fi 
readus la starea de func
ționare și acest lucru ar 
fi posibil doar cu sub
venții de la FPS Tre
buie înlăturate infiltra
țiile de la bazinul de ană 
și înlocuite instalațiile sa
nitare distruse.

Tn limita fondurilor c_ 
xistonte se inai fac și 
alte lucrări : amenalarea 
forajelor la izvoare, pa
nouri publicitare. Ceva so
licitări mai sunt din par- 
'tea unor societăți co
merciale. Păcat că nu mai 
vin grupuri 
la sfârșit de 
de la care se 
casări serioase.
însă că la vară oafnenii

de mineri 
săptămână, 
făceau în.

Se speră

r

neața!; 9,00 Tânăr ți ne
liniștit (s); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este țe 
ful?; 11,15 Spitalul de 
urgenjă (s); 12,00 Acea-
pulco Heat (s); 13,00 Ne
bunia inimii (co., SUA) ;
14.30 Desene animate; 16,00 
Tânăr ți neliniștii (s);
17.30 Robocop (s); 18,15
Sport la minut; 18,35 Cine 
este șeful? 19,00 Știi și 
câștigi! (cs) ; 19,30 Știrile 
Pro TV; 20,00 Iluzii destră
mate (f.a. SUA); 22,00 
Familia Bundy (s); 23,15 
Fa|ă-n fafă cu I. Șcrbănos- 
cu ; 0,25 Sport la minut.

[ANTENA t
7,00 Știri/Rev. presei; 

7,15 Văduva (r); 8,00 In 
vizită la Antena 1; 10,30 
Viaja în trei (s); 11,00 
Știri; 11,10 Iluzii (r); 12,00

marevor veni aici, la 
tarifele fiind prea . pipe
rate. în momentul docu
mentării cazarea pe noap
te și persoană costa 30 
de mii lei, prețul mesei 
nefiinu calculat (oricum se 
aproxima la vreo 70 de 
mii de lei 3 mese/zi). Am 
mai reținut că lucrătorii 
societății „Germisara" lu • 
crează peste tot unde e 
nevoie, indiferent de cali
ficare și mai ales de fap
tul că salariile lor n-au 
cunoscut nici un fel de 
îmbunătățire.

Dar stațiunea nu eră 
complet goală. La Comple
xul „Aurel Vlaicu" (fostul 
UNCAP) era animație. A- 
oarțlnând Ministerului 
Muncii, beneficiarii 
telor le plătesc la 
țuri rezonabile, ceea 
plică faptul că erau 
jur de 180 de persoane 
venite la tratament. Ho
telul deține singura ba 
ză de tratament funcțio
nală din stațiune ți de 
aceea am vrut să aflăm 
ce proceduri se po< face. 
Dna Aurelia Necța, asis
tenta medicală, spunea că 
aici suferinzii pot bene
ficia de proceduri de 
clectroterapie, de hidro- 
teranie, masaj, împache
tări cu parafină. Apara
tura e în stare bună și 
e posibil să fie achizițio
nat în.ă un aparat nou.

Acesta era pulsul sta
țiunii balneare a județu
lui la început de martie. 
Cam scăzut. Și la scum
pirile prezente și viitoa
re e g-eu de spus dacă 
la vacă doritorii vor a- 
vea probleme cu caza
rea sau acestea vor fi 
doar ale proprietarilor de 
vile și hoteluri.

bile- 
pre- 

ce ex- 
fn

Curcanii (s); 13,00 Dincolo 
do realitate (s); 13,30 
Digby (s); 14,00 Știri; 14,20 
Nash Bridges (r); 15,40 Me
dalion; 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17,00 Știri; 
17,10 Iluzii (s); 18,00 D.O.;
18.30 Totul despre Guvern;
19.30 Văduva (s); 20.30 
Observator; 21,15 Din lu
mea afaceriloi ; 21,30 Ini 
întunecați (ultimul ep|? 23,11 
Milionarii de la miezul 
ncpfii.

(PEVASAT+J
10,00 - 12,15 Reluări; 

13,45 Videotext; 19,00 
Obiectiv; 19,15 Documen
tar —- op. 1 ; 20,00 Jur
nal TVR; 21,00 Top Dance; 
22,00 Film; 23,30 
Obiectiv.
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TRAGEREA 

LA SORTI A 

MECIURILOR DIN 

„Optimile"
Cupei 

României

( 
.k I 
k I 
k I 
k I 
k I 
k I
I

I
Arbitrii și observatorii 

la etapa a 20-a 
din Divizia C

Unsprezece echipe de 
fotbal din Divizia Națio- 

; nală, patru din Divizia A 
; ți Una din Divizia B au 

participat la tragerea la 
sorți pentru „optimile" 
Cupei României, ce a a- 
vut loc la FRF, luni, 24 
martie.

Iată programul meciuri
lor, ce se vor disputa mier
curi, 16 aprilie, ora 16, pe 
terenuri neutre.
CSM Reșița — Farul C-ța; 
Dinamo — Oțelul Galați; 
Steaua — AS Midia N8v.; 
FC Național — Inter Sibiu; 
Petr. Ploiești — Dun. Căi.; 
Univ. Cv. — Olimpia S.M.; 
Ceahlăul P.N. — „U5 Cluj; 
Poli Timiș. — F<C. Bv.

-*—• - t
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I 

k 
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VICTORIA CALAN — FAVIOR ORAȘTIE, ar
bitri : CONSTANTIN CRISTEA, Daniel Dudaș și 
Cristian Kuszai. Obs. : MIRCEA PADUREAN.

JIUL PETRILA — MIN. GHELAR, arbitri: 
TRAIAN MELHA, Daniel David și Nicu Pândăre- 
lu. Obs. : SEVER BOGDAN.

MIN. VULCAN — MIN. TELIUC, arbitri : 
CORNEL POP, Erno Magyari și Constantin Dănilă. 
Obs. : LAUREAN 1IUI.

MIN. ANINOASA — CASINO ILIA, arbitri : 
ADRIAN COSTEA. Claudiu Durlcscu și Silviu 
Medrea. Obs : ACIIIM NECIIIF.

MIN. LIVEZENI — CONSTR. HUNEDOARA, 
arbitri ; MARIUS COSTE, Liviu Precupaș și Eugen 
Ambruș. Obs. : DORU TOMA.

DACIA ORAȘTIE — ASA AURUL BRAD, ar
bitri : STAN HANZI, Claudiu Petric și Marian Lu- 
caci. Obs. : PAVEL MARINCAU.

METALUL CRIȘCIOR — UTILAJUL PETRI
LA, arbitri : DANIEL HAlDlNER, Vasile Capotes- 
cu și Vasile Pintilie. Obs.: LAZĂR KELEMEN.

CFR MARMOSIM SIMERIA — MIN. BARBA- 
Teo-TENI, arbitri : VALENTIN VERDEȘ, Gavrilă și 

dor Lavu. Obs.: MIRCEA SARBU.

în campionatul 
județean de fotbal
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Cum drumurile noastre 
duc mereu spre stadioa
ne și baze sportive, vine
rea trecută (21 martie), 
coincidența, fericita în
tâmplare au făcut să în
tâlnim la Stadionul Ce
tate din Deva pe câțiva 
dintre foștii fotbaliști ca
re au avut bucuria să în- 

. căițe ghetele de fotbal și 
pentru..: Mureșul tVega) 
Deva. Este vorba de Gyuri 
Naghl și Ionică Macavci,

1

j Murphy și
t*1r_ „ .
2 a lui Cozer. Fazele pal- » 
i pitante se petrec numai » 

* când privești spre ta- • 
ț bela 
« ieșit 
j suc.

O

I

sportul
3 Legea spectatorilor, |

Aduceri aminte... 
care după ce au evoluat 
la UT A și respectiv Va
gonul Arad să vină la 
Mureșul Deva, Milu Bu
ciumau, fost jucător de 
bază al Aurului Brad în 
Divizia B și apoi compo
nent al Mureșului Deva, și 
Nicu Alexiuc, ce a evo
luat la CFR Simeria, una 
dintre echipele cu cele 
mai vechi state de ser-

vicii în fotbalul, hunedo- 
rean, care este de câțiva 
ani antrenor secund la 
Vega Deva.

Un bun prilej de a de
păna amintiri ■ s-a vor
bit cu recunoștință de
spre foștii lor coechipieri, 
antrenori și conducători, 
despre unele momente ve
sele sau triste din carie
ra lor fotbalistică, de
spre împliniri sau neîm- 
pliniri.

| 1N CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL j 
k ■ --- ---
I Unirea Vețel — |
| Mecanizatorul Sîntandrei 5-2 (2-0) i
k " *

ETAPA DE SÂMBĂTĂ

29 MARTIE,

ÎN DIVIZIA A 2
Corvinul Hunedoara — 

CFR Cluj; CSM Reșița — 
Minaur Zlatna; Olimpia 
Satu Mare — Inter Sibiu; 
Unirea Dej — ASA Târgu 
Mureș; Electroputere — 
Dacia Pitești; Gaz Metan 
Mediaș — Minerul Motru; 
CFR Timișoara ■' — Gloria 
Reșița; U.T. Arad — F.C. 
Maramureș; F.C. Apullum 
— ARO Câmpulung.

In Divizia B3, Vega De
va primește replica forma
ției Minerul Anina, p6 
stadionul Cetate, iar Min. 
Certej joacă tot acasă, cu 
Parângul Lonea.
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FORESTA ORAȘTIE — RECOLTA BACIA, , 
arbitri : EUGEN PALKO, Ovidiu Chifor și Va’.en- | 
tin Iacoo.

CIF ALIMAN BRAD — GLORIA GEOAGIU, i 
arbitri : TIBI N1STOR, Mircea Brândușan și Daniol I 
Lado. Obs. ; MIRCEA FAUR.

MIN. II GHELAR — vyANTUL ZDRAPȚI, ar
bitri ■„ ANDREI CSIKI, Tiberiu Ilaidiner și Daniel 
Tirt.

VICTORIA DOBRA — FOTBAL STAR DEVA, 
arbitri : AURELIAN LAGU, Ciprian Cârlingeanu 
și Marius Popa.

SANTOS BOZ — UNIREA VEȚEL, arbitri : 
IONEL ADAM, Constantin Dineș și Stelian Ștefan. 
Obs.: IOAN SIMION.

MEC. SANTANDREI — RETEZATUL HAȚEG, ar
bitri : ADRIAN RADU, Emil Muntean și Claudiu 
Suciu. Obs : PETRU SPARIOS.

I
kI

DE LA- SUBCOMISIA DISCIPLINARA 
A ARBITRILOR :

i 
k 

Arbitrul Gheorghe Virgil —■ Hunedoara a fost | 
- suspendat 3 etape pentru neprezentare la meci; ar
bitrii Mândru Ion și Pană Iile (Hunedoara) au fost 
suspendați pe 3 luni pentru tă'nuirea neprezentă- 
rii la joc a unui arbitru, la meciul de juniori B și 
Bl — Liceul Sportiv Hunedoara — AS Paroșcni, 
din 1 martie a.c.

