
CUVÂNTUL 
LIBER

I
I 
I w
I 
I*
I 
I

........ "z :■
I 
I
I

ANUL IX • NR. 1872 • MIERCURI, 23 APRILIE 1997 8 PAGINI • 500 LEI

Partidul Socialist are o alternativă, 
la guvernare pentru anul 2000

♦ 1Mirezi
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Conferința de presă 
organizată vineri, 18 a- 
prilie, de statul județean 
al P.S., cu participarea 
domnului Nicolae Fuia, 
secretar al partidului, a 
avut ca scop începutul 
mediatizării alternativei 
do guvernare concepută de 
respectivul partid nepar- 
famentai ■ și care va fi dez

de centru-stânga. Răspun
surile au fost tranșante.

PDSR — unul dintre 
aceste partide. - - să-și cla
rifice contradicțiile din 
propria ogradă. PDSR 
gândește un rol de he
gemon, prin care să polari
zeze stânga. Nu se poa
te așa ceva. Gât despre 
PRM, se poate revendica

K Viata Political
bătută de cel rte-al II- 
lea congres al partidu
lui.

Ziariștii prezenți au fost 
informați că în pregăti - 
rea congresului vor avea 
loc ulcnare ale organiza
țiilor locale care vor sta
bili modul de abordare 
a pregătirii congresului, 
finalizate prin conferințe 
locale și conferințe jude
țene pentru dare de sea
mă și alegeri.

întrebările ziariștilor 
n-au ocolit posibilele a- 
lianțc cu alte partide care 
se revendică de stânga sau

a fi de stânga un partid 
al cărui lider îl invită în 
România pe reprezentan
tul extremismului de 
dreapta francez?

Ideea și strategia noas
tră nu este de a ne alia, 
ci de a consolida partidul 
în teritoriu.

Gu acest prilej s-a a- 
firmat programul lideri
lor județeni de a crește 
numeric organizația ju
dețeană de la circa 2500 
de membri Ia circa 6000 
până la cel de-al II-lea 
congres.

în legătură cu integra

rea României în organis
mele europene și euroatlan- 
tice, liderii P.S. sunt de 
părere că la ora actuală 
este o himeră. Su ea 
toate guvernările post 
decembriste au luat ochii 
poporului, căci fiecare a 
aplicat în derularea re
formei. în diferite moduri, 
indicațiile organismelor 
financiare internaționale. 
S-a început cu o terapie 
de șoc F.S.N.-istu, s-a 
continuat cu una gra- 
duală PDSR-istă iar acum 
se aplică terapia de șoc 
CDR-istâ. Ge să mal în
țeleagă poporul despre 
integrare?

Care este poziția par
tidului față de proprieta
tea etatistă?

P.S. este pentru pri
vatizarea ci.

ION ClOCLEl

! • Trăim o singură J
! dată. Dar dacă trăim J 
«drept o dată e ț 
| de ajuns. |
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(Continuare în pag. a 2-a)

DIN CUPRINS:

■ Avancronica fotbalis
tică

• Arbitrii și observatorii 
în Divizia C.

• Clasamente :
Divizia Al; Divizia 
Bl; Divizia B2; Di
vizia B4.

• Divizia C — juniori
• Campionatul jude

țean de fotbal.
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NOU DIRECTOR GENERAL
LA D.M.P.S. HUNEDOARA

Noul director general 
și consilier de gradul I A 
la Direcția de Muncă si 
Protecție Socială a jude
țului Hunedoara este <11 
Oclavian Băgescu.

Numirea dlui Băgescu 
in funcție a fost făcută

pe o perioadă de probă de 
trei luni, începând cu 15 
aprilie, prin ordin al ml 
nistrului muncii și protec
ției sociale, precizează 
purtătorul de cuvânt al 
Prefecturii Hunedoara.

Biserica din Brănișca, ținta 
tafurilor în mai multe rânduri
Biserica din Brănișca a 

fost jefuită în noaptea 
de 13 spre LI aprilie. Au
torul furtului, Dorin Pe-‘ 
tru Pădureanu, de 23 de 
ani, din Brănișca, fost 
condamnat, a fost desco
perit a doup zi, tn urma 
cercetărilor efectuate do 
polițiști.

Pădureanu a pleaat de 
acasă spre biserică, „înar
mat" cu o daltă șl un 
ciocan. Pentru că au a 
reușit să spargă așa bl-. 
Sericii, a taeereat să se 
ajute eu e bueatâ din- 
tr-un gărduleț da fier for
jat, luată de la un mor
mânt din apropiere. Blșa 
bisericii a fost forțată, tn 
final, eu o secure găsită 
in magazia bisericii.

Odată ajuns ta biserică, 
Pădureanu a luat două 
covoare de iută, câteva 
perne de la Icoane, o față

de masă și covorul de 
sub masa din fața alta
rului, Gu toate că biserica 
ara sistem de alarmă, a- 
cesta a fost distrus de 
hoț în momentul declan
șării iul.

In timpul cercetărilor, 
Pădureanu șl-a recunoscut 
fapta. Ea el acasă poli
țiștii au găsit, pe lângă 
o parte a bunurilor fu
rate, șl alte obiecte sus- 
traso de hoț din biserică 
ta anul 1994, ou ocazia 
unui alt furt. Pădureanu 
spune că a furat pentru 
eă nu avea bani pentru 
perioada sărbătorilor de 
Paști.

Pentru faptă săvârșită, 
Dorin Petru Pădureanu 
riscă o pedeapsă cuprin
să între 2 șl 12 ani del 
închisoare.

SORIN BLADA #

A FOST SCHIMBAT DIN FUNCȚIE 
DIRECTORUL CASEI CORPULUI 

DIDACTIC HUNEDOARA
I’rin Ordin al Ministe

rului învățământului. dl 
Cosma Adrian a fost e- 
libcrat din funcția de di
rector cu delegație al 
Casei Corpului Didactic al 
județului Hunedoara. Prin-

tr-un alt Ordin al Minis
terului învățământului, in 
funcție a fost numite dna 
lloclica Encdy, informea
ză Biroul purtătorului de 
cuvânt din cadrul Pre
fecturii Hunedoara.

APROAPE TREI SFERTURI 
DIN TITLURILE DE PROPRIETĂȚI 

AU FOST ELIBERATE
• Până. vineri. 18 apri

lie fuseseră eliberate a- 
proximativ 73 la sută din 
totalul titlurilor de pro
prietate ce ar trebui să 
revină în virtutea Ligii 
ar. 18 persoanelor în
dreptățite din județul Hu. 
nedoara, informează surse 
din cadrul Prefecturii.

• Din 10 aprilie. Direc
ția Programe șl Strategii

Guvernamentale șl Terito
riale a Prefecturii Hune
doara arc un nou inspec
tor de specialitate, dl ing. 
Octavian Zcpa, care va 
avea în atribuții și re
zolvarea problemelor de 
fond funciar, precizează 
purtătoarea de cuvânt a 
Prefecturii Hunedoara, 
dșaara Claudia Dledea.[stop corupției

• Uite porcu, nu e porcu
• 56 075 300 de lei încasați ilegal
• Lipsesc 55 761 kg carne de porc
• 92 de porci existenți doar pe hârtie
• Experții au ajuns la concluzii apropiate

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE FICTIVE
<Jea Se a doua „afacere" 

pentru care Dumitru Cră
ciun este trimis în jude 
cată a fost cea privind

achiziționarea de animale.
Prin noiembrie 1993 

Crăciun a făcut demersuri 
pentru înființarea unui a-
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Astăzi, 23 aprilie, Sfân
ta și Maica noastră Bi
serică dreptmăritoare îl 
prăznuiește pe marele 
mucenic Gheorgbe, pur
tătorul de biruință.

Slăvitul șl marele 
Gheorghe a trăit în vea
cul al IV-lea după Hris
tos, 
tului Dioclețian. 
clețian 
crud și 
dușman 
lui. Se 
și monedă cu inscripția: 
„în semnul nimicirii nu
melui creștin".

Sfântul Gheorghe 
trăit în Capadochia 
obținut un post de 
ducere în Imperiul 
man. Sub nici o formă 
nu a vrut să se lepede 
do Hristos,* dar a fost 
amenințat cu moartea de 
către Dioclețian. Tira
nul împărat, neputând 
să-1 înduplece să se le
pede de Hristos, l-a con
damnat la moarte șl 
Sfântului Gheorghe i s-a 
tăiat capul.

Astlcl, Sfântul Gheor- 
fjhe a suferit moarte mu- 
ceni ceașcă sl a fost tre
cut în rândul sfinților.

Pentru cei credincioși, 
mucenicii .unt creștini 
aleși, luminați de Dum
nezeu nentru a. lupta 
împotriva oăgânilor și a 
diavolului. D-ept aceea 
în toiul pr goanelor sunt 
puși la grele încercări, 
mai ales "teigeroase. Se 
ispune că atunci când 
era în închisoare. Sfân
tul Gheorghe s-a 
de un mort ș' 
înviat. Chiar 
lui Dioclețian, 
clra. văzând toate 
tea, l-a mărturisit 
Hristos.

In satele și în orașele 
noastre, foarte multe bi
serici au hramul „Sfân
tul Gheorghe" și multi 
dintre frații noștri poar
tă numele acestui mare 
mucenic. De asemenea, 
al treilea braț al Dună

pe vremea împăra- 
“■ ' ■/ Dio-

a fost cel mai 
mai înverșunat 
al creștinismu- 

zice că a bătut

a 
și a 
con-
Ro-

atins 
acesta a 

și soția 
Alexan-

aces- 
pc

rii poartă acest nume. 
Multă vreme, Sfântul 
Gheorghe a fost ocroti
torul armatei române. 
Asemenea știm că stea
gul Moldovei, trimis de 
Ștefan cel Mare la Mă
năstirea Zografu] din 
Sfântul munte Athos are 
chipul Sfântului Gheor
ghe doborând

Noi, creștinii, 
luptat vremuri 
gate împotriva 
nilor, a păgânilor, o do
vadă e-.te st rugăciunea 
lui Ștefan cel Mare, 
scrisă pe steag: „O, lup- 
tătorule, o biruitorule, 
mare Gheorghe, la nevoi 
și la nenorociri grabnic 
ajutător și cald spriji
nitor, iară celor întris
tați bucurie nespusă, 
primește de la noi a. 
caastă rugăminte a sme
ritului tău, a Domnului 
Io Ștefan Voivod, din 
mite lui Dumnezeu Dom
nul Țării Moldovei, pă- 
zeste-1 pe el neatins în 
lumea aceasta și în cea 
de apoi, pentru rugă
ciunile celor ce te cin
stesc pe Tine, ca să te 
preamărim în veci. A- 
min”.

Fia ca bunul Dum
nezeu să . ne învredni
cească să ținem după 
cuviință această 
toare și să ne 
ze mintea a ne 
«emani marelui 
al Moldovei Sfântului și 
marelui 
che. ca 
tce să 
marelui 
oreună 
Sfânt, ca o tămâie bine- 
miicsitoare șl astfel să 
dobândim cununa biru
ințe. asupra păcat.ilui 
șl a vrăjmatikr.

