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ÎNCĂ O OCAZIE RATATA...

Luni, 14 aprilie a.c., 
la Casa de cultură din 
municipiul Deva, Partidul 
Socialist al Muncii a ini
țiat o conferință de pre
să. Au participat membri 
ai comitetelor județean, 
municipal Deva, reprezen
tanți ai PRM, alți invitați.

încă de la început s-a 
precizat că respectiva con
ferință de presă a fost or
ganizată în urma desfă
șurării plenarei Comitetului 
Național al PSM, care a 
avut loc nu cu multă vre
me în urmă. La această 
plenară au fost discutate 
strategia și poziția PSM 
față de situația economi
că și 
o are 
punct

Iată
Se pare că suntem bles

temați să ne conducem 
după vechiul și păgubo
sul principiu : „din gre
șeală în greșeală, pân’ la 
victoria finală" !

In urma devaluării le
ului, petrecută în lunile 
Ianuarie și februarie, când 
moneda națională a pier
dut jumătate din greuta
te în 
rloase, 
dată) 
sâ ne 
sele românești în prețu
rile practicate pe piața 
internațională și să ne re
găsim competitivitatea a- 
tât de necesară în lupta

fața valutelor se
am avut (încă o 

șansa de a putea 
încadrăm cu produ-

acerbă pentru piețele in
ternaționale și pentru rea
lizarea unei balanțe eo- 
merciale echilibrate. In loc 
să se „umble" la costu
rile de producție, s-au um
flat prețurile șl tarifele, 
astfel încât în scurt timp 
o să fie necesară o nouă 
devaluare a leului, noi 
preturi, noi tarife, și că- 
tinel-cătinel, reintrăm în 
spirala inflaționistă, cu 
care aproape că ne-am o- 
bisnuit. Poate se vor găsi 
persoane care să dea vi
na (numai) pe guvern, poa
te alții pe sindicate, iar 
alții pe conducerile uni
tăților. Adevăiul este că

In această luptă pentru 
supraviețuirea economică, 
nu. există nevinovați... Vi
novat este fiecare și toți 
la un loc.

Guvernul este vinovat 
că nu a luat măsuri de 
restructurare și control al 
prețurilor la regiile 
ționale care îi revin 
răspundere directă și 
re se află în poziție 
monopol.

Sindicatele sunt vinova
te pentru forțarea unor 
avantaje necuvenite și 
perjtru transferarea răs
punderii către bugetul de 
stat, respectiv către fie
care dintre noi (vezi ca-

na-
în

ca
de

zul uzinelor ROMAN si 
URBIS).

Managementul este vino
vat de neâsumarea răspun
derii la societățile comercia
le, autonome, dar aflate 
într-o poziție de monopol 
de facto pe piața internă. 
! Rezultatul acestei „pă
sări" a răspunderii șl so
luționarea tuturor proble
melor prin preț îl resim
țim noi, consumatorii, pe 
pielea noastră, chiar da
că nu Înțelegem întotdea 
una fenomenul economic.

la 
dc 
în

perspectiva pe care 
România din acest 
de vedere.

câteva probleme sub
liniate în cadrul confe
rinței de presă. • Starea 
economiei și societății ro
mânești se deteriorează 
în permanență. Nu de 
o zi la alta, ci chiar 
dimineața până seara 
decursul aceleiași zile
Viteza prăbușirii și degra
dării parametrilor care ca
racterizează performanța 
națională crește în ritmuri 
debusolante. • PSM consi
deră că aceasta este un 
pericol major pentru so
cietate, fiind necesară con-

siderarca la adevărata va
loare a reconcilierii națio
nale, ca terapie socială 
pentru cel puțin două ma
ladii de care suferă în 
prezent România : trecutul 
și viitorul. • Susținerea 
de către PSM a efortului 
spre reformă și schimba
re nu se poate întoarce 
la trecut, ci vizează pre
zentul și viitorul. In acest 
context, PSM se dorește 
un partid al prezentului 
și mai ales al viitorului. 
• Există capacitatea, oa
menii și puterea de a con
cepe și a propune o altă 
alternativă a viitorului. • 
In prezent, în calcul tre
buie luate și revendicări 
ale oamenilor,
nu va stimula ieșirile în 
stradă ale acestora. • în 
cadrul unei reconcilieri na
ționale, toate partidele tre
buie să lase deoparte or
goliile și să pună umărul 
la salvarea economiei na
ționale. • în intenția de 
a se realiza o alianță de 
centru stânga, PSM a a- 
vut până în prezent dis
cuții cu PRM, PMR și Par
tidul Pensionarilor. • PSM 
este pregătit pentru alegeri 
anticipate, dacă ele vor 
avea loc.

dar PSM

GIIEORGHE GRlJN • • • • •
[Continuare în pag. a 2-a)

NEAGU

Restructurarea asta, gar- 
garisită în fel și chip de 
prin noiembrie încoace, 
s-a Înșurubai in mintea 
omului de rând ca un fel 
de lighioană cu două ca
pete înspăimântătoare. li
nul își cască fălcile ame
nințător spre întreprinde- 
rile-victime obligându-le, 
ca pe niște dughene pră
pădite, să tragă obloar r 
le, să pună lacătul șl să 
bată ferestrele în cuie. Ge- 
HAla.lt, și mai înfiorător, 
stă gata să facă harcea- 
parcea mulțimi de sala- 
riați, adică să-i disloce și 
să-i transforme din mese
riași și lefegl la locul lor, 
înt>o masă de șomeri eu 
mâna întinsă 
tuluL

Realmente 
dramatică șl 
eludată. Un 
șoma] de 10—12 la sută 
cât se zice că va fi pe 
țară, ba chiar o armată

la mila sta-

situația este 
nu poate fl 

procent de

de șomeri mergând sppe 
2 milioane, cum anticipea
ză alții, este pentru Ro
mânia de azi ceva vecin 
cu insuportabilul. Iar dacă 
de la aceste cifre „per an
samblu" se coboară pe pă
mântul hunedorean — a 
cărui structură industria
lă dezavantajantă va fi 
printre cele mai afectate 
de restructurare — nu-1 
greu să se estimeze cât 
de zdravănă va fi „felia" 
ce revine județului nos
tru din uriașul „cozonac" 
numit șomaj.

Gei care sunt în postu
ra deloc de invidiat de a 
opera noua politică de' 
personal impusă de re
structurare sunt adminis
tratorii și managerii. Lor 
le revine, în împrejură
rile actuale, o covârșitoa
re răspundere. Pentru că, 
dacă prin cabinetele mi
nisteriale și chiar la ju
deț se vehiculează și se

V 
I 
I 
I
I

VREMEA

manipulează cifre seci, a- 
colo jos, în societățile co
merciale cu capital inte
gral sau majoritar de stat, 
în secții, ateliere ori șan
tiere, cifrele înseamnă oa
meni vii, fiecare cu nu
mele lui, cu familia lui, 
cu problemele, necazurile 
și durerile lui. Care, ne
luate în seamă, 
tă tot atâtea „i 
pot amorsa conflicte 
amploare. Dc unde și ne
cesitatea de a se cumpă
ni și decide cu chibzuin
ță, cine trebuie să plece 
și cine să rămână în firmă.

Gel mai simplu este cu 
„senatorii de drept“. Sunt 
muncitori și maiștri, in
gineri sau economiști, oa
meni de profesionalism și 
verticalitate desăvârșite, 
care au investit în firmă 
ani de trudă ți pasiune. 
Pe ei nimeni șl nimic nu-1 
poate clinti de la post.

Gine să mai rămână ? 
Firește, managerii. Ei nu 
pot fi trimiși la plimba-

reprezin- 
,scântei" ce 

de
acestea nu

re atunci când obțin per
formante ! Iar „punerea pe 
butuci" ori falimentarea 
firmei sunt... performante !

Și dacă nu pleacă ma
nagerii mai mari sau mai 
mici e musai să rămână 
și secretarele. Cine a mai 
văzut — nu-i așa — se
cretare puse pe liber, ex
cepție făcând bineînțeles 
cazurile când
mai corespund din punct 
de vedere ?

Urmărind statele de 
funcțiuni ori cele de pla
tă, dai peste liderii și 11- 
derașii sindicali. Aceștia 
nici nu intră în discuție, 
îi apără legea. Apoi, tot 

' „bătuți în cuie" la locul 
lor rămân ajutoarele mun
cii sindicale. Adică acela 
care au făcut mobilizările 
la greve și au dirijat ,,«u 
talent" strigarea lozincilor 
„sindicale" și total apolitice 
de genul „Jos Văcă..." sau

LAUREN ȚII VISKI

Statuia lui Matei 
nicipiului Hunedoara.

Corvin, <lin fața Primăriei mu

Foto : ANTON SOCACI

1 DIRECTORUL GENERAL î
• NU FACE POLITICĂ ! !
ț Intr-o recentă întâlnire cu presa, dl Gheorghe | 
iPogea, managerul general al S.G. „Siderurgica" S.A. * 
| Hunedoara, a precizat că domnia sa nu face parte jț 
I din nici o formațiune poli tică, cum greșit s-a vehi- î 
țculat ideea, dc curând, la o emisiune pe micul ecran. | 
ț Obținerea postului de manager general la „Slderur-* 
ț gica" S.A. Hunedoara s-a făcut în urma concursu- • 

i altor afinități sau »
♦ 
I I» I

ț gica" S.A. llUULUU'UC, o~c*
I lui de manager și nu datorită —
I simpatii politice, a mai precizat printre altele dl 
I Ghcorghe Pogea. (C.P.).
îI

I
(Continuare în pag. a 2-a)

racter de aversă. La mun
te va ninge viscolit. Vânt 
moderat, cu intensificări 
din sectorul nordic.

Minime minus 4 
plus 1 grad 0. Maxime, 
6 la 11 grade G. (Andrei 
Iursicsln).

una pe zi

Vremea va fi deose
bit de rece pentru acest 
interval. Serul va fi mai 
mult noros. Temporar 
vor cădea precipitații 
mixte ce pot avea și ca-

0 Gând la noi se face ziuă» în America 
este noapte. Așa le trebuie, capitaliști or
dinari.,.

■ CONCERT ROCK. La 
Gasa de cultură din Deva 
s-a organizat un concert 
rock cu participarea for
mațiilor „Invers", din Gă- 
lan. și cele ale Casei de 
cultură devene 
fetul" și „Olly 
nil". (®.B.)

— „Pro-
& ®eme-

• GASA DE 
VALUTAR. La 
lialel A.C.R. din Deva s-a

SCHIMB 
sediul FI*

——

deschis o Casă dc schimb 
valutar (mărci și dolari), 
care funcționează dc luni 
până vineri, între orele 
8 -15. (S.C.)

• AUTOTURISM. Este 
revista editată de Auto
mobil Club Român ce a- 
pare în excelente condiții 
grafice și pune la înde
mâna posesorilor de au
toturisme diverse informa
ții utile automobiliștllor, 
noutăți tehnice, prezentări 
ale celor mai noi tipuri de 
autoturisme ș.a. (S.C.)

câni a Romsilva — cea 
de sus, că sunt două — 
ce o au în grijă soții 
Munteanu, ce crește pu- 
icți pentru vânzarea că
tre populație, dar și pen
tru popularea apelor dc 
munte din udețul nostru 
sunt foarte mulți câini — 
vreo 10—12. Foarte agre
sivi față dc orice vizita
tor. Odată ce tc-au ac
ceptat însă, lătrătorii de
vin foarte prietenoși. (Tr. 
B.)

intrat, în dimineața zilei 
de joi, în curtea unei 
gospodării din satul Ve- 
țel. Conducătorul auto a- 
flat la volan — dl Dănuț 
Li viu Cristache — ce a 
scăpat nevătămat — ne 
spunea că s-au blocat 
brusc roțile din față alo 
mașinii. Așa o fi ? Cine 
știe 7 Oricum, cabina ma
șinii s-a făcut praf și pul
bere (Tr.B)

• PĂSTRĂVI ȘI CAlNr 
La păstrăvărla de la Roș-

• IN ®ARD. O mașină 
de mare capacitate, apar
ținând SC. Cangur Inter 
Impex SRL București a

1 ■■■ ...................—— TT
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Cei csre pleacă și cei 
„bătuți în cuie“

'Urmare din ”ae 1'

„La Palatul Cotroceni. cân
tă cucuveaua../*. De ăștia 
e nevoie și azi. Pe cine 
dacă nu pe ei te poți bi
zui cânrl e vorba sâ-i po
tolești pe oameni, să-i faci 
ță stea blânzi în banca 
lor până trece vijelia re
structurării ?

Mai trebuie văzut, de a- 
semenea, să nu care cum
va să fie atins vreunul 
din cei cu neamuri „pe 
sus'* Orice manager știe 
că nu-i bin< să-ți bați 
cule-n tălpi cu ăștia. Pe 
lângă ei mai trebuie luați 
în seamă alții de pe la 
țară ori cei ce sunt bă
gați prin sereleuri și bu- 
ticuri. Nimeni nu-ți poa
te reproșa că protejezi a- 
gricultura și inițiativa pri
vată. Și apoi, mai rămâne 
câte cineva care te caută 
pe-acasă cu mielul, cu pur
celul m damigenuța ori 
cu Pliculețul rozaliu.

Sunt destui slavă dom
nului care să plece. Dar 
să se procedeze metodic și 
cu... scheosis. Primii sunt 
cei care se cer ei înșiși 
să fie trecuți la șomaj, 
lent a ti prostește de pla
ta anticipată a salariilor 
pe mai multe luni. DuDă 
ci vin la rând ăia care 
s-au dat singuri afară prin 
indisciplină, nemotivate, 
(beții, sustrageri și alte 
năzbâtii ce pică sub in
cidența legii.