I
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de marcaj sau ai I 
să-ți cumperi un *♦ I

Principiul starului, I
♦ al lui Knox. Ori de câte * 
j ori un ' superstar este * 
j transferat la echip; ’

1 favorită, el nu va mai t
* fi la fel de bun. Ori de t
♦ câte ori de la echipa ta I
* pleacă un necunoscut, *
2 el va deveni un star. »
l , 1• 0 Legea pescuitului I 

« sportiv. Timpul tău dis- * 
j ponibil pentru pescuit * 
i se va micșora pe mă-»
1 sură ce se apropie se-»
ț zonul pescuitului. |
★
2 0 Regula lui Michel 2 
i pentru alpiniști. Munte-
* le devine mal abrupt pe T
• măsură ce te apropii de •

♦ 
I4
I4I♦
I♦ 
I « 
I♦
I4
I♦ 
I

♦ I

IDupă egalul obținut In 
primtil (tacci din t>eturul 

J acestui campionat în 
I deplasare la Hațeg, Uni- 
• rea Vețel reușește să în- 
| vingă pe teren propriu 
, pe lideră seriei. Mecani- 
I zatorul Sântandrei la un 
J scor destul de concludent: 
15—2, printr-un joc spec

taculos, beneficiind și de 
J aportul experimentatului 
I Tânțăreanu. un bun co- 
« ordonator al formației. 
| La 3—0 gazdele au în- 
« cetinit puțin „motoarele", 
I fiind mulțumiți de re

zultat și oaspeții au pro- J 
fitat și ail redds din han- | 
dicap. »

Au ' înscris pentru gaz- I 
de Cristescu (’30). Cos- , 
tea ('32). (’48)' și Nicuții j 
(’81), Oargă (’56) și Sava J 
(’85) pentru oaspeți. A > 
fost un Joc frumos, cu I 
multe faze la ambele J 
porți. |

A arbitrat o brigadă • 
din Orăștie. în formula: I 
Traian. Melha. Nicolae ; 
Pândărelu , și Daniel Da- I 
vid. IOAN SIMION, J 

colaborator

el.

0 Prima lege a lui
Todd. Toate lucrurile " 
fiind egale, pierzi. Co- » 
rolar : Toate lucrurile » 
fiind în favoarea -ta, tot , 
pierzi. «

Q Legea lui Jensen. * 
Câștigi sau pierzi, tot, 
pierzi.

Selecție, de . •
ILIE LEAIIlf 1 

I

Pagină realizată de 
SABIN CERBLJ

REZULTATELE ETAPEI din 23 martie: Casi
no Ilia — Min. Livezeni 2—3: CFR Marmosim — 
Min. Aninoasa 5—1- Min. Bărbăteni — Min. Te- 
liuc 9—1: Min. Ghelari — Min. Șt. Vulcan 2—0; 
Favior Oraștie — Jiul Petrila 2—1; Utilajul Petro
șani — Victoria Căian (nedisputat); ASA Aurul 
Brad — Met. Crișcior 2—1: Constr. Ild. — Dacia 
Oraștie 3—1.

CLASAMENTUL
1. ASA Aurul Brad 10 lt> 1 2 07—12 49
2. Constr. Hunedoara 19 14 3 2 113—20 tt
3. Mm. Bărbăteni 19 12 2 5 C.3-33 38
4. Marmosim Simeria 19 12 1 fl 73—33 37
5. Dacia Orăștie 10 N 3 0 50—31 33
6. Jiul Petrila 19 4 0 44—32 31
7. Metalul Crișcior 19 2 8 41—34 20
8. Minerul Ghelari 19 9 2 8 •10—38 29
9. Min. Șt. Vulcan 10 7 3 9 55—32 24

10. Casino Ilia 19 H ii 11 »—50 24
11. Min. Aninoasa 19 6 3 40 25-41 21
12. Min. Livezeni 19 0 3 10 38—55 21
13. Victoria Câlan 18 9 1 11 30-41 19
14. Favior Orăștie 19 0 1 13 35—02 10
15. Minerul Teliuc 19 3 3 14 37-107 11
16. Utilajul Petroșani 10 3 0 15 35-113. 9

REZULTATELE ETAPEI: Poli Iași 
FC Onești 2—0; Precizia Săcele — Ce
tatea Tg.N 8—1; Steaua Mizil — leta
lul Plopeni 0—2; Gloria Btlzău — Petro
lul Mottiești 5—0; Forests Fălticeni — 
Metrom Brașov 3—1; Dacia Un. Brăila 
— Bucovina Suceava 2—1; AS Ploiești — 
Dunărea Călărași 0—0: Dunărea Galați 

Poiana Câmpina 0—0.

REZULTATELE ETAPEI: ICIM Bra
șov — Min. Comănești 2—L Nitramo- 
riîa Fi Jărîaș — FC Vrancea 1—0; Vran- 
cart Adjud — Mecanica Huș' 2—0; Pe
trolul Brăila — Petr. Berea 3—2: Letca 
Bacău — CFR Pașcani 1—0; Chimica Tâf- 
năveni — Romradiatoare Bv. 2—0; Dorna 
V. Dome! — Met. Toflea 0—1: Constr. 
Reghin — Harghita Odorhei 2—0-. Rafi
năria Dărmănești și Viromet Victoria 
stat.

au

REZULTATELE ETAPEI: Midia Nă
vodari — Electrica C-ța 4—0; Cimentul 
Fieni — Gl. Corrtești 1—0.’ FC Atletic 
Buc. — Fl. Moreni 1-0-, Cimentul Medg 
— ȘNC C-ța 2—1; Vict. Florești — Mavol 
Oltenița 1—0; Dunărea Giurgiu — Met. 
Filipești 2—1; Electromagnetica Buc. — 
Aversa Buc. 1—0; Callatis Mang. — A- 
cumulatorul Buc. 1—0; Portul C-ța — 
Faur Buc. 3—1; Petrolistul Boldești a stat.

CLASAMENTUL CLASAMENTUL 1. Midia Năv.
TA1VJ
21 13

-L kJ
2

u

6 39—19 41
1. Fares ta Făltic. 21 16 2 3 50—12 50 1 Nitraftl. Făg. 20 12 4 4 30—17 40 2. Cim. Fieni 21 11 7 3 35—14 40
2. Dacia Brăila 21 12 5 4 34—15 41 2. Chim. Tâm. 20 11 3 6 27—17 30 3. Cim. Medg. 21 12 4 5 26—19 40
3. Prec z. Săcele 21 12 2 7 42—31 38 3. Raf. Dărm. 19 10 3 6 34—20 33 4. Electrom. Buc. 21 12 3 6 35—22 39

1 4. FC Onești 21 11 3 7 33—23 36 4. Petr. BrăMa 20 10 3 7 28—18 33 5. Portul C-ța 21 12 2 7 35—24 38
1 »• Gl. Buzău 21 11 2 8 41—25 35 5. Letea Bacău 20 9 6 5 520—14 33 6. Faur Buc. 21 9 6 6 33—23 33

6. Petr. Moinețti 21 10 4 7 22—27 34 6. ICIM Bv. 20 9 3 8 26- 21 30 7. FI. Moreni 21 10 3 8 31—27 33
7. Poli. Iași 21 10 3 8 28—25 33 7. Constr. Reghin 20 9 3 8 22—22 30 8. Dun. G-giu 21 9 4 8 42—33 31
8. FC Bucovina 21 9 5 7 25—24 32 8. Romradiatoare 19 7 8 4 25—14 29 9. Met. Filipești 21 9 4 8 26—21 31

1 9. Poiana Câmp, 21 9 4 8 28—21 31 9. M. Comănești 20 8 3 9 24—25 27 10. Callatis 21 9 3 0 34—31 30
1 Tractorul Bv. 21 9 3 9 24—22 30 10. Met. Toflea 20 8 2 10 24—31 26 11. Navol Olt. 21 8 5 8 30—37 29
U Roear 21 9 2 10 31—25 29 11 Viromet Viat. 18 8 l 9 22—20 25 12. Atletic Buc. 21 9 2 10 25—32 29

i 12. Dunărea Căi. 21 8 .4 0 27—30 28 12. Harghita 0. 20 6 6 8 19—22 24 13. Petr. Boldești 20 8 4 8 32—27 28
13. Dunărea Ot 21 6 7 8 25—20 25 13. VranCart Adj. 20 7 3 10 17—24 24 14. Vict. Florești 21 8 4 9 20—32 28

! 14. Metrom Bv, 21 7 4 10 25—23 25 14. Dorna V.D. 20 8 0 12 21—34 24 15. ȘNC C-ța 21 7 5 9 28—27 26
10. AS Ploiești 21 7 4 10 24—25 25 15. CFR Pașcani t9 7 2 10 18—28 23 16. Gl. Cornești 21 6 3 12 21—35 21

’ 10. Met, Plopeni 21 5 6 10 17—30 21 16. Petr. Berea 20 5 7 8 22—26 22 17. Acumulatorul 20 5 4 11 21—37 19
i 17 Cetatea Tg.N. 21 4 4 13 20—48 16 17. Mecan. Huși 19 6 4 9 18—29 22 18. AVWșa Buc. 21 4 3 14 18—39 15

!8. Steaua Mz. 21 l 2 18 7—77 S 18. FG Vrancea 20 4 5 11 14—29 17 19. Electrica C-ța 20 Z 2 16 9—41 8

REZULTATELE ETAPEI- 
șoara — CPL Arad 2—0; Min. 
Mecanica Mârșa 2—1. Șoimii 
Telecom Arad 3—0; Armătura 
Electrica Timiș 1—1; Motorul 
W.P. Pecica I—0; Astral Deta 
Turda 4—0; Min. B. Borșa — 
Cugir 4—0- Phoenix B.M. — Viitorul O- 
radea 4—0; FC Bihor — Industria S. C. 
Turzii 3—0: Mob. Șimleu Silvaniei a stat.

CLASAMENTUL
4
3
5

6
7
9
7
9

10 . 
n
9

10
2 13
I?
10
11
13

: 10
12

1. UM Timiș. I
2. Ind. S. CT.
3. Șoimii Sibiu
4. Armătura Z.
5. Min. Ștei
6. Astral Data
7. Electrica Tm.
8. Metalurg.
9. Phoenix B.M.

10. Min. B Borsa
11. FC Bihor'
12. Motorul Arad
13. Viitorul Or.
14. Sticia Turda
15. W.P. Pecica
16. Telecom Ar.
17. Mob. Șimleu
18. CPL Arad
19. Mec. Mârșa

21 16
21 14
20 13

21 12
21 .
21 :
21
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21
20
20

12
10

9
9
9
8
7
7

7 
7 
6 
6
5
6
7

1
4
2

3
2
2
5
3
2
2
5
4

2
5
4
3
4
1

UM Timi-
Ștei — 

Sibiu — 
Zalău — 
Arad — 
— Sticla 
Metalurg.

51—19
29— 14
34— 18
32—22
42—26
35— 28
30— 27
25—32 

,46—31 
34—33
25—26
31— 39
32— 39
36— 50
30—54
17—35
22—32
20—30
22—38

49
46
41
39
38
32
32
30
29
26
26
25
23
23
23
22
18
22
22
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DURA DURA LEX, SED LEX
Legea 114/1996 intitula

tă simplu „LEGEA LOCU
INȚEI" definește, între al
tele, noțiunile de „locuin
ță", „locuință socială", „lo
cuință de serviciu și de 
intervenții", „locuință de 
protocol".

