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„Nu mai este loc de dat înapoi!“
Prezent zilele trecute în 

județul nostru, domnul 
Dan Nicolae Pîrvu — se
cretar de stat în Ministe
rul Muncii și Protecției 
Sociale, șeful departamen
tului șomaj și reconversia 
forței de muncii, a avut 
amabilitatea să răspundă 
în exclusivitate pentru ,,Cu- 
vântul liber", la câteva 
întrebări:

— Die ministru, refor
ma s-a reimplantat în Ro
mânia ca o necesitate vi
tală. Principala ei com
ponentă — restructurarea 
economică aduce cu sine 
și o realitate dureroasă, 
o rată ridicată a șomaju
lui.' La ce nivel aprecia
ză guvernul această rată 
până la sfârșitul anului 
1997 ?

— Părerea mea este că, 
dacă agenții economici vor 
înțelege că nu mai este 
loc do dat îriapoi și vor 
face tot posibilul pentru 
a înfăptui cu adevărat 
restructurarea, într-un an.

un an și 8 luni se va produce 
redresarea economică. Do 
la acest moment, se vor 
crea noi locuri de muncă.

Până la sfârșitul aces
tui an, Guvernul estimează 
o rată a șomajului de 11— 
12 la sută, ceea ce în
seamnă 1—1,1 milioane

ceasta se va redresa, va 
deveni mai repede înalt 
productivă și eficientă, va 
permite și' o protecție so
cială eficientă. Aș vrea 
să menționez că finanța
rea pentru protecție so
cială a tuturor categoriilor 
defavorizate este în în-

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU 
„CUVÂNTUL LIBER"

de șomeri. Faptul că cineva 
și-a asumat răspunderea 
deblocării reformei trans
mite, cred eu, un mesaj 
sănătos poporului.

— Credeți că România 
își poate permite menține
rea unei asemenea ..arma
te a muncii" în rezervă 
cu asigurarea linei pro
tecții sociale corespunză
toare ?

— Tot cc se referă la 
protecția socială și cali
tatea el depinde de sta
rea economici. Dacă a-

..tregime internă. Finan
țarea externă este desti
nată exclusiv programelor 
de i econversie a forței de 
muncă, altor programe de 
această natură.

— Sub aspectul forței 
de muncă. Valea Jiului 
prezintă după părerea dv 
vreo specificitate ?

— Valea Jiului repre
zintă un potențial deose
bit. inclusiv din punct de 
vedere uman. în vederea 

asigurării succesului restruc
turării minerilor nu li

s-a transmis un mesaj 
clar. Disponibilizarea în 
acest sector va surveni 
doar în cazurile unde re
dresarea economică nu va 
fi posibilă. Minerilor tre
buie să li se explice că 
este în' avantajul sănătă
ții și calității vieții lor să 
se antreneze în activități 
economice de suprafață.

— Die ministru, se te
me Guvernul de mișcări 
sociale de amploare ? Dacă 
da, cum își propune să 
le dezamorseze ?

— Guvernul nu se te
me de mișcări sociale de 
amploare, pentru că me
sajul despre reformă, trans
mis poporului, după toa
te semnele, a fost bine 
recepționat. Și apoi; noi 
nu am venit la guverna
re pentru privilegii, ci 
pentru sacrificii. Faptul 
că am declanșat reforma, 
ne dă speranțe.

— Vă mulțumim !

Șansele apiculturii nu mai
După întrevederea ce a 

avut loc săptămâna trecu
tă între dl Emil Gonstan- 
tinescu și reprezentanți ai 
agricultorilor (respectiv dl 
Adrian Rădulescu — Aso
ciația Fermierilor, dl Vic
tor Surdu . PDAR și dl 
Gheorgho Predllă — Fe
derația Agricultorilor Pri
vatizați) s-alt desprins o 
serie de probleme esen
țiale de care depinde ho
tărâtor soarta agriculturii 
românești în acest an și 
în perspectivii Cu acest 
prilej au fost aduse în a- 
lenția președintelui țării 
marile necazuri cu caro 
se confruntă producătorii 
agricoli, totodată făcân- 
du-se o serie de propuneri 
pentru ca șansele agricul
turii să nu mai fie ratate 

în legătură cu dota de 
probleme adresată și cu 
comunicatul adoptat, dl 
Gheorghe Dreghici ne-a 
făcut câteva precizări. în
tre altele,, s-a subliniat — 
remarca interlocutorul — 
că actualul guvern, în ur
ma întâlnirilor cu parti

Manageri cu duiumul, 
management pe apucate

Reforma, restructurarea 
și privatizarea în econo
mie, aflate acum în plin 
proces de implementare, au 
impus in prim-plan figura 
managerului. Indiferent de 
profilul, dimensiunile și 
denumirea firmei pe care 
o conduce, indiferent că se 
numește președinte, direc
tor general sau executiv, 
ori simplu șef, managerul 
reprezintă, în condițiile e- 
conomiei de piață, figura 
centrală, omul ale cărui 
trăsături și stil de condu
cere influențează decisiv 
realizările firmei. Tocmai 
de aceea și la noi. la fel 
ca în lumea economică oc
cidentală, se acordă mana 
gerilor o atenție specială. 
Sau, cum se spune, toată 
lumea este cu ochii pe ei.

Grea întreprindere să-i 
ai în ziua de azi în vizor 
pe toți managerii. Și aceas
ta datorită, în primul rând, 
faptului că numărul lor a 
crescut exploziv. Sunt as
tăzi manageri cu duiumul, 
Atât de mulți încât, în 
comparație cu ei, directo
rii întreprinderilor și cen
tralelor existente până mai 
ieri, par o grupă de „șoimii 
patriei" pe lângă un batalion 
de cătane în pas de defi
lare.

Multiplicarea asta nu s-a 
făcut prin vreo donare gen 

. „Oaia Dolly", ci este c- 
! fectul păgubos al unei legi 
! slute, care a permis spar- 
' gerea într-o puzderie de 
1 firmulețe a unor întreprin- 
j dori temeinic structurate 

organizatoric și cu o pres- 
i tăție economico-financiară 
; respectabilă. Apoi, în pa

ralel cu aceasta și cu con
cursul FPS și FPP — care 
au dominat aproape exclu
siv adunările generale ale 

, acționarilor și consiliile de 
1 administrație — chiar în 
I cadrul vechilor unități s-a 
j îngăduit cu ușurință crea- 
! rea de noi posturi de con- 
' ducere care s-au dovedit

apoi inutile, departe de a 
Sauce plusul de efect be
nefic care să justifice atât 
posturile în sine cât și sa
lariile barosane ’consuma
te pentru ele.

îmbulzeala de manageri 
n-a determinat — aȘa cum 
fals s-a crezut și s-a spe
rat — introducerea și gene
ralizarea managementului 
modern în organizarea, 
conducerea și gestionarea 
activității unităților. Ba, 
dimpotrivă, aproape peste 
tot sar violent în ochi mul
titudinea și gravitatea e- 
rorilor și gafelor care se 
•manifestă amplu și acut 
în realizarea actului ma
nagerial. Iar consecințele 
se văd în situația grea în 
care se zbat mai toate so
cietățile comerciale cu ca
pital integral sau majori
tar de stat.

Ce-i. drept, unii mana
geri și-au conceput „origi
nale" planuri și' au pur
ces rapid la...modernizare, 
Au schimbat plăcuța „di
rector" de pe ușa capito
nată a cabinetului cu alta 
aurită de „manager gene- 
ral" și și-au tras cărți de 
vizită poleite pe... măsu
ră. Pe masa lor de lucru, 
în locul unde, pe vremuri, 
tronau zâmbărețe portrete
le „genial’lor conducători", 
stau astăzi pagerul și „pi- 
siul". Iar de la secretarial 
a dispărut ochelarista uza
tă sau aflată în prag de 
pensionare, locul ei fiind 
luat de o ființă mereu șu- 

. râzătoare, îngropată în bi
rotică și îmbrăcată din cap 
până-n picioare într-o ju
ma’ de metru de material.

Spoiala asta de... moder
nitate nu poate însă mas
ca nimic din realitățile 
crude existente în respec
tivele unități, deși se mi
zează insistent pe zicerea

LAURENTIU V1SKI
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dele heparlamentare 8i 
organismele societății ci
vile. s-au luat unele mă
suri care, din păcate In
să, nu au corectat erorile 
și abuzurile fostei guver
nări, ci au amplificat sta
rea de confuzie, de incer
titudine și panică în rân-

Discuție cu 
dl GHEORGHE 

DREGHICI, 
președintele organizației 

județene a PDAR

cîul specialiștilor agricoli 
și al țăranilor proprietari 
dp pământ. S-a afirmat 
că reprezentanții agricul
torilor se pronunță pen
tru reformă, dar nu ori
cum înfăptuită, ci cu do
rința de a evita adâncirea 
crizei în domeniul securi
tății alimentare a popula
ției. în context, s-a rele
vat că, în această primă
vară, sunt de îhsămân-

oot fi ratate
țat 6,5 milioane ha, din 
care 2 milioane mai tre
buie să fie și arate, toto
dată existând îngrijorarea 
că slabele resurse alocate 
în acest scop vor conduce la 
transformarea țării noas
tre mai degrabă într-o 

piață de desfacere. Calculele 
efectuate arată că prin ne- 
cultivarea a 2-3 milioane ha, 
se pierde o recoltă dc 9 
milioane tone cereale, re
prezentând echivalentul a 
cel puțin 1,5 miliarde USD, 
adică 3 tranșe de împru
mut ale FMI. De aseme
nea, s-a exprimat deza
cordul cu faptul că s-a ac
ceptat diminuarea rezer- 

’ vei dc stat la numai
350 000 tone grâu anual, 
ceea ce asigură abia con
sumul urban, pe timp de 
2 luni, în vreme ce rezer
va sg știe că a fost tot
deauna de 1,4—1,5 milioa
ne tone.

A consemnat 
NICOLAE TtRCOU

(Continuare în pag. a 2-a)
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0 Culmea rasismului: să bei whisky
Black & White" în pahare separate.

> VREMEA J 
J Vremea se menține ră-jf 
\ coroasă și în general in-;! 
ț stabilă. Cerul va fi mail) 
S mult noros. Pe alocuri?" 
■■vor cădea ploi ce vor'!
■ J avea caracter de averse. ■ J

Vânt slab la moderat, )■ 
J; cu intensificări temporare)!
■ (la munte. Temperaturile ■)
■ ■sunt cuprinse între 0—15î[
$ grade C. J
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Fereastră senină în mijlocul suferinței
Prezența la un simpo

zion medtcal-crcștin a me
dicilor c ceva firesc. Ine
dită a fost postura, la 
simpozionul „Omul trup 
și suflet", a unora din
tre medicii invitați, ca 
iubitori și creatori de 
artă.

Dl conf. univ. dr Geor
ge Petrescu dc la uni
versitatea clujeană a a- 
dus la Deva patru ta
blouri cu flori, reunite 
sub genericul „Flori de 

----- pj pa-
■

■ Sf. Gheorghe". Pe

noul dumnealui, la loc 
de cinste, 
un disc 
mase, 
Muntele 
soTelief 
turalețe" 
toate
Sfântul Gheorghe. Pe pa
nourile alăturate au fost 
prezente tablouri din 
creația soților Dumitraș- 
cu, de asemenea medici 
clujeni, tn fața lor, pri
vitorul încerca un sen
timent de admirație.

erau expuse 
gravat din Da. 

o icoană de la 
Athos și un ba- 
„realizat cu na

de un amator, 
înfățișându-l pe

știind că pensula a fost 
mânuită de amatori în 
ale picturii și, în același 
timp, o senzație 
curie, ca în fața 
lucru armonios.

Nevoia de a 
medicilor, obligați sâ fie 
mereu în contact cu su
ferința omenească, a fost 
foarte plastic motivată 
de dl Petrescu. ,,Medicii

de bu- 
oricărui

picta a

VIORICA ROMAN

(Continuare în oag. a 2-a) ;!
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Aspect din expoziția „Fereastră senină în mijlocul suferinței’'.
Foto ; ANTON SOCACI
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Șansele agriculturii nu 
mai pot fi ratate

(Urmare din pag. 1)

în altă ordine de idei, 
s-au abordat aspectele ce 
vădesc slaba pregătire a 
condițiilor pentru campa
nia agricolă de primăva
ră, existând pericolul ca 
peste 45 000 tone sămân
ță de cartofi să rămână 
necultivată. în vreme ce 
se întrevede o lipsă acu
tă în toamnă la acest pro
dus. fiind obligați la im
porturi. Nici la celelalte 
culturi nu există o situa
ție prea bună. Reprezen
tanții agricultorilor au a- 
firmat. în același timp, că 
nu sa mai poate manifes
ta indiferență față de 
soarta complexelor de 
porci și păsări, lichidarea 
acestora constituind o 
pierdere irecuperabilă pen
tru zootehnia și agricul
tura țării noastre. Toto
dată. efectul distrugerii 
multor plantații vitipomi- 
cole se resimte din plin, 
stoparea declinului nece
sitând corectarea abuzuri
lor șl greșelilor în apli
carea Legii 18/1991.