Bunul Dam: ezeu sâ fie 
cu noi st să reverse 
peste noi in toată vre
mea vieții noastre, mila 
și binecuvâ <’in a ■ sa -- 
Amin.

balaurul, 
ne am 

îndelun- 
otoma-

sărbă- 
lumine- 
ruga a- 

Domn

Mucenic Gheor- 
rugăciunile noas- 
treacă îna- ntea
Dumnezeu îm- 

eu ale acestui

Pr. Dr. I.O. RUDEANU

CURSUL VALUTAR
22 APRILIE 1997
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zacții efective de schimb valutar șl înregistrări con
tabile.

• 1 dolar SUA ___ 707b Ici
• 1 marcă germano _ 4125 Ici
• 100 yeni laponezi — 5610 lei
• 1 liră sterlină 11560 lei
• 1 franc elvețian 4875 Ici
• 1 franc francez —- 1229 Ici
• 100 lire italiene —• 417 Ici

Cursurile inclusa în aceasta listă au la bază
cotații ale societăților bancare autorizate să efcc-
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu
implică obligativitatea utilizării curswiloi în tran-

De la contrabandă, la 
fals și înșelăciune (II)

bator propriu în munici
piul Deva. Nu reușește, 
așa că în incinta fostului 
G.A.P. înființează un punct 
de tăiere. Trebuie mențio
nat faptul că, în obiectul 
de activitate al SG Cră
ciun Comexim SRL Deva, 
unde el este asociat unic 
printre altele, figurează și 
achiziționarea de animale.

După înființarea punctu
lui de tăiere, Crăciun, di

rect sau prin intermediul 
altor persoane, a achizițio
nat porcine de la produ
cătorii agricoli. De regulă, 
de pe raza comunelor Do
bra, Ilia și câteva comune 
din județele Timiș și Arad 
în scopul acestor achiziții. 
Crăciun a solicitat prime 
de la bugetul de stat.

(Continuare în pag. a 4-a)



DUPĂ NOI...
Cu ani în urmă în evi

dențele fostei CAP Pui fi
gura și o livadă tânără, în 
suprafață de 18 ha. îm
părtășind soarta multor 
asemenea livezi, după 
1990 s-a trecut cu en
tuziasm la compromite
rea suprafeței respecti
ve. Mai întâi a dispărut 
împrejmuirea, respectiv 
gardul de pe circa 18 km, 
astfel încât rozătoarele să 
aibă acces liber pe toată 
suprafața, la „rașcheta- 
rea“ pomilor.

Apoi este de menționat

POTOPUL
că nu s-au mai făcut 
nici un fel de lucrări de 
îngrijire a pomilor, nă
dejdea localnicilor în pri
vința producției de fructe 
rămânând doar la nivelul 
vechilor plantații, în spe
cial în pomii răzleți care 
sunt și ei neglijați, dar 
s-au adaptat mai bine 
condițiilor locale și vi
tregiilor, încât mai pro
duc ceea ce dă natura. 
Cât de darnică o fi și în 
acest an, vom vedea în 
toamnă. (N.T.).

=e=3 m a a c □ ram a ar „Primăvara francofoniei la Deva’*

PARTIDUL SOCIALIST
ARE O ALTERNATIVA LA GUVERNARE

PENTRU
(Urmare din oag 1)

Notele de liberalism 
care transpar din pro
gramul P.S., spun liderii

ANUL 2000
săi, sunt datorate atașa
mentului partidului la e- 
conomia de piață. Pro
gramul în esență este u- 
nul social.

* » 
j JUMĂTATE DIN PERMISE, SUSPENDATE » 

PENTRU ALCOOL
• In primele 15 zile ale acestei luni, lucrătorii Bi- » 
«roului Poliției Rutiere a municipiului Hunedoara ♦ 
{au ridicat, în vederea suspendării dreptului de al 

conduce pentru o anumită perioadă, 23 de permise | 
Iauto, Dintre acestea, 11 permise au fost reținute | 

pentru conducerea autovehiculelor sub influența j 
băuturilor alcoolice. (S.B.) f

VALEA JIULUI

Aniversări culturale, 
mai - iunie 1997

Lunile mai și iunie ale 
acestui an se anun'ă deo
sebit de bogate în eve
nimente culturale în Va
lea Jiului.

In perioada 9—11 mai, 
torul „Armonii tinere", 
patronat de S.C. Umirom 
S.A. Petroșani. cunoscut 
în țară și peste hotare 
ca un adevărat mesager 
al artei muzicale româ
nești, împlinește 20 de 
ani de activitate concer- 
tistică. Sunt programa
te, cu acest prilej, spec
tacole în: Petroșani (9 șl 
11 mai), Aninoasa (9 mai), 
Deva (10 mai). Alături de 
corul din Petroșani va fi 
prezentă o altă formație 
românească de excepție — 
corul Preludiu al Minis
terului Culturii, dirijat de 
Voicu Enăchescu . Nu vor 
lipsi din programul con
certelor nestemate ale cân
tecului coral românesc 
laic și ’•e’igios precum și 
piese de referință dm li
teratura muzicală univer
sală.

Tot în luna mai sunt 
" programate, la Petr->; an> 

șl Lupan‘ manifestările
cuprinse sub genericul 
,,Zilele culturii germane". 
Domnul Ios f Tellmann, 
binecunoscutul plastician, 
din Lupeni, decanul de 
vârstă'ai Filialei Deva — 
Petroș/m a L'AP și în a- 
celașl timp președinte al 
Filialei Valea Jiului a Fo
rumului German, nea

informat că, în acest an, 
„Zilele culturii germane" 
cuprind expoziții de artă 
plastică (la Petroșani și 
Lupeni). o slujbă ecume
nică <la Petroșani), două 
concerte vocal — instru
mentale. își vor da con
cursul, alături de gazde, 
formații artistice din Ger
mania. Manifestările de
butează în ziua de 17 mai.

La sfârșitul aceleiași 
luni Parohia Ortodoxă 
nr. 1 din Vulcan împli
nește 30 de ani de exis
tentă. P.C. Preot Eugen 
Nălboc organizează pentru 
enoriașii din oraș o săp
tămână a ortodoxiei, care 
va culmina cu concep
tul coral din ziua de 30 
mai. găzduit d ’ biserica 
unde domnia sa îi păsto
rește oe. cei drept cre
dincioși.

In iunie, 1» Vulcan, o 
nouă amnlă manifestare 
aniversară 25 de am de 
’a prima ed'ț'e a „Nedeii 
vulcănene".

Tradiționalele manifes
tări organizate anual de 
consiliul local și primă
ria orașului vr-r începe în 
■piua de 5 Iunie și vor 
culmina duminică. 8 mai, 
cu mult apreciata ser
bare câmpenească, pe 
platou’ bazei de agrement 
„Brazi", în imediata ve
cinătate a orașului.

HORAȚIU ALEXANDRESCU

D.M.P.S, — OFICIUL FORȚE DE MUNCA ȘI ȘOMAJ 
iiunedoara-deva

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA
VACANTE, LA DATA DE 22. IV. 1997

Agent comercial 2; Agent de asigurare 59; Agent 
reclamă publicitară 1; Arhitect clădiri 4; Arhitect ur
banism, peisagistică și amenajarea teritoriului 1; 
Artificier la lucrări de suprafață 2; Barman 9; Biju
tier metale prețioase 1; Bobinator aparataj electric 1; 
Broker 45; Brutar 6; Bucătar 2; Buldozerist 5; Car- 
mangier 1; Cofetar 2; Confecționer tricotaje după co
mandă 10; Contabil șef 2; Croitor 72; Croitor — con
fecționer îmbrăcăminte după comandă 5; Cusător piese 
din piele și înlocuitori 13-; Cusător piese la încălță
minte 32;. Depanator de aparate radio și tv, redresoare 
și amplificatoare 2; Dulgher pentru construcții 3; E- 
lectrician aparate măsură, control și automatizare în 
central 1; Electromecanic 2; Farmacist 1; Ing. construc
ții civile, industriale și agricole 1; Inginer mecanic 2; 
Jurisconsult 3; Lăcătuș mecanic 7; Lăcătuș mecanic 
de întreținere și reparații universale 2; Macaragiu 16; 
Maistru în industria textilă — pielărie 1; Maistru me
canic 1; Mașinist la instalațiile hidraulice 2; Mecanic 
auto 4; Mecanic locomotivă și automotor 1; Mecanic 
reparații Wolla 1; Modelier metal 2; Muncitor necali
ficat 14; Operator calculator electronic și rețele 1; 
Ospătar (chelner) 8; Paznic 27 ; Șef manevră 1; 
Strungar Universal 6; Sudor electric 3; Tehnician pro
iectant construcții 2; Țesător restaurator manual de 
covoare 21; Tâmplar manual 1; Tâmplar universal 7; 
Tinichigiu carosier 7; Tractorist 2; Vânzător 14; Vân
zător ambulant de produse alimentare 2; Vopsitor 
auto 4; Zidar rosar—tencuitor 5.

Total locuri de muncă vacante — 451.

O sărbătoare a prieteniei
Dintre ultimele ediții 

ale ..Primăverii francofo
niei la Deva", cea finali-
zată vineri (18 aprilie) s-a 
remarcat, am spune, și 
printr-o notă de specta
culozitate. Aceasta — din 
prima și până-n ultima 
zi; adică de la prima 
freorezentație a trupei 
de teatru de pe lângă cen
trul sDitaiicesc din Pier
refeu du Var, până la 
prezentarea frumoaselor 
tradiții ale Franței prin 
dans sl cântec.

Ultima zi a debutat tot 
suh semnul cântecelor (in_ 
terpretate de elevi ai Li
ceului de Artă, dirijor A- 
drian Iliuță), continuând 
cu expunerea lui Beatrice 
Angrand (de la Centrul 
cultural francez din Ti
mișoara), referitoare la re
țele culturale și lingvistice 
în lume, Anne Guillermou 
(profesor la Universitatea 
din Timisoara) a făcut cu
noscute câteva din tradiții
le artistice franceze cân
tând șl dansând alături 
de o parte din studenții 
săi, cu toții transformând 
acest moment într un ori
ginal spectacol.