Prin aceeași lege este sta
tuat REGULAMENTUL CA
DRU AL ASOCIAȚIEI DE 
PROPRIETARI.

Ce este, de fapt, potri
vit legii, asociația de pro
prietari ? în condițiile pri
vatizării celei mai mari 
părți a locuințelor proprie
tate de stat, fostele asocia
ții de locatari ca și statu
tul după care ele își con
duceau activitatea au 
devenit caduce. Nu și 
necesitatea , unei for
me de asociere în admi
nistrarea locuințelor, cu un 
conținut nou. Aceste forme 
de asociere sunt asociațiile

Asociațiile 
de proprietari

de proprietari. întrucât la 
redacția ziarului sosesc 
multe scrisori prin care ce
tățenii proprietari de lo
cuințe în imobile comune 
solicită „sprijinul organelor 
locale" în mai buna admi
nistrare a acestora, am ex
tras din lege câteva regle
mentări legate de consti
tuirea și funcționarea aso
ciațiilor de proprietari.

Prin „asociație de pro
prietari" se înțelege orga
nizația proprietarilor tutu
ror apartamentelor dintr-o 
clădire cu mai multe apar
tamente proprietate privată 
sau mixtă. Ea se constituie 
pe baza unui „acord de 

asociere" *are consfințește 
hotărârea proprietarilor de 
a se asocia după înregistra
rea proprietății în cartea 
funciară.

Asociația de proprietari 
se constituie în cadrul unei 
adunări convocate în ter
men de 60 de zile de la 
data la care întreaga clă
dire a fost înregistrată în 
cartea funciară.

Asociația devine persoa
nă juridică din momentul 
înregistrării la Judecătoria 
în raza căreia se află clă
direa pentru care s-a con
stituit asociația.

Pentru înregistrarea la 
judecătorie sunt necesare 
ACORDUL DE ASOCIERE 

și STATUTUL ASOCIAȚI
EI DE PROPRIETARI.

La întocmirea statutului 
trebuie consultat Regula
mentul cadru aprobat prin 
Legea 114/1996- publicat și 
Monitorul Oficial nr. 254/ 
21 x 1996.

Acordul de asociere tre
buie să cuprindă :

— adresa proprietății;
— numele și prenumele 

proprietarilor unităților lo
cative;

— descrierea clădirii : 
structură, număr de etaje, 
număr de apartamente 
structurate pe număr de 
camere, terenul aferent 
clădirii;

— planul sau schițe pen
tru identificarea prin loca
lizare și suprafață a fiecă- I 
rui apartament;

— enumerarea și descrie
rea părților de folosință 
comună.

Pe scurt
• Marți, 18 martie, în 

jurul orei 14,00, în zona 
forestieră Bilugu de pe ra
za orașului Uricani, Piș- 
tean Vasile, de 28 de ani, 
din localitatea Poienile de 
sub Munte, județul Mara
mureș, muncitor la S.C. 
Prest Service Transcom 
Impex SRL Uricani, a fost 
accidentat mortal. Munci
torul tăia un arbore, când 
a fost surprins de copacul 
în cădere.

• Lucrătorii Biroului de 
Ordine Publică Petroșani 
cercetează în stare de re
ținere pe M.N. de 16 ani, 
L.V. de 17 ani și M.P. de 
16 ani, toți din Petrila, fără 
ocupație, despre care s-a 
stabilit că în noaptea de 
14 spre 15 martie au for
țat lacătele și au pătruns 
în garajul lui Bertholi 
Gheorghe, din Petroșani, de 
unde au furat țigări și ca
fea în valoare de 5,5 mili
oane Iei.

• în data de 15 martie, 

în jurul orei 18,30, pe Dâl 
687, în localitatea Unirea^ 
minora Iacoboni Claudia 
Alexandra, de 6 ani, lăsată 
nesupravegheată, a traver
sat șoseaua fără să se asi
gure. A fost surprinsă și 
accidentată grav de auto
turismul HD — 01 — GYV, 
condus corect de Răsvan 
Silviu Gheorghe, de 31 de 
ani, din localitate, electri
cian la Filiala Electrocen- 
trale Hațeg. Victima a dece
dat la spital în cursul zilei 
de 16 martie.

• Lucrătorii Poliției Cri
minale Deva cercetează In 
stare de arest pe Marinese 
Ioan, de 39 de ani, din 
Jimbolia, județul Timiș. El 
a fost identificat ca autor 
al furtului, comis în 14 
martie, în Deva, al unul 
autoturism Mercedes nr. 
8 — TM — 1139. Autotu
rismul urmează a fi recu
perat pe raza județului 
Arad. Fapta figura în evi
dența celor cu autori ne- 
cunoscuți.

Acțiune complexă 
a Poliției Rutiere

Marți,, 18 martie, Servi
ciul Poliției Rutiere a Ju
dețului • Hunedoara a or
ganizat o acțiune cu efec
tive mărite în municipiile 
Deva, Hunedoara și Orăș
tie, urmărindu-se în spe
cial modul .de respectare 
a prevederilor legale re
feritoare la oprirea, sta
ționarea și parcarea auto
vehiculelor și respectarea 
regimului de viteză. Cu a- 
ceastă ocazie au fost con
trolate un număr de 292 
autovehicule, aplicându-se 
95 de sancțiuni contra
venționale. în valoare de 
1 405 000 lei. A fost ridi
cat. în 
rii, un 
cere • 
nalate,

• ple, pe
Gheorghe, de 28 ani, din 
Deva, conducător auto la 
Electromontaj Mintia, i a 
parcat autovehiculul nr. 
HD 01 HAA pe zona ver
de din fața blocului 80 de 
pe Aleea Romanilor • 
rina Traian, de 38 de 
din. Deva, șofer la 
„Mustang Trans", a 
cat autovehiculul nr.
02 FPB pe zona verde, în 
cartierul Bejan • Ardelean 
Nicolae, de 43 de ani. din 
Deva, șofer la EM Deva, 
Marin Adrian, 30 ani, din

vederea suspendă- 
permis de condu- 
Din cazurile sem- 
iață câteva exCm- 

scurt: • Jurca

Ma- 
ani,
SC 

par- 
HD

Vocația demolării
Cuprinși de furia demo

lării, la fosta C.A.P. din 
Ciula .oamenii n-au mai 
lăsat nici o piatră sau cără
midă neîntoarsă. Au rezis
tat, cum se văd și acum, 
ruinele, rămânând * doar 
fundațiile din beton la adă
posturile de animale. In 
alte locuri Insă, unde oa
menii au chibzuit și gândit 
mai mult, acum ei trag

AsNUL IX • NR. ia °

Deva, electrician la PE 
Deva — Mintia, și-au par
cat autovehiculele pe zo- 

• na verde, din Bejan. Toți 
au fost sancționați contra
vențional, cu suma de 
20 000 de lei fiecare, con
form Hotărârii Consiliu
lui Local Deva, nr. 62/ 
1995 • Gyorfi Iuliu Ma
tei, de 34 de ani, din De
va, și Sav Florin, 25 de 
ani, cjin Deva, au fost de
pistați staționând cu au
toturismele Pe trotuarul 
din str. Eminescu. Pentru 
ambii conducători s-au luat 
aceleași măsuri, fiind sanc
ționați conform HCL nr. 
62/95.

Pentru nerespectarea re
gimului de viteză au fost 
sancționați 61 conducători 
auto, d.intre care exempli
ficăm: Istoc Alin. 24 ani, 
din Deva, șofer la o fir
mă privată, a circulat cu 
autoturismul nr. HD-02 IJI 
cu viteza de 100 km/ oră, 
prin localitatea Spini. 
Tamsa Gabriel, 23 de ani, 
electrician la Filiala Re
țele Electrice Deva, secția 
Orăștie, a condus autotu
rismul nr. HD 01 FKP prin 
localitatea Spini cu 103 
km/h, înregistrat de apa
ratul radar. Gheorghiță 
Valentin, 43 de ani, ad
ministrator la SC Impex .

niște foloase reale și pe 
termen lung, de pe urma

' 1, închi- 
depozite,-

acestor construcții, 
riindu-le pentru 
ateliere sau alte activități. 
Fără a avea nostalgia tre
cutului,
nă spunea că se adeverește 
încă o dată valabilitatea 
zicalei cu mintea de pe 
urmă a românului. (N.T.) 

un localnic din zo-

Valentina SRL Focșani, 
a condus autoturismul nr. 
VN 01 ZHS pe DN 7, an- 
gajându-se în depășirea 
succesivă a unei coloane 
de autovehicule, în 
ce, din sens Opus, 
culau alte mașini, 
triva celor trei s-a 
măsura sancționării,
form Decretului 328/66 pri
vind circulația pe drumu- 

■ rile publice.

timp 
cir- 

împo- 
luat 
con-

Material realizat cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

Funcționarul public 
răspunde și penal 

de actele sale
V

re
de 
s-a 
an-

A fost respins ca nefon
dat apelul introdus de Eva 
Drăgan — factor poștal la 
Oficiul P.T.T.R. Hațeg, îm
potriva sentinței 545/1995 a 
Judecătoriei Petroșani.

Circuitul cauzei este mai 
lung. Sentința a fost Inițial 
atacată cu apel la Tribuna
lul Hunedoara, apoi cu re
curs la Curtea de Apel 
Alba Iulia, care a casat sen
tința cu trimiterea spre 
judecare la instanța 
fond. La rejudecare, 
menținut sentința dață 
terior, pe care Eva Drăgan 
a atacat-o cu apel* din nou 
la Tribunal. Prin respinge
rea acestui apel E.D. rămâ
ne condamnată la un an 
închisoare pentru fals ma
terial în înscrisuri oficiale, 
pedeapsă a cărei executare 
a fost suspendată condițio
nat cu o perioadă de în
cercare de trei ani.

în ce constă falsul Evei 
Drăgan ?

în calitate de factor poș
tal, deci funcționar public, 
a primit pentru distribui
re la destinatarul Gheor
ghe Paștiu o citație a Tri
bunalului Hunedoara pentru 
judecarea unui apel. Citația

________________

Pentru ce mai
declanșează 
oamenJ apel

n-a fost înmânată destina
tarului sau vreunui mem
bru al familiei sale și ast
fel, neprezentându-se la 
instanță, Gheorghe Paștiu a 
pierdut apelul.

Necazul este că, totuși, 
copia citației care s-a în
tors la expeditor era sem

DIN MAPA DE DECIZII A TRIBUNALULUI 
HUNEDOARA

nată de primire a origina
lului cu „semnătura" Gheor
ghe Paștiu. Semnătura însă 
era un fals sadea. Falsul 
a fost dovedit la expertiza 
grafologică dispusă de in
stanță. Eva Drăgan nu mai 
este o tânără căreia i s-ar 
putea invoca scuza superfi
cialității proprii unor ti
neri. Momentul’ de superfi
cialitate de care a dat do
vadă atunci când a semnat 
în fals a costat-o destul de 
scump. Motiv de meditație 
șl pentru alți funcționari ai 
statului tentați — tot din 
superficialitate sau como
ditate — la falsuri asemă
nătoare.

Prin sentința penală nr. 
800/11. 06. 1996 Teodor Pa
duraru, din Petroșani, a 
fost condamnat la țnai mul
te pedepse, între un an și 
șase luni de închisoare 
pentru diferite infracțiuni : 
înșelăciune, gestiune frau
duloasă, fals material în 
înscrisuri oficiale, uz de 
fals.