Potrivit celor spuse de 
către dl Dreghici, s-au fă
cut o serie de propuneri 
menite să susțină un pro
gram realist și viabil pen
tru o agricultură durabi
lă. astfel încât să fie re
cunoscută și valoarea mun
cii specialiștilor și a pro
ducătorilor agricoli, având 
în vedere că, până acum, 
în numele economiei de 
piață protecția socială s-a 
făcut doar pe seama a- 
Igrioulturii. Iată, succint, 
câteva dintre propuneri o 
motorina folosită pentru 
agricultură să fie scutită de

taxa de 20 la sută, deoare
ce arăturile și celelalte lu
crări nu se fac pe asfalt; • 
întrucât cheltuielile ne
cesare însămânțării u- 
nui ha, la prețurile 
actuale, se ridică la circa 
1,2 milioane lei, iar cele 
550 de miliarde alocate de 
guvern agriculturii nu re
prezintă decât 55 000 lei/ 
ha, este necesar ca statul 
să susțină cu minim 500 000 
lei/ha lucrările agricole în 
acest an. diferența fiind 
suportată de către țărani; 
• pentru a-i ajuta real
mente pe producătorii a- 
gricoli, este nevoie să se 
aloce cel puțini 3 500 mi
liarde lei agriculturii, do
bânda fiind nu de 80, ci 
de 15 Ia sută. în reparti
zare implicând primăriile 
și specialiștii de la centre
le agricole; o sub nici un 
motiv nu se poate îngă
dui dispariția fermelor de 
selecție pentru porci și 
păsări; • pentru a nu im
porta grâu, cantitatea ne
cesară consumului curent 
se poate acoperi prin scoa
terea ei de la rezerva de 
stat; o să fie aduse co
recturile necesare la Le
gea 18/1991. avându-i în 
vedere pe acționari, pe ti
nerii Cp se stabilesc la sa
te și pe specialiștii care 
doresc să-și înființeze fer
me model, analiza respec
tivă vjzând totodată pă
durile și pășunile.

încrederea reprezentan
ților agricultorilor este a- 
ceea că mesajul lor a fost 
receptai corespunzător, pen
tru ca șansa agriculturii 
să fie fructificată cu fo
los. pentru toți locuitorii 
acestei țări.
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Șapte păcate — Mâții
Aud pași repezi și apă

sați pe coridor ce se o- 
presc aproape.

Ușa se deschide brusc 
și este dată de perete cu 
zgomot puternic, ii văd 
fața palidă și încruntată, 
cu ochii tulburi ce par că 
vor să ucidă tot ce este 
viu în calea sa. Cuzele 
sunt albe și subțiate, nări
le lărgite și respirația-i

Clepsidra)
seamănă mal mult a șu
ierat. Mâinile îi tremură 
și pumnii-i se încleștează 
pe spătarul scaunului din 
fața mea. Ca o grindină 
cad peste mine cuvintele 
lui usturătoare și glasul 
răgușit șuierând ca un 
șarpe uriaș. Știu, calmul 
meu îl enervează și mai 
mult, dar a riposta acum, 
a căuta o explicații ar fi 
inutil și nici nu mi-ar da 
ocazia să ajung sâ spun

ceva, cuvintele curg din 
el ca dintr-un vulcan. Re
proșuri, învinuiri, amenin
țări și apoi se descarcă 
asupra unui pahar aflat 
pe masă, ce zboară în vi
trina bibliotecii și apoi 
scaunul se face surcele in 
lovirea lui de biroul din 
fața mea. O scrumieră 
sparge un geam și toate 
foile de pe masă sunt îm
prăștiate prin cameră, se 
mai răstoarnă un 'fotoliu 
și măsuța de cafea. În
cerc să-mi păstrez calmul 
spunându-mi că nu va în
drăzni să mă lovească, 
ceea ce nu e sigur... Fa
ce un pas spre mine... 
Pentru o clipă îi susțin 
privirea tulbure și plină 
de ură, mă tem...

Se răzgândește : — „La
să că vezi tu

Ieșind trântește ușa, cade 
un tablou și o bucată, de 
tencuială.

Se lasă o liniște dure
ros de apăsătoare.

INA DELEANU

„Fereastră senină în 
mijlocul suferinței"

(Urmare din pag. 1)

caută expresia de fru
mos, de fereastră des
chisă în mijlocul sufe
rinței, care-i ajută. Me
dicina e un studiu com
plex, în care existența 
materială se îmbină ar
monios cu cea spirituală. 
Nevoile spirituale îl con
duc pe medic la aceste 
împliniri. Pe lângă gri
ja pentru sănătatea u- 
mană, grija pentru ex
plorarea în sjera spiri

tuală întărește echilibrul 
trup — suflet".

întrucât la manifesta
re a reprezentat și Liga 
contra tabagismului, dl 
Petrescu a expus in ul
tima zi și afișe și dese
ne despre ravagiile pe ca
re le face fumatul. Tot 
în același scop a reali
zat broșura „Tabagismul 
și remediile sale", cât și 
o cărticică de colorat 
pentru copii, aprigi lup
tători împotriva fumatu
lui.

Mi ta și fals de 
documente

Conform unul comuni
cat al Inspectoratului de 
Poliție al județului Hu
nedoara, polițiștii din mu
nicipiul 'Brad cercetează

oane lei, reprezentând pri
me ce trebuiau plătite 
crescătorilor de vite. (S.B.)
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CONSIM DEVA
I Piața Victoriei, 2/1 (IPH)

! VA OFERĂ

‘ • curse regulate cu autocare modeme
I pentru : Germania, Franța. Olanda, Belgia. An- 
« glia. Danemarca, Suedia, Spania, Italia, 
| Austria, Elveția

• asigurări medicale pentru străinătate
• închirieri de autocare pentru excursii 

| în grup, interne și internaționale.
: Telefon 23 06 90.

S.C. „APROTERRA" SA. SIMERIA
î Distribuitor autorizat al ISAMA Sfântu 

| Gheorgne,

(vinde la prețul producătorului en gros și 
w en detail cutii de viteză AK5; AK6 și piese 

1 de schimb pentru acestea si componente punte 
! față pentru Saviem si Raba. Tel. 054/^60424; 
| 660966.
•

în stare de libertate pe 
Ioah Cornel Ciofllca, de 
50 de ani, doctor Ia Dis
pensarul Veterinar din 
Crișcior. Cioflica a pretins 
și a primit în cursul anu
lui 1996 sume de bani ce 
totalizează aproximativ 1 
milion de lei de Ia maț. 
mulți carmangieri de pe ra
za comunei, pentru a a- 
viza sacrificarea de ani
male. Doctorul veterinar 
este cercetat pentru să
vârșirea infracțiunii de 
luare de mită pentru care 
riscă' O pedeapsă cu închi
soare de la 3 la 12 ani și 
interzicerea unor drepturi.

Tot la Brad este cercetată 
în stare de libertate Ma
ria Chiroiu, de 52 de ani, 
din localitate, pensionară. 
Lucrând ca inginer lg Ca
mera Agricolă din comuna 
țBuceș, Maria Chiroiu a 
falsificat în perioada 
1994—1995 mai multe do
cumente. în acest fel și-a 
însușit suma de 2,6 mili-

Djc.i intri in această clădire uu se știe sigur uude ajungi!
Foto. ANTON SOC,M I
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6,00 România, ora 6 fix;

8,30 . Cei din Mogador
(s); 9,20 Santa Barbara
(r); 10,00 Știri ; 11,00 Un 
cântec, o floare...; 11,40 
Cafeneaua literară; 12,05 
Andrea Celeste (r); 12,55 
Ritmuri muzicale; 13,05 
Desene animate; 14,00 
Știri ; 14,10 1001 audiții ; 
15,00 TVR Cluj-N.; 16,35 
Desene animale; 17,10 
Viafa școlii; 18,00 Roata 
norocului; 18,20 Fotbal i 
Lituania — România (C.E.); 
20,20 Jurnal; 21,20 Trei 
culori : Alb (film, Franța); 
23,15 Pleiade ; 0,35 în
tâlnirea de la miezul nop
ții-

C TVR 2 ]
6,00 TVM. Telematinal;

8.30 Desene animate; 9,00
Ora de muxică; 10,00 Lu
mină din lumină; 11,00 Ca
leidoscop — satelit; 13,10 
Savannah (r); 14,00 Trans- 
focator ; 15,00 Desene
animate; 16,00 Ritmuri 
muzicale; 16,20 Top Model 
(s); 17,15 Tribuna parti
delor parlamentare; 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30
Emisiune în limba ma
ghiară; 21,00 Credo ; 
22,00 TVM. Mesager ;
22.30 Santa Barbara (s); 
0,00 Muzică.

liniștit (r); 9,45 Sport la
minut ; 1 00 Cine este
șeful ? (sj; 11,15 Spi
talul de urgență (s); 12,00 
Accapulco Heat (s); 12,55
Știri ; 13,00 Terapie în
grup (film, SUA); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s) ;
17.30 Robocop (s); 18,15
Sport la minut ; 18,30 Știri; 
19,00 Știi și câștiqi! (cs);
19.30 Știrile Pro TV; 20,00 
O altă femeie (film, SUA); 
22,00 Serial. • Familia 
Bundy ; 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,15 Față în 
față cu I. Șerbănescu ;
0,30 Sport Ia minut.

13,00 Dincolo de realita
te (ș); 14,00 Șdri; 1<25
Nash Bridges (r); 15,10
Sparks (r); 15,40 Meda
lion ; 17,00 Știri ; 17,10
Iluzii (s); 18,00 Desene
animate ; 18,30 Totul
despre Guvern; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observa
tor ; 21,30 Lincoln (film, 
SUA — partea I); 23,20
Milionarii de la miezul 
nopții.

(PEVASA)^

[antena 1)
7,00 Știri • Revista 

presei ; 7,15 Văduva (r);
10,30 Viața în trei (serial); 
11,00 Știri ; 11,10 Iluzii
(r); 12,00 Curcanii (s);

10,00 Obiectiv (r); 10,15 
Documentar; 11,15 Strada 
tinereții; 12,15 Film artis
tic (r); 13,45 Videotext;
19,00 Obiectiv; 19,15 Do
cumentar; 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Top 10; 22,00 Film
23,30 Obiectiv (r); 23,45
Videotext.

țPRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne

9
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AZI IN PRELIMINARIILE C M

Lituania — Romania
La interval de numai noștri vor avea de în- 

4 zile, reprezentativa fruntat - o echipă mult 
noastră de fotbal sus- mai bine cotată, in grupa 
ține a 5-a partidă din a Vlll-a. Nu ne îndoim 
preliminariile Campio- de victoria fotbaliștilor 
natului Mondial de fot- noștri, care le-a netezit 
bal, ce se va desfășura mult drumul spre califi- 
azi, la Vilnius, intre care.
Lituania și reprezentati- Tot azi, in această 
va noastră de fotbal. Du- grupă, are loc și parti- 
pă meciul de „antrena- da Macedonia — Irlanda, 
ment" de sâmbătă, cu Nouă ne-ar conveni o 
Liechtenstein, tricolorii victorie a gazdelor. fS.C.)

I

DIN 6 APRILIE ÎN DIVIZIA C
ASA AURUL BRAD — MIN. LIVEZENI, ar

bitri: Tiberiu Nistor, Mireea Brândușe și Daniel 
Lada. Obs. Milu Buc.uman.

CONSTRUCTORUL 1 
RUL ANINOASA, arbitri: ’ 
dor Sava și Ionel Adam. Obs. loan Simion.

CASINO ILIA — CFR MARM. SIMERIA, ar
bitri: Petru Zfrue. Florin Bulgaru și loan Dandreia. 
Obs. Mireea Faur

MINERUL BARBATENl — MINERUL ȘT. 
VULCAN, arbitri : Vaslle Capotescu, Daniel Ilincea 
șt Virgil Gbeorghe Obs, Dorel Târsa.

MINERUL TELIUC — JIUL PETRILA, arbi
tri: Adrian Radu, Eugen Palko și Emil Mnnteanu. 
Obs. Alexandru Groza.

MINERUL GHELARI — VICTORIA CALAN, 
arbitri: Zoltan _ Gergely, Aurelian Lagu și loan 
Clinei. Obs. Lazăr Kelemen.

FAVIOR ORAȘTIE — METALUL CRIȘCIOR, 
arbitri: Ionel Cârstea. Florin Iacob și Remus Azam- 
firei. Obs. Ilie Ștefănită.