O prezență aparte au 
constituit-o la această ma-

Tinerii, elevii mai ales, au (ost cei mai statornici spectatori ai Primăverii 
francofoniei". Foto: PAVEL LAZA

MIERCURI, 
2,3 APRILIE

CTVR 1 )
6,00 România: ora 6 fix!; 

8,20 Alaska Kid (s); 9,15
Santa Barbara (r); 10,00
Știri ; 11,05 Transmisiune
directă de la Catedrala 
Ortodoxă din Cluj-N.; 12,05 
Andrea Celeste (r); 13,00
Desene animate; 13,30 
Scena (r); 14,10 Muzica* 
pentru toți; 15,00 TVR 
Cluj-N.; 16,35 Desene a- 
nimate; 17,40 Handbal 
masculin • România — Li
tuania (Trofeul Caroați) ; 
19,05 Reflector ; 19,30 Se
rial. California visează; 
20,00 Jurnal ; 21,00 Săp
tămâna Mare; 21,20 Fot
bal — Liga Campionilor 
(semifinale); 23,45 Seco
lul XX (mag).

nifestare membrii Asocia
ției „Le Centenaire et 
Anrâs" din Pierrefeu du
Var: Caria Van Der Werf 
(președinte), Agnâs Crettâ 
(medic) și Christian Bour- 
his (regizor). Specificul a- 
cestei asociații, înființa- 
tă pe lângă spitalul de 
psihiatrie din localitatea 
menționată, constă in 
preocupările legate de te
rapia prin artă (respectiv 
prin artă plastică si tea
tru). Diapozitivele și ima
ginile video prezentate 
au fost edificatoare, im
presionând prin exprima
rea în acest mod a pa- 
cienților — artiști. De alt
fel, cei care s-au aflat la 
Deva (în cadrul trupei de 
teatru) au câștigat inte
resul și prietenia nume
roșilor tineri, întâlnindu- 
se practic in fiecare zi cu 
ei. vizitând apoi Ljceul de 
Artă, Universitatea Eco
logică, Biblioteca Jude
țeană și secția de psihia
trie a Spitalului Jude*; 
țean.

Tinerii au constituit, de 
fapt, cen mai mare parte 

publicului prezent în 
cele cinci zile ale „Pri
măverii, francofoniei la 
Deva”: din această per
spectivă ar putea fi pri
vit si principalul câr 
al întregii manifeste., , 
dună cum aprecia dna 
Gabriela Marcu, președin
ta Asociației de schim
buri culturale cu țările 
franccfone FRADEV. A- 
sociație care, in primul 
rând prin eforturile mem
brilor săi (Dumitru Tâl- 
vescu — vicepreședinte, 
Mioara Todosin — secre
tar Silvia Matieș — 
casier, Maria Miertoiu șl 
Nicolae Ilișiu — prezenți 
cu expoziții proprii) și cu 
sprijinul autorităților lo
cale au dat celei de-a 
cincea ediții a Primăve
rii francofoniei la Deva“ 
accente ale unei sărbători 
a prieteniei.

A consemnat 
GEORGETA BÎRLA

C TVR 2 J
7,00 TVM.; 8.30 Desene 

animate; 9,00 Ora de mu
zică; 10,00 Lumină din 
lumină (r); 12,45 Punct
do întâlnire; 13,10 Se
rial. Savannah (r); 14,30
America sălbatică; 15,00 
Desene animate; 16,20 
Top Model (s); 17,15 Tri
buna partidelor parlamen
tare; 17,40 Andrea Celes
te (ultimul ep.); 18,30 E 
misiune în limba maghia
ră; 20,30 Ziua de mâine; 
21,05 Credo; 22,05 TVM 
Mesager ; 23,30 Fotbal
o Liga Campionilor (înreg.).

neața; 9,00 Tânăr și nelk 
nistit (rj; 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 11,15 Spitalul de 
urgență (s); 12,00 Aca
pulco Heat (s); 13,00 Lu
na mincinoasă [f., SUA) ; 
15,00 Fotbal • FC Național 
— Dinamo (d); 16,45 în
robită de iubire (s); 17,30 
Robocop (s); 18,15 Sport
la minut; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și
câștigi! (s); 19.30 Știri ;
20,00 Un american la 
Oxford (film SUA); 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30
Viata ca în filme (s); 0,25 
Sport la minut.

în trei (s). 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (rj; 12,00 Curcanii (s); 
13,00 Dincolo de realitate 
(s); 13.30 Da.; 14,00 Știri; 
14,20 Nash Bridges (s) ; 
15,10 Sparks (s); 16,00

Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s|; 
19,30 Văduva (»); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea 
afacerilor ; 21,30 Un

copil numit lisus (film); 23,10 
Milionarii de la miezul 
nopții; 0,30 Kassandra (s).

[DEVASAT+]

Cpro - TV]
7,00 Ora 7, bună dimi

țANTENA 1]

7,00 Știri/Rev. presei;
7,15 Văduva (r); 10,20 Viața

10,00 — 13,30 Reluări ; i 
19,00 Obiectiv ; 19,15 100 ;
de ani do cinema; 20,00 
Jurnal TVR; 21,00 Top 10;
2230 Film s 2330 O- 1 

biectiv (r).

Ziar editai de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, Înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva; Cod fiscal c 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU 1ST3ATE, vicepreședinte (redactor șef adj.)| 
SABIN CERBU. MINEL BODEA. NICOLAE TÎRCOB. membri.

Adresa redacției ■ 2700 — Deva, str. I Decembrie, nr. 35. județul Hunedoara. Telefoane : 211275; 212157; 211269; 225904 (corectură); Fax» 218061. ,
Intreago răspundere pentru conținutul articole lot o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde ma terial iau moral pentru articolele necontractate trimise 

ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor Manuscn sele (publicate sau nu) nu ie înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.G .POLIDAVA" S.A. Deva. . <
Programul de iu6ru eu publicul zilnic de luni până vineri, între orele 8—18. la sediul redacției și la telefonul 21 12 75.

— .. .. •*•»•••••.%•••***•-•-•••.............................

ANUL IX • NR. 1872 < MIERCURI. 23 APRILIE 1997-



....... i .'I I i..

♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦
« « MBV <r * «auv > r ** • • 9

ARBITRII ȘI OBSERVATORII 
DIN DIVIZIA C, 

SAMBATA, 26 APRILIE
MIN. TELIUC — MIN. LIVEZENI, arbitri: Tra- 
Melha. Claudiu Durlescu și Daniel Tirt, obser-

I 
I
A

I 
I
I
k

I

ian 
vator Laurean JIui.

MIN. GHELARI — MIN. AN1NOASA, arbitri: 
Adrian Radu, Andrei Csiki și Claudiu Petric, obs. 
Sever Bogdan.

FAVIOR ORAȘTIE — CFR MARM. SIMERIA, ' 
arbitri: Petre Popa, Ionel Cârstea și Constantin | 
Cristea. obs. Vasile Nemeș.

UTILAJUL PETROȘANI — CASINO ILIA, 
arbitri: Valentin Gavriiă, Teodor Sava și Constantin 
Dineș, obs. Marian Dima.

ASA AURUL BRAD — CONSTR. HUNEDOA
RA, arbitri: Emil Muntean, Gabriel Macavei și Li- 
viu Precupaș, obs. Mircea

MIN. BARBATENI — 
bitri: Vasile Piutiiei, ErncJ 
ghel, obs. Petru Spârio».

JIUL PETRILA — MET. CRIȘCIOR, arbitri: 
Daniel Lada, Mircea Brândușa și Silviu Medrea, 
obs. Cornel Cărare.

MIN. ȘT. VULCAN — DACIA ORAȘTIE, ar
bitri: Cornel Popescu, Daniei Ilincea și Cornel Pop, 
obs. Achim Nechif.

Sârbu.
VICTORIA CALAN, ar- 
Magyari și Virgil Gher-

I 
I 
I
I
A

I 
I 
I 
I

ÎN CAMPIONATUL JUDEȚEAN
ZDRAPȚI, 
și Tiberiu

I 
I
I

FORESTA ORAȘTIE — AVÂNTUL 
arbitri: Claudiu Suciu, Marin Lucaci 
Haida, obs Mircea Pădurea».

RECOLTA BACIA — FOTBAL ST. DEVA, ar- I
și Fiorin *

IUNIREA VEȚEL, ar- •

bitri: Constantin Dănilă,
Bobâlcă.

CIF ALIMAN BRAD ______  ______
bitri: Adrian Costea, Tiberiu Nistor și Călin Orbo- | 
naș, obs. Mircea Faur.

MIN. II
arbitri: Stan 
nlșan.

GLORIA 
SANTANDREI, arbitri; Vasiic Capotescu, Aurelian 
Lagu și Beniamin Popescu, obs. Hie Ștefăniță.

VICTORIA DOBRA — SANTOS BOZ, arbitri: 
Valentin Verdeș, Ștetan Chiriță și Nicolae Albu- 
lescu, obs. Pavcl Marincău.

GHELARI — RETEZATUL HAȚEG, 
Ilanzi, Eugen Ambruș și Marin Orme-

BRETEA ROMANA — MECANIZ.

DE LA SUBCOMISIA DE DISCIPLINA 
ARBITRI

Arbitrul Zoltan Gergely, de la Hunedoara, se 
suspendă 4 etape pentru lipsă de fermitate și curaj 
în dictarea măsurilor regulamentare la jocul Mine
rul Ghelari — Victoria

Arbitrul Gheorghe 
fost suspendat 4 etape 
vituri de pedeapsă la 
— Constr. Hunedoara.

Arbitrul loan Diaconescu. de la Petroșani, se 
suspendă 2 etape pentru neprezentare la meciul 
Minerul Teliuc — Metalul Crișcior.

Călan.
M>lian, de la Petroșani, a 
pentru neacordarea unei lo- 
meciul CFR Marm. Simeria

I
I
«

I
I
«

I
I
I
I
I
I
I
*
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CAMPIONATUL 

JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

SANTOS BOZ — 
FORESTA ORAȘTIE 

1-2 (0-2)
Pe o vreme superbă am 

urmărit la Brăntșca o par
tidă de fotbal cu multe 
faze spectaculoase, care au 
plăcut numărului mare 
de spectatori localnici pre- 
zenți la acest med. Oaspe
ții au prezentai o forma
ție omogenă și bine așe
zată in teren. Au reușit să 
profite de inexactitățile 
defensivei gazdelor, mar
când iu prima repriză de 
două ori. In minutele 15 
și 35 prin Nasta.

In partea a doua a jo
cului, jucătorii echipei cu 
nume atât de sonor, SAN
TOS, au dominat partida, 
au apărut și ocaziile cla
re de a înscrie, dar pri
peala și lipsa de concen
trare au făcut ca rezulta
tul să rămână nemodificat 
o bună perioadă de timp. 
Gazdele reușesc totuși să 
înscrie un gol in minutul 
64 prin Cizmaș, care a fi
nalizat o acțiune excelen
tă de atac. După înscrie
rea golului, SANTOS do
mină mai mult, insă Cor- 
neanu și Bozan irosesc in
credibil ocaziile de gol. 
Deșt, până la sfârșitul par
tidei s-au creat câteva oca
zii frumoase de a mai mar
ca, echipa locală nu a pu
tut egala și oaspeții au 
plecat cu cele 3 puncte pu
se in joc.

Bun arbitrajul prestat 
de centralul Tiberiu Nis
tor din Simeria.