Judecătoria a dispus exe
cutarea pedepsei celei mai 
grele, de un an închisoare, 
cu suspendarea condiționa
tă a executării pedepsei, pe 
un termen de încercare de 
trei ani.

Sentința a fost atacată cu 
apel la Tribunalul Hune
doara, apel respins ca ne
fondat de Tribunal prin 
Decizia penală nr. 1008/ 
1996, cu drept de recurs.

Pentru ce a fost judecat 
și condamnat T.P.

Societatea comercială al 
cărei director tehnic era, 
S.C. „Transutil" Petroșani, 
efectuează servicii da 
transport pentru E.M. Pe
trila și pentru Sindicatul 
de la mina respectivă. In
tre E.M. Petrila șl sindica
tul de aici, a intervenit o 
convenție prin care prima 
se obliga să transfere din 
contul său în cel al sin-

>»*^•*»*»*•*» .*«*»*.*»*•*«* 
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dicatului 74 800 000 de lei, 
contravaloarea • achiziționă
rii mărfurilor pentru pa
chetele de pomul de iarnă 
al anului 1993, sumă în ca
re se includea și contrava
loarea transportului pa
chetelor efectuat de Trans
mit Contravaloarea trans
portului — 540 280 de lei.

Pentru recuperarea tutu
ror serviciilor de transport, 
prestate de „Transutil", că
răușul a emis către E.M. 
Petrila în decembrie 1993 
dispoziție de încasare In 
sumă de 7 532 536 de lei, 
în care se includea și trans
portul de la București al 
mărfurilor, pentru pomul 
de iarnă.

Și totuși, în ianuarie 1994, 
P.T. a contactat pe 1.6: 
spre a solicita, de la sin
dicat, plata transporturilor 
respective, 
sindicatului de la 
Petrila au scos banii din 
bancă, achitând lui Teodor 
Păduraru, pe baza unei 
facturi, care nu mai era In 
uz la acea dată, suma de 
810 000 de lei, deși valoa
rea transporturilor în cauză 
era de doar 540 280 de lei, 
deși între timp, E.M. Pe
trila onorase dispoziția de 
plată de 7 532 536 lei, ce 
includea valoarea transpor
turilor buclucașe. Cei 
810 000 de lei încasați de 
către T.P. pe o factură con
trafăcută de la sindicat s-au 
„pierdut", potrivit sentinței, 
în buzunarele acestuia.

Reprezentanții
E.M:

•x-x’xk-x_
a MifflCI.C! 26 MARTIE 1991



r KI
kI
III TREPTELE PROFESIEI I

I
I
I
*

I
I 
I
I
I
I
I
%

I
I
I
I
I
t
I

I
I

I

I
I

Ne-am întâlnit adesea 
urcând aceleași scări 
spre locul de muncă, ln- 
tr-o ji am avut curiozi
tatea să aflăm cine este 
doamna blondă și sim
patică, energică și plină 
de viață, cu privirea des
chisă și multă răbdare, 
cu cei care-i solicitau 
vreo informație.

Am aflat că este dna 
Dana Dan, secretar al 
județului. Ne-am permis 
într-o zi s-o abordăm, ră- 
pindu-i câteva minute din 
prețiosu-i timp. Cu toate 
că avea o agendă încăr
cată de lucru, și-a făcut 
timp și pentru noi, ne-a 
primit cu amabilitate și 
deschidere.

Ce presupune, 
activitatea 
județului ? 
că este o 
cuprinzând 
vitale de 
muncii 
consiliile locale și servi
ciile publice din subor- 
dinea Consiliului Jude
țean. „Răspund direct — 
preciza dna Dan — dc 
activitatea de stare civi
lă și autoritate tuteldră, 
din județ, așa cum pre
vede legea 691’91, repu
blicată, prin articolul 73, 
și coordonez în acest sens 
și serviciile de această 
specialitate din aparatul 
propriu, răspund de le
galitatea actelor ce ema
nă din consiliul județean. 
Legislația actuală este 
foarte vastă, au fost a- 
doptate multe acte nor- 
mativc și trebuie citite.

inclusiv literatura de spe
cialitate, căci altfel in
formația trece pe lângă 
tine... Este necesară in 
primul rând o viziune de 
ansamblu a legislației și 
apoi aprofundarea aces
teia in domeniile pe ca
re le coordonez. Acor
dăm asistență juridică, 
la cerere, consiliilor lo
cale".

Doamna Dana Dan a 
urcat, prin studiu apro-

succint,
de secretar al 

Am reținut 
muncă vastă, 
întreaga acti- 
coordonare a 

desfășurate de

CUM SE SCOT 
PETELE DE 
LUMÂNARE

Dc pe haine, petele se 
rad ușor cu un cuțit: se 
fărâmițează intre degete 
parafina care a mai rămas 
in țesătură și se udă cu 
alcool alb. După ce se e- 
vaporă alcoolul, parafina 
se preface în praf. Scutu
răm țesătură și o periem 
ușor. (

Se mai poate proceda și 
astfel: după ce radem pa
ta de stratiil de deasupra, 
se așaza sub locul pătat 
o sugativă împăturită în 
două, iar deasupra altă 
sugativă. Se aPasă locul cu 
un fier de călcat fierbin
te: se înlocuiește sugativa 
și se repetă operația până 
ce sugativa devine curată. 
Dacă mai 
se șterge 
lină.

Mobila 
prin pensulare cu apă cal
dă. după care se aplică o 
sugativă.

rămâne o 
cu puțină

pătată se

la fata aceea 
frumoasă este!”

„Uită-le 
Mamă, ce 
Acestea sunt cuvintele pe 
care le auzim adeseori. In 
fond, ce este frumusețea?

Dacă in anul 1960 feme
ia ideală avea dimensiuni
le 89 bust, 
șolduri, în 
deală are 
de viespe, 
feminină a 
poți să fii considerată per
fectă cu o talie de 68 cm. 
Umerii trebuiau să fie mici 
și rotunzi. Femeia moder
nă, activă și sportivă și-a 
schimbat forma umerilor. 
Ei sunt azi mai lăți și mai 
pătrați. După cum vedeți, 
fiecare epocă are Idealul 
ei.

In adolescență, frumu
seții fizice i se acordă o

In lucrarea „Valoarea 
dietetică a polenului", apă
rut^ în 1977 la Editura „A- 
pimondia" București, sunt 
precizate calitățile polenu
lui și bolile pe care le 
poate vindeca, după opinii
le 
Și 
el 
rii 
gic (albinele culegându-1 
doar de pe flori nepoluate 
de pesticide); lipsit total 
de toxicitate, e 
de sănătate.

Polenul conține 
țe indispensabile 
minoacizi (stimulează funo-

I 
I

,.Sunt jurist, sunt pre
gătită pentru a lucra în 
primărie — spunea. M-a 
atras întotdeauna aceas
tă profesie și consider că 
trebuie să ai vocație pen
tru administrația publică. 
Îmi plg.ee, tocmai pen
tru că este diversă. Chiar 
șt timpul liber mi-l ocup 
în principal cu documen
tarea mea profesională. 
Preocuparea mea se în
dreaptă in principal spre 
îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu, iar dteasta pre
supune o documentare 
permanentă^.

Problemele casnice sunt 
și ele destule și diverse, 
așa cum sUnt ale majo
rității 
zoi vă 
dintre 
'se și 
turi !), 
cât și 
cum pensionari, pe 
re-i stimează și-i ajută 
din tot sufletul. Are un 
avantaj — acela că șo
fează. Și o face cu plă
cere. Cu aceeași atrac
ție cu care învățase con
ducerea auto în urmă cu 
20 dc ani. Consideră șo- 
fatul un hobby, dar 
pe primul loc situează 
totuși lectura. Greutățile 
inerente vieții le-a tre
cut nu ușor. Dar n-au 
lăsat urme. Poate și da
torită felului de a fi. A- 
cela de a pune rațiunea 
înaintea sentimentelor, de 
a gândi pozitiv și deci 
de a reuși.

I
I<

I
I

DESTĂINUIRI

MODA

.fiică .a

ESTERA SlNA
O. Will.de

Selecție de ILIE LEAIIU

DEFINIȚII

Oxenstierna 
cărei mamă vrea să-i supraviețuiască

L.P. Fârgne 
cea mai veche firmă de galanterie de

G. Călinescu 
tot ceea ce se demodează".

J. Cocteau

a

(.urâta

urmă, 
neofa-

• Când pregătiți aluaturi, 
folosiți numai gălbenușuri
le nu și albușurile care în
tăresc aluatul și îl usucă.

Tinerele Camelia Popa și Florina Hica lucrează la Secția de finisaj a Co
operativei „Cauciucul** Deva. Ele urmează să fie calificate în meseria de fini
sor, printr-un curs de perfecționare. Foto ; ANTON SOCAC1

f undat. dar și prin mul
tă voință, treptele pro
fesiei. A început ca se
cretar de consiliu local, 
apoi inspector de specia
litate la Prefectura ju
dețului, director adjunct 
la Direcția de adminis
trație publică a Prefec
turii, apoi director la a- 
ceeași direcție și, din 
1995, secretar al județu
lui. funcție publică im
portantă, dna Dan fiind 
una dintre cele șase fe
mei din țară care ocu
pă asemenea posturi.

Cu toate că se îndrep
tase la început spre pro
fesia de învățătoare, ab
solvind Liceul pedagogic 
din Deva, atracția spre 
studiile juridice a fost 
decisivă. Uimează Facul
tatea de Drept economic- 
administrativ din Sibiu 
și, după absolvirea aceste
ia, își ia între timp și a- 
tcstatul in studii juridi
ce la București.

femeilor. Le re- 
cu răbdare (una 
cele mai prețios- 
de invidiat trăsă- 
atât cele proprii, 
ale părinților, a- 

pensionari, pc ca
st imează

CE ESTE FRUMUSEȚEA?»

A
■ I t I
4

0 „tradiție de moment ce poartă in sine nece- * 
sitatea de a i te conforma". •

Gocthe
0 „impozitul pe care meseria săracului îl pune 1 

vanitatea bogatului".
Chamfort î

0 „divinitate capricioasă și despotică ce trăiește J
schimbare și se hrănește cu noutăți". »

Ed Charton 1Ed. Charton •
tinereții: cea maj ridicolă și ruină-£ 
vanitățile". ’

4

I
I_ ♦ 

căpcăun capricios, care înghite tot ce-i vechi". 
V.A. Sollogub | 

trebuie să fie ceva foarte rău, dacă se schim- * 
la fiecare șase luni".

O „idolul 
loare din toate

• Obțineți o supă hrăni
toare dacă puneți carnea 
la fiert cu apă rece. Luați 
spuma, după cafe adăugați 
morcov, ceapă și țelină bi
ne spălate și netocate.