UTILAJUL PETROȘANI — DACIA ORAȘTIE. 
arbitri: Claudiu Strein, Andrei Csiki și Ovidiu Chi- 
for. Obs. Nicu Stanciu.

I 
ARBITRII SI OBSERVATORII ETAPEI | 

DIN 6 APRILIE ÎN DIVIZIA C |

I 
!

hunedoara — mine- ț 
Valentin Gavrilâ, Teo- I 
lie In»in Qirninn

I 
■i

I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

1 
L I

I I
I 

4 1 
GLORIA GEOAGIU — REC. BAClA, arbitri : i 

Silviu Medrea, Adrian Costea și Adrian Boldor. . 
AVÂNTUL ZDRAPȚJ — CIF ALIMAN BRAD, ' 

arbitri: Liviu Precupaș, Darius Stanca și Daniel ț 
Pântecean. I

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
MEC. SANTANDREI — FORESTA ORAȘTIE, 

arbitri: Daniel Iiaidiner, Beniamin Popescu, C-tin 
Dănilă.

RETEZATUL HAȚEG — SANTOS BOZ, arbi
tri : Gheorghe Emilian, Marin Paralițâ și Ion Fi- 
Mpoiu. Obs. Mireea Pădurean.

UNIREA VEȚEL — VICT. DOBRA, arbitri : 
Marin Ormenișan, Valentin Iacob și Claudiu Pe
trie. Obs. Doru Toma.

FOTBAL START DEVA — GLORIA BRETEA 
ROMANA, arbitri. Daniel David, Traian Melha și 
Nicu Pândărelu. Obs. Achim Nechit.

Pagină realizați de 
SABIN CERBU

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
REZULTATELE ETAPEI DIN 30 MARTIE : Fo- 

resta Orăștie — Recolta Băcia 0—3; CIF Aliman 
Brad — Gloria Geoagiu 7—0; Minerul II Ghelari 
— Avântul Zdrapți 3—1; Victoria Dobra — Fot
bal St. Deva 2—1; Santos Boz — Unirea Vețel 1—2; 
Mec. Sântandrei — Retezatul Hațeg 1—2. Gloria 
Bretea R. a stat.

CLASAMENTUL
1. Gloria Bretea Ro. 14 10 2 2 56—18 32
2. Mecaniz. Sântandrei 15 10 1 4 46—27 31
3. Retezatul Hațeg 15 9 1 5 32—29 28
4. Fotbal Start Deva 15 8 2 5 35—32 26
5. Minerul II Ghelari 15 8 0 7 38—28 24
6. Foresta Orăștie 15 7 1 7 32—29 22
7. Avântul Zdt apțl 15 8 2 7 34—38 28
8. Unirea Vețel 15 5 5 5 23—30 20
9. CIF Aliman Brad 15 6 0 9 30—38 18

10. Victoria Dobra 14 5 1 8 30—38 16
11. Santos Boz 14 5 0 9 •>4—38 15
12. Gloria Geoagiu 15 5 0 10 23-45 15
13. Recolta Băcia 15 3 2 10 23-44 11

DIVIZIA C —JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI DIN 30 MARTIE: Vic

toria Călan — Favior Orăștie 2—0; Jiul Petrila — 
Min. Ghelari 2—0; Min. Șt, Vulcan — Min. Teliuc 
6—I; Min. Aninoasa — Casino Ilia I—0; Min. Li- 
vezeni — Constr. Huned. 0—3; Dacia Orăștie _
Aurul Brad 0—5; Met. Crișcior — Utilajul Petro
șani 5—1’ C.F.R. Marmosim Simeria — Min. Băr- 
băteni 3—I.

CLASAMENTUL
1. Aurul Brad 20 17 1 2 72— 12 52
2. Constr. Huned. 20 15 3 2 65— 20 48
3. C.F.R. Marm. Sim. 20 13 1 6 76— 34 40
4. Min. Bărbăteni 20 12 2 & 64— 36 38
5. Jiul Petrila 20 10 4 6 46— 32 34
6. Dacia Orăștie 20 10 3 7 56— 39 33
7. Metalul Crișcior 20 10 o 8 46— 35 32
8. Minerul Ghelari 20 9 2 9 40— 38 29
9. Min. Șt. Vulcan 20 8 3 9 61— 33 27

10. Casino Ilia 20 8 0 12 39— 62 24
11. Minerul Aninoasa 20 7 3 10 32— 41 24
12. Victoria Călan 19 7 1l 11 32—41 22
13. Minerul Livezeni 20 6 3 11 38— 58 21
14. Favior Orăștie 20 5 1 14 25— 54 16
15. Minerul Teliuc 20 3 2 15 38—113 11
16. Utilajul Petroșani 19 3 0 16 35—118 9

Prof. Mireea Sîrbu înmânează o cupă fostului 
campion olimpic, Nicolae Linca, invitat de onoare 
la etapa de zonă a Campionatului National de box.

Foto ANTON SOCACI

I I
i DEVA î
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Q reușită competiție 
pugiastică

I ------ I
» *

• MIERCURI, 2 APRILIE 1997

• Etapa de zonă la !
i cădeți si juniori j
IStib coordonarea F.R. 

Box și a Direcției jude-

Ițene pentru Tineret și 
Sport Hunedoara, la Sa-

J la Sporturilor din Deva 
| s-a desfășurat în perioada 
» 24—28 martie a.c. etapa
| de zonă din cadrul Cam. 
» pionatului Național de 
(box cădeți și juniori, 

acțiune la care au parti- 
(cipat 142 de sportivi din 

14 județe ale țării.
* Competiția, de o deo-
* sebltă importanță pentru
• viitorul boxului românesc 
I s-a desfășurat in condiții 
I organizatorice excelente

șt datorită ajutorului sub.
* stanțial primit de la nu- 
| meroșii sponsori dintre 
• care amintim pe Marmo- 
| sim Simeria, SC Siderur- 
; grea SA Hunedoara, Sin. 
Idicatul liber Siderurgistul, 

Matex SA Deva, Tipogra- 
î fia ASTRA, Devasat Plus, 
I „Simako" Deva, SC Lido, 
* SA Sarmis, BCR Deva, 
I Bankcoop Deva, Banca 
, Transilvania, Bancorex, 
I SC Eurovenus, Haber Ha- 
5 țeg și alții.
IDe apreciat faptul că 

această competiție a fost 
' onorată de prezența ex- 
I celentului campion mon» 
• dial de box profesionist 
I la categoria semimijlocie, 
, hunedoreanul MIHAI 
• LEU, de triplul campion 
I mondial de box amator, 

categoria mijlocie mică 
j — FRANCISC VAȘTAG 
• șt de singurul Campion 
I' Olimpic pe care îl are 

România la această ramu- 
Iră sportivă, venerabilul 

NICOLAE LINCA, care 
Ia obținut medalia de aur 

la Jocurile Olimpice din 
I 1956, de la Melbourne —

Australia, la categoria se- j 
mimijlocie. |

Pe parcursul celor 5 ! 
zile de întreceri, după 9 | 
gale desfășurate în pre- ’ 
zența- unui public nume- I 
ros și avizat, s-au califi- « 
cat pentru turneul final I 
de la Constan, a, unde vor J 
fi desemnați campionii ■ 
României, medaliațH cu I 
argint și bronz pe anul J 
1997, un număr de 52 de | 
sportivi. »

în cadrul celor 101 me-1 
cturi disputate am remar. J 
cat in primul rând evo- ■ 
luțiile foarte bune ale ptt- I 
gmștiior de la Gotd Ring j 
Reșița, pregătiți de Fran- | 
ctsc i aștag, care in noua » 
sa postură de antrenor | 
s-a aflat la prima compe- , 
tiție oficială, precum și I 
de la CSM COMPA St- J 
biu, CSM Armătura Za- ■ 
lău, CSM Cluj-Napoca, I 
UM Timișoara, Construe. J 
torul Hunedoara și Mine- | 
rul Dîlja. Dintre sporti- • 
tnt hunedorent care au | 
obținut calificarea pentru . 
finală, amintim pe MA- I 
RIUS CORCOI și MIHAI • 
VASILACHE de la Con. 
structorul Hunedoara și I 
FLORIN HUNYADl de J 
la M incrul Dîlja.

La finalul întrecerilor » 
pugilistice, toți cei 142 de | 
sportivi participanțt și « 
antrenorii lor au primit I 
fanioane și plachete cu J 
Castelul din Hunedoara, ■ 
iar cei calificați pentru ’ 
turneul final de la Con- > 
stanța diplome și frumoa- j 
se cupe de marmură. j

Prof. MIRCEA StRBU, J 
Direcția Județeană pentru | 

Tineret șl Sport • 
Hunedoara |

________________ 1

DIVIZIA A1i |divizia"b

REZULTATELE ETAPEI de duminică, 
30 martie: Petrolul Moinești — Steaua 
Mizii ll—0; Poiana Câmpina — Tracto
rul Brașov 1—0; FC Onești — Dacia U- | 
nirea Brăila 2—0: Cetatea Tg. N. — Poli. I 
Iași 1—8; Metrom Brasov — Bucovina I 
Suceava 1—1: Foresta Fălticeni — Gloria ! 
Buzău 1—1: Metalul Plopeni — AS Plo
iești 0—0; Dunărea Călărași — Dunărea 
Galați 3—2.

CLASAMENTUL
1. Foresta 22 16 3 3 51—13 51
2. Dacia Un. 22 12 5 5 34—17 41
3. FC Onești 22 12 3 7 35—23 39
4. Prec. Să cele 21 12 2 7 42—31 38
5. Petr. Moin. 22 11 4 7 33—27 37
6. Gl. Buzău 22 11 3 8 42—26 30
7. Poli Iași 22 11 3 8 36—26 36
8. Poiana Câmp. 22 10 4 8 29—21 34
9.' FC Bucovina 22 9 6 7 26—25 33

10. Dunărea Căi. 22 9 4 9 30—32 31
11. Tractorul Bv. 22 9 3 10 24—23 30
12. Rocar 21 9 2 10 31—25 29
13. M trom Bv. 22 7 5 10 26—24 26
14. AS Ploiești 22 7 5 10 24—25 26
15. Dunărea Gl, 22 6 7 9 27—23 25
16. Met. Plop. 22 5 7 10 17—30 22
17. Cetatea Tg.N. 22 4 4 14 21—56 16
18. Steaua Mizii 22 1 2 19 7—88 5

REZULTATELE ETAPEI din 30 martie: 
Vrancart Adjud — CFR Pașcani 2—0; 
ICIM Brașov — Mecanica Huși 3—0; Ni- 
tramonia Făgăraș — Min. Comănești 4—0; 
Petr. Brăila — Harghita 6—1- Dorna V. 
Dornei — Unirea Focșani 3—1; Constr. 
Reghin — Romradiatoare 2—1; Chimica 
Târnăveni — Viromet 1—1; Met. Toflea
— Petr. Berea 0—2- Rafin. Dărmănești
— Letea Bacău 2—0.

CLASAMENTUL
1. Nitramonia 22 13 4 5 35—19 43
2. Rafinorul 21 12 3 6 37—20 39
3. Chimica 22 11 4 7 28—20 37
4. Petr. Brăila 22 11 3 8 34—21 36
5. ICIM 22 10 3 9 30—23 33
6. Letea Bacău 21 9 6 6 20—16 33
7. Constr. Reghin 22 10 3 9 26—26 33
8. Romradiatoare 21 8 8 5 27—17 32
9. M. Camănești 22 9 3 10 27—31 30

10. Viromet 20 9 2 9 25—21 29
11. Petr. Berea 22 7 7 8 27—26 28
12. Harghita 22 7 6 9 22—29 27
13. Vrancart Adj. 22 8 3 11 19—26 27
14. Dorna V. D. 22 9 0 1? 24—41 27
15. Met. Toflea 22 8 2 12 24 -33 26
16. Mec. Huși 21 7 4 10 20—29 25
17. CFR Pașcani 20 7 2 11 18—30 23
18. Un. Focșani 22 5 5 12 17—32 20

REZULTATELE ETAPEI de duminică, 
30 martie: Cimentul Fieni — Cimentul 
Medgidia 2—0: Electromagnetica — Glo
ria Cornești 3—2: Inter Giurgiu — SN 
C-ța 2—1- Cailatis M. — Metalul Filipești 
1—0; AS Midia — Petr. Boldești 1—0; 
Atletic Buc. — Acumulatorul Buc. 2—1; 
Portul C-ța — Electrica C-ța 4—-0; Vic
toria Florești — Fl. Moreni 1—0; Navol 
Oltenița — Faur Buc. 3—2.