încă o ocazie ratată...
(Urmare din pag II

Astfel a fost posibil ca 
Ia nici două Iun: după 
devaluate preț. 1 oțelului 
beton realizat la Hune
doara să ajun’ă la 412 
USD/tonă, -ând prețul de 
bursă pe pința internațio
nală nu deoășește 205 
USD/tona ! Cum se poa
te justifica un asemenea 
preț, de 1,55 dc ori mai 
mare decât prețul mon
dial ? Cum mai poate fi 
feă'izat un export renta
bil la aceste preturi de 
producție ? Din pacate, a- 
cest preț aberant nu este 
singular. Căutând în tari
fele economiei românești, 
o să găsim prețuri umfla
te la telecomunicații, la 
transporturi, la unele pro
duse energetice etc., toa
te realizate în unități a- 
flate în poziție de mono
pol feal, indiferent dacă 
jsunt declarate regii sau 
societăți comerciale, toate 
plătite de fiecare dintre 
cetățenii acestei țări.

Poate încă nu este prea

Nu trebuie lăsațl pe 
din afară cei care s-au dat 
cu pedeseriștii. Nu con
tează că unii sunt mese
riași buni. Mai sunt si 
alții la fel. De ăștia te 
descotorosești ușor pentru 
că nu mai are cine-i ține 
în brațe. Tot pe lista de 
plecare vor fi incluși in
comozii răi de gură, cane 
„se tot iau“ ba de mana
geri. ba de șefii mai mici. 
Dacă n-au învățat că tă
cerea e de aur, n-au de
cât să plece I

Cum ? Nn-i încă lista 
completă cu cei ce ur
mează a fi puși pe liber? 
Nici o problemă l Se ba
gă în completare, cât în
cape, cei care nici nu dreg 
și nici nu strică prin fir
mă, toți amărâții care nu 
au pe-aproape sau aiurea 
nici un neam și nici o 
pilă, nu strigă și nu a- 
menință, nu merg cu jal- 
ba-n proțap ori la audien
țe, și-s învățați să pri
mească resemnați toate 
loviturile vieții. Ce dacă 
au copii ? Firma nu-i in
stituție filantropică. Le 
dă guvernul câte 50 de 
mii pentru fiecare plod. 
Ce dacă .îevestele lor nu 
au serviciu ori sunt șo
mere 2 Cu atât mai bine ! 
?ișa pot să fie mereu îm
preună și au timp bere
chet să se iubească. Doar 
de când e lumea asta-i 
cea mai bună metodă de 
a uita de necazuri.

târziu să se treacă de în
dată la asumarea răspun
derii pentru actul mana
gerial la toate nivelurile 
șl toate organismele im
plicate și. printr-o restruc
turare reală (care nu în
seamnă neapărat reducerea 
personalului angajat, ci 
doar realizarea unei struc
turi eficiente pe plan e- 
eonomlc) să scadă costu
rile să crească eficiența 
unităților. Nu mai este 
posibil să se accente in
cluderea In preț a proas
tei organizări, a nemuncii, 
a hoției, a rebuturilor, a 
lucrului făcut „în dorul 
lehi". Trebuie să pr.viit 
realitatea în față și să 
luăm măsuri, altfel aceas
tă realitate ne va strivi 
făia milă. Sistemul capi
talist este un sistem foar 
te dur, are doar singurul 
avantaj că funcționează, 
dacă j se respectă regu
lile Nu mai avem de 
ales, trebuie să ne pliem 
regulilor economiei de 
piață, altfel pierdem și 
această ocazb. Doamne dă 
să nu fie și ultima...

la Hațeg, primul privatizat agonizează ne
Cel ce mă însoțește Jn- 

tr-un seu#, periplu hațe- 
gan e un bun cunoscător 
al concitadinilor săi și în 
general un bun cunoscă
tor de oameni.

— Vrei să-l cunoști pe 
primul privatizat al Ha
țegului ?

— De ce n-aș vrea ? 
Tranziția ne oferă zilnic 
atâtea surprize.

Pe malul rept al pâ- 
râului Galbena, nu depar
te de podul din centrul 
orașului, ochii îți cad pe 
o baracă cu aspect de ca
să de negustor fără para
le. Aici, agonizează econo
mic primul privatizat al 
Hațegului. Se numește Ca*
• . • o.

In urmă cu câtva timp, 
Oficiul poștal din locali
tatea Bucureșci a fost 
desființat, factorul poș
tal din centrul de co
mună improvizând la do
miciliul său un centru de 
tranzit pentru cele 4 sa
te care compun comuna, 
iar mașina Rodipetului 
transDortă zilnic presa, me
sageria, trimiterile poșta
le și valorile în fiecare 
sat unde era așteptată de 
fiecare factor poștal. A- 
ceasta s-a întâmplat până 
la data de 31 martie a.c., 
căci de la 1 aprilie 1997
— r-: ——— r-: ———□□□□CZJiZiaCHZiaaDP

Un copil cade victimă unei petarde 
inițiată de o persoană necunoscută

Luni, 14 aprilie, copilul 
dc 12 ani, Pavel Harna, 
din Orăștie căuta într-un 
container de gunoi, de pe 
strada Pricazulul, resturi 
alimentare. De el s-a a- 
propiat un necunoscut de 
circa 30 de ani, care i-a 
dat o plasă de plastic, spu- 
nându-i că în ea se află

MIERCURI, 16 APRILIE

C TV* 1 )
6,00 România: ora 6 fix!;

8,20 Alaska Kid (s); 9,15
Santa Barbara (r); 10,00
Știri; 10,05 Videolexicon; 
11,05 Melodii de neuitat; 
11,40 Orizonturi culturale; 
12,00 Știri; 12,05 Andrea 
Celeste (r); 12,55 D.a.;
13,25 Scena (r); 13,55 Fot
bal. Optimile Cupei Ro
mâniei: Dinamo — Oțe
lul Galați (d); 15,50 Un 
arhipelag ai Nordului: Da
nemarca (do); 16,00 De la 
o zi la alta (mag.); 16,35 
D.a.; 17,00 Știri; 17,10
Gesturi mici pentru oameni 
mari; 17,40 Mag. turistic; 
Koblenz; 18,30 Muz. ușoa
ră românească; 19,00 Că
suța cu povești; 19,05 Re
flector; 19,30 California 

1 visează (s); 19,55 Doar a 
\ vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 

rol Mărunțelu și este ciz
marul săracilor.

— Nj s-a spus că sun
teți primul întreprinzător 
particular din Hațeg. Cu 
atelierul din bărăcuța asta 
ați început ?

DE-ALE TRANZIȚIEI

Nu, cu alta mai a- 
mărâtă ca asta. Pe asta 
am găsit-o de ocazie. Trei 
milioane am dat pe ea. 
Ce să fac domnule, am 
8 copij și nici unul nu are 
serviciu. Trebuie să fac ce
va să-i întrețin. Abia tră
im de pe o zi pe alta. Pe

MâsurS cu
— ce coincidență — mași
na vine doar până la in
trarea în comună la locu
ința factorului poștal de 
aici, descarcă și încarcă, 
apoi se reîntoarce la De
va

In această nouă situație 
factorii poștal; sunt nevo- 
iți să vină la Bucureșci 
pe jos, cel din Curechiu 8 
km, cel din Rovina 5 km, 
iar cel din Șesuri tot 5 

pâine veche. Când copilul 
a desfăcut plasa, a fost 
năucit de o explozie, ca
re i-a fracturat r ai mt.l- 
te degete de la mâna dreap
tă. în plasă se afla o pe
tardă unică de infanterie, 
folosită în poligoanele de 
instrucție, deja inițiată. A-

Trei culori: Roșu (f. Fr./ 
Elveția/Polonia *94); 22,45 
O șansă a muzicii; 23,00 
Jurnal; 23,20 Un cântec, un 
zâmbet, o glumă.

C TVR 2 )
7,00 TVM; 8,30 D.a; 9,00 

Ora de muz.; 10,00 Lumi
nă din lumină (r); 11,00
Lumea, altfel decât o 
știm (do); 12,50 Punct de 
întâlnire; 13,10 Savannah 
(r); 14,00 Transfocator (r);
14,30 America sălbatică (r); 
15,00 D.a; 15,30 De lingua 
latina; 16,00 Ritmuri muz.;
16,20 Top Model (s); 17,15 
Tribuna partidelor parla
mentare, 17,40 Andrea Ce
leste (s); 18.30 Em. în Ib. 
maghiară; 20,00 Arte vi
zuale; 20,30 Ziua de mâine; 
• 1,00 7 zile — 7 arte; 21,05 
Credo; 22,05 TVM Mesa
ger; 22,30 Petrece noaptea 
cu mine! (f. p. III); 

doi din copii, o fată șl un 
băiat, l-am învățat meseria 
mea. Lucrăm împreună 
aici. Dar n-am liniște nici 
aici. Primăria m-a som-t 
să mă mut. Unde să mă 
mut ? La mine acasă ?

Dacă mă alungă de aici, 
rămânem pe drumuri. Țn 
centru, birturile se înșiră 
ea mărgelele pe ață. Pen
tru noi, n-a fost loc mai 
in centru. Greu ne mai 
câștigăm astăz* pâinea.

Primul privatizat al Ha
țegului oftează din adăn-

„cântec"
km ca să-și ri-’ice baga
jul. făcând apoi cale în
toarsă cu tolba plină o 
distanță dublă — casele 
oamenilor fiind răsfirate 
pe mai multe coclauri. Și 
dacă îi prinde pe drum si 
O ploaie, ne închipuim ce 
va ieși din ceea ce trans
portă. De aceste lucruri nu 
au ținut cont cei ce au or
donat această măsură pe 
care o găsim aberantă din 

scmenca muniție este in
terzisă la deținere de "ă- 
tre persoane fizice neau
torizate.

Minorul se află internat 
pe u intervenție chirur
gicală in spitalul din 
Orăștie, iar Poliția ÎI 
caută pe „binevoitorul" 
care i-a dat plasa cu „pâi

[PRO - TV)

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr ți ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 înrobită de 
iubire (r); 11,15 Spitalul
de urgență (s); 12,00 Ac- 
capulco Heat ,s); 12,55
Știri; 13,00 Biloxi Blues (f. 
biogr. SUA *88); 14,35 D.a; 
15,00 Verdict: crima! (s); 
18,15 Snort la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (sț; 19,00 Știi ți câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Search for Grace (dramă 
SUA *94); 21,50 Știri; 23,00 
Știri; 23,15 Față-n față cu 
llie Șerbănescu;

[ANTENA 1]
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15

malul Galbenei % I
cui plămânilor. A fost 
cizmar „de comandă**, va» 
să-zică de lux. De pesta 
43 de ani se însoțește to* 
varăș cu calapodul. Ci» 
mărul de lux a scăpătat 
până la stadiul de cizma» 
al săracilor. Doar ei pin* 
gelesc și repară încălță* 
mintea, pentru că sunt șl 
ei niște amărâți, la fel cu 
fostul cizmar de lux. Bo* 
gațjj nu repară, bogății cum* 
pără din nou. Și tran* 
zlția merge înainte, lă* 
sând în urmă, de-a val* 
ma, opulență, durere șl 
lacrimi. Și multă sărăcie,

ION C1OCLEI

»•»•»•••»•»•
toate punctele de vedere, 
dar mai cu seamă el si
guranței valorice, știind 
că se fac diferite plăți de 
către factorii poștali a- 
proape zilnic.

Nutrim speranța că și 
Primăria din Bucureșci va 
face intervențiile necesare 
Ia factorii abilitați, mal 
cu seamă, să descrie cele 
trei sate, depărtarea lor 
de centru și riscurile 
Ia care sunt supuși cei 1 
factori poștali cane n. g 
și prin pădure. (Al. JUR- 
CA).

ne". Acesta a săvârșit două 
infracțiuni : vătămare cor
porală și nerespectarea 
regimului materialelor ex
plozive. Ca să nu mai vor
bim de păcatul cu care 
și-a încărcat sufletul, a- 
cum, în postul Sfintelor 
Paști. (I.C.).

Văduva (r); 10,30 Viața
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii
(s); 13,00 Dincolo de rea
litate (s); 13,30 D.a; 14,00 
Știri; 14,20 Nash Bridges 
(r); 15,10 Sparks- (r); 16,00 
Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (sj;
18.30 Totul despre Gu
vern; 19,30 Văduva (s);
20.30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 
Tributul păcii (f. ist. SUA 
1990); 23.30 Milionari: de 
la.„; 0,30 Kassandra (s).

[DEVASAT+j

10,00 — 13,45 Reluări; 
19,00 Obiectiv; 19,15 Do
cumentar; 20,00 Jurnal TVR; 
21410 Top 10; 22,00 Film;
23,20 Obiectiv (r); 23,30 
Videotext.

Ziar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital pnvat, inmatriculatS la 
Registrul Comerțului Ceva cu nr, J/20/618/1991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscals 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU IST3ATE, vicepreședinte (redactor șef adj.)| 
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Adresa redacției i 2700 — Deva, str. I Decembrie, nr. 35. județul Hunedoara. Telefoane i 211275; 212157; 211269; 225904 (corectură); Fax» 218061. . ,
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele necontroctate trimise 

ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor Manuscn sele (publicate sau nu) nv se înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. Deva.
Programul de lucru cu publicul zilnic de luni până vineri, între orele 8—18, la sediul redacției fi la telefonul 21 12 75.

»-««***«

:$:<x ............................ ........................