• Un rasol excelent rea
lizați punând bucata de 
carne la fiert în apă deja 
clocotită. Stratul protector, 
format rapid la suprafața 
rasolului, va păstra intac
te mineralele și vitamine-

unor cercetători străini 
români. Se apreciază <ki 
conține forța perpetuă- 
vieții și că este ecolo-

un izvoi

substan- 
vieții: a»

POLEN
SUNTEM
SANAIOSI

1

58 talie și 89 
1997 femeia i- 
90-68-95. Talia 
marea obsesie 
sucombat. Azi,

mare importanță, tinerele 
care arată- bine sunt con
siderate șarmante, norocoa
se și, de obicei, au mai 
mult succes. însă ce im
portanță are un înveliș fru
mos, dacă înăuntru există 
un vid sufletesc și ome
nesc, fiindcă adevărata fru
musețe vine din interior. 
O femeie, oricât de frumoa
să ar 
mască 
flețită 
ranță,
doar cu acești trei factori 
poate fi etalonată frumu
sețea. O femeie, indiferent

■rXv.v.V.WAW.W.w.W.W.W.W.
.....................................................................
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fi, rămâne o simplă 
dacă nu este însu- 
de inteligență, sigu- 
personalitate, căci

mr.vA7.*..t....

dacă este scundă sau înal
tă, este frumoasă prin fe
minitatea ei, prin ceea ce 
atrage pe cei din jurul său. 
O adevărată frumusețe es
te creată în clipa în care 
va exista o legătură între 
minte și trup.

Tot mereu uităm faptul 
că frumusețea depinde de 
gusturile omului. Ceea ce 
unuia îi place, celălalt con
sideră a fi urât, căci „nu-i 
frumos ce e frumos. E fru
mos ce-mi place mie". Fru
musețea înseamnă să fii 
plăcută, supersimpatică, să 
fii un vulcan de veselie,

căci izvorul frumuseții 
fericirea. Frumusețea te a- 
jută dacă ea este comple
tată cu o inteligență nati
vă sau cu o inteligență a- 
cumulată prin propriile ta
le forțe, fiindcă o femeie 
cu fizic foarte frumos poa
te deveni ușor 0 păpușă 
fără personalitate, dacă 
nu gândește.

Frumusețea, ca orice ca
litate înnăscută, trebuie 
cultivată. Și nu uitați că 
toate reprezentantele sexu
lui frumos sunt splendide, 
drăguțe și interesante, cum 
o veche vorbă spune: ■ 
„Pentru mine ești cea mai 
frumoasă!"

• ■ Stropiți cu rom stafi
dele, apoi pudrați-le cu fă
ină șt în corporați-le încet, 
în aluatul crud. Altfel, a- 
cestea se adună la un loc, 
nu dau voie aluatului să 
crească și-1 încruzesc.

• Zahărul se va carame- 
liza mai plăcut, nu se va 
arde, dacă înainte de a-1 
pune la foc îl veți stropi cu 
2—3 linguri de

ționarea ficatului, dezinto
xicarea corpului), grăsimi 
și acizi nesaturați (nece
sari ficatului, cordului, pre
venirii atcrosclerozei), fer
menți, hormoni, vitamine 
— (E — binevenită orășe
nilor din medii poluate și 
A — de 20 de ori mai mul
tă decât în morcov), flavo- 
noizj (necesari creșterii re
zistenței organismului), mi
nerale (fier, magneziu), 
microelernente, multă leci- 
tină și acizi nucleici.

Efectele sale: activează 
regenerarea la bătrâni, re
cuperarea copiilor subdez- 
voltați: previne oboseala la 
școlari; ameliorează iriga
rea creierului; intervine fa
vorabil în creștere: ame
liorează randamentul la e- 
fort intelectual; reglează 
somnul, metabolismul și 
dereglările hormonale; re
medii în boli de malnutri- 
ție; mărește acuitatea vi
zuală; combate căderea pă
rului: acționează ca bacte
riostatic și normalizator al 
funcțiilor intestinale, în
lătură pericolul sindromului 
prostatic (consumat de băr
bați după 40 de ani, zil
nic, câte 10 grame), Înlă
tură complet carențele din 
timpul sarcinii. Experien
țele pe animale dovedesc» 
că polenul reduce tumori
le maligne.

Mai trebuie 
polenul nu e 
ci un valoros
tetic. Bolnavii trebuie să 
apeleze la medic pentru a-1 
prescrie. Nu trebuie degra
dat prin încălzire, iar re
coltarea și condiționarea 
lui să se facă de către 
specialiști. In cure de slă
bire trebuie luat zilnic, câ
te o linguriță înaintea fie
cărei mese (se ține în gu
ră să se topească încet). 
(V.R.)

apă rece.

prăjitură 
nucă, ți* 
în cupto-

reținut ea 
medicament 
aliment die-

MONICA N1COLETA 
ZDRENGIIEA 
elevă, Deva

• Dacă într-o 
folosiți miez de 
neți-1 15 minute 
rul cald, fără foc sau eu 
focul redus și ușa cupto
rului întredeschisă.

• Niciodată nu se deschi
de ușa cuptorului în care 
ați așezat la copt o pră
jitură decât după ce au 
trecut 3/4 din timpul ne
cesar coacerii; altfel, alua
tul cade și prăjitura 
rămâne cleioasă.

•..........
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Receptivitate,optimism,în pofida condițiilor

i 
I 
i
i

i

In acest martie s-au îm
plinit trei decenii de când 
o intrecefe artistică, trans
misă „in direct" de Tele
viziunea Română, a adus 
multă bucurie hunedore- 
nilor : emisiunca-concurs 
„Dialog la ■ distanță". 
Și tot In acest martie, 
prezentatorul emisiunii — 
publicistul, omul de tele
viziune, cercetătorul știin
țific de la institutul de 
istoria artei al Academi
ei Române, apreciatul și 
îndrăgitul Mihai Florea
— ar ft împlinit o vâr
stă. Insă in ultimul dece
niu, aniversările sale s-au 
transformat tn dureroase 
și triste comemorări, pen
tru că, intr-un noiembrie 
cețos și rece, Mihai Flo
rea, plecat in documen
tare pe drumurile țării, 
nu s-a mai întors...

Prezența sa in acele d- 
misiuni era un univers 
luminos. O- atracție ire
zistibilă se crea între pre
zentator și public. Am 
dialogat, multă vreme, 
prin scrisori, cu Mihai Flo
rea. Aștepta Să-i împărtă
șesc opinii ale huncdarcnl- 
lor după fiecare emisiune. 
„Să-mi redați, vă rog, și 
observațiile lor, de ele am 
cel mai mult nevoie pen- 

■ tru viitoarele emisiuni". 
îmi cerea. Corespon

dența am început-o la 
câteva zile după „Dia
logul la distanță" din
tre Hunedoara și Bacău. 
Mă ruga, prin scrisoare, 
să-i fac un serviciu : să-i 
vizez, la forurile dc cul
tură, delegația eu care 
fusese la noi „Deși mi
lioane de telespectatori 
pot pune mărturie că am 
fost la Hunedoara, con
tabilul nostru nu crede"
— mi-a zis. Fiecare epis
tolă o încheia cu salutul 
pe care-< învățase de la 
Ltviu Oros: „Fio, ser
vus

Dar să revenim, la „dia
logul" dintre Hunedoara 
și Cluf. Mă aflam fn sa
la Teatrului de operă din 
Cluf Napoca pentru a ur
mări înfruntarea priete
nească a valorilor artis
tice din Ardeal, lnatntea 
spectacolului, îmi ..arvu
nisem interlocutorii de 
la care să culeg impresii, 
aprecieri, observații pri
vind întrecerea. Tați 
ml-aU promis ctt amabi
litate colaborarea. Ba 
chiar un specialist de la 
catedra de folclor a Con
servatorului Gh. Dima 
ml-a dat nr. de telefon

• • •

covahwo im
• Aurel Teușan, Deva: 

i Intr-unui din numerele' vi
itoare ale ziarului veți 

: avea posibilitatea să gă- 
! siți mai multe informații 
i legate de Legea 114/1996

■

— I.egea locuinței — in
clusiv din Regulamentul 
cadru al asociațiilor de 
proprietari. Vă mulțumim 
pentru interesul pe care-I 
manifestați în clarificarea 
unor probleme de interes 
comun

• Locatarii blocurilor 1

-LUI IC. »i' UflLvl Z-jLL/JL-JC .

', O singură persoana)
■

de acasă, rugându-mă să-l 1 
sun după spectacol, de- 1 
oarece organizatorii „nu l 
mi-au dat invitație să < 
particip, deși am mun- V 
cit ceva pentru punerea 
in scenă a momentului i 
folcloric „Nunta Zamfi- ’ 
rei". _ .
m-a privit cumva mai 
de... sus: „nu înțeleg cum 
poate regiunea Hunedoa
ra să concureze cu noi. 
când ea nu are 6 filar
monică, o operă, un con
servator, mă rog, niște 
specialiști...". „Dar un 
sfat primit din partea dv 
ne-ar aiuța" — am re
plicat, inecându-mî emo
ția.

Nu mat stărui asupra 
momentelor de înălțare 
sufletească, de prăbuși
re și iar înălțare din tim
pul spectacolului. Cert es
te bă spre final îmi ve
nea să ies din sală, să 
urc pe munte, la' nedeia 
noastră hunedoreană, să 
mă prind în joc cu pă- 
durenii, cu...

Hunedoara cucerise pu
blic, jurii, inimi, cu nes
tematele șale folclorice. t 
Hunedoara întrecuse Clu- ’ 
jul! \

Când m-am dezmeticit, \ 
sala teatrului de operă, . 
era goală. Oamenii de ' 
serviciu acopereau cu hu- \ 
se imțise fotoliile. Doar 
Mihai ~ 
rul de 
Victor 
acolo, 
cr urile, 
interlocutorii 
gânat.
ascuns, 
toți, ca 
liniștit 
teți invitata mea și a lui 
Victor la Casa universi
tarilor. Acolp îi veți în
tâlni". Am acceptat invi
tația. Așa am reușit să 
transmit mesajele aștep
tate în redacția deveană, 
pentru ca, în ziua urmă
toare, ele să vadă lumi
na tiparului în cotidia
nul regional, ’fot el, Mi
hai Florea, mi-a susținut 
moralul, că n-a fost u- 
șor să înfrunți aroganța 
unora...

Sunt trei decenii de a- 
tunci, In ace3t martie. 
Iar chipul blând, frumu
sețea sufletească, genero
zitatea, demnitatea, prie
tenia lui Mihai Florea 
îmi sunt mai vii ca ori
când. A fost, undeva, 
cândva — un OM.

Florea și regizo- 
montaj de la TV. 
Videriu mai erau 
iși strângeau lu- 

„Nu-mi găsesc 
— am în- 

„Au fugit, s-au 
dar sc vor ivi 

din oală — m-a 
M. Florea. Sun-

1

LUCIA L1CIU

ABC și 2 ABC — Hațeg: 
Dacă administratorul pe 
care-1 aveți la asociația 
de locatari vă nemulțu
mește prin activitatea sa, 
puteți renunța oricând 
la serviciile sale ca de 
altfel și la ale președin
telui asociației. Ținem să 
precizăm că în condițiile 
când apartamentele din- 
tr-un imobil au fost în 
totalitate sau în majoritate 
cumpărate. în baza Legii 
114/1996 puteți constitui

în comuna Balșa predo
mină comerțul cooperatist. 
Dar de buticuri „nu ducem 
nici noi. lipsă" — apfrecia 
dl Petru Gavrilă, secreta
rul primăriei. Fostele ma
gazine sătești funcționează 
ți în prezent în șapte sa
te din <?ele 14 și au în a- 
provizionare, cum aprecia
ză sătenii, strictul necesar. 
Doar Vălișoara a rămas fă
ră magazin, mai exact 
fără activitate comercială 
din cauza lipsei unui ges
tionar care să-l preia.