CLASAMENTUL
1. AS Midia 23 15 2 6 41—19 47
2. Cim. Fieni 23 12 7 4 37—19 43
3. Electromag. 23 13 3 7 38—25 42
4. Portul C-ța 23 13 2 8 40—26 41
5. Cim. Medgid. 23 12 4 7 27—24 40
6. Faur 23 10 6 7 37—26 36
7. FI. Moreni 23 11 3 9 33—29 36
8. Navol Oltenița 23 10 5 8 34—39 35
9. Inter Giurgiu 23 10 4 9 44—37 34

10. Cailatis 23 10 3 10 35—33 33
11. FC Atletic 23 10 2 11 27—34 32
12. Petrolistul 22 9 4 9 34—28 31
13. Met. Filipești 22 9 4 9 28—22 31
14. Vict. Florești 23 9 4 10 21—34 31
15. ȘN C-ța 23 8 5 4 32—29 29
16. Gloria Iris 23 7 3 13 26—39 24
17. Acumulatorul 32 5 4 î3 22—40 19
18. Aversa 22 5 3 14 21—39 18
19. Electrica C-ța 22 3 2 17 10—49 11

REZULTATELE ETAPEI de duminică, 
30 martie: Șoimii Sibiu — Mobila Șimleu 
8—1; Armat. Zalău — Telecom Arad 4—03 
Min. Borșa — Electrica Timiș. 2—1. As
tral Deta — I.S. C.. Turzii 1—0; Phoenix 
B.M. — Metalurg. Cugir 2—1; UM Timi
șoara — SA Turda 1—0; Min. Ștei — Vii
torul Oradea 0—2; Motorul Arad — CPL 
Arad 0—1; WP Pecica — Mecanica Mâr- 
ța 4—2: FC Bihor a stat.

CLASAMENTUL
1. UM Timiș. 23 18 1 4 54—20 55
2. I.S. C. Turzii 23 15 4 4 36—17 49
3. Șoimii Sibiu 22 14 2 ‘6 43—21 44
4. Armat. Zalău 22 13 3 6 37—22 42
5. Min. Ștei 23 12 2 9 42—29 38
6. Astral Deta 23 11 2 10 36—29 35
7. Electrica T. 23 10 5 8 32—29 35
8. Metalurg. C. 23 10 3 10 27—34 33
9. Phoenix B.M. 23 10 2 11 49—34 32

10. Min. Borșa 23 9 2 12 38—40 29
11. WP Pecica 23 8 5 10 36—R&i 20
12. CPL Arad 23 8 4 11 19—35 28
13. FC Bihor 22 7 5 10 24—27 26
14. Viitorul Or. 23 8 2 13 35—41 26
15. Motorul Arad 23 7 5 11 32—41 26
16. SA Turda 23 8- 2 13 38—53 26
17. Telecom Arad 22 7 4 11 23—35 25
18. Mob. Șimleu 22 7 1 14 24—49 22
19. Mec. Mârșa 23 5 4 14 25—37 19
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CUVÂNTUL LIBER

Cum se pierde

4

DURA LEX, SEDDURA LEX, SED 1

JUSTIȚIA ȘI COPIII ZILELOR NOASTRE
Aș putea vorbi ca un 

jurist (aș putea vorbi ca 
un poet), dar mai degra
bă vreau să 
ca un 
meni.
S.O.S. Prinși de interese 
imediate și legați de pre
zent reflectăm prea puțin 
Ia „Cine sunt?" și „înco
tro se îndreaptă?" pașii 
copiilor noștri. Copiii a- 
cestei țări care își con
struiesc aripile.

Și mă năpădește cu a- 
tât mai mult tristețea cu 
cât mă uit la cifrele din 
statistici: de la 3810 mi
nori trimiși în judecată în 
anul 1989, la 12 611 în a- 
nul 1996, la toate instan
țele din țară. Dramatismul' 
acestei situații este deter
minat de însăși natura 
criminalității juvenile în 
oare se întâlnesc pe de o 
parte lipsa capacității de
pline de înțelegere a sem
nificației sociale a pedep
selor și, în genere, lipsa 
de experiență care împin
ge adesea la fapte necu
getate pe un adolescent a- 
bia ieșit din copilărie sau 
chiar pe un copil. în le
gislațiile moderne, simbol 
al toleranței, există ten-- 
dința de a prelungi pe
rioada 
scoate 
le un

vă vorbesc 
om celorlalți oa- 
Să vă trimit un

copilăriei pentru a 
în afara legii pena- 
număr cât mai ma

•*e

S-au
S-AU DUS MILIOANELE

re de copii față de care 
să se ia măsurile educati
ve obișnuite.

In Codul pena, roman, 
minorul care nu are îm
plinită vârsta de 14 ani 
în momentul săvârșirii 
faptei prevăzute de legea 
penală, ca și cel în vârstă 
între 14—16 ani care nu a 
săvârșit fapta cu discer
nământ nu răspunde pe
nal.

Grupurile de la marginea 
străzii sunt alcătuite 
copiii și tinerii care 
fugiți de acasă, care 
ză școala și munca, 
dintre ei fiind chiar 
damnați penal.

Acești tineri neutilitari, 
răutăcioși, negativiști tră
iesc din furturi, se prosti
tuează, se droghează. Așa 
cum spunea Shakespeare 
în multe cazuri „mizeria

ÎNCOT-RO SE ÎNDREAPTĂ PAȘII 
COPIILOR NOȘTRI

Cu tristețea omului de 
drept care se confruntă cu 
realitatea fenomenului in
fracțional în rândul tine
retului, încep să caut cau
zele. Ele sunt economice 
și sociale: scăderea rolului 
educativ al mediului șco
lar și familial, nivelup de 
trai scăzut ai unor fami
lii, stresul statutului de 
„șomer", consumul de al
cool, eșecul și abandonul 
școlar, asocierea în grup 
cu alți minori sau majori. 
Delincvența juvenilă este 
rezultatul „societății de la 
colțul străzii" unde se în
vață tehnici infracționale.

J -

La Petroșani funcționea
ză și SC General Trans 
SA. Activitatea pe care 
a desfășurat-o până nu 
<ie mult a fost aceea de 

■> comerț cu produse ali
mentare și industriale. 
Chestiunea este că pen
tru așa ceva respectiva 
firmă nu avea toate do
cumentele legale. în a- 

. ceste condiții, 24 874 000 
' de lei încasați necuvenit 

au fost confiscați. Amen
da s-a ridicat la 800 000 
de lei

PESTE PLAFONUL
DE CASA

Pentru că, într-o anu
mită perioadă, la S.A. 
Tracia Tranexim SRL Lu
peni a fost depășit pla
fonul de casă, firma a 
trebuit 
primul 
care a 
fonul : 
Apoi,

să plătească. în 
rând cu suma cu 
fost depășit
4 385 000 de
o amendă

2 000 000 dc Ici !

pla- 
lei.
de

în ultimele zile, în ju
dețul nostru au avut loc 
câteva accidente de circu
lație cu urmări deosebit 
de grave. Numitorul co
mun al acestor nenorociri 
este nerespectarea reguli
lor de circulație. Iată câ
teva dintre acestea, pe ca
re credem că trebuie să 
le luăm în seamă.

SUB ROȚILE TIR ULUI...

Era în jurul orei 11 când, 
pe DN 7, în zona Sălii

din 
sunt 

refu- 
unii 
con-

mă face să greșesc și nu 
voința mea". Sentimentul 
de frustrare care creează 
nevroze; starea de sărăcie; 
stările 
miliile 
teniile 
stradă, 
de subcultură — toate sunt 
cauzele comportamentului 
deviant al copiilor din ziua 
de azi.

Ne place sau nu ne pla
ce, mulțl dintre tinerii a- 
junși în conflict cu legea 
nu știu n! :i măcar să se 
semneze, dorm în gări, își 
găsesc refugiu în subsolu
rile blocuri; :i, în case pă
răsite, în «obstrucții și in-

de presiune din fa- 
dezorganizate, prie- 
de cartier sau de 
apariția unor stări

stalații de canalizare. Și 
asta pentru că există un 
dezinteres total din partea 
părinților în ce privește 
supravegherea lor, preocu
parea pentru crearea unei 
legături afective bazate pe 
dragoste și înțelegere.

Nu mi-am propus astăzi 
să vă dau o listă a fapte
lor antisociale săvârșite de 
tineri, ci să fac analiza a- 
cestora, să încercăm îm
preună părinți, profesori, 
elevi și juriști să înțele
gem fenomenul infracțio
nal, să-i venim în întâm
pinare înarmați cu dragos
tea despre care le vorbea 
Sf. Pavel Corintienilor și 
cu aforismele câtorva mari 
gânditori ca Cicero: „Ori
cărui om i se poate întâm
pla să greșească, dar nu
mai cel fără minte stăruie 
în greșeală"; „Nimeni nu 
este mai presus de lege"; 
Epictet „înainte de a zi
ce ceva ori a începe ceva 
gândește-te bine, căci du
pă 
ai 
nu 
de 
să 
cu 
noastră pentru a îndrepta 
lumea și a respecta legea.

ce ai zis o vorbă ori 
început o faptă, adesea 
mai este în puterea ta 
a o lua înapoi". Deci 
le vorbim „rătăciților" 
inima și experiența

GEORGIANA BALDEA, 
procuror

• • • • • • • •

dus milioanele!
FARA documente COMERȚ ILEGAL

Timp de aproape două 
luni, la S.C. Expreso Alin 
Pati Băcia s-au comer-

GARDA FINANCIARA 
CONTRAATACA

Deși in obiectul de 
activitate SC Metacom 
SRL Lupeni nu are co
mercializarea de combus
tibili lichizi și solizi — 
firma a comercializat hu
ilă spălată către o socie
tate din Craiova. Cei 
11 956 000 de lei încasați 
ilegal au fost confiscați. 
S-a irfhi adăugat o amen
dă de 600 000 de lei.

cializat mărfuri fără do
cumente de proveniență. 
Valoarea acestora a fost 
de 1 395 000 lei, sumă ce 
a fost confiscată. Amen
da aplicată a fost de 
600 000 de lei.

COSTURI INCORECTE

Nu mai puțin de 3 mii. 
de lei s-au încasat necu
venit Ia S.C. Ghcorghi- 
oaia SNC Vulcan, prin 
dimensionarea incorectă 
a costurilor la diferite lu
crări efectuate. Pentru a- 
cest lucru, amenda a fost 
de 300 000 de lei, iar su
ma confiscată.

r

ODIIINA ȘI 
TRATAMENT, DAR...
O firmă din Corabia, 

județul Olt — SC Acif 
SA —a desfășurat activi
tate de vânzare de bilete 
și tratament pentru sin
dicatele din unitățile mi
niere din Valea Jiului. 
Treaba este insă că, pe 
lângă comisionul de 15 
la sută, practicat în mod 
legal, firma și-a mai 
pus o cotă de 1 la sută, 
fără îndeplinirea condi
țiilor stabilite de lege. 
S-au încasat necuvenit 
22 000 000 de lei. bani ca
re au fost confiscați. în 
acest caz. amenda a fost 
de 300 000 de lei.

Oameni morți, copil
Sporturilor din municipiul 
Deva a ajuns și un camion 
TIR condus de cetățeanul 
turc Osbek Aydogan. Ve
hiculul se deplasa dinspre 
Arad spre Sebeș, iar din 
cauza neatenției șoferului 
cu partea din spate dreap
ta a acroșat un cetățean 
care circula din sens opus 
și tracta un cărucior. Lau- 
rențiu Nojogan a ajuns sub

roțile TIR-ului și a murit 
pe loc. Avea 56 de ani.

Trebuie precizat faptul 
că vehiculele trase sau îm
pinse cu mâna trebuie de
plasate pe partea dreaptă 
a direcției de mers. Numai 
pietonii se deplasează pe 
partea stângă a direcției 
de mers, dar și aceștia nu
mai în cazul in care pe 
porțiunea respectivă nu e-

............... . v...
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j aproape un miliard !
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Cel mai bine ar putea să ne spună acest lucru | 

cei de la S.C. Esca SA Petroșani. Iar treaba este cu 
atât mai de luat în seamă, cu cât, practic, este vorba 
de valută. Iată însă, foarte pe scurt, povestea celor 
de la „Esca".

In perioada martie 1996 — ianuarie 1997, societa- ; 
a exportat mărfuri in valoare dc 878 438 000 de | 
dar nu a repatriat valuta în termenele stabilite 
lege. Ei bine, conform ordonanței 18/1994 — su- 
nerepatriată reprezintă amenda aplicată! Scumpă 

amendă pentru cei de la ,,Esca", nu ? Trebuie 
marcat că nu sunt singurii în această situație.

ica 
lei, 
de 
ma

re-

350000000 de lei
încasați ilegal

Mai exact, 350 207 000 de lei a încasat ilegal 
General Trans S.A. Petroșani de la unități miniere 
ale RAH din Valea Jiului. Cum ? Destul de simplu. 
Pentru transportul efectuat in zilele de sâmbătă și 
duminică, societatea a practicat tarife majorate Trea
ba a mers ca pe roate un an de zile, timp in care 
s-au adunat sutele de milioane de lei amintite. A- 
cum, banii trebuie dați înapoi !
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Spărgătorii au fost prinși
în urmă cu câteva zile 

locuitorii comunei Crișcior 
au fost surprinși când, dis- 
de-dimineață, mergând la 
serviciu, la cumpărături 
sau pe străzile localității 
au auzit despre evenimen
tele neplăcute petrecute pe 
timpul nopții. Aici, în două 
nopți la rând s-au comis 
două furturi deosebite.