SANTOS BOZ — (an
trenor luliu Stark/: Căr
bune, Betca, David, Ungur 
(Drăguș/, Hirict, Oparles- 
cu, Grosu, Cizmaș, Bozan, 
Corneanu, Tamaș. FORES
TA ORAȘTIF. — (antrenor 
Adrian Tonievicti: Tonie- 
vict, Barbu, Demeter, Stoic, 
Kill (I.upui, Bădoiu, Ma- 
tees.ru, Drăgan, Nasta, Za- 
haria (Span).

VIOREL NICULA

Avancronică fotbalistică
Azi, au loc etape inter

mediare în Divizia Na
țională, Al și A2. Pen
tru echipele din primul 
eșalon „pauza" de sâm
bătă, 26 aprilie, este fo
losită de selecționa bili 
pentru a pregăti In bune 
condiții meciul din pre
liminariile CM, cu Irlan
da, ce va avea loc la Bucu
rești, în ziua de 30 apri
lie.

Capul de afiș al etapei 
a 27-a de azi din D.N. 
este fără îndoială FO 
Național — Dinamo și e- 
xistă posibilitatea trans
miterii acestei partide și 
la PRO TV. Se pare însă 
că F.C. Național dorește

să joace în nocturnă. Ia
tă și programul celor
lalte formații: Steaua — 
Jiul, FC Chindia — FC 
Argeș, „U“ Cluj — Univ. 
Craiova, Poli. Timișoara 
— Oțelul Galați, Cea
hlăul — Sportul, Rapid — 
Gloria, FCM Bacău — 
Petrolul și FC Farul — 
FC Brașov.

Pentru Corvinul Hune
doara. meciul de azi. din 
etapa a 26-a. cu Inter Si
biu va fi un adevărat e- 
xamen. Așa cum și-a mal 
anunțat intenția antre
norul principal. Virgil 
Stoica s-a retras de la 
conducerea tehnică, con
siderând că e mai bine

i pentru -echipă, pentru 
evoluția sa. rămânând
la dispoziția conducerii
clubului. Pentru urmă
toarele două meciuri (cu 
Inter și ASA Tg Mureș),' 
de pregătirea formației' 
se vor ocupa M. Ioniță 1 
și Ilie Bardac. urmând ca I 
în această perioadă con-j 
siliul de administrație săi 
decidă cine va prelua î 
conducerea tehnică a Cor- • 
vinului. Jucătorii și-au* 
primit tranșa a doua din , 
contractele încheiate cu I 
conducerea clubului și î 
s-au angaiat să treacă, 
cu seriozitate Ia treabă.* 
Să-l vedem azi, cu Inter* 
Sibiu. f

REZULTATELE ETAPEI de duminică, 
20 aprilie: Precizia Săcele — Metalul Plo- 
peni 1—0: Bucovina Suceava — Rocar 
Buc. 2—0; FC Onești — Cetatea Tg. N. . 
12—0; Astra Ploiești — Gloria Buzău j 
1—0; Poli. Iași — Dunărea Călărași 4—1; 
Dunărea Galați — Foresta Fălticeni 1—0; 
Steaua Mizil — Metrom Brașov 0—0: Da
cia Unirea Brăila — Poiana Câmpina 
1—0; Tractorul Bv. — Petr. Moinești 
e—o.

REZULTATELE ETAPEI din 20 apri
lie: Min. Aninoasa — Favior Orăștie 
0—0; Min. Livezeni — Min. Ghelari 6—0; 
Dacia Orăștie — Min. Teliuc 0—3; Met 
Crișcior — Min. Șt. Vulcan 3—0; Vic
toria Călan — Jiul Petrila (neprezenta
re); Casino Ilia — Aurul Brad 0—2; 
CFR Marmosim Simeria — Utilajul Pe
troșani 8—0: Constr. Hunedoara — Min. 
Bărbăteni 3—0.

CLASAMENTUL

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

REZULTATELE ETAPEI din 20 aprilie: 
Santos Boz — Foresta Orăștie 0—2;
Mec. Sânlandrei — Vict. Dobra 3—0; 
Retezatul Hațeg — Gloria Bretea 2—1; 
Unirea Vețel — Min. II Ghelari 2—0; 
Fotbal Start Deva — A liman Brad 0—03 
Avântul Zdrapți — Gl. Geoagiu 2—0; 
Recolta Dacia a stat.

DIVIZIA B1

REZULTATELE ETAPEI A 26-A: VI- 
romet — Nitramonia Făgăraș 0—2- Me
canica Huși — Petrolul Brăila 2—0; Mi
nerul Comânești — Metalul Toflea 5—0: 
Harghita Odorhej — Petrolul Berea 1—0; 
Unirea Focșani — Rafinăria Dărmăneștl 
3—0; Ramradiatoare — Minerul Vatra 
Dornel — amânat; Vrancart și I.C.I.M. 
— au stat

CLASAMENTULCLASAMENTUL

1. Foresta Fălt. 25 18 3 4 60—15 57 1. Nitramonia 24 14 4 6 37—21 46
2. Dacia Brăila 25 14 5 6 38—21 47 2. Rafinăria D. 23 13 3 7 42—27 42
3. Precizia Săc. 25 14 3 8 46—34 45 3. Petr. Brăila 25 12 3 10 36—28 39
4. FC Onești 25 13 4 8 47—24 43 4. Chimica 24 11 5 8 30—23 38
5. Gl. Buzău 25 13 3 9 49—27 42 5. I.C.I.M. 24 11 3 10 34—26 36
6. ..Poli" lași 25 13 3 9 43—30 42 6. M. Comânești 25 11 3 11 37—33 36
7. Bucovina 25 12 6 7 32—25 42 7. Constructorul 25 11 3 11 27—35 36
8. Petr. Moinești 25 12 5 8 34—29 41 8. Romradiatoare 23 9 8 6 29—18 35
9. Poiana Câmp. 25 12 4 9 32—23 40 9. Letea Bacău 23 9 7 7 23—20 34

10. Tractorul Bv. 25 12 3 10 30—23 39 10. Harghita Odorh. 25 9 6 10 25—32 33
11. Rocar Buc. 25 10 2 13 37—31 32 11. Viromef 23 10 2 11 29—25 32
12. Dunărea Căi. 25 9 5 11 32—39 32 12. Mecanica Huși 23 9 4 10 25—30 31
13. Dunărea Galați 25 8 7 10 31—25 31 13. Vrancart 23 9 3 11 21—27 30
14. Astra. Ploiești 25 8 6 11 26—27 30 14. Dorna V. D. 24 10 0 14 27—43 30
15. Metrom Bv, 25 7 7 11 26—27 28 15. Petrolul Berea 25 7 8 10 32—33 29
16. Met. Plopeni 25 5 7 i:i 18—36 22 16. C.F.R. Pașcani 23 9 2 12 24—34 29
47. Cetatea Tg. N. 25 4 4 17 21—74 16 17. Metalul Toflea 25 9 2 14 29—41 2918. Steaua Mizil 25 1 3 21 7—99 6 18. Unirea Focșani 25 7 6 12 24—35 27

1. Aurul Brad 24 21 1 2 89— 12 64
2. Constr. Hd. 24 19 3 2 80— 22 60
3. Marm Sim. 24 15 1 8 88— 44 46
4. Min. Bărb. 24 14 2 8 73— 43 44
5. Dacia Or. 24 13 3 8 es 44 42
6. Met. Crișcior 24 13 3 8 se— 37 42
7. Jiul Petrila 23 10 5 8 49— 43 35
8. M. Șt. Vulc. 24 10 4 10 67— 36 34
9. Vict. Călan 23 10 1 12 39— 43 31

10. M. Ghelari 24 9 2 13 42— 51 29
11. M. Anin. 24 8 4 12 36— 46 28
12. M. Livezeni 24 8 3 13 49— 65 27
13. Casino Ilia 24 8 0 16 39— 78 24
14. Favior Or. 24 6 2 16 29— 58 20
15. M. Teliuc 24 5 3 16 ie 117 18
16. Utilaj. Petr. 24 3 0 21 se—140 9

ETAPA VIITOARE din 26 aprilie: Min 
Teliuc — Min. Livezeni- Min. Ghelari
— Min. Aninoasa; Favior Orăștie — CFR 
Marmosim Simeria: Utilajul Petroșani
— Casino Ilia. Aurul Brad — Constr 
Huned.; Min. Bărbăteni — Victoria Câ- 
lan; Jiul Petrila — Met. Crișcior; Min. 
Șt. Vulcan — Dacia Orăștie.

CLASAMENTUL
1. Mee. Sâniand. 18 13 1 4 57—31 40
2. Retezatul II. 18 12 1 5 44—34 37
3. Gl. Bretea 17 11 2 4 52—35 35
1. Fotbal Start 18 10 3 5 40—34 33
5. Foresta Or. 18 10 1 ■7 39—35 31
6. Un. Vetel 18 7 5 6 31—35 26
7. Min. II Ghel. 17 8 0 9 37—33 24
8. Av. Zdrapți 18 7 3 8 37—41 24
9. Aliman Brad 17 5 5 7 30—30 20

10. Vict. Dobra 17 5 1 11 33—49 16
11 Gl. Geoagiu 18 5 1 12 27—52 16
12. Santos Boz 17 5 0 12 38—48 15
13. Rec. Băcia 17 4 3 10 28—46 15

ETAPA VIITOARE din 26 aprilie: 
Foresta Orăștie — Avântul Zdrapți; 
Recolta R* ie — Fotbal Start Deva; 

CIF A liman Brad — Unirea Vețel ;
Minerul II Ghelari — Retezatul Ilateg; 
Gl. Bretea Română — Mec. Sântand.; 
Victoria Dobra — Santos Boz;
Gloria Geoagiu — stă.

Pagină realizată de SABIN CERliU

REZULTATELE ETAPEI A 26-A: Elec
tromagnetica — Inter Giurgiu 3—2- Gl. 
Cornești — Callatis M. 2—1: Ș.N. Con
stanta — A.S Midia 0—2: Aversa — AS 
Atletic 1—0; Met. Filipești — Portul C-ța 
1—1; Petrolistul Boldești — Victoria Flo- 
resti 3—1: Acumulatorul — Navol Olte
nița 1—0- Cimentul Medgidia — a stat: 
Electrica C-ța — Faur 1—2; Fl. Moren 1 — 
Cimentul Fieni 1—1. Letea Bacău — Chi
mica 2—2; C.F.R. Pașcani — Construc
torul 5—0.

CLASAMENTUL

REZULTATELE ETAPEI A 26-A- Ar
mătura Zalău — F.C. Bihor 2—1: Șimleu 
— Min. Borșa 1—0: F C. Arad — Astral 
Deta 3—1 • Electrica Timiș. — U.M Ti
misoara 2—4; I.S. Câmpia T. — Min. 
Ște’j 5—0; Metalurg Cugir — Motorul 
Arad 2—1: Arieșul Turda — w P Pe- 
cica 2—1: Viitorul Oradea — Mecanica 
Mârșa 3—0: C.P.L Arad - Șoimii Sibiu 
1—0; Phoenix B Mare — a stat.