ANUL IX • NH. 1867 • MIERCURI, 16 APRILIE 199



t •UVÂNTUL LIBER W:-«^»»^.co.tidian&in<iependenL»$

I

I 
I*
I 
I 
I 
I « 
I « 
I % 
I * 
I « 
I 
I « 
l
I « 

i 
I « 
I « 
I
I«
I « 
I * 
I w
I* 
I* 
I *
I* 
I
I«
I 
I 
I 
I

Antrenorului emerit Dumitru Pătrașcu i s-a inmânat

tit<ul de

cetateanIjFonoare al
MUNICIPIULUI HUNEDOARA

La sfârșita! săptămânii tre
cute, la sediul Primăriei din 
Hunedoara am fost martorii 
unui plăcut eveniment: inmâ- 
narea de către dl primar 
Remus Mariș, In prezenta 
membrilor consiliului și a 
numeroși invitați și ziariști, 
a titlului și a Diplomei de 
Cetățean de Onoare al Mu
nicipiului antrenorului eme
rit DUMITRU PATRAȘCU, 
fost fotbalist la Gloria CFR 
Galați și Metalul Hunedoara 
și apoi iscusit antrenor tn 
orașul flăcărilor de peste 30 
de ani, modelator și șlefui
tor al unor adevărate „neste
mate* ale fotbalului hune- 
dorean și românesc 1 Rând pe 
rând, dl primar, dnii ing. 
Gheorghe Pogea, director ge
neral al S.C. Siderurgica S A., 
ing. Magheru, președinte 
de onoare al F.C. Cor- 
vinul. Petru Vaidoș, liderul 
sindicatului „Siderurgistul", 
ing. Ion Bădin, cunoscut om 
de presă, consilier, de la ca
re a pornit inițiativa Inmâ- 
nării acestui titlu bravului 
antrenor hunedorean, repre
zentanți ai ușor instituții 
municipale și cluburi spor
tive, col. Nicolae Grosu, Va
sile Tătar au rostit cuvinte 
calde, de apreciere la adresa 
lui Nea Mitică Pătrașcu, l-au 
felicitat ți i-au înmânat cupe 
și buchete de fiori

S-au depănat multe sec
vențe din fructuoasa activi
tate a unuia dintre cei mai 
mari antrenori de fotbal ce 
i-a avut Hunedoara, s-au re
memorat câteva dintre ma
rile sale realizări; p însem
nată contribuție la sporirea 
prestigiului fotbalului hune
dorean, creșterea a generații 
întregi de fotbaliști, a unor 
„stele" ce au făcut parte din 
naționala noastră de fotbal. 
Multi ani. antrenorul Hune
doarei a lucrat cu copiii. Fin 
psiholog, dând dovadă de 
pricepere, muH tact. știind 
bine să împletească exigența 
ca indulgența, de-a lungul a- 
nilor a șlefuit tinere ta'ente. 
reușind să cucerească de 2 
ori titlul de campioni națio
nali cu eebipa de juniori a

Corvinului și de alte 2 ori 
să joace in finala pe țară. 
Printre acești jucători (ju
niori), amintim pe Gabor, 
Rednic. Andone, Klein, Ma- 
teuț. Bar dac, Chezan, Costâ- 
chescu, Humelnrcu. Trei din
tre ei — Gabor. Rednic și 
Andone au participat la tur
neul fina] al C.M. din Aus
tralia. Ga bor fiind cel mai 
bun junior de la acest Cam
pionat Mondial de juniori. 
Așa a reușit să crească o ge
nerație de aur a Hunedoarei, 
unii dintre ei îmbrăcând tri
courile tricolore ale repre
zentative României, visul 
cel mai mare al unui fotba
list: neuitatul Michael Klein, 
Andone, Rednic, Mateuț, Ga
bor. PetcU, Văetuș, B. Vlad.

Unii dintre foștii elevi ai 
lui Nea Mitică au călcat pe 
urmele profesorului lor, ajun
gând antrenori bine cunos- 
cuti sau pe cale de afirmare. 
Remus VJad, Ioan Andone. 
I. Petcu, FI. Văetuș. Mircea 
Pătrașcu (fiul său);

Drept apreciere și recunoș
tință a meri»®Tor sale. dl. Pă
trașcu. în 1980 a primit titlu! 
de antrenor emerit. în acest 
an. dumnealui va îmnlini 
vârste venorabH'S de 7 4 de 
ani. O viată de om în care 
s-a cnnfim^aț cu cea a clu
bului Corv’nul si nîH seim 
nu a părăsit gâzonul. ocu- 
pân'tp-se cu ac°easi resume 
și dăruire ca în anii t;n“re- 
tii d« O rrună rîo c^nț; năs
cut! în anul 1096. care sunt 
foarte mândri de ..profesorul* 
lor

In cuvântul său. dl Pătraș- 
cu a mulțumit pentru acor
darea onorantului titlu de Ce
tățean de Onoare al Munici
piului Hunedoara și a subli
mat că dm multele satisfac
ții și bucurii ale muncii sale 
de antrenor este și faptul că 
are un urmaș (pe fiul său, 
Mircea Pătrașcu). care-i cal
că pe urme, cucerind cu e- 
chipa de juniori a Corvinu
lui un titlu de campioană na
țională. Urmează altele...

Mulți ani, cu sănătate, nea 
Mitică !
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DIVIZIA C
JUNIC^PI

REZULTATELE ETAPEI: Dacia Orăș- 
tie — Favior Orăștie 2—1; Met. Crișcior 
— Min. Ghețari 4—1: Vict. Călan — Min. 
Teliuc 2—0: Jiul Petrila — Min. Șt. Vul
can 1—1; CFR Marmosim Simeria — 
Constr. Hd. 1—2; Min. Aninoasa — Au
rul Brad t nedisputat) (0—3); Min. Live- 
zenl — Utilajul Petroșani 5—0; Casino 
Ilia — M>n. Bărbăteni 0—3.

CLASAMENTUL
1. Aurul Brad 22 19 1 2 79— 12 58
2. Constr. Hd. 22 17 3 2 69— 22 54
3. Marmosim 22 14 1 7 80— 36 43
4. M. Bărbat. 22 13 2 7 67— 39 41
5. Dacia Or. 22 12 3 7 61— 40 39
6. Met. Crișcior 22 12 2 8 52— 36 38
7. Jiul Petrila 22 10 5 7 48— 37 35
8. M. Șt. Vulc. 22 9 4 9 65— 34 31
9. Vict. Călan 22 10 1 11 38— 41 31

10. M. Ghelari 22 9 2 11 41— 43 29
11. M. Aninoasa 22 7 3 12 33— 46 24
12. Casino Ilia 22 8 0 14 39— 68 24
13 M. Livezeni 22 7 3 12 43— 62 24
14. Favior Or. 22 5 1 16 26— 58 16
15. Min. Teliuc 22 4 2 16 42—116 14
16. Utilajul P. 22 3 0 19 38—129 9

ETAPA VIITOARE: Favior — Min. Li-
vezeni; Utilajul — Min. Aninoasa: Aurul 
— CFR Marmosim- Constr Hd. — Casino; 
Min. Bărbăteni — Jiul Petrila; Min. Șt. 
Vulcan — Victoria: Min. Teliuc — Met. 
Crișcior; Min. Ghelari — Dacia.

Campionatul județean 
de fotbal

REZULTATELE ETAPEI A 17-A: Fo- 
resta Orăștie — Gloria Geoagiu 3—2: Re
colta Băcia — Avântul Zdrapți 3—0: Min. 
II Ghelari — Fotbal Start Deva 1—3- G1 
Bretea Ro. — Unirea Vețel 4—3: Vict 
Dobra — Retezatul Hațeg 2—6; Santos 
Boz — Mec. Sântandrel 2—4.

CLASAMENTUL
1. M. Sântandrei 17 12 1 4 54—31 37
2. Gl. Bretea Ro. 16 11 2 3 61—23 35
3. Retezatul H. 17 11 1 5 42—33 34
4. Fotbal Start D. 17 10 2 5 40—34 32
5. Foresta 17 9 1 7 37—35 28
6. M. II Ghelari 16 8 0 8 37—31 24
7. Un. Vețel 17 6 5 6 29—35 23
8. Avântul 17 6 3 8 34—41 21
9. Aliman Brad 16 5 4 7 30—38 19

10. Vict. Dobra 16 5 1 10 33—47 16
11. Gl. Geoagiu 17 5 1 11 27—50 16
12. Santos Boz 16 5 0 11 38—46 15
13. Recolta Băcia 17 4 3 10 28—46 15

ETAPA VIITOARE ■ Santos Boz — Fo-
resta Orăștie; Mec. Sântandrei — Vict. 
Dobra; Retezatul Hațeg — Gl. Bretea Ro
mână; Unirea Vețel — Min. II Ghelari-, 
Fotbal Start Deva — CIF Aliman Brad; 
Avântul Zdrapți — Gloria Geoagiu.

DIVIZIA A1 DIVIZIA B2

REZULTATELE ETAPEI A 24-a: Rocar — Dacia 
Brăila 4—0; Poiana C. — Poli Iași 2—l; Foresta 
Fălticeni — A.S. Ploiești 2—l; Petrolul Moinești — 
Dunărea Galați l—0: Metalul Plopenj — Tractorul 
Bv. 0—2; Gl. Buzău — Steaua Mizil 4—0: Dunărea 
Călărași — Precizia Săcele 1—1; Metrom Bv. — 
F.C. Onești 0—0; Cetatea Tg. N. — Bucovina Su
ceava 0—3.

CLASAMENTUL

t. Foresta 24 18 3 3 60—14 57
& Dacia Brăila 24 13 S 6 37—21 44
3. Gloria Buzău 24 13 3 8 49—28 42
4. Petr. Momești 24 12 S 7 34—27 41
S. F.C. Onești 24 12 4 8 35—24 40
6. Peiana Câmpina 24 12 4 8 32—22 40
7. Precizia Săcefe 23 12 3 8 43—33 39
8. Poli. Iași 24 12 3 9 39—29 3»
9. Bucovina Suceava 24 11 6 7 30—25 39

10. Tractorul Bv. 24 11 3 10 28—23 38
11. Bocar Buc. 23 10 2 11 36—27 32
12. Dunărea Călărași 24 9 5 10 31—35 32
13. Dunărea Galați 24 7 7 10 30—25 28
14. Metrom Bv. 24 7 6 11 26—27 27
15. A.S. Ploiești 24 7 6 11 25—27 27
16. Met. Plopenl . 24 5 7 12 18—35 22
17. Cetatea Tg. Neamț 24 4 4 16 21—62 16
18. Steaua Mizil 24 1 2 21 7—99 5

REZULTATELE ETAPEI A 24-A : Cimentul 
Fiem — Electromagn. 2—1; Inter Giurgiu — Cim. 
Medg. 4—1: Callatis Mang. — Ș.N. Constanța 1—0; 
A.S. Midia — Aversa 1—0: F.C. Atletic — Met. Fi- 
lipești 0—l; Portul C-ța — Petr. Boldești 1—l: Vict. 
Florești — Acumulat 0—0 ; Navot Oltenița — E- 
Iectrica C-ța 1—0: Faur Buc. — FI. Moreni 2—3 : 
Gloria Comețti — a »tat.

CLASAMENTUL

"rr.T .

1. A.S. Midia 25 16 3 6 43—20 51
2. Cimentul Fieni 25 13 7 5 40—18 46
3. Ei ectromagnet ica 25 14 a 8 41—28 45
4. Portul Constanța 25 13 3 1 41—29 42
5. Flacăra Moreni 25 13 3 9 38—31 42
6. Cim. Medgidia 25 12 4 9 29—30 40
7. Faur Buc. 25 11 6 8 41—30 39
8. Callatis Mangalia 25 12 3 10 38—33 39
9. Navol Oltenița 25 11 5 9 35—11 38

10. Inter Giurgiu 25 11 4 10 49—40 37
11. Petr. Boldești 24 10 5 9 37—29 35
12. Metalul Filipești 24 10 5 9 30—23 35
13. F.C. Atletic 25 10 2 13 27—37 32
14. Victoria Florești 25 9 5 11 22—38 32
15. Ș.N. Constanța 24 8 5 11 32—30 29
16. Gloria Cornești 24 8 3 13 28—40 27
17. Acumulatorul 24 6 5 13 24—40 23
18. Aversa 23 5 3 16 21—42 18
19. Electrica Constanța 24 4 £ 18 14—51 11

--------------~

ARBITRII ȘI OBSERVATORII DIN ETAPA 
(17 aprilie, intermediară),

DIVIZIA C
FAVIOR — MIN. L1VEZENI, arbitri: Claudiu 

Suciu, Eugen Palko și Adrian Radu, obs. Grigore 
Macavei. UTILAJUL PETROȘANI — MIN. ANI
NOASA: Gabriel Macavei, Liviu Precupaș și Emil 
Muntean, obs. Mircea Pădurean. AURUL BRAD — 
C.F.R. MARM. SIMERIA : Daniel Dudaș, Marius 
Vreme și Ionel Cârstea. obs. Pavel Marincău. 
CONSTR. IIUNED. — CASINO ILIA : Nicolae Pân- 
dărelu, Daniel David și Ovidiu Chlfor, obs. Doru 
Toma. MIN. BĂRB ĂTENI — JIUL PETRILA : 
Aurelian Iagu, Come! Popescu și Cornel Pop, obs. 
Vasile Nemeș. MIN. ȘT. VULCAN — VICT. CA- 
LAN: Silviu Medrea, Mircea Brândușa și Tibenu 
Nistor, obs. Cornel Cărare MIN. TELIUC — MET. 
CRIȘCIOR : Petre Popa, Constantin Oiștea și Ion 
Diaconescu. obs. Mircea Sârbu. MIN GHELARI — 
DACIA ORĂȘTIE: Vasile Capotescu, Daniel Ilin- 
cea și Virgil Gherghel, obs. Hie Ștefăniță.