Numitul Gheorghe Gu- 
ran din Ciuruleasa, jud. 
Alba, fără ocupație, reci
divist a fost identificat ca 
fiind autorul spargerii Gră
diniței nr. 2 din localita
te de unde a sustras o se
rie de bunuri. A fost a- 
restat preventiv fiind cer
cetat pentru săvârșirea in
fracțiunii de furt calificat 
în paguba avutului privat, 
așteptând acum ca legea 
să-și spună cuvântul.

Al doilea episod neplă
cut a fost săvârșit la bi
serica ortodoxă de către 
Ionel Emil Budaș din Hăl- 
magiu, jud. Arad. Acesta, 
după ce a spart un geam 
de la altarul bisericii, a 
intrat în interior de unde 
a încercat să sustragă o 
icoană și un tablou, dar 
a fost oprit la timp în in
teriorul acesteia. Este cer
cetat pentru tentativă de 
furt.

în ambele cazuri opera
tivitatea cu care a acționat 
Poliția din localitate a con
tribuit la depistarea ur-

gentă a unor infractori pe
riculoși șj stoparea lor la 
noi posibile fapte in afara 
legii. (S.C.)

TÂLHARUL MILIARD
în seara zilei de 26 martie, în jurul orei 23,00, 

în localul „Adonis" din Lupeni, barmana Liliana 
Zamfiroiu a fost victima unei tâlhării. După ce au 
consumat băuturi alcoolice în bar, doi tineri au a- 
menințat-o pe barmană și. prin violență, au sustras 
țigări și băuturi alcoolice în valoare de peste 56 mii 
lei. La scurt timp după ce poliția a fost sesizată, cei 
doi tineri au fost prinși. Ei se numesc Constantin 
Căldăraru, de 30 de ani, fost condamnat, și Miliard 
Dorin Căldăraru, de 29 de ani, ambii din Brăila. Cel 
doi frați locuiau fără forme legale în Lupeni. (S.B.)

eu picioarele retezate
■xistă trotuare sau poteci 
laterale.

ALE TRACTORULUI...

în aceeași zi, dar cu o oră 
mai târziu, o tragedie a- 
semănătoare avea să se în
tâmple în zona forestieră 
Coroiești, de pe raza co
munei Sălașu de Sus. Aici, 
un bărbat de 47 de ani a 
ajuns sub roțile unui trac.

tor. Este vorba de Dumi
tru Motco, muncitor la sec
torul forestier Baru.

Dumitru circula pe la
da de scule a unul trac
tor TAF condus de Nicolae 
Stoicuța, administrator la 
SG Transforest Niky SRL 
Rîu Alb. In timpul mersu

lui Dumitru a căzut sub 
roata stânga spate a trac
torului. A murit.

'■V
•.V.’.V.’.V.’

ȘI TRENULUI 1

Aceeași zi nefastă și pen
tru Ionuț Bejan, de 10 ani, 
din Lupeni, elev în clasa 
a IV-a. Datorită traversă
rii imprudente a unor li
nii de cale ferată a fost 
accidentat de un tren de 
marfă care circula dinspre 
stația Bărbăteni spre Pre- 
parația cărbunelui din O- 
raș. Practic, copilului i-au 
fost retezate picioarele I

Pagină realizată dc 
VALENTIN NEAGU

•* MIERCURI, 2 APRILIE 1997.
I
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învață să asculți
Te scoli apoi precum 

un robot programat, să 
execute aceleași munci 
zilnice: îți faci toaleta,
mănânci, iți trimiți copiii 
la școală, pleci la lucru, 
te întorci după-amiaza, 

mâncare, ordine,

- *

J

mulțumește faptul că t 
simți propriul tău con- l
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speli, 
copilului, eventual 
soțului 
te zi, 
pilului 
ora de 
mâine 
un robot să repeți ace
leași munci zilnice...

Te ai obișnuit atât de 
mult să-ți organizezi via
ța, să dirijezi treburile 
casnice, comportamentul 
copilului, să-ți faci trea
ba ta serviciu, să-i rea
mintești soțului obligații
le gospodărești. Poate 
chiar îți face plăcere și

controlezi lecțiile 
spui 

problemele de pes- 
atragi atenția co. 
rău și vine seara, 
culcare, pentru ca 
dimineață precum

te 
te 
ducător in viață, te simți 
puternică și atât de in. 
dependentă încât ajungi 
să dai răspunsuri stereo, 
țipe, răspunzi din iner
ție fără să asculți ceea 
ce vor să spună cuvintele.

Minimalizezi problema 
colegei tale spunându-i că 
tu o duci și mai greu sau 
că alții chiar nu au ce 
mânca și unde dormi. Co
pilului îi spui că e prea 
mic și va afla, când va 
crește mare, răspuns la ; 
întrebările sale. Repro- 
șezi soțului răceala și o. I 
boseala, că nu mai e a- < 
tent ca altădată, că nu-l > 
interesează decât munca ț 
sa... Și rutina, superficia. i 
litatea dialogurilor pur. ■ 
tate de tine te duc în \
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E în firea noastră, a fe
meilor, să gândim și să 
realizăm totul până în ce
le mai mici amănunte. 
Bărbaților de multe ori 
detaliile li se par lipsite 
de importanță și se rezu
mă la ceea ce consideră a 
fi esențial (din fericire 
mai sunt și exeepții). Dar 
detaliile pot crea o atmo
sferă potrivită și spori va
loarea unei acțiuni. Fireș
te, dacă nu se scapă din 
vedere esența acesteia.

O manifestare, de ridi
cat nivel intelectual și ne
protocolară, la care parti
cipant au aflat multe lu
cruri interesante dar au 
avut parte și de momente 
muzical-poetice sau de di
vertisment, s-a desfășurat 
cu prilejul Zilei Mondia
le a Francofoniei. Atunci, 
în sala festivă a Prefectu
rii, s-a realizat simpozio
nul „Francofonia și _uni
versalitatea limbii france
ze". Realizatoarele acțiunij 
au fost mai multe femei, 
chiar dacă simpozionul s-a 
adresat tuturor iubitorilor 
de limbă și cultură fran
ceză.

Vorbind despre detalii 
trebuie spus că în acest 
caz ele au sporit calitatea 
manifestării. Dna Gabrie
la Marcu, sufletul simpo
zionului, pe lângă materia

lul documentat prezentat, 
pe lângă organizarea și ur
mărirea desfășurării acțiu
nii, s-a preocupat chiar și 
de perfecționarea (in pla
nul limbii) a grupului de 
copii de la Liceul de Ar
tă Deva, care a cântat în 
franceză. Dacă recitalul a 
fost reușit meritul este 
deopotrivă al micilor in
terpret dar și al celor 
care i-au pregătit — prof. 
Gelu Onțanu Crăciun și 
dna Gabriela Marcu. Pen
tru că dna lucrează la Bi
blioteca Județeană „Ovid 
Densusianu" Deva în sus
ținerea manifestării s-au 
implicat multe dintre bi
bliotecare. Dna Valeria 
Stoian, directoarea biblio
tecii, Ie-a vorbit celor pre- 
zenți, invitându-i să le 
consulte, despre cele 2 000 
de volume primite de la 
orașul francez Arras, de
spre alte donații și achi
ziții, cele mai valoroase 
(o enciclopedie, numeroase 
dicționare, volume de ar
tă) fiind expuse și deci 
posibil de răsfoit chiar a- 
colo. Iar dna Mya Goschler, 
pe lângă lecturarea biobi

bliografiei Elenei Văcărescu, 
de la a cărei moarte s-au 
împlinit 50 de ani, le-a o- 
ferit invitaților spre stu
diu lucrarea, cât și una si

milară despre Dinu Ll- 
patti. Și tot doamnele de 
la bibliotecă au făcut par- 
ticipanților o surpriză, o- 
ferindu-le (alături de su
curi, pateuri și fursecuri) 
ceai „franțuzesc", dintr-o 
combinație de rozmarin, 
cimbrișor și busuioc.

Dar Ia crearea atmosfe
rei au contribuit deopotri
vă dra Mioara Todosin 
(Facultatea Ecologică Deva) 
și dna Denisa Toma (Pre
fectură), care și-a expus, 
pe panouri aranjate cu mi
gală și răbdare, colecțiile 
de timbre, ilustrate și re
produceri de artă, pe care 
le consideră „odihnă a spi
ritului și plăcere" și care 
i-au îngăduit „să călăto
rească" mai mult decât al
tor persoane.

Toate aceste strădanii șl 
altele (n-au fost omise nici 
florile, incluse discret în 
decor) au creat o ambian
ță deosebită pentru a re
cepta informații despre o 
limbă și o cultură atât de 
apropiate sufletului nostru. 
Firește că lucrurile s-ar fi 
putut întâmpla și altfel șl 
organizatoarelor le-ar fi 
fost mai comod, dar senza
ția trăită de participanți cu 
siguranță n-ar fi fost cea 
dorită.

Femeia 
văzută de:
• G.F. Athcron : 

..Oricât de mult ar lu- 
ț era un bărbat, o fe- 
l meie se găsește întot- 
ideauna în spatele min

ții sale. Ea este răs- 
ț plata virtuții*.
i • Ambrose Bierce: 
> „Pentru femeie ! Dc-am 
ț putea să-i cădem în 
l brațe fără a-i încăpea 

pe mâini...".
’ • Nathaniel Ilaw-
ț thorne : „Să tremure 
1 acei bărbați care câș- 

tigă mâna unei femei
1 fără să câștige și *în-  
l treaga pasiune a ini- 
1 mii ei".
J • Camil Petrescu ; 
1 „Nu există in largul 

lumii un drum mai 
plin de emoții, de ne
prevăzut, de lucruri ui
mitoare și de zigzaguri 
năzdrăvane decât su
fletul unei femei".

• G. Călipeseu : „Fe
meia este termometrul 
unei civilizații".

• Rabindranath Ta
gore : „Femeile nu în
vață viața din carte".

Selecție de
ILIE LEAHI)

VIORICA ROMAN

pragul unei crize.
Dar până să ajungi a- 

colo învață să auzi nu 
doar cuvintele ci substra
tul, semnificația, înțe. 
leșul ascuns în dosul cu. 
vintelor, ceea ce vrea 
persoana din fața ta să 
spună și nu doar cuvin
tele pe care le rostește, 
învață să asculți.

• Mâncăruri din ciuperci
— Ciulama: Ciupercile, 
curățate și tăiate mărunt, 
se fierb în apă cu puțină 
sare. Separat, • se prăjesc 
2—3 linguri de făină cu 
ulei. Se stinge, amestecân- 
du-se mereu,- cu ciupercile 
și zeama în care au fiert 
Se potrivește de sare, se 
adaugă puțin piper și, du
pă gust, puțin usturoi.

Tocăniță. Ciupercile tă
iate mărunt se prăjesc în 
ulei, în care s-au tăiat și 
2—3 cepe mari. Se adaugă

INA DELEANU Retete

E vremea
Mobila din lemn natural 

(nevopsit, nelăcuit) se cu
răță prin spălare cu apă 
la care s-a adăugat săpun 
și sodă calcinată. Se folo
sește o perie aspră cu ca
re se freacă mobila,, in
sistând în locurile murda
re. Se clătește cu apă je- 
ce sau călduță. Se șterge 
cu o cârpă uscată.

Mobila din esență de ste
jar se șterge cu un tampon 
îmbibat cu benzină fierbin
te (este inflamabilă !). în
călzirea se face pe baia de 
apă fierbinte, cu focul stins 
și cu o aerisire intensă a 
camerei. După evaporare, 
se aplică un strat subțire 
de ceară de mobilă — cu 
un tampon uscat —, se la
să să se usuce 12 ore, du
pă care se lustruiește.

Mobila din lemn de ma
lm se șterge cu un burete 
umezit cu apă In care s-a 
adăugat oțet (o lingură la 
un pahar de apă), după 
care se șterge repede cu 
o cârpă moale, uscată, apoi

curățeniei
•

se aplică un strat subțire 
de ceară albă, se lasă să 
se usuce - și se lustruiește.

■ Tapiseria trebuie despră- 
fuită cât mai des, folosind 
aspiratorul. Din când în 
când, este bine să fie bă
tută. Se acoperă toată su
prafața cu o cârpă umezi
tă și bine stoarsă (un cear
șaf), care împiedică praful 
să se împrăștie și se bate 
sistematic cu un bătător 
pentru covoare, înfășurat 
într-o cârpă uscată.