Magazinul din Balșa es
te situat în centrul satu
lui și-i gestionat de dl Ro
man Bunea. Ca și alte ma‘ 
gazine din mediul rural, 
este spațios, însă interio
rul cam sumbru, rece. Rit
mul vânzării la pâine (a- 
dusă de la Geoagiu și care 
se vindea cu 3 850 lei bu- a 
cata de 1,200 kg) era cam *
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îmbucurător pentru 
cei de pe malurile Cernei

PE MARGINEA UNEI AUDIENȚE

Garanție pentru ce?
De Ia izvor la vărsarea 

în Mureș, râul Cerna nu 
aduce numai avantajul e- 
conomic de a alimenta la
cul de acumulare de la 
Cinciț. De la lac în aval 
nu o dată produce neplă
ceri. Cel mai acut le re
simt sătenii din Bârcea 
Mică, în sprijinul cărora 
șl ziarul „Cuvântul liber" 
a venit cu o anchetă pe 
tema regularizării și îndi
guirii buclucașului râu. Și 
iată că în legătură cu a- 
ceasta Consiliul local De
va ne dă veșft^ bune.

Filiala din Sibiu S.C. 
„Aqva Proiect" a elaborat 
tin studiu de prefeza- 
bilitate pentru amenajarea 
Cemei de la barajul Ia
cului de acumulare Cin- 
ciș. până la vărsarea în 
Mureș. Studiul a fost a- 
vizat de Ministerul ‘Ape

RuLieriștî
De curând s-a încheiat 

ultima serie a școlii de 
rutieriști, care, funcționea
ză în cadrul Agromec din 
Hațeg, care a fost frecven

• • • "

asociația proprietarilor. în 
nici un caz '-ezolvarea pro
blemelor de acest fel nu 
o puteți aștepta din afară.

• Anonim — Simeria: 
După cum probabil ați 
observat, noi dialogăm 
cu persoane care-și de
clară Identitatea. In mă
sura în care timpul ne va 
permite, ne vom ocupa și 
de problemele pe care le 
sesizați.

• Vaier Toncescu — 
Hațeg. Regretăm dar lo- 
jele masonice nu au o* 
adresă cunoscută de toată 
lumea. Dacă ați citit se
rialul nostru ați putut 
observa că membru al 
unei loji masonice nu de
vine nimeni doar expri- 
mfindu-și această dorință. 

lent, dar nu existau temeri 
că nu s-ar vinde, deoarece 
se cunoaște exact consu
mul și se aduce doar de 
două ori pe săptămână — 
marțea și vinerea.

COMERȚUL LA SATE

„Mărfurile mai scumpe, , 
îndeosebi cele de folosin- 

' ță îndelungată — spunea 
dl Roman Bunea — le a- 
ducem ta cerere. Am adus 
și sobe de încălzit, la co
mandă. p<y care le-am dat 
și în rate".

Aprovizionarea cu măr
furile alimentare și indus
triale era apreciată ca bu
nă de către săteni. Nu se 
aduce în cantități prea 

lor, Pădurilor și Protecției 
Mediului. Studiul cuprin
de lucrări de regularizare 
a râului pe 24,3 km, a 3,5 
km de afluenți șl îndigu
irea a -2,4 km. Pe baza a- 
cestui studiu s-a elaborat 
studiul de fezabilitate. S-a 
obținut acceptul deținăto
rilor de terenuri de pe ma
luri pentru ocuparea tere
nului necesar amenajării. 
Doar 8 proprietari nu și-au 
dat acceptul și, din păca
te, refuzul lor poate com
promite acțiunea.

Obiectivul ar avea con
diții pentru a fi introdus 
în programul de investiții 
■pe 1998 al MAPPM.

Proiectul propus preve
de și protecția halei de la 
E.M. Teliuc. spre,a redu
ce substanțial aportul a- 
cesteia la colmatarea al
biei râului. (I.C.).

tată de 25 de proprietari 
de tractoare din zonă. De 
menționat că asemenea 
cursuri sunt organizate Ia 
un interval de câte două 
luni de zile. (N.’ T.).

*

mari pentru a se evita sto
curile ce ar putea deveni 
greu vandabile. Valoarea 
vânzărilor se ridică la 5—6 
milioane de lei lunar. 
„Destul de bine, dacă ne 

raportăm la numărul re
dus al populației din zonă" 
— aprecia responsabilul 
magazinului.

Comerț fac și privatiza
ți!. existând în cinci sate 
spatii comerciale ale aces
tora și, deci, concurență, 
mai cu seamă de când nu 
se rezumă nici ei la țigări 
și băuturi. ci aduc spre 
desfacere șl mărfuri ali
mentare. „Particularii nu

Dl Mircea Băieș din sa
tul Cărăstău, comuna Ba
ia de Criș, a venit recent 
Ia redacție și ne-a spus: 

| — Vă rog iă mă lămu
riți într-o problqmă pe ca
re n-o inteleg.

— Care este problema?
— A fost de curând pe 

la casele oamenilor din 
I satul meu doamna care 

încasează consumul de cu
rent. Aveam de plată șap- 

■ tesprezece mii de lei pen
tru două luni. Am vrut să 

I dau banii respectivi, dar 
încasatoarea ne-a spus că-i 

' ia numai dacă mai plătim 
I încă 20 000 de iei.
I — Pentru ce?

— Drept garanție pen
tru cazul că, vreodată, nu 
vom achita la timp con
sumul de energie electrică. 
Vreau să vă întreb pentru 
ce* ne sunt ceruți acești 
bani, menționând că fami
lia mea și-a achitat întot
deauna curentul consumat.

— Le-a cerut și celor
lalți oamgni din . sat su
ma respectivă?

— Da. Unii au plătit, al
ții nu.

I-am spus omului venit 
în audiență la redacție că 
nu cunoaștem problema 
care-1 preocupă pe dum
nealui, dar ne vom intere
sa și o să-i comunicăm 
prin ziar Am luat legă
tura cu Serviciul de fur

ne afectează însă" — mal 
spunea dl Bunea.-

Tonul optimist al dlui 
gestionar confirmă că — 
în pofida greutăților tran
ziției cu care se confrun
tă și comerțul, laolaltă cu 
celelalte domehii ale vieții 
economico-sociale — acolo 
unde există interes, ambi
ție de a lucra bine și e- 
ficient, nu-i imposibil de 
răzbit. Cum am văzut, re
ceptivitate față de solici
tările oamenilor există, do
rință de a le satisface de 
asemenea. Ar mai trebui 
ca și condițiile practicării 
comerțului, ambianța inte
rioarelor să cunoască o 
schimbare în sensul opti
mizării lor. Dar aceasta 
merge, din păcate, mult 
prea încet sau deloc.

ESTERA SlNA 

nizare a energiei electri
ce din cadrul Filialei Re
țele Electrice Deva și i-am 
spus dnei ing. Mihaiela 
Chiș ce am aflat de la dl 
din Cărăstău. Interlocu
toarea ne-a declarat:

— Garanția se cere o da
tă pe an și este obligato
rie pentru toți consuma
torii. încasarea curentului 
electric se face o dată la 
două luni și se întâmplă 
că omul n-are bani să plă
tească.

— O dată la două luni? 
Mulți oameni sunt de pă
rere că după scumpirea 
drastică a energiei electri
ce, de la 1 martie a.c, — 
ar fi bine ca citirea con
toarelor și achitarea con
sumului să se facă lunar.

— Din păcate, așa ceva 
încă nu putem face, fiind
că înseamnă un mare vo
lum de muncă.

— Totuși ar fi bine s-t. 
faceți. Am citit în presa 
centrală că în unele ju
dețe și localități se va pro
ceda în acest fel.

— Posibil. tn judbțu 
nostru nu avem încă con
diții.

Deci, die Mircea Baie: 
din Cărăstău. asta este si 
tuația; garanția este obli
gatorie, altă cale, vedeț 
și dumneavoastră, nu e 
xistă.

TRAIAN SONDOR

Așa arată după renovare sediul Primăriei și al Consiliului loca! Ccrtej. 
Foto : ANTON SOCACI
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nominalizările. 1 
la fel ca la , 

nu garantează, I 
câștigătoarea * 
Nominalizâ- * ... - > 

I

portul Anual al BERD i 
și va fi distribuit dele- J 
gaților la întâlnirea BERD t 
din 14—15 aprilie 1397.

(BANC POST A FOST NOMINALIZATĂ CA 
FIIND CEA MAI BUNA BANCA DIN

T ROMANIA
Deocamdată, au fost a-» 
nunțate 
Aceasta, 
„Oscar“ 

obligatoriu, 
premiului.
rile vor fi publicate în » 
numărul din aprilie al , 
revistei, alături de Ra
portul

7996. 
i" a- 

anual .premii 
instituții, . un 

„premiu Os-

'-Jt-e-l

— Extensie CTD Deva

telecomunicații: Elaborare 
de exccu-

R.A. ROM TELECOM 
DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA

12.1
w țriviuviutu III imirt.UIIIUIlIt.Upi: 

studiu do fezabilitate, proiect tehnic și detalii

b

I

Revista „Central Euro
pean", editată de trustul 
britanic „Euromoney Pu
blications", a nominali
zat Banc Post pentru 
premiul de „cea mai 
bună bancă din Româ
nia" pe anul 
-„Central european' 
cordă . 
acestor 
fel de 
car" în domeniul bancar.

BANC POST%

vă oferă certifice <îe depozit < j termene opționale de: 7. 15, 30. 60 $î 9(i 

de zile

Aceste certificate de depozit au urmă toarele caracteristici:
sunt titluri de valoare la purtător;
au valori nominale de 500.000-lei, 1.000.000 Iei, 3.000.000 și 5.000.000 lei ; 
dobânda se plătește numai la ma turitatea depozitului ;
după expirarea termenului înscris pe 
pentrti răscumpărarea titlului înainte 
dobânda.

certificat nu se bonifică dobânda ; 
de maturitatea depozitului nu se bonifică

■

Dobânda corespunzătoare termenului de 
Termenul

4I
bI
*I

REANUNTA
ORGANIZAREA LICIT AȚIEKPUBLJCE 

DESCHISA, FĂRĂ PRESELECȚIE
1. Obiectivul licitației : 

.000 linii.
Lucrări de proiectare în

de depozitare 
zile 
zile 
zile 
zile

depozitare este :
Dobânda % an

105
115
130
135
140

BANC POST
o brocd sigură fi sttblli, care asigură protejarea economiilor dumneavoastră !

•“ » -v

Obiecte de proiectare :
1. Extensie CSND Deva
2. Instalare CSND
3. Instalare CSND 

Entitatea achizitoare:
Direcția de Telecomunicații

3. Sursa de finanțare t

I
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I
I
*I
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I
%I
bI
bI
I
I
bI
AI
b 
I
VI
bI
bI
bI
bI
bI
bII
bI
bI 
b I 
bI
*I
bI
bI
*I
«II
bI
bI
bI 
I
I

1> I 
I

I

I

I r

I Puteți
losind îr. a__,______ ___ __ _________

Ilaje frigorifice oferite de firma noastră.
— Vitrine frigorifice

— Asigurăm montajuT și serviciile pentru toate 
tipurile dc instalații frigorifice din întreg județul Hu- 

. nedoara.