ETAPA DIN 20 APRILIE 1997 :
MIN. ANINOASA — FAVIOR ORĂȘTIE, ar

bitri: Vasile Capotescu, Constantin Dănilă și Va
sile Pintilei, obs. Alexandru Groza. MIN. LIVE- 
ZENI — MIN. GHELARI : Valentin Verdeș. Valen
tin Gavrilă și Ionel Adam, obs. Mircea Pădurean. 
DACIA ORĂȘTIE — MIN. TELIUC Petru Zlate, 
Gheorghe Avram și Marian Parai iță. obs. Lazăr 
Kelemen. MET. CRIȘCIOR — MIN. ȘT. VULCAN: 
Beniamin Popescu, Aurelian Lagu și Ioan Clinei, 
obs. Nicolae Stanciu. VICT. CALAN — JIUL PE
TRILA: Stan Hanzi, Marin Ormenișan și Marin 
Lucaci, dbs. Dorel Târsa. CASINO ILIA — AURUL 
BRAD: Florin lacob. Remus Azamfirei și Robert 
Keksedy, obs. Uie Ștefănită. C.F.R. SIMERIA — 
UTILAJUL PETIt. : Nicolae Pândărelu. Daniel 
David si Traian Melha, obs. loan Sim-on. CONSTR. 
IIUNED. — MIN. BĂRBĂTENI: Adrian Costea, 
Eugen Palko și Claudiu Durlescu. obs. Laurean Hui.

CAMWONATUL JUDEȚEAN

SANTOS BOZ — FORESTA ORĂȘTIE, arbitri: 
Tiberiu Nistor. Silviu Medrea și Mirrea Brândușa; 
MECANIZ. SANTANDREI — VTCT. DOBRA: Teo
dor Sava, Constantin Dineș și Sorin Barbă, obs. 
îoan Deac. RETEZATUL HAȚEG — GL. BRETEA 
ROM. : Daniel Haidiner, Ernâ Magyari șj Cornel 
Popescu, obs. peiru Spărios. UNIREA VEȚEL — 
MIN. II GHELARI: Emil Muntean. .Adrian Radu 
și Eucen Ambruș. FOTBAL ST. DEVA — ALIMAN 
BRAD: Daniel Lada. Daniel Tirt și Răzvan Avram. 
avANTUt ZDRAPȚI - GL. GEOAGIU; Daniel 
Ilincea, Cornel Pop și Virgil Gherghel.

ir—ii—ii—|i—ii—ii—ir-:r-u—ii-itnr-ii—i r~i

Pagină realizată de
SABIN CERBU
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REZULTATELE ETAPEI A 24-A : Șoimii Si
biu — Armăt. Zalău 3—1: F.C. Bihor — Mobila 
Șimleu 3—1: Min. Rorșa — Telecom Arad 3—1 ; 
Phoenix B. M. — Electrica Timiș. 3—2. U.M. Ti
miș. — I.S Câmpia Turzii 0—0. Min. Ștei — Me- 
talurg. Cwgir 3—1; Motorul Arad — SA. Turda 
3—1; W.p. Pecica — Viitorul Oradea 1—1; Meca
nica Mfa-șa — C.P.L. Arad 3—2: Astral Deta a stat.

CLASAMENTUL

1. U.M. Timișoara 25 19 2 4 55—20 50
2. IS. C. Turzii 25 16 5 4 3«—17 53
3. Șoimii Sibiu 24 15 2 7 46—24 47
4. Armăt. Zalău 24 13 3 8 39—27 42
5. Minerul Ștei 25 13 2 10 45—31 41
6. Astral Deta 24 12 o 10 37—29 38
7. Metalurg. Cugir 25 11 3 11 31—34 36
8. Electrica Timiș. 25 10 5 10 34—33 35
9. Phoenix B. Mare 25 11 2 12 52—38 35

10. C.P.L. Arad 25 9 4 12 22—38 31
11. F.C. Bihor 24 8 6 10 27—28 30
12. Viitorul Oradea 25 9 3 13 39—12 30
13. S.A. Turda 25 9 3 14 10—56 30
14. W.P. Pec>ca 25 8 6 11 37—59 30
15. Minerul Boișa 24 9 2 13 37—44 29
16. Motorul Arad 25 8 5 12 35—45 29
17. F.C. leiecom Arad 24 7 5 12 24—18 26
18. Mecanica Mărșa 25 7 4 14 30—39 25
19. Mobila Șimleu 24 8 1 15 27—53 25

—
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DURA LEX, SED LEX „Am simfit că este
Sofica și-a încheiat 

afacerile ! ? (II)
£INE VREA PĂMÂNT ?

O altă afacere, cu tot 
felul de îmbârligături în 
stilul propriu al Soficăi 
Buda a fost cea pornită cu 
Maria Mărtinaș. Femeia îi 
fusese prezentată de o cu
noștință comună care au
zise probabil ce descurcă
reață este dna Buda. Ea 
spera să fie ajutată într-o 
problemă legată de un te
ren aferent unei case pe 
care o vânduse prin 1980. 
Practic, vroia să reintre în 
posesia unei grădini care 
ii revenea printr-o sentin
ță judecătorească.

Evident, Sofica promite 
marea cu sarea, după ca
re de la Mărtinaș primeș
te tot felul de documente 
Dosarul primit pentru no
tariat spune că l-a dat 
cuiva. Apoi, pe femeie o 
tot amână, spunându-i că 
omul ei de la notarial cere 
500 de mărci în schimbul 
eliberării extrasului de 
carte funciară.

Până la urmă, Mărtinaș 
ii dă banii — 200 mărci 
la birou, iar 300 îi duce 
acasă. Ulterior, Sofica o să 
declare că valuta a dat-o 
funcționarei de la notariat, 
care la rândul ei i-a spus 
că totul depinde de nota
rul public căruia i-a dat 
300 de mărci. Tot din de
clarația Soficăi rezultă că 
funcționara de la notariat 
a fost detașată la Orăștie. 
iar după revenirea la De
va, i-a spus că dosarul nu 
o mai interesează întru
cât Notariatul s-a des
ființat. Până la urmă, Măr
tinaș reușește să recupere
ze dosarul cu documente 
și o parte din bani. Nici

Garda financiară
contraatacă

I
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PATRIMONIU
NEÎNREGISTRAT

Este bine de știut faptul 
că deținerea de bunuri cu 
titlu de patrimoniu, dar 
neînregistrate in contabi
litate, înseamnă încălca
rea Legii 82/1991. Iar 
acest ltlcru nu poate de
cât să coste pe cei ce nu 
o respectă.

S-au convins recent și 
cei de la SG Hrior SRL 
Geoagiu Sat de acest fapt 
Amenda primită de ei 
pentru nerespectarea le
gislației în vigoare _ în 
acest sens a fost de 
2 000 000 de lei. Să mai 
adăugăm faptul că măr
furile neînregistrate în 
contabilitate, în valoare 
de 7 582 000 de lei, au 
fost confiscate.

până în prezent extrasul 
funciar nu a fost eliberat.

Tot o încurcată afacere 
cu pământul a făcut So
fica și cu alți clienți. De 
data aceasta, ea vinde. Dă 
anunț că, în Deva, vinde 
teren intravilan. Se pare 
că prin 1988, cu 5000 de 
lei, a cumpărat o supra
față de pământ de la un 
om din Ghioroc-Arad. 
Treaba cu acest pământ 
este foarte încurcată. Du
pă ce Buda Sofica a vân
dut o parte din pământ 
Măriei Gherman și altă 
parte S.C. Prest Corn Fa

STOP CORUPȚIEI
vorit SRL Deva, au apărut 
alți moștenitori, cu cote 
părți. Au urmat tot felul 
de noi măsurători, certuri 
etc. etc.

BANII DE LA 
GURA COPIILOR

Am lăsat către sfârșit 
ceea ce a pățit Maria Tac 
cu această Sofica. pățanie 
ce ilustrează cel mai fidel 
de ce putea fi în stare 
La biroul unde „muncea" 
Sofica apare într-o zi și 
Maria. (Este a treia femeie 
cu acest nume pe care o 
păcălește '). Bărbatul îi 
murise într-un accident 
la locul de muncă și îi tre
buie o copie xerox, iai 
acum Buda se ocupa de 
așa ceva...

„M-a întrebat dacă nu 
vreau să cumpăr un frigi
der — declară Maria. Mi-a

PESTE 32 000 000 De LEI 
LA BUGET

Ma; bine de 32 000 000 
de lei au dat la buge
tul statului dnii de la 
SC Coms Prod Arcadie 
SRL Deva. Și aceasta, 
întrucât și-au dimensio
nat incorect prețurile la 
lucrările de construcții e- 
fectuate.

Suma încasată necuve
nit prin asemenea mo
dalitate ■ a fost de 
31 635 000 de lei, bani 
care 's-au confiscat. S-a 
mai adăugat o amendă 
de 1 000 000 de lei.

O FI EL CIELO, 
DAR...

Bravo celor de la SC 
Impex Com Industrial SRL 
Hunedoara pentru faptul 
că au reușit să achizi
ționeze un autoturism 

promis că îmi rezolvă unul 
ieftin, chiar dacă nu este 
nou. Ei bine, după aceas
tă promisiune, a fost prin
să în capcană".

Urmează vizite, atât aca
să, cât și la biroul cu pri
cina. Deși avea trei copii, 
era din nou gravidă, iar 
bărbatul îi murise doar cu 
puțină vreme în urmă — 
în prima fază, pune în mâ
na Soficăi 500 000 , de 
lei pentru frigiderul pro
mis. De la Sofica, frigider 
nu a văzut veci I

Nu era, desigur, o prea 
mare problemă dacă, după 

câteva săptămâni, marele 
om de afaceri care acțio
na prin descurcare-încurca- 
re, înșelăciune și trafic de 
influență care s-a dovedit 
a fi Sofia Buda — nu ar 
fi luat 1 000 000 de lei de 
la gura celor trei copii 
fără tată.

Măriei i-a spus că are 
mari relații la o anume 
bancă, prin care îi poate 
rezolva o dobândă de 90 
la sută pe trei luni, dacă 
o împrumută cu 1000 000 
de lei. li primește. Atât. 
Treaba se oprește aici. 
Acum declară „că trebuie 
să-i dau 1 500 000 și do
bânda promisă".

Afacerile coanei Sofica 
sunt mai complicate și 
mai diverse. Ajunsese să 
ia milioane de lei împru
mut (în schimbul a tot fe
lul de promisiuni) pentru 
a-și achita credite la bănci.

Cielo, valoarea ratelor 
acestuia fiind calculată 
la cursul dolarului.

Treaba este însă că 
societatea și-a introdus 
pe costuri de cheltuieli 
dobânzi și diferențe de 
curs valutar, și-a dimen
sionat incorect cheltuie
lile, încălcând astfel le
gislația în vigoare.

Ce a urmat ? O amendă 
de 300 000 de lei, iar su
ma de 734 000 de lei cu 
care s-a diminuat impo
zitul confiscată.

NERESPECTAREA 
LEGII A 

COSTAT PESTE 
100 000 000 DE LEI !

100 000 000 de lei sunt 
bani buni chiar și în ziua 
de azi. Sau mai ales ? 
Cel mai bine ar putea

ALTI PĂCĂLIȚI 
IN TIMPUL 

CERCETĂRII !

Oricum, despre marile 
calități ale Soficăi (sau 
despre, cel puțin, naivita
tea altora) vorbesc de la 
sine ultimele două năz
bâtii.

Deși era în cercetare și 
deși cele mai multe din
tre ilegalitățile ei erau în 
atenția organelor abilitate 
în a le desluși, Sofica a 
reușit să mai înșele și pe 
alții.

Prin februarie curent, în 
plasa ei cade Mircea Ada_ 
lore Dehelean, adminis
trator la o firmă din Piața 
Micro 15 Deva. Dintr-o 
vorbă în alta, omul îi spu
ne că l-ar interesa un a- 
partament, pentru care ar 
fi dispus să plătească vreo 
11—12 milioane de lei. 
Sofica îi promite acest lu
cru, întrucât „cunoaște pe 
cineva" la RAGCL. Pentru 
această promisiune, pri
mește 500 de mărci. Dehe
lean nu va mai vedea ni
mic.

De la Octavian Căldă- 
raș primește, pentru alte 
promisiuni tot 500 mărci 
și vreo 2 000 000 de lei. Să 
nu-ți vină să crezi, nu ? 
Și totuși, așa este I Până 
la urmă, înainte de a ajun
ge in arestul poliției. So
fica a trebuit să-și vândă 
apartamentul pentru a-și 
plăti o parte dintre dato
rii. Este vorba de 39 de 
milioane de lei. Mai are 
încă destule, așa că pe o 
parte din bunurile de la 
casa părintească din satul 
Bozeș, comuna Geoagiu, 
s-a pus sechestru.

să ne spună dnii de la 
SC Fares SA Orăștie. ca
re, nu cu multă vreme 
în urmă au trebuit să 
pună jos nu mai puțin 
de 102 000 000 de lei. De 
ce ?

In perioada 1 ianuarie 
— 31 decembrie '96, deci 
în tot anul care a tre
cut, societatea a calcu
lat eronat accizele dato
rate la stat. S-a încăl
cat astfel Legea 42/1993 
privind evaziunea fiscală.

Și acum urmează cal
culele. Firma a fost o- 
bligată să plătească ac
cizele în valoare de 
51 000 000 de lei. Alte 
51 000 000 de le; s-au con
fiscat, făcându-se venit 
la bugetul statului. Fa
ță de sumele menționate 
anterior, amenda a fost 
modică : 300 000 de lei.

iii
i

foarte rece"
Povestea lui Tibor Csaba Nagy din Deva nu este 

deloc de invidiat. Mai %ies în ultima ei parte. Iată, pe 
scurt, principalele momente. S-a născut în urmă cu 23 
de ani. Când avea cinci ani, tatăl i-a murit, iar mama 
s-a recăsătorit. A reușit să facă 10 clase și doi ani de 
școală profesională. Tatăl său vitreg se numea Imre 
Laczko și consuma alcool in cantități mari. Scandalurile 
și bătăile erau frecvente în familie. In urmă cu trei ani, 
Imre Laczko și-a alungat nevasta din apartament. Fe
meia a plecat să locuiască la părinți, în alt juueț. După 
o vreme, din casă a fost alungat și Tibor, care a locuit 
o vreme în gazdă la un vecin. Cu tatăl vitreg a rămas 
doar fratele lui mai mic, in vârstă de 17 ani. In 1990 
Tibor a luat hotărârea de a merge să lucreze in Unga
ria. Din când în când venea pe la Deva. La una dintre 
aceste reveniri, fratele îi spune că și el este aiungat din 
apartament, iar tatăl lor vitreg aduce acolo femei.