CLASAMENTUL

1. ftS. Midia 26 17 3 6 45—20 54
2. Electromagn, 26 15 3 8 44—30 48
3. Ciment. Fieni 26 13 8 5 41—19 45
4. Portul C-ța 26 13 4 9 42—30 43
5. Flacăra Moreni 26 13 4 9 39—32 43
6. Faur Buc. 26 12 6 8 43—31 42
7. Cim. Medgidia 25 12 1 9 29—30 10
8. Callatis Mang.' 26 12 3 11 39—35 39
9. Petr. Boldești 25 11 5 9 40—30 38

10. Navol Oltenița 26 11 5 10 35—42 38
11. Inter Giurgiu 26 11 4 11 51—43 37
12. Met. Filipești 25 10 6 9 31—24 36
13. F.C, Atletic 26 10 2 14 21—38 32
14. Vict. Floreștl 26 9 5 12 23—41 32
15. Gloria Cornești 25 9 3 13 30—41 30
16. Ș.N. C-ța 25 8 5 12 32—32 29
17. Acumulatorul 25 7 5 13 25—40 26
18. Aversa Buc. 24 6 3 15 22—42 21
19. Electrica C-ța 25 4 2 19 15—53 14

1. U.M. Timiș. 26 20 2 4 59—22 62
2. I.S. Câmpia T. 26 17 5 4 43—17 56
3. Șoimii Sibiu 25 15 2 8 46—25 47
4. Armat. Zalău 25 11 3 8 41—28 45
5. Minerul Șlei 26 13 2 11 45—36 41
6. Metalurg. Cugir 26 12 3 11 33—35 39
7. Astral Deta 25 12 2 11 38—32 38
8. Phoenix B. M. 25 11 2 12 52—38 35
9. Electrica Timiș. 26 10 5 11 26—37 35

10. C.P.L. Arad 26 10 4 12 23—38 34
11. Viit. Oradea 26 10 3 13 42—42 33
12. S.A. Turda 26 10 3 13 42—57 .13
13. F.C. Bihor 25 8 6 11 27—29 30
14. W.P. Pccica 26 8 6 12 38—61 30
15. Minerul Borșa 25 9 2 11 37—45 29
16. Motorul Arad 26 8 5 13 36—47 29
17. Telecom Arad 25 8 5 12 27—39 29
18. Mobila Șimleu 26 8 4 14 31—39 28
19. Mec. Mârșa 25 8 1 16 27—56 25
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DURA LEX, SED LEX DURA LEX, SED LEX
I
I* puri și minciuna atât de fixată, 

stare să cunoaștem adevărul, dacă*

„Adevărul este atât de întunecat Sn aceste tim- 
fixată, încât n-am fi în 

_  ___ . ___ i nu l-ani iubi". 
PASCAL

i i

»

Garda Financiară 
contraatacă
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Surpriză: ușa 
deschisă, iar pe masă 

3900000 de lei!

Tâlharii de la I
I I

ora prânzului

CALCUL ERONAT

La Orăștie, SC Sel Prod- 
impex SRL a fost amen
dată cu 300 000 de lei.

Domnii de Ia Orăștie au 
calculat greșit cota de 1 
la sută, conform Ordonan
ței Guvernului 22 din ’92, 

în afară de amendă, so
cietatea a mai trebuit să 
dea bugetului de stat 
14 745 000 de lei, suma cal
culată greșit.

UNDE SUNT 
VENITURILE?

Doar 18 zile din martie a.c. 
le-au trebuit celor de la 
SC Inserval SRL Petroșani 
pentru a aduna ilegal 
14166 000 de lei. Cum?

în perioada 1—18 martie 
1997 firma nu și-a întoc
mit la termen și conform 
prevederilor legaie docu
mentele privind veniturile 
realizate.

Suma de care vorbim 
a fost sustrasă de la pla
ta impozitelor.

Comisari ai Gărzii Finan
ciare au făcut socoteala 
așa: 100 000 de lei amen
dă, jar 5 382 000 de lei su
ma calculată impozit pe 
banii sustrași au fost con- 
fiscați.

MAI BINE DE 10 000 000
DE LEI LA BUGET

Mai exact, este vorba de 

10 105 000 de lei pe care 
cei de la SC Meridional 
Miniconsult SRL Petro
șani au trebuit să-i verse 
la bugetul statului. 2 mii. 
de lei amendă pentru că 
societatea a facturat plăți 
în numerar peste plafonul 
admis și 8105 000 de lei 
suma cu care a fost de
pășit acest plafon și care 
a fost confiscată.

TOT PLAFONUL

Pentru aceeași ilegalitate 
comisă (depășirea plafonu
lui de 5 000 000 de lei în 
efectuarea plăților în nu
merar) SC Raicu SNC Vul
can a trebuit să plătească 
în primul rând o amendă 
de 2 000 000 de lei, iar 
9 849 000 de lei a fost con
fiscată.

Iată și alte societăți ca
re au căzut în aceeași gre
șeală și care au trebuit să 
plătească bani buni pen
tru acest lucru. SC Farma
cia Delimar SRL Lupeni:
2 000 000 de lei amendă și
4 429 000 de lei confiscați; 
Cooperativa Meșteșugă
rească „Horea" Brad i
3 310 000 de lei confiscați 
și 2 000 0000 de lei amendă; 
SC Cristi Audi COM SRL 
Brad aproape 6 000 0000 de 
lei, în total- SC Arcom 
Service SRT, Orăștie: 2 
milioane lei amendă și
5 120 000 de lei confiscați.

Chiar așa, mare surpriză 
pe Lucian Hușleag și A- 
dalbert Nagy Nicu, ambii 
din Petroșani, ambii cu an
tecedente penale. S-au în
tâlnit ei într-o zi și, deși 
nu au un loc de muncă 
stabil, au găsit parale, du
pă care s-au pus pe bău
te.

Din vorbă în vorbă, Huș
leag îi propune lui Nicu 
să-i facă o vizită mătușii 
sale, Ana Bărăian. Nu de 
altceva, dar nu mai aveau 
bani, iar femeia este pa
troană.

Surpriza a fost foarte 
mare când au ajuns acasă 
la femeie. Ușa era deschi

• aaaa • MM * mm a • ^at a aaa

să, iar pe masă erau nu 
mai puțin de 3 900 000 de 
leii Au pus mâna pe bani 
și au vrut să plece. Toc
mai atunci însă a venit 
gazda.

Biata femeie a fost prin
să de cei doi, după care 
Hușleag i-a aplicat mai 
multe lovituri cu un picior 
de scaun în cap. Au legat-o 
cu un fular la gură, de 
mâini și de picioare. Au 
dus-o într-o cameră, apoi 
au plecat cu milioanele.

Bucuria le-a fost de scur
tă durată. întrucât au fost 
prinși de poliție pe o stra
dă din Petroșani.

aaa a a aaa a aaaa a aaaa a aaa'

Era în jurul orei 14 
când Claudiu Muntean și 
Alexandru Horvath din 
Vulcan au devenit tâlhari 
la drumul mare.

Gei doi au urmărit-o o 
vreme pe Maricica Gri- 
goraș care mergea' spre 
casă.

In casa scărilor Glau- 
diu a trântit-o la pământ 
și l-a luat toți banii pe 
care îi avea. Este vorba

Incendii în noapte
Specialiști ai Grupului 

de Pompieri „Iancu de 
Hunedoara" atrag atenția 
asupra faptului că, pe 
timp de noapte, In caz de 
incendiu lucrurile se com
plică foarte mult. Inter
vin arderile foarte inten

de 20 000 de lei. Ei se a- 
flă acum în cercetarea or
ganelor de poliție. S-a 
luat măsura arestării pre
ventive, urmând a fi tri
miși în judecată.

De remarcat că pedeap
sa prevăzută de lege pen
tru astfel de fapte este 
de la 5 la 20 de ani în
chisoare I

Și asta pentru 20 000 
de leii i

se datorită observării lor 
cu întârziere, precum șl ’ 
panica. , ’

In acest an, noaptea an ' 
avut loc 6 incendii la De- ■ 
va, 1 la Hunedoara și al- • 
tul la Peștișu Mic. (V.NJ s

(Urmare din pag 1)

în decembrie 1996, in 
urma unui control econo
mic efectuat de organele 
de poliție din inspectora
tul de poliție al județu
lui, între evidențele con
tabile și stocurile faptice 
de la firma S.G. Crăciun 
Comexim SRL se constată 
o diferență de 279 capete 
porcine. Pentru a se sta
bili cauzele acestei diferen
țe, precum și a se verifi
ca legalitatea acordării 
primelor de la bugetul de 
stat, s-a solicitat efectua
rea unui control de către 
DGFPCFS Hunectoara-Deva,

Organele de finanțe au 
ajuns la următoarele con
cluzii : Dumitru Crăciun a 
întocmit decontări jus
tificative prin care a 
solicitat de la buget prime 
în valoare totală de 
289 728 750 de lei, din ca
re a încasat 247 280 100 lei. 
S-a mai stabilit că din a- 
ceste sume i se cuveneau 
numai 191 204 800 de lei, 
diferența de 98 523 950 fiind 
solicitată necuvenit. De re
marcat că. din această su
mă, Dumitru Crăciun a

STOP CORUPȚIEI
De la contrabandă, 

la lals și înșelăciune
încasat ilegal până la da
ta verificării 56 075 300 
de lei.

Cum a fost posibil așa 
ceva ? Prin întocmirea u- 
nor documente justifica
tive fictive sau modifica
rea unor date cuprinse în 
biletele de adeverire a 
proprietății animalelor, în 
certificatele sanitar-vete- 
rinare de transport, 
întocmit apoi procese 
bale de sacrificare 
nu au avut la bază 
reale referitoare 
tățile de carne 
din procesul 
De asemenea, în 
litate documentele 
fost înregistrate în 
ne cronologică, iar 
tă perioada, de la 
țâre și până .la data con
trolului, nu s-a efectuat 
inventarierea stocurilor de 
carne și subproduse.

în urma inventarierii 
efectuate în ianuarie 1997 
la magaziile carmangeriei 
societății, între stocul 
scriptic și cel faptic s-a 
constatat o diferență de 
55 761 kg carne și organe 
de porc.

S-au 
ver- 
care 
date

la canti- 
rezultate 

de tăiere, 
contabi- 
nu au 

ordi- 
pe toa- 
înfiin-

CUM 4 DEVINE CÂND 24, CÂND 34 !
Pentru a obține în mod 

ilegal prime de la 
tul de stat. Dumitru 
ciun a procedat la 
ficarea biletelor de 
verire a proprietății 
malelor, a certificatelor 
veterinare de transport și 
achiziții care au stat la 
baza întocmirii decontu
rilor justificative.