Simeria 
Oră știe

RA ROM 
Hunedoara. 
Surso proprii.

I
b

! 4. Organizatorul licitației : Direct: de Teleco-
I tnunicații Hunedoara, localitatea Deva, sir. Libertății nr.

2. TELECOM,

' 2, cod 2700, județul Hunedoara. tel. 054—211042 ; 
| 054—230270, fax: 054230031; 014003319. Telex 7221;
• 72111.
II
•iIbI
bI
bI
bI
i
b
I

5. Termenul limită de depunere a ofertelor : 4. IV. 
1997, ora 15,30 la secretariatul Direcției do Telecomu
nicații Hunedoara.

6. Deschiderea licitației publice : 7. IV. 1997, ora 
9, la sediul Direcției de Telecomunicații Hunedoara.

7. Documentele de licitație se pot procura de la 
Direcția de Telecomunicații Hunedoara, la prețul 
200.000 lei

8 Vizitarea amplasamentului: începând cu 
III 1997, în localitățile Deva, Simeria, și Oră știe, 
soțiți de delegați ai Direcției de' Telecomunicații 
nedoara.

9. Condiții de participare: Pot participa la 
citație numai ofertanți români specializați în lucrări de 
proiectare în domeniul telecomunicațiilor, posesori ai 
acordului actualizai cnllk de Ministerul Comunicațiilor 
'Ord. 58/90, 62 90, 290/92).

I

I
bI
bI
bI
b

| acționarilor la 31 martie 1997.

I........ ' .............. .
b

I
bI
b

1

CONVOCARE

de

21. 
în- 
Hu-

li-

Managerul S.C. „Polidâva“ S.A., cu sediul 
Deva, str. 22 Decembrie, numărul 257, con

voacă Adunarea generală a acționarilor la 16 
aprilie 1997, ora 14,00, la Casa de cultură Deva 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 

în cazul în 
care adunarea nu este -tatu tară, a doua con
vocare are loc în 30 aprilie, la aceeași oră, 
în același loc. Informații suplimentare la tel. 
054/221159, între orele 7—15,00.

in

SOCIETATEA COMERCIALA 
PECO S.A. DEVA

cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, 
bl. 11, parter,

înregistrată Ia registrul comerțului sub nr. 
J 20/235/1991, în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 si a Ordonanței de Urgență nr. 
5/1997,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACȚIONARILOR 

la data de 8 aprilie 1997, la ora 10. 
Locul desfășurării adunării generale este 

Casa dc Cultură a municipiului Deva, cu ur
mătoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune pe \ 
bază de bilanț pentru exercițiul financiar 1996 ( 
și a raportului comisiei de cenzori pe 1996. (

Aprobarea bilanțului și a contului de ■ 
pierderi pentru anul 1996 și re-

*

I I
2. .

profit și pierderi pentru anul 1996 și 
partizarea profitului net.

3. Aprobarea bugetului de venituri 
cheltuieli pe 1997.

Participarea acționarilor la adunarea 
ncrală se face în conformitate cu prevede
rile Legii nr. 31/1990, a statutului societății și ț

4 
i 1I 
j

8. IV. 1997,4

și

NUMAI PRIN MID AL GRUP
S.C. PANIMEX 

DEVA
Cartier Dacia, str Romanilor, nr. 10, let 624092.

i avea în fiecare zi priduse proMpeto, fa
in gospodăria dumneavoastră diferitele uti-

Agregate și compresoare 
Elemente de automatizare 
Freoni și alti aqenți frigorifici. 
Lsigurăm montajul ți serviciile

I
bI
bI
bI
bI
bJ
b-I

• *

I
b>I

* \I
bI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. CHIMICA S.A. ORAȘTIE

Convoacă Adunarea Generală a Acțio
narilor pentru data de 5 aprilie 1997, ora 10, 
la sediul societății, cu următoarea ordine dc 
zi:

1.

2.

3.

4.

5.

Raportul Administratorilor și Cenzo
rilor ;
Aprobarea bilanțului contabil pe am 
1996;
Aprobarea repartizării profitului rea
lizat în 1996;
Aprobarea bugetului de venituri 
cheltuieli pe anul 1997; 
Diverse.

Informații suplimentare la sediul 
ții din Orăstie, str. Codrului, nr. 24, 
ne 054/641250; 641670 — interior 
140.

și

societă- 
telefoa- 
136 sau

Iii. . .
1 a regulamentului C.N.V.M. nr. 8/1996.

i
i
îIî
*

I
I

ge-

*

ț 
A

Ineaoara.
Firma noastră asigură garanția de un an și 10 

| ani de funcționare-

I
I •
(pentru : Germania, Franța, Olanda, Belgia, An- 
J glia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, 
(Austria, Elveția

• asigurări medicale pentru străinătate
• închirieri de autocare pentru excursii 

J în grup, interne și internaționale.
Telefon 23 06 90.

CONSIM DEVA
Piața Victoriei. 2/1 (IPII)

VA OFERĂ
curse regulate cu autocare modeme

I

MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

SIDERMET S.A. CALAN 
Convoacă adunarea generală extraordi

nară a acționarilor la data de t---- -  —
ora 11, la sediul societății, situat in Călan, ț 
str. Furnalistului, nr. 17, județul Hunedoara, \ 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul | 
acționarilor, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului administratoru- 
a bilanțului contabil pe anul 1996, a ra-lui,

portului comisiei de cenzori și a bugetului de 
venituri și cheltuieli.

2. Aprobarea modificărilor statutului so
cietății, conform prevederilor Ordonanței de 
Urgență nr. 5/1997, emisă de Guvernul Ro
mâniei.

3. Aprobarea structurii acționarilor după 
ț aplicarea Legii 55/1995.
I 4. Diverse.
i Documentele referitoare la problemele in-
i cluse .în ordinea de zi, precum și formularele 
/ de procură specială pot fi consultate la sediul 
/ societății. Data limită de primire a procurilor 
' speciale pentru reprezentare în adunarea ge- 
’ nerală este 7. IV. 1997.
i în cazul în care nu sunt îndeplinite con- 

dițiile privind legalitatea adunării generale,
\ aceasta se va întruni in același loc și la a- 
l ceeași oră la data de 22. IV. 1997.

i
I
I 
)
I
l

11 
ț
\

l

I
i

ț

ț

!
I

I
k S.C. SIDERMET S.A.

CALAN
leu sediul in Călan, str. Furnalistului, nr. 17 
* Anunță intenția de a autoriza societatea
Idin punct de vedere al protecției mediului, 

conform Legii nr. 137/1995.
| Sesizările și reclamațiile vor fi depuse la I1 Agenția de Protecția Mediului Deva, in ter

men de 30 zile de Ia apariția prezentului
| anunț.

I 
I 
I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. AGROMEC S.A.

BAIA DE CRIȘ
Convoacă Adunarea Generală Extraordi - 

| nară a Acționarilor în data de 9 aprilie 1997, 
• ora 9, sau în data de 23 aprilie 1997, ora19, în cazul în care la prima convocare nu sunt I îndeplinite prevederile legale, la Căminul I Cultural din Baia de Criș, pentru toți acțio- I narii înregistrați în Registrul Acționarilor, 
i Informații suplimentare la sediul socie-
| tații, telefon 107. (8887)

| S.C. DECEBAL S.A. DEVAI Piața Unirii, b, angajeaza in «
gii un jurist pentru oficiul juridic.

I

Piața Unirii, 8, angajează în condițiile le-

Relații suplimentare la tel. 954/211760,
61, 62, interior 21. (8876)

i

»
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. CUVÂNTUL LIBER J

PSU
PVBiiaiîATe
• Vând urgent aparta

ment amenajat pentru ori
ce activitate. Telefon 
228875.

(8871)
• Vând autocamion Raba 

10 tone, an fabricație 1994. 
Tel. 058/851556.

(8899)
• Vând 2 tone grâu 

Veșnic. nr. 6.

• Vând 
parbrize toate 
rile. Deva, str. 
goș Vodă, 14. 
225075; 2250771

(8878)

și montez 
tipu- 
Dra- 
Tel.

• Cumpăr Citroen Visa 
(avariat;, cu talon. 
Maria, sal 
Brad

• Vând 
rc bună, 
Bocan' Marin. 
Dudești, nr.

Bocan
Dudești, nr. 7, 

(8881)
Dacia 1W0, sta- 

înmatriculată. 
localitatea 
Brad.
(8881) 

bar 
vap

• Vând urgent 
tuneliunul, central, 
corn erei ol bun. terasă Tel-. 
73dsM2 nreln 19—22.

(8892)
• S.C’ Agruscrv SllL 

Bă ia cumpără tăurași rasa 
Băllata românească, greu
tate 180—310 kg. preț ■- 
vanlaj?'* Tel. 672145, a - 
rele 8 -IB.

(8906)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, zahă’ 
ufrodisiac. 01 -6376273.

(8544)
• Vând Mercedes 200 

Diesel, caroserie tip nou. 
9.900 DM Tel 221098.

. (8911)
• \ ând grădină 1 ha 

și <0 ari. Orăștie. (lân
gă llaiir). ltelații tel.

talon, 
rc [ 
rail i

\ and 
. stare 
preț’ 
nr

(8368)
Fiat 125, cu 

de funcțioflâ- 
convcnabll. Be

ii! A.
(8360)

\ ând Dacia 500, sta- 
pcrlcctă, 900 DM, ne- 

caroserie Da - 
completă, și cu* 

viiezc. 600 DM. Infor
mi. 611967.

(8367) 
'itrocn BX 19. 
'), înmatriculat. 
Toi. 651579.

(4054) 
casă în Răcăș- 

InfoYmații tel.

re
goci abil 
cia 1300, 
tie
«nulii

• Vând
■tic, ni J.'i.
71 l.Mâ

(9210) 
casă, depcndin-• \ and

te, gradină 1500 mp, cen
trul vechi. Tel. 068/456921.

(9220)
• I’icnim carnet 

artificier. eliberat
. I.Si i’M Hunedoara — 

va. pe numele Sîrb 
•stanlin. cu 
dentă 384 10.
S.M. Brad ll

de 15 zile de la data pu
blicării.

sunt așteptați la sediul 
firmei, str. Gh. Barițiu, 
nr. 1 A, în spatele restau
rantului Bachus, azi, 26 
martie 1997, orele 10—14. 

(8877)
• Cetățenii satului Dineu 

Mare, comuna Mărtinești, 
angajează cioban, în data 
de 30. III. 1997, ora 16, 
la Căminul Cultural Dineu 
Mare. (83G9)

\
• SC -APROTERRA S.A. 

SIMERIA, str. Depozite
lor, nr. 1, având ca o- 
biect de activitate comer
cializarea și aproviziona
rea cu piese de schimb, 
anvelope, acumulatori pen
tru tractoare, auto și ma
șini agricole precum și 
materiale chimice (îngră
șăminte, carbid, lichid de 
frână și antigcl), anunță 
irtteția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului. Eventua
lele reclamații și sugestii 
sc vor depune la A.P.M. 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25, în termen de 15 zile 
de la data apariției a- 
nunlului.