Tapiseria din stofă se 
șterge energic cu o perie 
de haine bine înmuiată în
tr-o soluție concentrată de 
detergent și apă caldă. So
luția mai poate fi prepa
rată din sare de bucătărie 
(4 lingurițe), spirt medici
nal (cinci linguri) și apă 
rece (1/2 pahar). După cu
rățire, suprafața tapiseriei 
se șterge de câteva ori cu 
o cârpă umezită cu apă 
rece (bine stoarsă), apoi cu 
o cârpă uscată și se lasă 
să se usuce la aer.

• • a■ - ---------
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de post
sare și câte puțină apă, 
până când ciupercile sunt 
pătrunse bine. Se pune pu
țină boia de ardei și pă
trunjel verde.

• Clătite cu ciuperci. To
cănița obținută după rețe
ta anterioară poate servi 
și ca umplutură pentru 
clătite de post. Ele se fac 
din făină, apă minerală, 
o lingură sau două de u- 
lei, sare. Se coc, se umplu 
cu ciuperci, se așază în 
tavă și se mai dau la cup
tor 5—10 minute.

• Salată de fasole ver
de. Se fierb 2 cartofi po
triviți, se dau prin presa 
de cartofi și se freacă, du
pă ce s-au răcit, cu ulei. 
In maioneza astfel obținută 
se mai pune puțin muștar, 
sare, piper, usturoi, pă
trunjel verde și conținu
tul unui borcan (800 gr) de 
fasole verde, tăiată mă
runt (1 cm).

(Didina Dăescu, Deva)
• •
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Prin mâinile acestor brutărițe trec zilnic 15 tone de aluat de pâine, 
cântărit și modelat sub forma diverselor sortimente, așteptate de cumpără
torii din Deva. Foto ANTON SOCACI

• Pentru bărbia dublă, 
vă sugerăm următorul e- 
xercițiu : stați cu spatele 
și capul drept, privind 
înainte. Împingeți în față 
bărbia, fără să deplasați

le așezăm zilnic, timp de 
zece minute, în două jumă
tăți de lămâie, stoarse, du
pă care se aplică o cremă. 
Alt remediu: după spăla
re, muiem coatele de două

Laborator cosmetic
gâtul și reveniți. Mișcarea 
va fi scurtă și rapidă; alt 
remediu: deschideți gura 
și scoateți limba cât mai 
mult; se observă că se 
contractă toți mușchii gâ
tului.

Faceți exercițiile de 3—4 
ori pe zi, câte 5 minute.

• Pielea îngroșată a 
coatelor poate fi amelio- 

| rată dacă frecționăm coa
tele cu ulei de lămâie sau

ori pe săptămână, timp de 
5—10 minute, în ulei căl
duț. în acest scop, punem 
uleiul în două boluri pe 
masă și introducem coate
le în acestea. De folos sunt 
In același scop și tărâțe- 
le de grâu; preparăm o 
pastă din tărâțe cu puțină 
apă. Se aplică pe coate și 
se lasă să se usuce, apoi 
pasta uscată se îndepăr
tează și se ung coatele cu 
o cremă.

Acum 108 
ani, la Paris
Cine credeți că ar inven- 

tat sutienul ? Franțuzoai
ca Herminie Candote, ca
re a desenat -primul obiect 
vestimentar de acest tip, 
prezentându-l la Expoziția 
Universală de la Paris din 
1889. O atracție extraordi
nară, egalând-o, în acel 
an, pe cea a celebrului 
Turn Eiffel. Ideea ei ge
nială, de a imagina brete- 
luțe pentru a „suspenda*  
accesoriul vestimentar, a 
descătușat femeile din in
comodul corset. După • 
perioadă de rivalitate, su
tienul devine de neînlocmti 
începând din anii 1925» 
1930, corsetul dispare defi
nitiv din garderoba obiș
nuită a doamne'or.

< MIERCURI, 2 APRILIE 1991
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Aportul specialiștilor-ca și inexistent (Urmare din pag 1)

management pe apucate
1 Am mai avut de curând 
surpriza neplăcută, ca și 

'In alte dăți, să constat că 
la centrul agricol din Ba
ru nu ai cu cine să porți 
un dialog, deoarece nici u- 
nul din cei trei specialiști 
Inu sunt de găsit la locul 
de unde își mai primesc 

,fncă lefuri. în lipsa aces
tora — fapt ce nu poate 
|fi trecut cu vederea cre
dem de către conducerea 

'Direcției agricole județene 
pentru agricultură și ali
mentație — am discutat 

I cu agentul agricol, dna Li
liana Revitea și cu secre
tarul consiliului local, 

, Georgeta Neamțu. Doream 
i*ă  aflu, între altele, câte, 
iva din problemele acute cu 
care se confruntă agricul- 
'tura comunei, modul cum 
i specialiștii se implică în 
soluționarea lor și ce per
spective există pentru ca 
igricultorii din comună să 
lucreze cu randament mai 

I ridicat pământul, să-și asi- 
■ gure exploatați! agricole 
viabile și să ridice renta
bilitatea zootehniei. Cum

Finanțiștii Hațegului nu se lasă mituiți
■ Privatizarea — fenomen ce se extinde ■ 

Marea majoritate a privatizaților — oameni co- 
recți ■ Lipsa de bani și blocajul financiar ■ 
Evaziunea fiscală și refuzul de plată ■ Aglo
merație mare ■ Mita — un fenomen necu
noscut.

în orașul Hațeg sunt, la 
ora actuală, un mare nu
măr de privatizați, ceea 
ce înseamnă că acest feno
men a găsit și găsește aici 

: condiții bune de mani- 
I testare. Din discuția ce am 
avut-o cu dl Vaier Ungur, 
șeful circumscripției finan
ciare din localitate. am 
reținut că în prezent func
ționează '-’5 de societăți în 
nume colectiv, 78 socie
tăți familiale, 263 de so
cietăți cu răspundere limi
tată etc.

L-am întrebat pe inter
locutor

— Cum sunt privatiza
și Hațegului din punct de 
vedere al respectării obli
gațiilor financiare 7

— Marea majoritate din
tre ei își respectă îndato
ririle ce le au, în sensul 
că își achită la timp im
pozitele și taxele.

— Care sunt cele mai 
importante societăți pri
vate din oraș 7

— ,.Haber Internațional", 
„Europan” a dlui Gheorgjte 
Popescu, Bekl dr. Miiller 
Shânl, „Tora-Picon" a dlui 
Cornel Milea și altele, ca
re se numără printre cele 
mai disciplinate din punct 
de vedere enunțat mai 
sus.

— Ziceați „marea ma
jor.tate“, deci nu toți.

— Nu. Unele societăți 
— in special cele din agri
cultură sau au ca obiect 
prelucrarea produselor a- 
gficole — fosteie ferme 
ale I.A.S. „Hațegana", A- 
gromec etc. nu au bani. 
Altele — filialele din Ha- 
țe- ale SC „Decebal" și 
SC ..carmismob“, ambele 
d n Deva, sunt în blocaj 

acest lucru n-a fost posi
bil, în lipsa specialiștilor, 
câteva date mi-au furnizat 
cele două interlocutoare.

Referitor Ia stadiul apli
cării Legii 18/1991. am des
prins faptul că. în afară 
de satul Valea Lupului, un
de s-a încheiat acțiunea de 
punere în posesie, în cele
lalte localități aparținătoa
re s-a acționat foarte ane

LA CENTRUL AGRICOL DIN BARU

mic, cauza constituind-o 
lipsa topografilor. în ulti
ma vreme sunt semne de 
urgentare, acum doi topo- 
grafj desfășurându-și acti
vitatea la Baru și în satul 
Petros, unde se apreciază că 
s-a ajuns undeva în jur 
de 50 Ia sută din terenul 
ce trebuie pus în posesie. 
Mai delicată este situația 
la Livadea, unde o vreme 
a lucrat un topograf, apoi 
a plecat, lăsând satul des
coperit.

în legătură cu modul de 
folosire a pământului, am 

financiar. Dar mai este șl 
o altă categorie — a ce
lor ce nu-și achită la timp 
datoriile financiare.

— Care anume 7
— Cei ce încearcă eva

ziunea fiscală. Dna Irina 
Furtună, patroana „Agro- 
sil" din Silvaș, nu a înre
gistrat corect veniturile. 
Societății „Pascom prod- TRAIAN BONDOR

DEVA — zona Gării — se lucrează intens Ia finalizarea unui bloc cu zece 
etaje, Foto ANTON SOCACI

*

aflat că din toamnă este 
ocupată o suprafață de 110 
ha cu grâu, iar în primă
vară se vor însămânța pră
sitoarele, plante de nutreț 
și legumele. Nu ne-am pu
tut edifica asupra semin
țelor ce se vor utiliza. în 
anul trecut, ca urmare a 
inițiativei unei inginere ve
nite de la Petroșani, s-au 
mai adus la fostul sediu 

al CAP Livadea, de unde 
s-au și distribuit contra- 
cost, semințe cu certificat 
de calitate ș; îngrășăminte 
chimice. Pentru acest an 
nu se știe nimic cum se 
va acționa.

Cu referire Ia evoluția 
șeptelului, am notat că e- 
fectivele deținute de către 
crescătorii de animale din 
comună cuprind peste 700 
de bovine, 3000 de ovine, 
500 porci și 300 cai. Sur
plusul de produse ce pri
sosesc în gospodării, se va
lorifică în special pe piața 

impex" din Hațeg 1 s-a a- 
plicat impozit suplimen
tar — cu justețe conside
răm noi — pe care refuză 
să-l achite.

— Circumscripția finan
ciară îi controlează pe pri
vatizați în ce privește res
pectarea disciplinei fi
nanciare. Cum 7

— Prin inspectorii ce-i 
avem în număr de patru. 
Fiecare are in atribuțiile 
sale un număr de socie
tăți.

— Este mare înghesu
ială la circumscripția fi
nanciară.

— Asa e în fiecare zl. 
La circă și la trezorerie 

de la Petroșani, firmele de 
profil implicându-se mai 
puțin în achiziția acestora.

De menționat că în lip
sa implicării permanente 
și efective a specialiștilor 
din comună în coordonarea 
treburilor din agricultura 
locală, agricultorii din co
muna Baru se descurcă fie
care cum poate. După cum 
am aflat. într-o discuție la 
Prefectură cu primarii și 
secretarii primăriilor, s-a 
cerut să se instituie un mod 
de colaborare a acestora 
cu specialiștii de la centre
le agricole, in sensul și de 
a confirma intr-un mod 
verificabil activitatea spe
cialiștilor, însă lucrurile au 
rămas cum s-a stabilit în 
tren, adică cine se impli
că e bine, iar cine nu. nu. 
Evident, lucrurile nu mai 
pot continua ca și până a- 
cum, agricultorii' având 
permanent nevoie de con
sultări cu specialiștii in 
acțiunile ce le întreprind 
pentru ca munca să le fie 
mai spornică.

NICOLAE TÎRCOB

lucrăm 23 de oameni care 
ne înghesuim in patru 
cămăruțe. Sunt și câte doi 
oameni la o masă. Plus că 
la noi vin zilnic foarte 
mulți cetățeni privatizați. 
Ei, astea sunt condițiile 
deocamdată, să sperăm în 
vremuri mai bune.

— Știm că dumnea
voastră finanțiștii aveți 
salarii mici. Faptul acesta 
nu-i face pe inspectori să 
se lase mituiți 7

— Dânâ acum n-am a- 
vut cazuri de acest gen și 
sperăm că nici în viitoi 
să nu fie.

că „mulți văd, puțini ba
gă de seamă și pricep". 
Dar cine are dorința și a- 
plecarea să le vadă pe toate 
— producție, consumuri, 
costuri, vânzări, exporturi, 
banii din conturi — așa 
goale-goluțe și dureroase 
ciur sunt, -e lămurește re- 
p-i? cât de ineficient sunt 
organizate și conduse tre
burile in firmă. Și iși ex- 

| pncă imediat de ce au a- 
1 juns .3 mare preț și se 

practică cu atâta asiduita- 
i te metode de conducere ca 

hei-rupul și dispecereala, 
I improvizația și cârpeala, 
j umblatul cu săru’ mâna, 

cu șpaga și comisionul, lu
crul după ureche și lăsa
tul „să treacă azi să vină 
mâine", voluntarismul și 
amatorismul.

Față de asemenea obser
vații, afiate ia îndemâna 
oricui, s-ar putea invoca 
concursurile și contractele 
de management în urma 
cărora au fost desemnați 

i managerii Desigur, con
cursuri au tot fost și înc-o 

i să mai fie. Dar multe din 
ele s-au derulat după sce
narii preluate de la cadnș- 
tii partidului, conform că
rora d intr-o grămadă de 
candidați, se știe dinainte 
cine trebuie să iasă câști
gător mort-copt, restul 
fiind material de umplu
tură.