Iată cum proceda. Prin 
aprilie 1994 a falsificat bi
letul de adeverire eliberat 
lui Mircea Iordan, prin 
adăugire — pe originalul 
acestuia — a cifrei 2 în fața 
cifrei 4 înscrisă inițial. Nu
mărul 4 a devenit 24. Deci, 
de Ia 4 cât a fost numă
rul de porci predați de 
producător, s-a ajuns la 
24. Aceasta a fost cifra ca
re s-a înscris în certifica
tul care a stat la baza în
tocmirii decontului justi
ficativ depus la Direcția 
Generală pentru Agricul
tură și Alimentație a ju
dețului Hunedoara în ve
derea solicitării și obține
rii de prime.

De altfel, în acest mod 
au fost falsificate și alte 

buge- 
Cră- 
falsi- 
ade- 
ani-

documente, din 4 ajungân- 
du-se la 34 
8 la 18 etc..

Când s-a 
s-a adunat, 
că Dumitru Crăciun — prin 
falsificarea biletelor de a- 
deverire a proprietății a- 
nimalelor — a înscris fic
tiv în borderourile de a- 
chiziție un număr de 92 
capete porcine, față de 26 
capete achiziționate în rea
litate de la producători. 
Ulterior, în baza bordero
urilor de achiziție, au fost 
întocmite deconturile jus
tificative care au fost de
puse la DGAA, el soli
citând și punând prirhe 
pentru un număr de 118 
porcine.

Mai mult chiar din pro
bele administrate în cau
ză, rezultă că alte persoa
ne au fost înscrise fictiv, 
deși nu au predat porci, 
iar unele persoane men
ționate în centralizatoare 
si borderouri nici nu an 
fost găsite.

Din cele 
contabila 
rezultă că 

de porci, din 
etc.
tras linie și 
s-a constatat

declarate de 
Ileana Balica. 
Dumitru Cră-

ciun i-a pretins să regle
ze scriptio cantitățile de 
carne provenite^ din sacri
ficarea animalelor cu nu

EXPERȚII AU CONSTATAT : PREJUDICIILE 
SUNT APROPIATE CA VALOARE

Cu ocazia audierii. Cră
ciun a motivat diferențe
le între stocurile scriptice 
în contabilitate și canti
tățile efectiv livrate prin 
livrarea produselor de a- 
bator la carmangeria 
magazinele proprii 
documente, servirea 
mese primite gratuit 
sonalului unității, sustra
gerea de carne și produse 
de către angajați.

A urmat o expertiză con
tabilă cerută de Crăciun 
și efectuată separat de 
trei experțl. Cele trei pre
judicii stabilite de ei și 
organele de finanțe sunt 
apropiate ca valoare. Se 
apreciază că prejudiciul 
de 56 075 300 de lei stabi
lit de DGFPCFS Hunedoa
ra — Deva este prejudi
ciul real produs de Du
mitru Crăciun. Acesta nu 
recunoaște faptele comise, 
susținând că documentele 

șî la 
fără 
unei 
per-

mărul de porci achizițio
nați. Prin acest procedeu 
s-a reușit acoperirea fal
surilor comise și, în ace
lași timp, s-au înregistrat 
în contabilitate cantități 
mai mari de carne decât 
cele achiziționate. In aceel 
fel, 55761 kg carne și or
gane de porc au fost în
registrate fictiv.

false au fost întocmite 
alte persoane, angajați a1 
societății.

Or, prin constatările teh 
nico-științifice criminalistic' 
efectuate în cauză, s-a do 
vedit că el este cel car< 
a falsificat bilete de ade 
verire a proprietății ani 
malelor, certificate sanitar 
veterinare etc.

întrucât în cursul m 
măririi penale inculpata 
nu a reparat pagubele pro 
duse în valoare totală d 
85 721354 de lei — 
dispus instituirea seches 
trului asigurător asupr 
bunurilor imobile proprie 
tatea sa.

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU, 
1OVIȚA BACIAN, 

procuror
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' Iisus purtându-și Crucea. Piatră pic tată de Ana Ionașcu.
Foto — ANTON SOCACI

Săptămâna 
mare

Suntem în săptămâ
na mare, a patimilor 
Domnului nostru Iisus. 
Cu casele primenite, 
cu trupurile și sufle
tele purificate prin 
cumpătare sau chiar 
prin post și rugăciune 
(pentru mulți creștini), 
facem ultimele pregă. 
tiri pentru a întâmpi
na și a participa cum 
se cuvine la învierea 
Domnului.

Sunt zilele în care 
ne îngrijim ca pe me
sele noastre în ziua 
de Paști să fie ouă ro
șii, vin, friptură de 
miel și cozonac, tradi
ționale pentru toți ro
mânii dar și alte bu
nătăți obișnuite fie
cărei familii la mari, 
le praznice.

La mulți ani!
Cum astăzi, în calendarul ortodox este înscris 

Sfântul Gheorghe, ne alăturăm celor care le spun 
„La mulți ani", doamnelor și domnișoarelor care se 
numesc Gheorghița, George ta, Geta ori Gherghina, 
dar și domnilor, numiți Gheorghe ori George.

Și pentru că se apropie Sfintele Paști, urăm tu. 
turor cititoarelor și cititorilor paginii „Femina“ săr
bători fericite, în pace și bucurie.

■: Ca o stâncă
J „Dacă dragoste nu am, 

I nimic nu am", spune 
i sfântul Pavel și rămâne
* acesta adevărul de fie-
• care zi. Iubirea e ca un
; izvor la care îți potoleștij j
ț setea. Și cu cât bei mai 
Ț mult ți-e mai sete și te
• cuprinde disperarea când 
, găsești izvorul secat.
j Un porumbel mai co- 

I boară și acum in curtea
♦ în care cu zile în urmă 
’ — inginte de a muri — 
l o bătrânică îi arunca fă-

* râmituri de pâine. Câine- 
. le își mai așteaptă in

* poartă stăpânul plecat

- IUBIREA 1 
pe ultimul său drum. Un* 
părinte privește în zare, * 
căutând cu ochii întoar-!^ 
cerea copilului plecat să-și ' 
caute noroc intre străini. I 
O fată așteaptă un semn,'*1 
o scrisoare ce nu mai ♦ 
vine și își cântă durerea: li 

Iubirea mea e ca vân-J, 
tul, o dulce adiere și u-1, 
neori crivățul năprasnic. *

Iubirea mea e ca va- * 
Iul, mereu întorcându-se ? 
Za țărm. »

Iubirea mea e ca lumi- • 
na, ce vine întotdeauna L 
în zori.

Iubirea mea c o stân-J 
că ce se lasă mistuită de * 
valurile Mării tale. ♦'

INA DELEANU J,

Cu fața-n lumină 
In țara de vis 
cu flori de cais
Cu piersici Ia geamuri 
și păsări pe ramuri 

in țara de basme 
cu mândre fantasme 
cu ochi vrăjitori 
ce sc-ascund în flori 
cu un prun in curte 
Ia poartă o punte 
peste râu spre deal 
cp joacă pe mal 

In țara de soare 
unde curg izvoare 
și pădurea cântă 
cu ramura frântă 
unde cerbi și ciute 
trec cu stele-n frunte 

Acolo-n grădină 
cu fața-n lumină 
mai frumoasă-n soare 
decât steaua mare 
stă mama preabună 
împletind cunună 
Pentru fiii care 
duși în depărtare 
vor veni-nspre seară 
să o vadă iară.

PAULINA POPA

Iepuraș drăgălaș Povești adevărate Qg neînțeles
Iepuraș drăgălaș, așa 

probabil că-l cheamă și-l 
dezmiardă în gândurile 
și-n scrisorile lor copiii. 
Ei știu că de Paști Ie
purașul ar trebui să vi
nă la ei cu bunătăți de 
tot felul, cu hăinuțe noi, 
pe care să le îmbrace, 
conform obiceiului, de 
Sărbătoarea Primăverii.

Nevinovați șl necunos
cători ai problemelor vie
ții cotidiene (sau măcar 
o parte dintre ei), copiii 
îl așteaptă și anul aces
ta. Dar el, săracul Iepu
raș, peticit și zgribulit, 
e in mare încurcătură. 
Oare va reuși să dăru
iască fiecărui copil un 
dulce, o hăinuță, fie ea 
și „de mâna a doua" ? 
Dacă o fi și el bugetar ori 
tolba i-o fi la fel de 
zdrențuită ca și îmbră
cămintea...

I«
I*
I*
I
I*
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I
I
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I
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CU
nu 
tate rezultă din fiece explicație*.

Q „Dacă ești bun intr-adevăr, atunci mi se pare 
că trebuie să-i înțelegi, să-ți fie milă de răi?.

0 „Uneori mi se pare că dragostea e ca zăpada: 
atâta vreme cât calci ușor — e frumos. Dar cum pui 
piciorul apăsat, adânc, totul ți se preface sub pași 
în noroi...".

0 „Care om, oricât de bine elădit moral, nu-și 
pierde curajul și nădejdea, când e atacat în punctul 
pe care și-l credea perfect asigurat?"

0 „Doamne, pe ce lume am trăit noi — suflete 
de cleștar ! Acum văd de ce suntem socotiți... așa cum 

î îmi pare bine că suntem.
Marea amabilitate a unora mă pune pe gânduri. 

Iți spusesem însă, odată, că prefer să mă păcălească 
ci, decât să-i păcălesc eu“.

Selecție de ILIE LEAIIU

de DOMNIȚA GHERGHINESCU-VANIA |
* 

0 „Nu se rezolvă probleme sufletești încurcate ] 
discuții. Nimeni nu se poate explica și nimeni « 
poate face pe altul să înțeleagă, O mare singură- | 

) râvnită din fiprP Avnlîratip*

I 
I
*

I
I
«I

I
I
I
«I

I
*
I

Aveam încă îndoieli a- 
supra poveștii spuse de o 
doamnă în vârstă. Deoda
tă mi-am amintit câteva 
episoade pe care personal 
le-am trăit. Dar scene cu 
persoane care îți oferă pe 
stradă cărți religioase, îți 
bagă pe gât, în ciuda pro
testelor tale politicoase, 
broșurele când ești pe un 
pat de spital ori pur și 
simplu îți sună la ușă și 
nu te mai vezi scăpat de 
ele ca de râie, au trăit de
sigur foarte mulți alții.

Așa că înclin să-i dau 
credit bunicuței ce-și po
vestea cu durere necazul. 
„Fata mea s-a prostit de 
cap de când s-a pocăit. Eu 
înțeleg că te pocăiești da
că nu mai păcătuiești, de
vii mai bun. Eâ, de când 
e la pocăiți, nu se mai in
teresează de casa ei, nu-1

Ornamentația ouălor
Peste câteva zile, mai 

exact în vinerea mare, gos
podinele vor vopsi ouă de 
Paști. Din cele mai vechi 
timpuri femeile s-au stră
duit ca acestea să fie cât 
mai frumos decorate. In 
cartea „Sfintele Paști în 
datini și obiceiuri*, redac
tată de Boris Crăciun, se 
precizează că prima clasi
ficare a motivelor dese
nate pe ouă a fost făcută 
de Leonida Bodnărescul în 
1908.