• S.C COMPLEX RI
VIERA SRL, cu sediul în 
str. Unirii, Orăștie, anun
ță intenția dc autorizare 
din punct de vedere al 
mediului pentru activitatea 
dc alimentație publică, ur
mând a depune docu
mentația necesară la APM 
Deva. Reclamații în 
men de 20 zile de 
apariția anunțului, 
APM'Deva, str. A. 
cu, nr. 25.

(8900)
• SC CRIȘBUS . Ș. A. 

BRAD, str. Goșa, 44, Brad, 
anunță intenția dc avl- 
zaro din punct dc vedere 
al protecției mediului a 
sediului societății situat 
la adresa de mai •.us și a 
Autdgării din Brad, str. A 
Iancu. nr. 1. Eventualele 
sugestii și reclamații vor 
Ii adresate APM Deva, 
sir A. Vlaieu, nr. 25.

(8901)
• S.C. TRANSILVANIA 

GROUP A.P BRAD a- 
nunță că a depus la APM 
Deva documentația p_n-ț 
tru obținerea autorizației 
de mediu pentru următoa
rele obiective situate 
Brad, str. Crinului, 
respectiv :

- >tăiere și 
preparare precum și pen
tru magazin alimentar 
nr 1 măcelărie, situate în 
Brad, piața de alimente ș! 
pentru Night Club, Me
lody, situate pe str. 
Iancu, 38. Reclamații 
sugestii în termen de 
de zile de Ja publicare.

(8896)
• începând cu data 

24 martie 1997, tăriful per 
kg de grâu la moara Do
bra va fi de 250 lei/kg.

(8883)
• S.C. COM RODOSTAR 

SUI. DEVA anunță inten
ția dc autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a maga
zinului Paradis din Dpva, 
bdul D.ecebal, bl. K, par
ter. Toate reclamațiile și 
sesizările sc primesc 
adresa APM Deva. 
A. Vlaicu, nr, 25, 
termen de 15 zile 
data publicării.

DECESE

t

(8890)

• Cu adâncă durere 
soția Anuța și fiii Da
niel, Gosmin, Alis 
anunță încetarea din 
viață Ia vârsta de 63 
de ani .a celui care 
a- 'fost

VASILE SAVESCU 
pensionar, fost maistru 
principal la Aglome- 
ratorul 1, un bun soț 
și tată, om de mare 
puritate sufletească, de 
aleasă omenie, și înal
tă conștiinciozitate. 
Priveghiul se ține la 
domiciliul din Hune
doara, str. A. Iancu, 
nr. 14/31. tel. 724143, 
iar înmormântarea va 
avea loc joi, 27 mar
tie, ora 14. la cimiti
rul Valea Seacă. Veș
nică îți va fi amin
tirea și recunoștința! 
Dumnezeu să te o- ' 
dilincască în pace !

(9225)

• Familia dr. Budău 
P. Gheorghe este a- 
lături de familia Ne- 
delcoviciu Victoria în 
greaua suferință pri - 
cinuită de trecerea în 
eternitate a celei ce cu 
înțelepciune, bună
tate, noblețe sufle
tească ne-a fost un 
model moral

GIZELLA TODOR
Dumnezeu s-o odih

nească I
(8903)

• Profund îndu
rerați, anunțăm ru
delor, prietenilor și 
cunoștințelor moartea 
fulgerătoare a celei 
care a fost cea mai 
bună mamă și bunică

GIZELLA TODOR 
înmormântarea are 

loc azi, 26 martie, 
ora 15, de la casa 
mortuară. Familia în
doliată.

.(8907)

AV.W.W.W.W.-.V.VZW.W.V.WZ.WZ.V.V.V.’A'
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4

ter- 
la 

la 
Vlai-

în 
nr. 4, 

centru • do 
centru de

A. 
«I
30

de

Direcția Regională Poștă Timișoara in
formează publicul că un număr însemnat de 
oficiî poștale urbane din Timișoara, Arad, 
Deva, Reșița, dar și oficiile poștale din mediul!1-------- — ■ • - — • . - •;î rural din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin 

;își Hunedoara preiau spre vânzare de la titu-
• 1 - . «w r J -4- 1 A —1 * 1 <“v I 91 V

::
:> INTERNAȚIONAL S.A. BUCUREȘTI și 
jjse află expusă în holul oficiilor poștale care 
I; execută această operațiune.

Apelați cu încredere
■ isalariații poștali desemnați pentru această ac- 
r

< MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE
„MERCUR" S.A. BRAD

p

I

j narilor, la sfârșitul" zilei de 31. III. 1997.
5 doua convocare în 19. IV’. 1997, ora 10,
< același loc. Informații la tel. 054/650968.
Ș (6646)

ilari Certificatele de Acționar la prețurile din
• lista întocmită săptămânal de S.C. ACTIVE 

care

Apelați cu încredere la această ofertă,

tivitate vă stau la dispoziție.

Convoacă adunarea generală a acționa -VUIKUULO tlllllllUlVU — -

îrilor, la data de 5. IV. 1997, ora 10, în sala;. 
! cinematografului „Zarand“, din Brad, pentru 
toti acționarii înregistrați în registrul acțio- , .... _. — .----

in $

i
I

MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE 
„AVRAM IANCU" S.A. BRAD

Convoacă adunarea generală extraordinară 
a acționarilor la data de 12. 04. 1997, ora 
10,00. în sala cinematografului Brad, pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul acționa
rilor la sfârșitul zilei de

A doua convocare în 
ora 10,00, în același loc.

Informații la sediul 
054/651826. ’

31. 03. 1997.
data de 26. 04. 1997.

societății sau Ia tel.

I
» >

I
I
IMANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE 

„ZARANDTRANS" S.A. BRAD 
Convoacă adunarea generală ordinară a 

acționarilor la data de 30. IV. 1997, ora 10, 
la sediul societății din Brad, str. Vânătorilor, 
nr. 47, județul Hunedoara, pentru toți acțio
narii înregistrați în Registrul Acționarilor, Ia 

| sfârșitul zilei de 29. IV. 1997. în cazul în
care, la data de mai sus anunțată, adunarea | 

I ntt va fi statutară, aceasta se amână pentru 
data de 14. V? 1997, la locul și ora mențio
nate mai sus. Procurile de reprezentare pen
tru prima adunare generală 
diul .societății, până la data

Informații suplimentare 
ții, tel. 054/(>51310, fax

| orele 7—10.

I

I
I
I
I
I

I
I

I

I

se depun la se - 
de 29. IV. 1997.
la sediul societă- 
054/650778, între

(8893)

I
I
I

I 
I*I
I
I
I
i
i
i
I
I
I
I
I
I

I
DIRECȚIA SILVICĂ DEVA 

cu sediul in Deva, str. Titu Maiorescu, 
nr. 2, organizează, în zilele de 

14 și 21 aprilie 1997
I
*I
I
I
I
♦I*I
»I

pentru :
1. VÂNZAREA MASEI LEMNOASE PE 

PICIOR DIN PRODUCȚIA ANULUI 1997. Pot 
participa toți agenții economici care sunt a- 
testați, potrivit H.G. nr. 342/1995, pentru ex
ploatarea lemnului și care nu au debite res
tante față de Direcția Silvică și ocoalele sil
vice din subordine.

Licitația este deschisă si va începe la ora 9.
2. VÂNZAREA MATERIALULUI LEM

NOS FASONAT (bușteni pentru derulaj; buș
teni pentru gater, lemn pentru construcții; 
lemn mărunt^ in condiția : loco drum auto 
forestier.

Licitația este deschisă și va începe la or
12. Pot participa agenți economici care nu au 
debite față de noi, precum si persoane fizice.

3. PRESTARE DE SERVICII DE EXPLOA
TAREA LEMNULțJI, Ia care pot participa 
agenții economici atestați, care posedă dotare 
corespunzătoare.

Licitația — deschisă va începe la ora
13.

4. PRESTARE DE SERVICII DE TRANS
PORT MATERIAL LEMNOS din pădure la 
depozite, la care pot participa persoane 
zice și juridice, care au în dotare mijloace 
transport specifice 
troliu).

Licitația este
14.
5. PRESTARE

I
I
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S AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"3- Pentru a economisi timp și bani pu- 

iteți publica anunțuri de mică și mare pu- 
'^blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- 

ițiile publicitare din : j • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
Șdin str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea S Tribunalului județean); — la chioșcul din 
>CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-ț 
izinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR-> 
ȘTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz i 

„Orizont"). 5
• HUNEDOARA, pe bdul Dacia ffe/.Ș j 7/6926). >

? • BRAD, strada Republicii (tel.i
<650968), la sediul S.C. „MERCUR". J î • ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- Ș 
igazinul „Palia". * Ș
> • HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1Sj'in spațiul secției foto). Telefoane : 770367. j Ș770735. . j
< Agențiile ziarului nostru asigură, la'i îtaxe rezonabile, publicarea cu maximă > 3promptitudine a tuturor anunțurilor dej 

și mare publicitate: 5

(peridoc, platformă

deschisa și va începe
ora

fi
de 
cu

la
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de 
de 

De- 
Con-

nr. de cvi - 
încadrat la 
declar nul.

(4053) 
garsoniera.

16,
• închiriez

A' ,i IlomanilOr, bl. 
«c 2 ap.9 38.

• Caut 
sonicră 

' camere), 
■ Tel.

(8902) 
dc închiriat gar- 
(apartament 2 

zi .nâ centrală
612032

pe 
str.
în 

de la

deschisă și va începe la

(8898)
Schimb garsonieră 

■.ridate București cu 
dar Deva. Telefon 
"" (8888)

S.C Ely SRL Deva 
ci gestionar (băr- 

ii experiență în co- 
■’ vârsta 

șofer
•, c ia C. vârsta maxi- 

tft ani ; facturistă 
xecriență, vârsta ma- 

.1 unt Doritorii

fasonat, licitații se vor mai
12 și 26 mai și 9 și 23

maximă 35 
profesionist,

(8889)
ELU- 
nnun-

• S.G. IMIÎX 
GANT SRI. DEVA 
ță intenția dc autorizare 
din punct de vedere al 
protecției mediului a ma
gazinului . S.G. Knex Ele
gant SRL din Dsva. str. 
22 Decembrie, bl. A 1, 
parter. Toate' reclamațiile 
și sesizările se primesc pe 
adresa APM Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, In termen

de 
și

DE SERVICII DE TRANS
PORT MATERIALE DE CARIERA, BALAS
TIERA ȘI MATERIAL ANTIDERAPANT, pe 
drumurile forestiere. Pot participa persoane 
fizice și juridice care au în dotare mijloace 
adecvate pentru încărcare—descărcare și trans
portul acestor materiale.

Licitația este 
ora 14.

Pentru lemnul 
ține și in zilele de 
iunie, ora 9.

Taxa de participare la licitație este 
100.000 lei, pentru persoanele juridice 
50.000 lei pentru persoanele fizice.

Garanția este de 10 la sută din prețul 
| de pornire a licitației, pentru licitațiile de la 
! pozițiile 1 și 2.

Relații se pot obține la sediul nostru și 
* ocoalele silvice din județ. Telefoane : 224599, 
| 224649, 622481.
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