Ultima întoarcere la Deva a lui Tibor Csaba Nagy, 
s-a petrecut pe 27 martie a.c. Ajunge către seară și mer-

CR1MA SUB LUPA

ge la o prietenă. Aici sosește la puțină vreme și fratele. 
Acesia îi spune că tatăl lor vitreg a vândut apartamen
tul iar pe el l-a alungat definitiv din casă.

„M-am enervat foarte tare și, împreuna cu fratele 
meu, am plecat la apartamentul din cartierm „Dacia", 
— avea sa declare el ulterior. Omul era beai, iar din 
câte spune Tibor, rezultă că l-a dus în bucătărie, unde 
l-a întrebat dacă este adevarat ce i-a spus tratele cel 
mic. Imre.a recunoscut că, intr-adevăr, a vanuut apar
tamentul și pe copil l-a alungat.

„Atunci am început sa-i lovesc cu pumni în față 
și cu genunchiul în piept'. După bătaia au».mustrată, 
Tibor n șterge sângele de pe față și îl duce in dormi
tor. Iși aduce aminte că este ziua de naștere a tatălui 
vitreg, aȘa că mai stă cu el de vorbă vreo zu ae minute 
Apoi îl lasă în plata Domnului și cei doi frați pleacă.

A doua zi după-amiază, la domiciliul prietenei, unde 
locuia Tibor, vine fratele și îi spune că tatăl lor vitreg 
s-ar fi dus ia spitai.

Vine și dimineața zilei de 1 aprilie. Frații merg în 
vizită la tatăl lor vitreg. Nu îl găsesc acasă. Heacă mai 
departe, cu treburile lor.

Adevărul este că, după ce a fost bătut, imre mal 
umblase prin localuri și a mai băut. Femeia care cum
părase apartamentul l-a întâlnit și i-a recomandat să 
meargă la spital și să anunțe poliția. A spus că nu vrea 
să-1 bage în pușcărie pe Tibor.

La 1 aprilie, aceeași femeie merge să vaua cum se 
mai simte și să-i ducă ceva mâncare. Omul era întins pe 
jos. A crezut că este beat și a încercat să-1 ajute să 
se ridice.

„Am simțit însă că este foarte rece".
Ne abținem de la a face orice comentariu. Vom spu

ne doar atât: Imre Laczko a murit la trei zile după ce, 
în ziua lui de naștere a încasat bătaia de la Tibo» 
Csaba Nagy.

au fost prinși la lași i
:■ Tâlharii din Petroșanii
ii

Era ziua în amiaza ma
re când doi indivizi ne- 
cunoscuți au 
locuința Anei 
femeie de 54 
Petroșani. Au 
sărmana femeie de mâini 
și de picioare, după ca
re au lovit-o până a a- 
juns în stare de incon
știență.

După ce au „agonisit" 
3 900 000 de Iei, au dis
părut de la locul faptei, 

pătruns în 
Brăian, o 

de ani din 
legat-o pe

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU, 
IOVIȚA BACIAN, 

procuror

a

localitate și județ.
Acest lucru nu i-a îm

piedicat însă pe polițiști 
să-i găsească tocmai pe 
raza momunei Focuri, 
din județul Iași. Ei se 
numesc Daniel Adalbert 
Nagy, de 20 .le ani și 
Lucian Hușleag, 19 ani. 
Ambii sunt din Petro
șani, fără ocupație și cu- 
noscuți cu antecedente 
penale. Pe cei doi, poli
ția i-a găsit la locuința 
părinților lui Hușleag.

f® ..... ......
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O surpriză ra

Nu ne-am întâlnit de 
mult timp, poate de aceea 
m.a mirat telefonul ei, cu 
rugămintea de a trece ne
apărat pe la ea, pentru 
că avea să-mi facă o sur. 
priză... Știam că-și doreș
te de câțiva ani un copil, 
și mă gândeam că în sfâr
șit va avea unul. Dar când 
mi-a deschis i-arn văzut 
talia la fel de subțire ca 
întotdeauna și totuși am 
întrebat-o:

— „In ce lună ești, că 
nu se vede încă nimic?!"

— „In mod definitiv 
doctorul mi-a spus că nu 
mai pot avea copii, când

puteam nu mi-au trebuit 
și acum nu mai pot avea 
alții! Dar nu te întrista, 
nu asta era surpriza. Vin 
imediat".

Și peste câteva clipe s-a 
întors având în brațe o 
năpușă vie, cu ochii de 
căprioară, cu fața bucăla. 
tă ji veselă. Era un în
ger fără aripi, îmbrăcat 
în roz.

— „Faceți cunoștință, ea 
este fetița mea, Adela, 
ne-am întâlnit acum două 
luni!" — și Adela mi-a 
surâs.

— „Dar de ce un su
gar?"

— „Pentru că mereu 
mi-am dorit să-mi alăptez 
copilul și chiar dacă su

ge din sticluță, tot eu o 
țin în brațe și apoi știi 
bine cât de important es. 
te primul an de viață. A- 
dela trebuie să simtă de 
acum că eu sunt Mama 
ei. Îmi era teamă că nu o 
voi putea iubi din tot su
fletul, dar uneori am sen
zația că eu am născut-o. 
Instinctul de mamă cred 
că există în fiecare feme
ie, important este să-ți 
dorești un copil. Spu
ne-mi, nu-i așa că Adela 
seamănă cu mine?"

— „Da, are aceeași bu
curie în ochi! E o surpri
ză minunată".

INA DELEANU

Dar din dar...
Profilul și scopul Crucii 

Roșii sunt cunoscute. Ca 
și activitatea filialei și a 
unor subfiliale din județ, 
coordonată și prestată în 
marea sa majoritate de fe
mei. Unei astfel de femei — 
dna Luța Dan — îi este dedi
cat acest articol. Este o 
doamnă in permanentă a- 
titație, pentru care statul 
degeaba sau de povești es
te inacceptabil. Și pentru 
că nu s-a împăcat cu inac
tivitatea la care le condam
nă pe unele pensionarea, 
încearcă să-i ajute pe cei 
necăjiți cu haine și medi
camente primite din donații 
sau chiar cu alimente cum
părate din fondurile reali
zate de subfiliala din Si- 
meria de la sindicatele 
principalilor agenți econo
mici. Cel mai mult ajută 
subfiliala sindicatele de la 
REVA (a plătit 1 200 000 lei 
pe anul 1997) și de la Mar- 
mosim care a dublat coti
zația lunară la 200 mii lei. 
Aceste firjne se disting și 
prin alte activități specifi
ce Crucii Roșii, cum sunt 
grupele de intervenție.

Subfiliala Simeria are 
relații de parteneriat cu 
Crucea Roșie din Biihl 
(Germania), de la care a 
primit ajutoare. Acestea 
au fost date prin unități de 
învățământ, sanitare, prin 
biserică, atât ca stimulen
te pentru copii cât și ca un 
sprijin pentru nevoiași. De 
asemenea, primesc ajutoa
re membrii de Cruce Ro
șie din firmele amintite cât 
și cei de la Aproterra și 
Școala Generală Nr. 1 Si
meria.

Un teanc impresionant de 
poze color — la grădiniță, 
la dispensarul uman, la 
școală ș.a. dna Luța a fost 
și fotograf — atestă acti
vitatea voluntarilor subfili
alei cât și emoțiile și bu
curia celor mici care au 
primit vizita lui Moș Cră
ciun și, firește, daruri. A- 
propo de daruri, subfiliala 
iși face un titlu de mân
drie din faptul că a sti. 
mulat elevii, cu rezultate 
deosebite la olimpiadele 
școlare, de la Școala Ge 
ncrală Nr. 2 Simeria: A- 
lexandra Artean, Ruxandra

Babiuc, Adela Cazan, Bog
dan Timar, Daniela Roșu, 
Vlad Vuzdăuțeanu, Cătă
lina Stanciu, Mioara Budiu, 
Oana Jurcă și Ioana Graur. 
Dna Dan consideră că a- 
cești elevi cât și dăscălii 
lor merita toată stima și 
deci și darurile oferite. Și 
a mai adăugat că vor pri
mi cadouri și elevii meri
tuoși de la cealaltă școală 
generală.

Cum suntem in Postul 
Mare se preocupă de găsi, 
rea fondurilor necesare 
cumpărării de alimente de 
bază pentru bătrâni necă
jiți cât și pentru familiile 
cu mulți copii, carora pro
babil Iepurașul nu le va 
aduce nimic. Tot legată de 
perspectivă e și pregătirea 
elevilor simerieni, inclusiv 
cei de liceu, și din Rapolt 
pentru faza orășenească a 
concursului „Sanitarii pri- 
cepuți". Iar la vară așteap, 
tă vizita partenerilor ger
mani, Și, desigur, mai e- 
xistă și alte proiecte. Dar, 
deocamdată, să rămânem la 
cele imediate și realizabile,

VIORICA ROMAN

Cugetări
4- Adevărata lumină nu 

are nevoie de întunerio 
pentru contrast.

4- Urletului i se acordă 
mai multă atenție decât 
șoaptei.

4. Ș* pisica și tigrul sunt 
victimele aceluiași purice.

4- Frumusețea este un 
efort, iar efortul o bucurie.

4 Dacă crezi că nu ai 
nici un defect, atunci îl ai 
pe ăsta.

4 Invidia într-un fel ac 
putea face parte din or- 
dinu] rozătoarelor.

4 Nu toate croitoresele 
sunt de aceeași... talie

4 Unora le vine ame
țeală în mod involuntar, 
alții plătesc ca să le vină.

4 Cinematograful ră
mâne un întuneric care îl 
luminează pe om.

4 Lacomul își sapă mor
mântul cu gura.

4 Oamenii spun tot ceea 
ce gândesc dar uită să gân
dească tot ceea Ce spun.

4 Când cade stejarul, 
cade și umbra lui.

4 Lumânarea luminează 
topindu-se.

*<

Femeia Taur
Foarte frumftasă și femi

nină, cu trăsături armoni
oase, figură rotundă sau o- 
vală, privire malițioasă și 
seducătoare. Este în general 
zveltă și grațioasă, senzua
lă și cu mult farmec con
ferit de planeta Venus ca
re domină zodia. Ii place 
tot ce e legat de artă. Va 
ști să îmbine activitățile

(21 APRILIE — 20 MAI) 
profesionale cu obligațiile 
familiale. își iubește fami
lia și c mereu preocupată 
să-și ajute eficien» soțul. 
Atunci când este trădată, 
devine periculoasă, neiertă
toare. Este mereu în pas 
cu moda, li plac călătorii
le, dar și colecțiile de bi
juterii. Nu-și incredințea'- 
ză cu ușurință secretele. A-

desea este îngrijorată, fră
mântată de probleme, dar 
nu transpare nimic în jur. 
Fidelă și foarte dependen
tă, rar va divorța din pro
prie inițiativă, preferând să 
meargă înainte pe același 
drum și reparând ceea ce 
e de reparat. Iși alege foar
te bine soțul, fiind foarte 
exigentă.

w. •Vv.-.-.-.-.-.-.-.”
--------- ■ ...

La depunerea jurământului militar au fost pre
zente, cu o floare, și voluntare ale activității de 
Cruce Ro$ie din Deva.

Foto: P A VEL LAZA

DOAMNA MURPHY MERGE LA SERVICIU

0 Bărbații nu suferă femeile cu servietă.
0 Bărbații urăsc femeile care nu-și iau în serios treaba.
0 Bărbații admiră femeile inteligente, independente și 

sincere. Ba acceptă și ideea de a fi avansate. Cu sin
gura rezervă, că nu Ie place să lucreze împreună 
cu ele.

0 Dacă femeile șușotesc între ele — bârfesc.
0 Dacă bărbații șușotesc între ei — se consultă.
0 Dacă un salariat își petrece majoritatea timpului prin 

baruri și restaurante — se zice că leagă relații fo
lositoare.

0 Dacă o salariată dă fuga până acasă in pauza de 
masă, pentru a-și hrăni copilul — „până și grijile 
ei mărunte sunt mai importante decât munca’*.

0 De îndată ce te așezi Ia o ceașcă de cafea fierbinte, 
șeful tău te va ruga să faci ceva ce va dura exact 
până când se răcește cafeaua.

0 Dacă un document este confidențial, va fi uitat în

Selecție de ILIE LEAHU
mașina de copiat

Calculatorul devine, 
cu fiecare zi, indispen
sabil cât mai multor 
activități
Foto : ANTON SOCACI

FLORI 
PENTRU FLORII

Peste câteva zile domni
șoarele și doamnele cu nu
me de floare își vor săr
bători ziua numelui Ală
turăm urărilor și darurilor 
pe care apropiații le vor 
oferi de Florii celor sărbă
torite gândurile noastre bu
ne.