Cât despre contractele de 
management, acestea con
țin, In stadiul de ofertă, 
obiective și criterii de per
formanță care mai de ca
re mai ademenitoare. Pen
tru ca, pe parcurs, să tot 
fie greblate, pieptănate, 

' subțiate, diluate, aran
jate și... adaptate la 
„realități" sau, cum 

1 strâmb zice legea, „la 
evoluția situației conjunc- 
țurale". Așa se face că im

Telefoanele merg prost' 
iar Romtelecom nu maij 

poate de grija Renei
în ziarul „Cuvântul liber" din 27 martie, a fost J 

prezentat un interesant material legat de starea te- 1 
lefoniel în județul nostru. Apreciem că problemele 
ridicate sunt de acută actualitate și, conform celor. 
prezentate la începutul articolului, ne așteptam să ' 
primim de la conducătorii județeni ai resortului cla- 
rificările atât de dorite. l

Din păcate, dl director Ovidiu Munteanu și co- ’ 
laboratorii, nu numai că nu au oferit aceste clari- ) 
ficări, ba, mai mult, au recurs la puțin onorabila 1 
metodă de aruncare a pisicii in curtea altora. Dacă j 
nu se mai poate face apel la formula desuetă, a femeii 1 
de serviciu de la REN EL, dl Director vorbește despre ț 
așa-zisele avantaje aie salariaților RENEL care, chi- i 
purile, ar fi de trei ori mai mari decât ale celor din J 
ROMTELECOM, de parcă RENEL-ul ar fi vinovat că 
ROMTELECOM nu acordă nici un fel de protecție 1 
consumatorului.

Ținem să informăm cititorii și pe dl director i 
Munteanu că, la un consum gradual de 50—100 kw, l 
RENEL percepe un tarif minim pentru primii 50 kw, 
adică 78 de lei/kw. Și dacă mai spunem că în mediul ț 
rural consumul nu depășește 40 de kw/lună, atunci l 
vedem cine pe cine protejează. .

Și ar mai fi o problemă. Oare atunci când, ig- î 
norând rațiunile economice, precedentul Guvern din ț 
interes electoral a blocat prețul la energie, dl direc- i 
tor Munteanu unde se afla 7 Nu cumva domnia sa ' 
era membru al respectivului Guvern 7 Mai spunem ț 
un singur lucru. In structura actuală, 78% din prețul i 
unui kilowatt îl reprezintă costul combustibilului, 14 ? 
% îl reprezintă cheltuieFle de întreținere și moderni- 1 
zare, iar ania 8 % 3unt cheltuieli de personal, i 
în acest caz, nu ar fi mai bine ca fiecare să-și vadă J 
de problemele sale 7 Că slavă Domnului sunt destule. 1 
Și nu ar fi mai bine să ne gândim cum să ne trăiască \ 
și capra noastră, decât să moară capra vecinului ? i

Lider Sindicat FRE — DEVA
ADOLF MUREȘAN ’

1

portante prevederi din 
contracte, precum cifra de 
afaceri, productivitatea ori 
probilabilitatea, frumos a- 
duse inițial din plaivaz, de
vin finalmente niște re
zultate amărâte și subme
diocre sau chiar nonper- 
formanțe. Și toată această 
„tehnologie", cu aprobarea 
binevoitoare a „agamani- 
lor" și administratorilor 
care, în urma „ajustării" 
criteriilor de performanță 
își încasează cu seninătate 
indemnizațiile. De aceea 
sunt atât de rare sau chiar 
inexistente cazurile când 
în AGA și CA managerii 
sunt luați „la refec", trân
tiți sau trimiși la plimba
re pentru slabă implicare, 
neangajare, „noncombat" 
sau incompetență.

Ar fi o enormitate să se 
creadă că toate tarele ca
re grevează ca niște pietre 
de moară activitatea so
cietăților comerciale trebu
ie puse exclusiv în cârca 
managerilor Și tot o exa
gerare ar fi să se pretin
dă noilor manageri abia 
înscăunați să aibă stilul de 
lucru și personalitatea „di- 
rectorilor-vulpoi", a celor 
care, pe lângă vastă expe
riență și profesionalism, de 
ani de zile sunt hârșiți și 
tăvăliți prin toate cele a- 
le tranziției, devenind i- 
muni la bălăcăreala prin 
vâlăul criticilor ministeria
le ori la amenințările cu 
destituirea. Multe, foarte 
multe lucruri sunt însă de 
învățat de la acești mana
geri autentici, între care, 
poate cel mai important 
constă în știința și măies
tria de „a ști să-i faci pe 
alții să lucreze" cât mai 
intensiv și mai eficient. A- 
dică de a învăța și aplica 
în practică cerința fun
damentală a oricărui ma
nagement care se dorește 
și se pretinde a fi modern
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lor;
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». MANAGERUL S.C. „METALUL44 S.A. 
PEȘTIȘU MARE — HUNEDOARA

CONVOACĂ

s.c. VITICOLA S.A. ȘOIMUS

pentru Sărbătorile de Paști:

Convoacă Adunarea Generală a Acționari- 
pentru data de 18 aprilie 1997, ora 10, la

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 
la data de 15. IV. 1997, ora 10, în Hunedoara, 
sala Siderurgistul, pentru toți acționarii înre - 
gistrați în Registrul Acționarilor, până la 
sfârșitul zilei de 31. III. 1997. Informații su
plimentare privind ordinea de zi, la sediul 
societății din Hunedoara, str. Peștișu Mare, nr. 
363, tel. 054—713370; 054—713371, între o- 
rele 7,30—15,30.

IMPORTANT. Dacă la prima convocare 
din 15. IV. 1997 nu se îndeplinesc condițiile

• vin ;
3500 lei inclusiv TVA.

Program livrare zilnic de la orele 1O—15. 
exclusiv sâmbăta și duminica.

alb. soiuri superioare Ia prețul

S.C. „FABRICA ZARAND" S.A.
BRAD

de

.
5 5. Diverse.

Informații suplimentare la sediul societății? 
• din Deva, str. Apuseni, nr. 1, telefon 054-221093, > 
! telefon centrală 054-223320 la int. 102 sau 103.S 

•! (4013)Ș
ș

ii

Str. Minerilor, nr. 5 — 7, Județul Hunedoara

».
■
■
■
■
■
■

$

data de 29. IV. 1997 în același Ioc și la aceeași 
oră.

NUMAI PRIN MIDAL GRUP 
S.C. PAN1MEX 

DEVA

I

BANKCOOP S.A. 
HUNEDOARA — DEVA

vinde la

LICITAȚIE PUBLICA
următoarele :

£

■ 1. Solarii tunel L
! lei/tunel;
; 2. Sere reci sticlă L
; lei/seră;
! 3. Mașină săpat sol
; 4. Tractor U 445 cu
[bina, an fabricație 1991

60 m, preț 500 000

— preț 3 000 000 lei;? 
dublă tracțiune si ca- <
— preț 25 000 000 lei. < 

Licitația are loc in ziua de 04 aprilie 1997Î
Ia sediul firmei „Solaris4*,  situată în Sîntandrei.J 
ferma nr. 3, ora 10. Informații suplimentare la < 
sediul BANKCOOP Deva, telefoane 227951 siî 
226292. ‘ <

t

ADMINISTRATORUL SOCIETĂȚII 
COMERCIALE „MARMOSIM44 S.A. 

SIMERIA
Județul Hunedoara

CONVOAC\
! £
!ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ?

!; A ACȚIONARILOR ’!
i f
1

1 
I
I
I

*
■
■

I

Organîzează concurs de selecție pentru 
ocuparea postului de MANAGER al societății, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/1993 
și a Normelor Metodologice nr. 1/1994 publi
cate în Monitorul Oficial nr. 54/1994.

Candidați! vor depune oferte în plic închis, 
cu îndeplinirea condițiilor legale, până Ia data 
de 12 mai 1997.

Concursui de selectare a ofertelor va avea 
loc în data de 15 mai 1997, ora 12, la sediul 
societății.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
societății, telefon nr. 051-651209.

fel 624892. 
proaspete, for 
diferitele uti-

Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10, 
Pufeți avea in fiecare zi nriduse 

în gospodăria dumneavoastră 
frigorifice oferite de firma noastră. 
— Vitrine frigorifice 
— Agregate si compresoare 
— Elemente de automatizare 
— Freoni și alfi agenti frigorifici 
— Asigurăm montajul și serviciile 

tipurile de instalații frigorifice din întreg județul Hu
nedoara.

Firma noastră asigură garanția de un an și 10 
ani dc funcționare.

losind 
iaje

pentru toate

ANUNȚ

SE CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR S.C. ARDELEANA S.A. 

DEVA

în data de 9 aprilie 1997, ora 10, Ia 
sediul societății din Deva, str. N. Grigorescu, | 
nr. 45.

ORDINEA DE ZI :
Raport de gestiune al managerului 
rezultatele economice — financiare în

1.
privind 
anul 1996;

Raportul Comisiei de cenzori ;
Aprobarea bilanțului contabil pe anul

Aprobarea bugetului de venituri și

»

I

*

*

l
1

<

AbonaWenl !a ziarul 
„CUVÂNTUL! ll

4

„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

cea
Abonamentul rămâne in continuare calea 
mai avantajoasă de procurare a ziarului.

ZIA-
5 000

LA
DE

COSTUL UNUI 
RUL „CUVÂNTUL 
DE LEI/LUNA plus

ABONAMENT 
LIBER" ESTE 
taxele poștale.
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Avantajul abonamentuli '■ este 
11 exemplare primite gratuit

evident, 
pe lună,de 11 exemplare p........ .

) față de cumpărarea cu bucata.

*

i
ABONA- 

iar 
facto-

NU UIT ATI: REINNC’TI VA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER44, 
dacă nu aveți abonament, solicitați 
rilor poștali să vă facă.

2.
3.

1996;
4.

cheltuieli ne anul 1997 ;
5. Alte probleme ce necesită aprobarea 

adunării ;
A doua convocare în data de 23. IV. 1997, 

ora 10.
■

I
I

la data de 16 aprilie 1997, ora 12,
■ Ia sediul societății din Simeria, str. Cuza Vodă, £ 
înr. 24. jud. Hunedoara, pentru toți acționari»!; 
î înregistrați in Registrul acționarilor la sfâr-
■ situl zilei de 27 martie 1997.• •

CONVOCARE

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. DECEBAL S.A.
(INDUSTRIA CĂRNII)

■'
!;

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 
î se fac la ghiseelp oficiilor poștale din județ și, 
î la factorii poștali — numai cu bani în nume- ) 
l rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira 

ment. Relații la telefon 21 30 07. '

I / 
1

I

RĂMÂNEȚI CU NOI !

CONVOCARE
cu sediul în Devă, Piața Unirii, nr. 8
Convoacă adunarea generală a acționa

rilor la data de 14 aprilie 1997, ora 11,00, 
la Abatorul Deva, pentru toți acționarii înre
gistrați în Registrul acționarilor, la 31 martie 
1997.'

în 
tutară, 
aprilie

Informații suplimentare la tel. 054/211760, 
1,2, interior 21 și la tel. 054/212237, între 
orele 7—15.

1. 
J misiei 
;1996. 
: 2.

Raportul managerului si raportul co
de cenzori privind activitatea pe

!; _ ______ ____
;! profit și pierderi pe anul 1996. 

! 4.
! 1997

■

îi
3.

Aprobarea bilanțului și contului

Modificarea statutului societății. 
Stabilirea și aprobarea BVC pe 

și a programului de investiții.

anul!
■

dej:

I
anul cazul în care adunarea nu este sta- 

a doua convocare va avea Ioc în 30 
1997, Ia aceeași oră și în același loc.

MANAGERUL S.C. „TARA HAȚEGULUI44 
S.A. DIN HAȚEG

»»r

CONVOACĂ

în cazul în care la prima convocare nu! 
; vor fi îndeplinite prevederile legale, aduna ! 
;rea generală se va reprograma în ace- !, 
; lași loc, pe data de 30 aprilie 1997. !;

începând cu data de 11 aprilie 1997, docu-!; 
;mentele și materialele informative, referi-!; 
Jtoare la problemele incluse in ordinea de zi,»; 

• !se pot consulta și procura contra sumei dej; 
; 120.000 lei, de la sediul Societății comerciale ■! 
;! MARMOSIM S.A. Simeria. J

Informații suplimentare se pot obține Ia ;! 
;■ sediul societății sau Ia tel. 054/660851, interior;! 
’,‘•22, in zilele lucrătoare, intre orele 10—14. ;
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S.C. „GOMAR LUX44 S.A. BISTRIȚA

vă oferă prin depozitul — magazin din 
Deva, str. Depozitelor, nr. 1, de luni până vi- | 

‘ neri, între orele 7—15:
• cabluri si conductori electrici; !
• tuburi PVC j
• piese auto.
Informații la telefon 054/232946. (8931) î

I

Adunarea generală extraordinară a acționarilor 
în data de 15. IV. 1997, ora 10, la sala ci
nematografului din localita.-, pentru toț acțio
narii înregistrați în R«»' istrid acționarilor la 
sfârșitul zilei de 31. XII. 1996.

vor 
se 
30.