Cele cinci serii de orna
mente identificate de aces
ta sunt: regnul animal
(sunt desenate animale în
tregi sau părți ale corpu
lui lor); motive vegetale 
(plante, frunze, flori, fruc
te); unelte (casnice Și de 
câmp); ornamente indus
triale (exemplu „48 de cli
ne*, motiv inspirat de 
croirea cămășii); diverse 
(cele ce nu pot fi încadra

mai pasă de copii. Lipseș
te și noaptea de-acasă, se 
leagă de oameni ca să-i 
prostească de cap. Ba le 
mai bagă și bani în bu
zunar ca să meargă cu ea 
la secta ei. Să vezi cum 
râde de bucuroasă când 
reușește să prostească pe 
câte unul*. Acestea și în
că multe alte detalii le re
lata cu supărare o mamă 
bolnavă și vârstnică de
spre propria sa fiică în 
timpul unei călătorii eu 
trenul.

© ascultam și nu puteam 
înțelege — nu pot nici a- 
cum când scriu — ce fel 
de credință poate fi cea 
care denaturează o mamă 
și o soție. (Sum poate o 
mamă să nu înțeleagă că 
iubindu-și șl ocrotindu-și 
copiii, cinstindu-și casa și 

te în primele patru serii, 
cum ar fi de pildă „crucea 
Paștilor").

încondeierea ouălor pre
supune o măiestrie pe care 
femeile de la oraș o au în 
mai mică măsură. Lor le 
este la îndemână abțibil- 
dul în care se regăsesc or
namentele amintite.

bărbatul face voia Celui 
de Sus.

Fanatismul și prozelitis
mul mi se par inaccepta
bile. Iar când acesta din 
urmă are loc în condițiile 
relatate de bătrânică fără 
să vrei gândul te duce la 
arginții pentru care Iuda 
l-a vândut pe Iisus. Doar 
că în asemenea cazuri oa
menii își vând singuri su
fletul, fără să se gândeas
că la faptul că a renunța 
la credința în care te-ai 
născut și ai fost botezat e 
păcat.

Personal sunt pentru li
bertatea de credință și nu 
mi-aș îngădui să spun că 
un cult e mai presus de 
altul. Dar așa cum eu res
pect credința altora aș dori 
să fie și a mea respectată, 
să nu fiu agățată de -mâ
necă pe stradă pentru o 
eventuală convertire.

Cei cărora punga și să
nătatea le îngăduie, vov 
avea pe masă, de Sfintele 
Paști, miel. Așa e tradiția.- 
Și dacă tot o respectăm ia
tă și rețete tradiționale de 
preparare a fripturii de 
miel.

După curățare, spălare și 
zvântare într-un prosop, se 
taie capul și picioarele de 
la încheieturi. Se lasă pul
pele și codița, care e foar
te gustoasă friptă. Mielul 
se poate tăia în jumătate.

Bunătăți pascale
pe lungime. Se sărează șl 
se lasă o jumătate de oră, 
după care se așază în ta
vă cu unt sau untură, cu 
spatele în sus. Se dă la 
cuptor. întâi la foc moale, 
ungându-se din timp în 
timp cu grăsime. Ca să se 
rumenească frumos și coa
ja să devină crocantă, la 
sfârșit se întețește focuL 
Scoasă din cuptor, friptu
ra se taie repede pe un to
cător de lemn, așezându-se 
pe platou astfel ca să pară 
mielul întreg.

Cine preferă friptura de 
miel gustoasă și moale o 
poate prepara în alt mod. 
Carnea se taie în bucăți, 
se sărează, se presară cu 
piper și se așază într-un 
vas cu usturoi, un pahar 
de vin, ulei și apă care 
s-o acopere. Se pune ca
pacul pe cratiță și se dă la 
cuptor, având grijă să nu 
se umble deloc la vas in 
timpul coacerii. Cei ce do
resc un plus de savoare 
pot pune, de la început, 
câteva ciupercuțe, două- 
trei fire de ceapă și ustu
roi verde.

Pagină realizată de

VIORICA HOMAN
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Dintr-un buget cu găuri și imobilizări
nu se pot face prea multe

i
Ultima variantă a buge

tului pe anul trecut al co
munei Zam arăta 1,018 mi
liarde de lei la venituri și 
jtot atât la cheltuieli. Exe- 
cuția bugetară la 31 decem
brie, însă, prezintă alte ci
fre, diminuate, respectiv 
934 de milioane la venituri 

tși 930 de milioane la chel
tuieli, cu consemnarea ca 
fond de rulment la trezo
rerie a diferenței.

Nerealizarea veniturilor 
nu se datorează transferu
rilor din sume defalcate, ci 
| veniturilor proprii. Prin 
efort propriu, bugetul co-

t COXSlLilL LOCĂL M PRIMĂRIA
M| PAR1JXMENT SI GUVERN ALE CETAT1I~) g

l

I . ———
munei trebuia alimentat cu 
135 de milioane de lei. Nu 
tk fost alimentat decât cu

161 de milioane.
înainte de a formula câ

teva considerații pe seama 
nerealizării veniturilor, să 
vedem cum s-au cheltuit 
acești bani. Pentru func
ționarea administrației lo
cale — 37 de milioane.

•Pentru învățământ — 44 
de milioane, pentru sănăta- 
,te 728,5 milioane, 87,8 mi- 
'tioane pentru cultură, 
milioane pentru 

'socială și 23 de 
pentru gospodărie 

7lă și dezvoltare
Cheltuielile făcute pen-

• tru învățământ s-au locali- 
izat în repararea curentă a
• clădirilor școlilor din Zam, 
Micănești și parțial a celei 
din Almaș Săliște. Cheltu
ielile cu această școală se 
fac doar pentru a conser-

7 
asistență 
milioane 
comuna- 
publică.

Consultația Pe care fotoreporterul a surprins-o pe peliculă se desfășoară la 
Dispensarul Comunal Zam.

O construcție a cărei structuri lemnoa se este mâncată de cancerul lemnului, cu 
podele putrezite și cu pardoseli găurite, cu ziduri igrasioase. Personalul de aici 
știa că respectiva clădire e proprietate a Spitalului de Neuropsihiatrie Zam, De un
de bani la spital s-o repare capital?

Primarul comunei zice că problema unui dispensar comunal se va rezolva 
odată cu construcția unui sediu nou pen tru primărie. Când va fi oare?

Foto — ANTON SOCACI

fie 
de 
de

va clădirea, pentru că aici 
nu mai funcționează nici 
o clasă de elevi. Clădirii 
trebuie să i se găsească o 
altă întrebuințare și să 
transformată în sursă 
venit la buget și nu 
cheltuieli.

Majoritatea cheltuielilor 
pentru sănătate — suporta
te din transferuri din sume 
defalcate, e drept — s-au 
făcut cu spitalul de neuro- 
psihiatrie din localitate. 
Pentru problemele curente 
de sănătate a populației 
comunei s-au alocat abia 
8 milioane lei.

Cheltuielile pentru cultu
ră s-au localizat în prin
cipal în repararea capitală 
a căminului cultural din 
Zam și începerea construc
ției unui cămin la Almaș- 
Săliște. Un semn de între 
bare persistă aici. Dacă clă
direa școlii nu mai este de 
folos învățământului, de 
ce nu poate fi adaptată 
scopurilor culturii, fără a 
mai cheltui bani cu o nouă 
construcție?

în sfârșit, cele 23 de mi
lioane cheltuite pentru dez
voltare publică și gospo 
dărie comunală au însem
nat repararea câtorva dru
muri, plata curentului pen
tru iluminatul public și 
procurarea unor corpuri de 
iluminat, în sumă de 8 mi
lioane de lei. Bani imobili
zați pur și simplu deoare
ce, de aproape un an, a 
fost solicitată FRE să mon

teze corpurile pe stâlpi, so
licitare rămasă fără răs
puns până la data docu
mentării.

Nerealizarea veniturilor 
proprii se datorează nea- 
chitării taxelor pe terenul 
folosit din domeniu] pu
blic. După cum ne spune 
primarul Cristian Ionel 
Brezovan, cel mai mare da
tornic față de bugetul co
munei este SC „Contransi- 
mex" SA, care are închi
riat pentru stația de mix
turi asfaltice 1,5 ha teren. 
Datoria aceasta însă este 
cu cântec. Se pare că fos
tul primar i-a făcut un „ca
dou" celui care i-a luat 
locul. SC „Contransimex“ a 
asfaltat drumul care trece 
prin fața primăriei, fără 
să ceară bani pentru aceas
ta. Fostul primar își făcea 
un titlu de merit din fap
tul că a asfaltat acest drum 
fără bani. Se pare că nu 
e chiar așa. Dl ing. Alexan
dru Ionescu, directorul ge
neral al SC „Contransimex" 
ne spunea că trebuie să dis
cute cu Primăria Zam pro
blema compensării lucrări
lor respective, cu taxa pe 
terenul folosit din dome
niul public.

Când se întocmește bu
getul, este bine să se con
teze pe dimensiunea cât 
mai exactă a fiecărei surse 
de alimentare. Nici un a- 
gent economic, oricât ar fi 
de bine intenționat, nu-și 
poate permite prea multe 
acte de filantropie, mai a- 
les când tona de mixtură 
asfaltică costă acum 350 000 
de lei.

ION CIOCLEI

Frățiorii. Foto: PAVEL LAZA

ATAȘAMENTUL FAIÂ DE PĂDURE
1 ’

In cele aproape trei de
cenii de când este silvicul
tor ,dl ing. Doru Martin, 
șeful Ocolului silvic din 
Brad, a acumulat o expe
riență bogată în domeniu 
fiind sensibil la orice act 
de injustiție ce lezează 
soarta patrimoniului silvic. 
Discuția pe care am pur
tat-o recent, â evidențiat o 
serie de aspecte și date ce 
se constituie intr-o auten
tică pledoarie în favoarea 
protecției și apărării inte
grității și sănătății păduri
lor. In raza ocolului silvic 
Pe care-1 conduce, — după 
cum îmi spunea — are cu
prinsă o suprafață de 
22 000 ha pădure, din care 
2000 ha au fost trecute în 
proprietate privată. con
form prevederilor Legii 
18/1991. în ciuda condiții
lor climatice vitrege din 
această primăvară, am a- 
flat că lucrările programate 
s-au executat cu responsa
bilitate, ocolul având an
gajată o formație de zili- 
eri din județul Vîlcea, as
ta deoarece, conform tra
diției, oamenii localnici din 
zona Bradului nu sunt ten
tați să participe la acțiu
nile din silvicultură, deși 
ar fi și acestea o însemna
tă sursă suplimentară de 
venituri bănești.