Dorim atât celor care-și 
au onomastica de Florii cât 
și celorlalte cititoare- (Și. 
de ce nu, și cititori) să se 
bucure în pace și sănătate 
de florile ncestei primăveri 
în'â ’•■to.

perdelelor
înainte de spălare, per

delele se înmoaie în apă 
rece timp de 24 de ore, 
schimbând apa de înmuiere 
dacă s-a murdărit. Se spa
lă apoi cu o soluție căldi- 
cică (35 grade C), în nici 
un caz fierbinte, de deter
gent în apă și la nevoie se 
repetă spălarea de mai 
multe ori. clătindu-le cu 
apă rece între spălări. La 
urmă se clătesc din abun
dență cu apă rece. în ul
tima apă de clăti re se a- 
daugă bicarbonat de sodiu 
(o linguriță la un litru de 
apă), care îi dă strălucire 
și suplețe. După ce se scur
ge bine la întins, când nu 
mai picură apă. se montea
ză pe galerie și se lasă să 
se usuce pe întreaga lun
gime a acesteia. Perdelele 
din fire sintetice nu se a- 
pretează.

Timpul de înmuiat al ce
lor din bumbac este de 12 
ore, tot în apă rece, care 
se schimbă de mai multe 
ori. Spălarea se face cu a- 
pă la 40 de grade C. în ca
re s-au dizolvat fulgi de 
săpun (săpun răzuit; sau 
detergent special pentru fi
re de bumbac (1—2 linguri 
la un 1 de apă). Se clăteso 
cu apă căldicică și lg ur- 

i mă cu apă rece din abun- 
I dență. Se apreteazâ slab 
I pentru a-și păstra suplețea, 
: se întind fără să se stoar

că. apoi se calcă in stare 
umedă; se întind de-a lun
gul întregii galerii și se

' lasă să se usuce la aer.

:—tr- ---->CS
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„MUNCA? VIAȚA MAMEI"
^Sdrut mâna. Cu dna 

Mircea, vă rog". „Tu ești 
Cătălin ? Imediat ți-o dau 
pe bunica". Și când dna 
Mircea „intra pe fir", vo
cea nepoțelului parcă-i 
învăluia întreaga ființă. 
„Mamă (că așa-i zice 
Cătălini, îmi dai voie să 

I merg pe-afară, la joacă?"
I „Desigur, Cătălin, dar

când te reîntorci, te rog, 
sună-mă".

De câteva zile acest 
dialog nu mai are loc „pe 
fir". Pentru că, de ta în
ceputul lui Prier, dna 
Ileana Mircea și-a închis 
cartea de muncă, după 
mai bine de 30 de ani 
de... telefonie.

Ce-jau însemnat aceste 
trei decenii pentru dna 
Ileana ? Cine ar putea 
răspunde mai bine decât 
dumneaei, care și-a trăit 
intens munca, meseria. In 
vara lui *88, când am cu- 
noscut-o la centrala te. 

I lefonică interurbană (a-
flând, astfel, cine se gă- 

. sea in spatele indicați.
l vului „Interurban 7, vă

rog*, ce-mi răspundea 
' prima când formam 991), 

I dna Ileana Mircea nu
i și-a îngăduit să-și scoată
I casca de la ureche. Vreo

15—18 beculețe se aprin. 
, deau simultan pe panoul

din față și fișa trebuia 
introdusă, pentru că tot 

; 15—18 abonați așteptau
deodată să li se răspun- 

i dă. Trecuseră doar 3—4
ore din schimb, dar obo
seala, încordarea i se im

primaseră pe chip.
N-am întrebat-o nici 

atunci, nici azi, câte nopți 
de Crăciun ori de Învie
rea Domnului, câte reve- 
lioane, câte aniversări sau 
onomastici le-a petrecut 
acolo, cu căștile pe urechi, 
aducând bucurii in case, 
le atâtor oameni, renun
țând la bucuriile fami
liale.

De ce nu-și află acum 
locul, starea, acasă ? 
„Munca la telefoane i.a 
fost viața" — mărturisea 
fiul dumneaei. A muncit 
cu sufletul, cu intreaga-t

SĂNĂTATE, 
DOAMNĂ LENUȚA !

ființă. Bucuria oferită de 
întâlnirea de rămas bun 
nu poate fi redată prin 
vorbe.

La petrecerea de rămas 
bun au venit aproape 
toți cei cu care a mun
cii de-a lungul anilor — 
de la colege, la șefii ca. 
re au angajat-o, acum 
trei decenii, pe ea și pe 
soțul ei, iar mai apoi și 
pe fiii lor. Că toți sunt 
— cum a zis o colegă — 
poștași. Soțul, Octavian, 
diriginte de poștă, de-o 
viață, la Ilia, Hațeg. O- 
ficiul nr. 2 Deva. Fiica 
Luminița (mama lui Că. 
tălin), tot la poștă mun
cește, dar e și studentă 
în anul IU la drept, la 
Fundația Europeană „Con

stantin Drăgan* din Lu
goj. Și-a luat în sesiunea 
din iarnă toate examene
le stabilite și o așteaptă 
altele, multe, pentru ca
re se pregătește cu serio
zitate și interes, chiar 
dacă cochetează cu lite. 
ratura. Deunăzi, când îmi 
vorbea despre mama Ilea
na, frumoșii ei ochi au 
căpătat o strălucire a- 
parte: „Mama ? E o îmbi
nare extraordinară intre 
un suflet de copil și no.' 
blețea, demnitatea, căl
dura unei mame, care a 
creat o poveste ce s-a 
întrupat intr-o viață de 
OM și într-o nesfârșită 
iubire pentru noi, pentru 
semeni".

Cristinel, cel de-al doi
lea fiu al familiei Mir
cea, tot la... poștă și-a 
rostuit munca. La Banc 
Post.

Cât de înălțătoare a 
fost petrecerea de rămas 
bun din marea familie a 
muncii! Bucuria i s-a 
lipit de suflet pentru 
multă vreme. „Mi-a dat 
bucuria pe care aș fi do- 4 
rit-o la nunta mea, ori la 
botezul fiilor mei — săr
bători care n-au avut loc. 
pentru că vremurile, via
ța nu mi le-au îngăduit".

Viață lungă, în sănăta. 
te, doamnă Lenuța! Să 
adunați în anii pensiei 
toate bucuriile pe care 
le-ați oferit, cu generozi
tate, semenilor Dumnea
voastră !

LUCIA LICIU

I « 
I
? Am urmărit nedumerit 

I emisiunea de actualități 
J de la TVR 1, care trans- 
Imitea un reportaj reali

zat la fabrica URB1S, 
' cea mai importantă pro- 
I ducătoare de armături 
» pentru instalații sani- 
| tare din țară. Acolo ni 
« s-a adus la cunoștință 
I că muncitorii (sindica- 
' liștii ?) din firmă au or- 
Iganlzat o grevă și au se

chestrat directorul timp 
- de câteva ore. deoarece 
| acesta a avut „aberanta* 
? Idee de a dori să (re)- 
| introducă regimul de lu- 
• cru de 8 ore, cu o ma- 
| forare a salariului de 60 
J la sută.

Ca or ce muritor de 
rând, m-am întrebat: cum 
se poate ca oamenii a- 
ceștia să nu fie de acord 
să lucreze 2 ore in plus 
pe zi. adică 30 la sută 
și să primească un sala
riu suplimentar de 60 la 
sută ? Răspunsul l-am 
primit când am trecut 
întâmplător pe lângă un 
magazin de articole sa
nitare și am văzut că un 
robinet costă în jur de 
250 mii lei. Atunci am 
realizat că dacă un an- 
gaiat sustrage doar un 
robinet De săptămână (în 
dulcea tradiție împămân
tenită, din păcate, din

vremurile comuniste, când I 
„fiecare trăia de unde J 
lucra* și când supravie- • 
tuirea nu se putea asi- I 
gura decât dacă omul ' 
mai fura câte ceva ca | 
să facă tradiționalul troc * 
cu alimente sau alte | 
produse de primă nece- . 
sitate) își completează I 
venitul cu circa 1 milion J 
de lei pe lună I

In aceste condiții se • 
pune întrebarea: oare > 
cât ar fi de acord acești I 
muncitori să aducă lunar > 
de acasă, numai să fie I 
lăsați să lucreze ? ,

GIIEORGHE GRtJNj

AFLĂM DE IA POLIȚIE ț)

• Lucrătorii Poliției o- 
rașului Lupeni au identi
ficat in persoanele lui: Io
nel Baicu, de 19 ani, Nico- 
lae Vasile, de 17 ani și 
Florin Cozmin Kalo, de 17 
ani, pe autorii mai multor 
spargeri de autoturisme.

Valoarea bunurilor sus
trase din autoturismele 
particulare se cifrează la 
peste 2 milioane de Iei. 
Au fost recuperate în pro
porție de 90 la sută. In

cauză mai sunt cercetați 
încă 6 complici.

• Lg un control efectuat 
de Poliție pe teme de pro
tecția consumatorului, asu
pra corectitudinii la mă
surătoare a unor barmani 
din unități de alimenta
ție publică, a ieșit la ivea
lă că și în economia de 
piață metehnele comer
țului socialist sunt la fel 
de actuale.

Barmanele Ana Maria

Tordache, de la SC „Pheo. 
nix" SRL, Andreea Carp, 
de la SC „Wanda Prod 
Impex" SRL și Mirela Bar. 
bu, de la SC „Coral Agora* 
SRL. toate din Deva, au 
fost depistate cu ocaua 
mică, adică cu lipsă la mă
surătoare.

Poate s-a Uitat că vân
zarea cu lipsă la măsură
toare este sancționată pe
nal. Este bine s-o reami' 
tim celor ce o practică, o 
și patronilor lor. Ce credit 
să-i mai acorde clientul u- 
nui patron. în a cărui uni
tate este furat ca-n codru?

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.P.J, Hunedoara
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rrAcțiuni de suflet și
adâncă simțire"

din țară. Manifestarea va 
avea loc în zilele de 7—8 * 
iunie a.c. la Casa de cui- ț 
tură din Deva, la

In cadrul „parteneria- 
tului didactic" dintre
Școala Normală „Sabin
Drăgoi* și Institutul de 
pregătire a Învățătorilor 
(I.U.F.M.) din Arras 
(Franța), de curând s-a 

. încheiat a doua ediție, 
desfășurată pe durata a 
trei săptămâni. După cum 
ne informează directorul 
instituției, dl prof. Pa
vel Mârza. acțiunea a 
constat într-un schimb 
reciproc de viitori învă
țători din cele două țări 
care, pe lângă întâlniri, 
vizite, manifestări cul-

LA ȘCOALA NORMALA „SABIN DRĂGOI" 
DEVA

Cheor- 
Liviu 

Ciuma-

tural-artistice ș.a., au e- 
fectuat practică pedago
gică (au susținut lecții, 
francezii în școala noas
tră, respectiv românii la 
Arras). Din grupul de- 
vean, în Arras au făcut 
parte profesorii 
ghe Armășescu, 
Popescu. Maria 
șu, Viorica Burtea, înv. 
Mana Sipoș, precum și 
zece elevi.

Tot conducerea 
tuției devene ne 
mează că au început pre
gătirile pentru două ma
nifestări de amploare ce 
vor avea loc în perioada 
următoare. Este vorba în 
primul rând de a IlI-a 
ediție a Festivalului mu- 
zical-artistic „Sabin Dră- 
goi". deschis formațiilor 
artistice și 
din școlile

insti- 
infor-

interpretilor 
profesionale

I 
r 
1 ♦ I
I

tură din Deva, la care * 
vor participa 1400 elevi 1 
și cadre didactice din 21 î 
de județe ale țării. Ca j 
un element inedit anun-? 
țăm că deschiderea fes- • 
tivalului va fi asigura-1 
tă de către foști și ac-1 
tuali elevi ai școlii reu-1 
nîți în ansamblul mu- * 
zfcal-folcloric „Dor*. Din • 
ansamblu r fac parte a- • 
preciații soliști 
Muntean (Deva), 
ghe Albu (Alba

Drăgan^ 
Gheor- I 

Iulia), *
I
I 
I 
l 
I 
r 

Vasile Bebeșelea (Sibiu), * 
Ionel Coza (Brad), Ovi- * 
diu Miheț (Deva), Petru J. 
Boloț (Orăștie), Li viu 1 
Bulzan (Băciaj, Florin * 
Pânzaru (Petroșani), Ci- ț 
pnan Roman (Deva) ș.a.» 

In vară (5—10 iulie *
a.c.), se va desfășura o. 
manifestare de suflet și I 
simțire 
„Crezul 
școlii normale", în 
mierâ pe țară, prin care» 
se dorește ca anual ab-], 
solvenții Școlii Normalei 
„să-și exprime public (la * 
Casa de cultură din De- ț 
va) crezul lor în legătu-» 
ră cu viitoarea profesie* 
de i
Vom reveni, 
cuvenit 
melor de 
acestora.

sub genericul * 
absolventului * 

pre-»

cu viitoarea profesie* 
învățător - educator". V 

la timpul [ 
asupra progra-w* 

desfășurare a *
•

MINEL BODEA J. 
I ♦

Foto ANTON SOCACI

Noi amenajări și modernizări la Tabăra școlară
Tabăra școlară cu cazac. 

ter permanent din Lăpuș- 
nic a fost singura dintre 
taberele județului care a 
găzduit copii în vacanța de 
primăvară. Timp de mai 
bine de o săptămână a- 
proape 50 de copii de la 
casele de copii nr. 1 și 2 
din Deva (alături de cele 
două însoțitoare) și-au pe
trecut aici vacanța, organi
zând jocuri și concursuri 
de poezii, de cântece șt 
dans, drumeții, jocuri spor
tive, discotecă ș.a. Din 
cele spuse de oaspeții ta
berei, se pare că n-au prea

I*
I
*

I
I

I 
Iti
I

PERSEVERENȚĂ
Băieții ce se ocupă cu 

activitatea așa-numită 
„mărci dolari cumpărăm* 
nu se lasă de ocupația 
lor, indiferent de condi
țiile acestei primăveri 
capricioase. I-am văzut 
la locul lor din stația 
de autobuz „Opera", în 
vântul tăios al zilei res

dus lipsă de nimic aici, 
cea mai apreciată fiind 
mâncarea (de la „foarte 
bună" până la „excelentă").