In cazul în care la prima convocare nu 
fi îndeplinite condițiile legale, adunarea 
va reprograma în aceiași loc, pe data de 

IV. 1997, ora 10.

pot 
societății din Hațeg, str. 

unde vor fi depuse completate

Formularele de procură specială sc 
ridica de la sediul
Horea, nr. 7,
șî semnate până la data de 12. IV. 1997.

Informații suplimentare zilnic
î 770169 sau 231583.
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CURSUL VALUTAR
■

1 APRILIE 1997 
dolar SUA 
marco germană 
yeni laponezi 
lira sterliră 
franc elvețian 
franc irancez 
lire italiene
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• J Cursurile incluse în această listă au la bază
cotat ii ale societăților bancare autorizate să efec- 5 

jîtuese operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 5
• Jimi /ică obligativitatea utilizării cursurilor in tran- 4
îjjaclii elective de schimb valutar și înregistrări con- ț 
Stabile Ș< 5

VANZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

• Vund cameră video, 
profesional, J. V’C super 
și aparat foto marca Fujica. 
'fel 651688 Brad.

(099408)
• Vând apartament două

camere, str. Kogălniceanu 
— Gojdu. Telefoane 211284; 
218145 (8994)

• Vând apartament 4 
camere zona Progresului. 
Telefoane 211514: 212006

(9454)

• Vând urgent VW 
camionetă eu prelată, 
motor nou, după RK. 
Informații tel. 226149.

(1015)

4
• —• • —• •

DISTRIBUITOARE A PRODUSELOR: DOHLER. FALCON JiENKEJJ 
(UNIREA .EXTRA ARABICA SI A • ALTOR PESTE 200 DE PROIJIJSB. 

sMENTARE SI INDUSTRIALE ORGANIZEAZA’SELECTIE DE PERSONAL 
PENTRU .OCUPAREA POSTURILOR DE:

AâENTIVANJtf -ptr.jylHunedoara
CONDIȚII • MINIM STUDII MEDII 

^CARNET DE CONDUCERE CAI D 
’ ” TO TURISM PROPRIU 
£ vARȘTAJlAXJMA 30 AN}

V iMZARl-exolusiviplr.produseleD0FQJER' 
CONbmia * *ABSOLVEITFACULȚ.  CIHMIEAIHMEii'ARW 

•CARNET DE CO'NDUCERg.gA^ 
♦AUTOTURISM PROI^U^SiaMdtefWVMîtai- „ 
♦CUNOSCĂTOR Ă LIMBII GERMANE (îiNGÎ.EZE) 

\ *yARSTA  MAXIMA 30.ANI

• Vând și montez 
parbrize auto toate 
tipurile. Deva, Dragoș 
Vodă. nr. 14. Telefoane 
225075: 225077. (8966)

• Vând mixer sunet pro
fesional, nou, boxe Uni- 
tra 300 W, ieftin. Telefon 
ei7009, seara. (8987)

• Vând tractor U 850. 
Informații la tel. 661967

MANI FU LANȚ MARFA
CONDIȚII •BARBATE VARSTA MAXlMÂ'35 ’ANI 

SOCIETATEA NOASTRĂ VA OFERĂ UN SALARIU DEOSEBIT DE^ATRACȚiy 
<SI POSIBILITATEA DE A VA DESFĂȘURĂ ACT IVU ATEA INTR^LECI II£A 
DE PROFESIONIST!.

rPERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SA CONTACTEZE SEDIUL 
FIRMEI NOASTRE PANA IN DATA DE (#04/97

4A

— 6974
— 4183
— 5646
— 11451
— 4846
— 1241
— 418
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sau Simeria, Șoseaua Na
țională, nr, 69, după ora 
17. (9476)

■ Vând tractor DT 445, 
Dacia 1310, vizibile Ia 
Sala Sporturilor Deva.

(9477)
• Vând casă în str. A.

Vlaicu, 148. Informații Ia 
orice oră. (9479)

• Vând autoutilitară
Mazda 2200 D. Telefon 
232965. (8973)

• Vând societate scuti
tă impozit, până în 1998.

Informații tel. 731495. (GKT) 
o Vând teren arabil în sa

tul Archia. Inf. Dacia, bl. 20, 
sc. 4, ap. 64, parter, după 
ora 16. (9475)

• Vând camion Saviem 
7 tone, stare bună, acope
rit. cu multe piese rezer
vă. teL 051/544733.

(8992)
• Vând în Călan, sat

Strei, două terenuri cu au
torizații pentru construcții 
în suprafață de 1000 mp 
fiecare și complex con
strucții plus service finali
zat 80 la sută 'cu teren afe
rent 19 ari. Tei. 731228, du
pă ora 20. (8993)

• Vând teren casă va
cantă. tractor 28 CP. fre
ză agricolă 1,5 m. Almașu 
Sec, 51. (8995)

• Vând Opel Kadett 1.6 
D, consum 5 litri motori

nă și Dacia 1304 papuc» 
fabricație 1996. Telefon 
770115. Hațeg. (8996)

• Vând societate comer
cială și contract de închi
riere teren construcții 
17 400 mp și Audi 100 cu 
motor rezervă. Telefon 
661593. (GRT)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
pofență, frigiditaMe. afro- 
disiace, tel. 01 - 6376273

(8979)
• Vând mașină de în

ghețată Carpigiani, cu pom
pe. Telefon 715610. (9235)

• Vând apartament De
va. telefon 219306, și ca
să Hunedoara, tel. 716568.

(9240)
• Vând tractor chine

zesc. două pistoane, plug, 
disc, ncrulate, în garanție. 
Informații telefon 722913.

(9242)
• Vând ferăstrău me

canic — 2 000 000, moară 
de măcinat boabe și știu- 
leți — 600 000, mașină de 
cusut electrică — 500 000. 
Telefon 712106. (9245)

• Vând 1 ha pădure ste
jar în Vărmaga. Informa
ții Uroi, 39, sau Sântămă- 
rie Orlea. 137, Nicoară.

(Gr.)
• Vând programare Da

cia Break, ridicare 04. 04. 
1997. Tel. 647442, orele 
18—22. (8379)

• Vând porc pentru car
ne. 160 kg. Tel. 651148.

(4066)
• Vând teren agricultu

ră. posibilități construcții 
cu acces la șosea, în Po
ienița. Tel. 650687. (4067)

• Vând apartament 2 
camere, Bălcescu. telefon 
620687. după ora 16.

(099411)
• Vând apartament 2

camere, bdul Decebal. bl. 
M. sc. C, ap. 39, după ora 
16. (099412)

• Vând 800 mp Ioc ca
să, fundație, Chimindia 
(comuna Ilărău). Telefon 
226386. 7—12, 20—23.

(099489)
• Vând teren pentru ca

să vacanță, 400 mp, pe ma
lul lacului Cinciș. Tel. 
729545. (9246)

t
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- • Vând Oltcit (1990), ne
gociabil. Deva, tei. 226386. 
7—12 — seara. (099489)

DIVERSE
• S.C. „Comsim“ S.A. 

Simeria, județul Hunedoara, 
convoacă adunarea gene
rală a acționarilor, în 
data de 16. 04. 1997, ora 
11. la sediul societății, con
form O.G. 5/1997. Relații 
suplimentare, tel. 054/ 
661816. între orele 10—12.

(099407)

• EM Țebea a depus do
cumentația tehnică la RA 
Apele Române — Filiala 
Oradea. în vederea obți
nerii „Avizului de gospo
dărire a apelor", pentru 
obiectivul : „Lucrări pen
tru continuarea exploată
rii zăcămintelor de căr
bune brun din câmpul mi
nier Țebea Brad". Even
tualele observații și pro
puneri șe vor depune la 
RA Apele Române — Fi
liala Oradea. Tel. 059/ 
142033. (4063)

• SC Mic va Corn SRL
Simeria anunță că a de
pus la APM Deva docu
mentația pentru obținerea 
avizului de mediu pentru 
magazinul situat pe str. 
Cloșca, nr. 2. Eventualele 
reclamații se fac în ter
men de 15 zile la APM 
Deva. (8991)

• SC Buy Camy Aicom
Impex SRL, cu sediul în 
Uricani, anunță intenția 
de autorizare din punct 
do vedere al protecției me
diului a magazinului ali
mentar general situat - în 
str. Republicii, 18/11. Re
clamații și sugestii sc de
pun în termen de 15 zile de 
la publicare. (8986)

OFERTE 
DE SERVICII

• Asistentă medicală
caut copil de îngrijit, bol
navi. menaj; vând BMW 
520 pentru piese <3 schimb, 
tel. 211907, între orele 
19—20. (099410)

• Persoană serioasă pres
tez servicii îngrijire copil 
la domiciliul clientului. 
Vând televizor alb-negru 
Sirius. Telefon 225679.

(8998)

• Societate privată 
angajează în condițiile 
legii inginer stagiar 
construcții. Tel. 226149.

(1015)

• SC Memorii & Gurney 
Sis terns SRL organizează în
cepând cu 2 aprilie a.c. 
cursuri de secretariat infor
matizat. Durata 4 săptă
mâni. Informații și înscrieri 
la Casa de Cultură Deva, 
etaj 1, sala 2. Telefoane 
233259: 230703; 716501.

(8978)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat. în
Deva, depozit en gros, po
ziție centrală. Relații fel. 
231940. (099409)

• închiriez garsonieră 
mobilată în Simeria. Te
lefon 227479, după ora 20.

(9472)

• Solicit de închiriat ca
să central (150 mp), Deva, 
tel/fax 013/110262.

(6447)

• închiriez spațiu comer
cial cu dotare. Tel. 224584. 
dimineața sau 622100, du
pă ora 18. (8983)

PIERDERI

• Casa de ajutor reci
proc Mureșul Deva anun
ță pierderea codului fis
cal nr. 4633501. Se decla
ră nul. (9006)

COMEMORĂRI

• Aceleași clipe cum
plite le trăiesc și azi, 2 a- 
prilie, la împlinirea a 20 
ani de când s-a stins in
credibil din viață iubitul 
meu fiu

ȘTEFAN ȘIPOȘ 
student

și 7 ani și jumătate de la 
decesul dragului meu soț 

VIOREL SIPOȘ
Comemorarea sâmbătă, 

5 aprilie, ora 14, la ci
mitir. (8985)
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani 
teți publica anunțuri de mică și mare 
blicitate in ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din :

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtima ; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. | 
650968), la sediul S.C. „MERCUR". j

• ORAȘTIE, la chioșcul de lângă ma- !
gazinul „Palia". |

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 j
! fin spațiul secției foto). Telefoane ■: 770367, ! 
I 770735. |
. Agențiile ziarului nostru asigură, la j 
. taxe rezonabile, publicarea cu maximă ’ 
I promptitudine a tuturor anunțurilor de | 
j mică și mare publicitate. j

DECESE

• Colegii de la RAC 
Deva sunt alături de 
Ilic Victoria și Buda 
Sorina la marca du
rere pricinuită de pier
derea unul soț și ta
tă deosebit. Condole
anțe. (9010)

• Victoria, soție. Sorina, 
fiică. Dorin, ginere, anun
ță, cu cea mai profundă 
durere, încetarea din via
ță a lui

ILIE MIIIAIL
un om de aleasă omenie, 
pe carc-1 vom păstra pen
tru totdeauna în suflete
le familiilor noastre.

Dumnezeu cu noi și cu 
tine, alături de noi.

înmormântarea va avea 
loc joi, 3 aprilie, ora 13. 
lâ cimitirul ortodox M. 
Eminescu.

• Familia Ștefan și Ma
ria Barabaș, cumnați, Ma
rius. Geta și Bianca, ne
poți, deplâng moartea iu
bitului lor

ILIE MIHAIL 
și-i păstrează tot respectul 
și prețuirea.

• Familia Ioan Buda și 
Maria, cuscrii, este ală
turi de familia profund 
îndurerată, cu întreaga fiin
ță și considerație.
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Devasat rSlu)p
8 rate Situat pe sțr a. lancu, bl. H1, parter, tel. 21 61 96
30% Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13

avans---------- ——-— .—-----------------------------
oferci r> rocfzf;se Cefîntte tty.rff
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NEI - aparatura tv-audio-electrocasnicâ 
DeLonghi - aparatura electrocasnicâ
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