Ținând seama și de ceea 
ce s-a realizat în cursul 
anului trecut — lambrisa- 
rea cu lemn a coridoare
lor, compartimentarea u. 
nor dormitoare, repararea 
și confecționarea gardu
lui împrejmuitor ș.a. — 
administratorul taberei Lă
pușnic, dl Octavian Miriș- 
teanu, consideră, chiar șt 
în condițiile actuale, că 
perspectivele rămân încu. 
rajatoare, pentru că e „vi

pective tremurând de ; 
frig, mai subțire sau mai i 
gros, după constituția fi- ’ 
zică a fiecăruia. Succes î 
— mușterii adică — nu I 
prea aveau, dar nu-și » 
părăseau îndeletnicirea | 
căci — presupunem — » 
patronul lor veghează cu I 
strășnicie să-și facă dă- ; 
toria In mod exemplar — | 
ca să folosim așa-numi- I 
ta limbă de lemn. (Tr.B.) î 

zibil progresul, se face 
câte ceva de la zi la zi".

La fel se va întâmpla 
și în continuare, fiind pre
conizat ca până la începe
rea sezonului de vară să 
fie terminate principalele 
obiective la care se lucrea. 
ză in prezent: noua clădi
re (estimată la 500 milioa
ne de lei) în care va func
ționa un club, în cadrul 
căruia copiii să-și petrea
că timpul cât mai plăcut, 
amenajarea unei cofetării 
în clădirea fostului atelier 
și a spațiului din curte 
pentru diversele jocuri dis-

Adunare
„CONSUMCOOP* DO

BRA și-a ținut de curând 
adunarea generală a ac
ționarilor. După ce au 
dezbătut cu multă res
ponsabilitate activitatea 
desfășurată de unitate în 
perioada 1992—1996 și a 

ț

din Lăpușnic
tractive șt sportive. Majo. 
ritatea acestor lucrări se 
realizează nu atât din 
fondurile Administrației 
Permanente a Taberelor — 
încă tnsuficiente —, căi 
prin contribuția câtorva 
sponsori care au ajutat ta
băra din Lăpușnic în spe
cial cu materialele de con
strucție: , S.C. Macon S.A., 
S.C. Sargeția S.A., S.C. Co
stal, Romsilva, Peco S.A., 
S.U.T. Deva, S.C. Venus 
S.A., S.C. Mextrans Bra
șov și Direcția Județeană 
de Drumuri Deva.

G. BiRLA

generală
adoptat un program am
plu de măsuri pentru 
perioada următoare, a- 
dunarea generală a ac
ționarilor l-a reales în 
funcția de președinte pe j 
dl Romulus Uscatu.

(Tr. B.) ’
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MANAGERUL GENERAL 
AL S.C. APOLLO S.A.

DEVA
CONVOACĂ 

ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 
la data de 30. IV. 1997, ora 12, la sediul 

societății in cantina-restaurant, pentru toți ac
ționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 31. 03. 1997.

Dacă nu se va întruni cvorumul 
a doua convocare este stabilită pentru 
14. V. 1997, la aceeași oră.

Informații suplimentare Ia sediul 
ții din str. 1 Decembrie, nr. 37A, 
054—214296.

necesar, 
data de

societă- 
telefon

ROMFIN
Societate comercială pe acțiuni. d6 intermediere de valori mobiliare 

Capital social: S00 000 000 lei
Nr R.C. J40M7H 996. Cod fitcal nr 8147849. Aut CNVMnr 042211988, 

București. Sector 5. Calea 13 Septembrie, nr. 166-184. 
Tel. 410.49 33; Fax 410 68 16

SUCURSALA DEVA 
Societate de valori mobiliare, 

autorizată de CNVM cu decizia 
nr. 422/1996 

PREIA ordine de vânzare de la S.C. 
SIAL S.A. spre a le executa pe piața RASDAQ. 

Ordinele de vânzare se preiau in punctul de 
lucru, situat in Deva. str. M. Kogălniceanu, nr. 
4, parter (camera 22).

Cei interesați sunt așteptați zilnic între 
orele 8—18,00, cu certificatele de acționar și 
B.L

!. CA-

rii:

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCTIA 
DEVA — MINTIA 

Str. Șantierului, nr. 1, Mintia 
(lângă termocentrală) 

Angajează personal in următoarele mese-

Revizor contabil — studii superioare, 
vechime in muncă minim 3 ani; 

Dulgheri, zidari, betoniști și munci
tori necalificați.

Informații suplimentare la tel.: 217024, 
213220 (interior 21), sau direct la sediul uni
tății. (4491)
—eo « «MV 9 99^ 9 999* 9 *9* 9 9** 9 999* 9 9^* 9 «^ 9 .9 MM-V »

1.

2.

(0 MĂSURĂ ÎN SPRIJINUL 
CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMĂVARA

IO %
reducere

Pentru toate anvelopele* utilizate Ta 
remorci,camioane și utilaje agricole 

j ’marca DANUBIANA *
J Indiferent că reprezentat! o firmă sau sunteți I 
I un producător individual, pe lângă cele 10 > 
! procente mai puteți economisi și transportul, J 
| anvelopele fiind disponibile chiar in Deva. | 
» Completați talonul alăturat și prezentațrvă * 
| la sucursala Deva. |
J TOFAN TYRE DISTRIBUTION
I Firma---------------------------------------------------------- |
| adresa --------------------------------------------------------- j
’ localitatea ------------------  județ----------------------I
| telefon------------------------- fax . - ---------j
* Nume delegat------------------------------ — J
| Acțiune valabilă până la 28. 04. >997 numai în I 
J sucursalele TOFAN TYRE DISTRIBUTION. ! 
I TOFAN TYRE DISTRIBUTIONJ SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA
* Str. Apuseni, nr. 1, tel. 231563, fax 231563. |j (4045)j
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MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

ATELIERELE CENTRALE S.A.
CRIȘCIOR

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR

la data de 29. 04. 1997, la ora 14, in
Clubului Minier din Crhcior (Gurabarza , pen- ( 
tru toți acționarii înregistrați in Registrul Ac- l 
ționarilor la sfârșitul zilei de 24. 04. 1997. i

în caz de neindeplinire a condițiilor cerute i 
de prevederile art. 74, alin. 2, din Legea 31/ } 
1990, și a prevederilor Ordonanței de urgență ) 
nr. 5, art. 4, alin. 2, din 1. 03. 1997, Aduna- > 
rea ,enerală a acțio. arilor se convoacă pentru ■ 
ziua C3 14. 05. 1997, în același loc, la aceeași ț 
oră și cu aceeași ordine de zi. ț

Informații suplimentare Ia Societatea Co- 1 
nercială .►Atelierele Centrale** S.A. Crișcior, ț 

telefon 651408. int. 145, intre orele 7—14,45.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. „1CSII** S.A. HUNEDOARA 

convoacă ADUNAREA GENERALA A AC
ȚIONARILOR pentru data de 24.04.1997 ora 
11. la A S. CONSTRUCTORUL, din str. G. Ba- 
rițiu (sala de sport), pentru toți acționarii în
registrați în Registrul Român al Acționarilor, 
la sfârșitul zilei de 24.03.1997.

Acționarii pot participa personal sau prin 
reprezentanți, pe bază de procură, în condi
țiile legii.

Informații suplimentare Ia sediul societă
ții, Biroul Acționariat, telefon 713050/180. in
tre orele 7,30—16,00. (9141)

CONS IM DEVA

Piața Victoriei, 2/1 (IPH)

VA OFERĂ j

• curse regulate cu autocare moderne \
pentru : Germania, Franța, Olanda. Belgia, An- \ 
glia. Danemarca, Suedia, Spania, Italia, ț 
Austria, Elveția (

• asigurări medicale pentru străinătate
9 închirieri de autocare pentru excursii 

in grup, interne și internaționale.
Telefon 23 06 90.

NUMAI PRIN MIDAL GRUP
S.C. PAN1MEX

DEVA
Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10, tel. 624892.
Puteri avea tai fiecare zi ondine proaspete, fo

losind in gospodăria dumneavoastră diferitele uti
laje frigorifice oferite de firma noastră.

— Vitrine frigorifice
— Agregate și compresoare
— Elemente de automatizare
«— Freom fi alți agenta frigorifici.
— Asigurăm montajul ți serviciile pentru toate 

tipurile de instalații frigorifice din intreg județul Hu
nedoara.

Firma noastră asigură garanția de un an fi 10 
ani de funcționare.

—

CONVOCARE !
!•

Managerul S.C. „Polidava** S.A., cu sediul;!
ș
■ _ _ _____ _ _ _
z in Deva, str. 22 Decembrie, numărul 257, con-!»
> voacă Adunarea generală a acționarilor, la 16J ►
> aprilie 1997, ora 14,00, ia Casa de cultură Deva® 
•; pentru toți acționarii înregistrați in Registrul 
£ acționarilor la 31 martie 1997. In cazul in 
£ care adunarea nu este statutară, a doua con- 
£ vocare are loc in 30 ap. ilie, la aceeași oră, 
£în același loc.5 Informații suplimentare la tel. ■J 

054/221159, între orele 7—15. ![
! ■

S.C. „APROTERRA** S.A. SIMER1A

Distribuitor autorizat al ISAMA Sfântu 
Gheorghe.

vinde Ia prețul producătorului en gros și ! 
en detail <
de schimb pentru acestea și componente punte; 
față pentru Saviem si Raba. Tel. 054/660424;[ 
660966. î■

•« pivțu. p.wu «.a y-o»
cutii de vitală AK5; AK6 si niese!»■ •

MANAGERUL S.C. PARÎNGUL S.A. 
PETROȘANI

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ 
A ACȚIONARILOR

£I
a
i
i

•I I I• I I«

la data de 16. 04. 1997, ora 12, la sediul 
societății din hotel „Petroșani**. M cn-»ul in„Petroșani**.
care adunarea nu iste statutară, următoarea ;F 

dc 30. 04. 1997, n j!

Relații suplimentare ta sediul societății sau ;! 
tel. 05* '542801 U455) '!

8I
! întrunire va fi in data 
[același loc și la aceeași oră.

CONSILIUL DE ADMj Nis»l RAȚIE 
AL S.C. SARGETIA FOREST SJL 

DEVA
I I I

Având în vedere prevederile Ordonanței de Ur- i [
■ gentă a Guvernului României nr. 5/1997 și faptul că J1 

■,1a prima convocare nu s-a întrunit cvorumul de 50 J i 
J la sută din acționarii persoane fizice care direct sau < J 

!>prin reprezentare dețin acțiuni Ia societate, 
•: : 
,■ CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA ij
■i EXTRAORDINARA c
l;

4
:• 
J ■
■

■
■

Producător de'Sisteme de Feresțrt și Uși 
flirt profile de PVC echipate cu geam5terrnopan\ 
gșmitud de etanșare și inserție metalică ■ <-

4 pălită distribuitori firme, specializat® £& C3E 
ite&xeunece^promQvare^mpntaj, .

Rele
- «tbiAeroportuliă-DcH |

I
(

* li» «M8U w. .... - ... —-- - ’”’8
ora 10, în sala mică a Casei de Cultură a {i 1..1 .... •...... F xxo — Art .8 rt Ș ,

■ ! 
pe anul 1996, în '» 

.......................:

2. Alegerea administratorilor ;
3. Alegerea comisiei de cenzori ;
4. Aprobarea pm!"rtnlui bugetului de venituri și J.

— _ __  __ ; .p
5. Aprobarea listei de investiții pe anul 1997 ; c
6. Aprobarea statutului și a contractului da 3»

societate ; [•
;• 7. Probleme diverse. •,

[CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.P.L*; 
CARMETAPLAST S.A. DEVA

gonvoaca

■:adunarea generala extraordinara
;! A ACȚIONARILOR

■ :ia data de 23. 04. 1997. ora 11. la sediul socie- 
’ ității din Deva, str. Emanoil Gojdu, nr. 73, jud.

■ Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați 
'[în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 
■[15. 04. 1997.

! în cazul în care Ia prima convocare nu vor 
l;fi îndeplinite prevederile legale, adunarea ge- 
IJ nerală se va reprograma în același Ioc pe da- 
ijta de 30 aprilie 1997, ora 11.

I' Informații suplimentare se pot obține la 
!; sediul societății sau la telefon : 051/227107 
[■interior 20, Intre orele 7—15.
5

I 1 K.'WKiniVlIl.l ,
J •

pentru toți acționarii înregistrați in Registrul ■ 
‘Acționarilor la data de 31 III. 1397, în ziua de 17. [ 
! IV 1997. <
'municipiului Deva, cu următoarea ordine de zi l • 
:, 1. Aprobarea bilanțului fiscal
; baza raportului de gestiune și a raportului comisiei ■ 
■ de cenzori ;

.cheltuieli pe anul 1997;

I

3
*.
:■

.. £ MB.

----------------------- :-------- r— —:  ......--...............  I
............... ...................   ■ «B

ilIMijAUlHH --- ■■■■■■ — ■ ■■ ■ ■ —
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co tidianș: independent

• Vând mașină de cusut 
electrică, 600 000 lei. Tel. 
712106. (9285)

DECESE

OFERTE 
DE SERVICII

VANZARI —

I CUMPĂRĂRI

. • Vând Dacia 1310, O- 
| răștic. (el. 611987, după 
ora 16. (4265)

• Vând urgent aparta
ment 4 camere decoman
date. etaj 3, zona Liliacu
lui. Inf. t'-leton 222184, în
tre orele 18—22. (9535)

• Vând casă și grădină 
în Dobra, str. Gării, 18.

(9537)
• Vând garsonieră două 

Icamere, preț convenabil,
1 'Deva, Aleea Plopilor, bloc 

4. ap. 20, sc. 4, etaj 3, car
tier Dacia. (4506)

• Vând urgent teren in
travilan, șoseaua naționa
lă Simeria. Informații te
lefon 660045. . (9533)

• Vând teren extravi
lan 3 ha, Simeria. Tel, 
661756 l’ret convenabil.

(9532)
• Vând Oltcit Club 11

RL bej metalizat, noiem
brie 1993, 28000 km, ga
raj, preț negociabil. Tel. 
058/751653. (9531)

• Vând Audi 100 și mo
tor rezervă, înmatriculat, 
an fabricație 1985. Tele
fon 629309. (9530)

• Vând 1500 mp intra
vilan, str. Depozitelor, 4 
dolari mp. Tel. 217824.

(4517)
• Vând mașină de în

ghețată 380 V, două ca
pete. Tel. 633458, 633253.

(4503)
• Vând Dacia zero km,

|toate tipurile, livrări pe 
loc, 048/217658. (9516)

• SC Gr undei Imp Exp 
SRL Călan, direct impor
tator Germania, vinde hai-

1 he second hand nesorta- 
1 te la preț convenabil. Te

lefon firmă 660280. (4453)
' • Vând pavilion apicol 
stare excepțională, lăzi și 
rame pentru stupi multi 
etajați, centrifugă topitor 
ceară solar și aburi, cea
ră plus foiță de ceară. Te
lefon 058/751425. (4514)

• Vând (închiriez) joc 
distractiv cu fișe pentru 
baruri. Telefon 660091.

(4499)
• Vând abrilit și scule 

de tâmplârie și rotărie, 
preț convenabil, sat Teiu, 
comun:» Lăpugili. nr. 66.

(1497)
• Vând două tone grâu 

panificație. Muntean A- 
dolfi. satul Leșnic. (4500)

• SC Sansere SA Sân- 
tandrei vinde la licitație 
publică tractoare și mașini 
agricole. Licitația va avea 
loc în ziua de vineri, 25 
aprilie 1997, ora 10, Ia se
diul societății din Sântan- 
drei. str. Aeroportului, nr. 
■ și se va repeta în fie
care zi de vineri până la 
epuizarea stocului. Infor

mații suplimentare la se
diul societății și la tele
fon 621052. (F)

• Vând 3 tone fân, 630
lei/kg. Tel. 622034. (4509)

• Vând tractor U 650 
și remorcă 5 tone, stare 
bună. Bocșa Mică, nr. 28, 
familia Crhinic. (4507)

• Vând apartament 3
camere, str. Cloșca, bloc 
10, ap. 34, Simeria, iân- 
gă piață, preț 40 milioa
ne. (3514)

• Vând fân 600 lei/kg.
Telefon 627378. (4508)

• Vând urgent bar cen
tral, terasă, dotări com
plete, negociabil, eventual 
rate. Tel. 730342, orele 
18—22. (4502)

• Spray contra ejaculării
rapide, medicamente po
tentă, frigiditate, afrodisia- 
ce, 01/6376273. (8979)

• Vând apartament două 
camere. Telefon 224668.

(9538)

• Depozitul en-gros „A-
ROMA" din Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 48 (fosta Fa
brică de mobilă) oferă: 
zahăr — ’ 3 380 lei/kg; ulei 
— 5 500 lei/1; sare — 470 
lei/kg; apă minerală „Per
la Harghitei" — 2 500 lei/ 
1,5 1; orez; alcool rafinat 
65 grade; spirt sanitar; 
băuturi alcoolice (10 sor
timente); dulciuri. Tel.-fax: 
212057, zilnic orele 8—15, 
sâmbăta 8—13. (4511)

• Vând casă veche, gră
dină mare, sat Sereca. In
formații Orăștie, tel. 641364.

(4252)
• Vând apartament 2

camere. Deva, str. Teilor, 
tel. 620387. (4185)

• Vând talon VW, dublă
cabină, și Mercedes 190 E, 
avariat, cu vama plătită. 
Orăștie, tel. 647694, după 
ora 22. (4262)

• Vând apartament trei
camere, etaj 1, Orăștie, 
Pricazului, bloc 50, tel. 
642142. (4263)

• Vând apartament 3
camere, Orăștie, str. Mu
reșului, bloc 4/47, etaj 1, 
preț 33 milioane, negocia
bil. Informații Geoagiu, 
tel. 416. (4261)

• Vând tractor 45 CP,
cu plug, Hațeg, str. Cloș
ca, nr. 32. (9326)

• Vând spațiu comer
cial, proprietate, central. 
Hunedoara, tel. 712234, zil
nic, după ora 18. (9279)

• Vând motor și cutie
viteze, VW Golf, 1096 cmc, 
2 500 000, Hunedoara, bdul 
Decebal, 39. (9283)

• Angajăm urgent pe 
perioada trimestrului III, 
an școlar 1996/1997, profe
sor geografie. Informații 
la telefon 217015. (F)

• Mobilier la co
mandă ! Telefon 054/ 
673247. Sunați și nu 
veți regreta. (4495)

• Societate comercială 
cu activitate de comerț ex
terior angajează secreta
ră. Se cer în mod obliga
toriu studii superioare, cu
noștințe de limbă engleză/ 
germană, operare PC și e- 
ventual experiență în do
meniu. Informații la tele
fon 216863 sau 233270.

(4515)
• Confecționăm preia,

te camioane-remorci, aco
periri terase-marchize, pa
nouri publicitate. Materia
le import Germania. Tel/ 
fax 211128. (4504)

PIERDERI

• Fatalitatea a fă
cut să ne despărțim 
de

ANA FLORINELA 
PISEL 

după o foarte lungă 
și grea suferință. Tra
gic este că a trăit 
doar 39 de ani, din 
care ultimii trei au 
fost un coșmar. Al ei 
s-a terminat, al nos
tru va rămâne veșnic, 
înmormântarea va a- 
vea loc în data de 17 
aprilie a.c., ora 14, de 
la domiciliu, str. A. 
Vlaicu, nr. 70, Deva. 
Familia îndurerată.

(4521)

• Un ultim omagiu 
dragei noastre nașe 

ANA FLORINELA 
PISEL 

din partea finilor Ma
riana și Nelu Petrul. 

(4522)

CURSUL VALUTAR
15 APRILIE

• 1 dolar SUA
• 1 marcă germană
• 100 yeni japonezi
• 1 liră sterlină
• 1 franc elvețian
• 1 franc francez
e 100 lire italiene

— 7067 lei
— 4086 lei
— 5603 lei
— 11470 lei
— 4814 lei
— 1215 lei
— 415 lei

Cursurile incluse in această listă au la bază 
ații ale societăților bancare autorizate să efec- 

i operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 
lică obligativitatea utilizării cursurilor in trân
tii efective de schimb valutar și înregistrări con- 
die.

I 
I

I

• Pierdut pașaport tu
ristic, pe numele Stânga 
Gheorghe Luis. Se decla. 
ră nul. (9534)

• Pierdut cod fiscal al 
SC Gringo SRL Petroșani, 
nr. 6279533. Se declară nul.

(4519)

DIVERSE

• Ofer împrumut valu
tar, 10 la sută dobândă. 
Solicit garanții. Progresu
lui 5, bl. 3 C, ap. 23. (4516)

• SC F & F Tiger 96
Com SRL Deva anunță in
tenția de autorizare din 
punct de vedere al protec
ției mediului a spațiului 
din str. I. Corvin, bl. K, 
ap. 18. Toate reclamațiile 
și sesizările se primesc pe 
adresa APM Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, în termen 
de 15 zile de Ia data pu
blicării. (4518)
• Conducerea SC TRANS- 

COM SA HUNEDOARA 
convoacă adunarea gene, 
rală a acționarilor la data 
de 21 aprilie 1997, ora 13, 
la sediul societății, pen
tru toți acționarii înregis
trați în registrul acționa
rilor Ia sfârșitul zilei de 
31 martie 1997. în cazul 
neîndeplinirii condițiilor 
pentru prima convocare, a 
doua convocare va avea 
loc în data de 7 mai 1997, 
în același loc și Ia aceeași 
oră. Informații suplimen
tare la sediul societății 
din Hunedoara, str. Rota
rilor, nr. 140, tel. 712834.

(9267)
• Managerul SC ROM-

FRUCT SA, cu sediul în 
localitatea Orăștie, str. A. 
Iancu, nr. 1, județul Hu
nedoara, convoacă aduna, 
rea generală a acționarilor 
la data de 17 aprilie 1997, 
la sediul societății, ora 
10. în caz de neîntrunire 
se va ține în același loc 
și la aceeași oră în data 
de 30 aprilie 1997. Relații 
suplimentaro la tel. 054/ 
642364. (4259)

COMEMORĂRI

• în frumoasa zi de pri
măvară, azi 16 aprilie *97 
se împlinesc 9 ani de când 
dragul nostru

OLEA REMUS 
a plecat dintre noi, lăsând 
în urmă durere și triste
țe în sufletele celor care 
l-au iubit. Dumnezeu să-i 
odihnească în pace sufle
tul său bun. Mama și 
sora. (4513)

• Elevii clasei a iX-a 
G șl cadrele didactice 
.ale Grupului Școlar 
„Transilvania" Deva 
sunt alături de cole
gul și elevul lor Pisel 
Petru Ia marea sufe
rință ce-o are prin 
pierderea pentru tot
deauna a mamei sale. 
Dumnezeu s-o ierte și 
s-o odihnească-n pa
ce. (4525)

• Colectivul Secției 
de boli pulmonare a 
Spitalului județean 
Deva este alături de 
colegul lor, dr, Pisel 
Nicolae, în greaua în
cercare pricinuită dc 
decesul soției sale. 
Sincere condoleanțe.

(4529)

• In floarea vieții 
ai plecat din mijlocul 
celor ce te-au stimat 
șl iubit mult dragă 

FLORINELA 
Imaginea chipului tău 

vesel va rămâne în 
sufletele colegilor tăi 
de la Spitalul jude
țean Deva. Sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate. (4537)

• Suntem alături de 
familia Bucșa la ma
rea suferință datorată 
pierderii fiului lor drag 

CRISTIAN 
în vârstă de numai 20 
de ani. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! 
Familia Braica.

• Cadrele medicale 
din Spitalul județean 
Deva sunt alături de 
colegii lor dr. Bucșă 
iBeniamin șl Narcisa 
la pierderea fiului lor 
drag

CRISTIAN
Sincere condoleanțe ! 

(099431)

• Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate Bucșa 
Beniamin la greaua pier
dere pricinuită de dispa
riția fulgerătoare a fiului 

BUCȘA CRISTIAN 
un om deosebit, adevărat 
prieten și coleg. îți vor 
păstra o vie amintire co
legii de liceu și bunii tăi 
prieteni, Flaviu, Marius și 
Florian. (099432)
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I* ingrain livrare ziiniu ui 

exclusiv sâmbăta si duminica.*
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MANAGERUL
S.C. CRIȘBUS S.A. BRAD

GONVOAGA

ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACȚIONARILOR

laIa data de 30 aprilie 1997, ora 15, 
clubul din Gurabarza, in sala mică, pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul Acționa
rilor la sfârșitul zilei de 14. III. 1997.

In cazul in care la data de mai sus adu
narea nu va fi 
pentru data de 
menționate mai 
tare se depun la
de 29 aprilie 1997. 
sediul societății din str. Goșa, nr. 
054/651242, între orele 7-10.

statutară, aceasta se amână 
15 mai 1997, la locul și ora 
sus. Procurile de reprezen- 
sediul societății, până la data 

Informații suplimentare la 
44. Telefon

S.C. VITICOLA S.A. ȘOIMUȘ 
Vinde pentru Sărbătorile de Paști: 
• vin alb. soiuri superioare la prețul de 

3500 lei inclusiv TVA.
Program livrare zilnic de la orele 1O—15.

S.C. „SCORPION

COMPANY" SRL

| prin depozitul en-gros situat în Deva, str. Io
sif Vulcan, nr. 22, vă
_j produse:

— țigări import și
— cafea
— băuturi alcoolice
— vinuri, podgoria
— dulciuri
— produse alimentare: ouă,
— fructe exotice : portocale 

lămâi „PROTO", banane
— roșii, castraveți, ceapă, usturoi, ia ce

le mai avantajoase preturi. Zilnic între orele 
8—17. Tel. 620915.

• Angajează contabilă cu studii și vechi
me minim 5 ani în domeniu; operator calcu
lator cu experiență, muncitor necalificat, în- 
cărcător-descărcător.

Relații: Hunedoara, bdul Dacia, nr. 39, 
| bloc 47, Micro V.
b
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oferă o gamă

indigene

import și 
Murfatlar

S.C. „CONDOR" S.A.

variată

indigene 
și Cotnari

ulei, zahăr 
„PROTO",

Anunță intenția dc autorizare din punct 
vedere al protecției mediului pentru :
— Stație betoane S.U.T.
— Atelier utilaje S.U.T.
— Platformă
— Balastieră
— Balastieră
— Balastieră
Eventualele reclamații și contestații 

primesc în termen de 15 zile la A.P.M. 
Deva.

S.U.T. 
Pricaz 
Dobra 
Băla ta

sc

MANAGERUL
S.C. TRANSILVANIA S.A. DEVA

C O N V O A C A

ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 

la data de 3 mai 1997, ora 10, la restau- 
| rantul „Rapid”, situat în incinta stației CFR 
» Deva, pentru toți acționarii înregistrați în Re- 
I gistrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 2 mai 
; 1997.

în cazul nerealizarii cvorumului legal, 
(dunarea generală se va ține în același loc și 
„ la aceeași oră, în data de 17 mai 1997.

Informații la S.C. Transilvania S.A. De- 
« va, str. O. Goga, nr. 2, telefon 211485. fax 
| 213087, între orele 7—15. I
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