Discutând despre posibi
lele modificări anunțate de 
partidele din arcul guver
namental în legătură cu 
Legea 18, în sensul de a 
se mări suprafețele de pă
dure atribuite în proprie
tate privată, sau despre u- 
nele facilități Ce ar urma

bună gos- 
exploatare 

silvic nu

să fie asigurate moților, 
punându-le anual la dispo
ziție anume cantități de 
material lemnos, dl Mar
tin spunea că nu se pro
nunță Împotriva unor ase
menea măsuri, însă ele tre
buie aplicate cu suficient 
discernământ pentru a nu 
produce perturbați! și de
reglări majore în dauna 
patrimoniului silvic. Desi
gur că o 
podărire și 
în regim 
sunt compatibile cu acte
le de încălcare a legisla
ției și cu bunul plac al 
proprietarilor care urmă
resc foloase imediate de la 
pădure, fără a lua în con
siderare interesele comu
nității și ale generațiilor 
viitoare. Fără a face prea 
multe calcule și conside
rații. este de semnalat că, 
în condițiile actuale, când 
cheltuielile de transport al 
masei lemnoase se ridică 
undeva în jur de jumătate 
din valoarea materialului, 
chiar și in situația când se 
acordă un volum de masă 
lemnoasă, în cdndiții pre
ferențiale, proprietarul pă
durii. fie ea cât de întin
să ca suprafață, nu are pro
fitul așteptat, deoarece în 
zonă s-ar putea crea o con
curență cu implicații esen
țiale în privința ofertei și 
a prețului. Transportul și 
exploatarea reprezentând 
ponderea în cheltuieli, es
te de înțeles că potențialii 
proprietari sau beneficiari 
al unor drepturi devin niș
te nevinovate victime ale 
economiei de piață, fiind 
nevoițl să-și vândă drep

Bine-ati venit la prieteni!

turile câștigate poate pen
tru o singură pâine care 
li se asigură temporar. Si
guranța simțului și a drep
tului de proprietate ar fi 
mult mai bine sesizabile 
în condițiile când, in opi
nia interlocutorului, s-ar 
acorda niște facilități pal
pabile și imediate, legate 
de cumpărarea, spre exem
plu, la prețuri preferenția
le, a unor alimente de ba
ză.

Foarte importantă nl se 
pare remarca pe care a 
făcut-o interlocutorul pri
vind faptul că. nefiind o 
gestiune pe care se poate 
pune oricând un lacăt, 
protejând-o astfel împotri
va hoților, pădurea are ne
voie de pază permanentă, 
în special din partea pă
durarilor, care răspund fie
care de soarta a 600—1000 
ha pădure. O măsură de 
protecție aparte ar constl- 
tui-o, așa cum prevedea ve
chiul cod silvic, interdic
ția ca oricine să mai intre 
în pădure după apusul și 
până la răsăritul soarelui, 
în această situație totul 
făcându-se la lumina zilei, 
cum se spune. Atunci, s-ar 
putea evita multe abuzuri 
și pagube aduse în dauna 
pădurilor.

Considerentele arătate vă
desc grija și responsabili
tatea pe care un silvicul
tor cu vocație, ca mulțl 
alții din județ și din țară, 
le nutrește față de pădure, 
care reprezintă cu adevărat 
plămânul planetei noastre.

NICOLAE TlRCOB

in-

ASOCIAȚIA PENTRU ÎNTRAJUTORAREA 
BOLNAVILOR DE DIABET 

FUNDAȚIA „SCORILO** DEVA 
JUDEȚUL HUNEDOARA

In’ormează membrii fondatori și persoanele
teresate că, Începând cu 20 aprilie 1997, face înscrieri 
în cadrul fundației pe bază de legitimație. Taxa este 
de 10 000 lei. iar cotizația de 2 000 lei lunar.

De la aceeași dată. OFERĂ, pe bază de comandă 
anticipată, produse dietetice contra cost, astfel :

— zilnic, pâine GRAHAM pentru diabetici, la 
prețul de livrare al fabricii, fără adaos comercial;

— zilnic, pâine fără sare, pentru hipertensivi;

— alte produse dietetice solicitate pe bază de co
mandă și recomandare medicală de specialitate.

In funcție de fondurile primite, FUNDAȚIA ofe
ră gratuit medicamente, îmbrăcăminte, proteze, ali
mente.

Doritorii pot oferi sponsorizare pentru ajutorul 
celor aflați în suferință, în contul 4540500501 B.C.R. 
Deva.

Sediul fundației se află în Deva. str. M. Kogăl- 
niceanu (clădirea sindicatelor), telefon 211027.

Vă dorim „SĂRBĂTORI FERICITEI".
GIIEORGIIE POPA, 
Președinte fondator

►

Obișnuim ca în deplasă
rile prin județ să ne o- 
prim și la oficiile poștale. 
Un alt obicei a fost ca pe
riodic să-J invităm pe poș
tași la redacție. I-am con
siderat întotdeauna printre 
prietenii noștri, ai ziariști
lor. Așa că urarea cu ca
re m-a întâmpinat dna E- 
milia Ursa, dirigintele O- 
ficiului Poștal Brănișca — 
„Bine-ați venit la prieteni* 
— mi-a făcut plăcere dar 
nu m-a surprins.

Am discutat firește de
spre abonamentele la zia
rul nostru, capitol la care 
oficiul stă bine. Doar fac
torul local are 88 de abo
namente. Dna Ursa crede 
că nici după încălzirea vre
mii, când oamenii ies la 
câmp, nu vor scădea abo
namentele. Cel puțin așa 
s-a întâmplat în anii pre
cedent. Oamenii doresc să 
fie informați, să știe mal 
ales ce se mai petrece prin 
județ. (V.R.)
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CONSILIUL 
DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de 

administrație 

al spitalului, 

director, medic primar, 

dr. Ionel Zeno Costina

.................................................................................................................
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BANCA
BANCA

„TRANSILVANIA**

& A.

De sfânta sărbătoare a învierii Domnului 
Iisus, dorim angajaților Sucursalei Deva a 
Băncii „Transilvania" S.A. Cluj-Napoca, tu- 
turor colegilor din sistemul bancar local și 
clienților noștri sănătate, bunăstare și feri
cire.

HRISTOS A ÎNVIAT!

I 
I 
I
IA
I
»

I
«

I 
I 
I

CASA DE AJUTOR RECIPROC 
A PENSIONARILOR DIN 

BRAD 
în preajma sfintelor sărbători de Paști, 

adresăm cele mai calde urări de sănătate și 
bucurii tuturor membrilor casei, colaboratori
lor si salariaților noștri.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu ocazia sfintei sărbători a Învierii Dom
nului nostru Iisus Hristos,

CONDUCEREA
S.C. „METAL-EXPRES" DIN 

DEVA 
angajații firmei, colabo* 
sărbători fericite 1

felicită pe toți 
și le ureazăratorii

HRISTOS A ÎNVIAT!

DORIN DRAGOIESC,

patron

SPITALUL MUNICIPAL 
BRAD

PRIMARIA CRIȘCIOR
în preajma sfintelor sărbători de Paști, 

adresăm cele mai calde urări de bine, sănătate 
și prosperitate locuitorilor comunei Crișcior, 
salariaților și colaboratorilor 
Domnului este un prilej de 
care sufletească, pentru că 
bucurăm cu toții ’eoarece

HRISTOS A ÎNVIAT !
Din partea Primăriei 
și a Consiliului local, 
primar IOAN BAȘA.

noștri. învierea 
liniște și împă- 

trebuie să ne

I
I
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»

I
w

I
I 
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Sfânta sărbătoare a învierii Domnului ne 
prilejuiește marea bucurie de a adresa tutu
ror salariaților noștri, familiilor lor, colabo
ratorilor și locuitorilor Țării Zarandului căro
ra le asigurăm asistența medicală cele mal 
calde urări de bine, fericire, sănătate și nu
mai bucurii în viață.

HRISTOS A ÎNVIAT 1

Adresează tuturor 
iiior și salariaților săi, _________
de Paști, cele mai alese gânduri.

. Fie ca pacea, liniștea sufletească și harul 
divin să sălășluiască în sufletele tuturor și 
să vă însoțească în tot ceea ce întreprindeți. 

„SĂRBĂTORI FERICITE"!

clienților, colab orato- 
cu ocazia Sărbătorilor

o 
mai 
ini-

SOCIETATEA COMERCIALA 
„UNIVERS" S.A. DEVA 

Sărbătoarea Sfintelor Paști, pe care 
' așteptăm cu suflete curate și speranțe de 
' bine, ne oferă prilejul să adresăm, din
mă, cele mai sincere felicitări, urări de bine 
și sănătate colectivului de salariați ai socie
tății, familiilor lor cât și clienților care trec 
pragul magazinelor noastre. Cristos a înviat!

CONSILIUL 
DE ADMINISTRAȚIE 

ĂL SOCIETĂȚII

<

h ■

■i
4

■
n

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMSIM“ S.A. SIMBRIA

De Sfintele Sărbători de Paști, transmi
tem, ca în fiecare an, salariaților firmei și 
membrilor de familie, colaboratorilor și fur
nizorilor noștri un gând curat de bine, îm- 

; preună cu cele mai sincere felicitări și urări 
’ de sănătate. Fie ca această sărbătoare creș- 
' tinească să ne găsească m»l buni, mai lumi- 
1 noși.
li MANAGERUL GENERAL 

AL SOCIETĂȚII

TI-AI DORIT O MAȘINĂ ? 
ȘI DEOCAMDATĂ N-J AI?

f
I

D.G.F.P.C.F.S. A JUDEȚULUI 
HUNEDOARA 

GARDA FINANCIARA
Dorește multă sănătate, fericire tuturor 

salariaților și familiilor lor cu prilejul sărbă
torilor de Paști, precum si tradiționalul 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Comisar sef, 

BALUCONI LIVIU

I 
% 

I «
I w
I

Sfintele sărbători ale Paștelui ne oferă 
plăcuta ocazie de a dori, din toată inima, 
concetățenilor noștri zile mai bune, belșug, 
bunăstare si fericire !

HRISTOS A ÎNVIAT I
LAURENȚIU NISTOR, 

primarul 
comunei Șoimuș

It
I«
I
I
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Cu ocazia sărbătorii învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos,

PRIMARIA COMUNEI 
BRETEA ROMANĂ 

dorește tuturor cetățenilor localității nu
mai bucurii, împliniri si un an rodnic ! 

HRISTOS A ÎNVIAT !
AURICA GUȘE, 

primar

SAMARA • SAMARA S.L. • SAMARA 
l! SEDAN • NIVA 4 x 4 • NIVA G.L.X. 4 x 4<
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învierea Domnului nostru Iisus Hristos 
ne oferă deosebita bucurie de a dori tuturor 
celor ce trăiesc în comuna noastră numai bu
curii, sănătate si fericire I

HRISTOS Ă ÎNVIAT I
CONSTANTIN FLOREA, 

primarul 
comunei Băcia

S.C. REC PROD IMP EXP S.R.L.
DEVA

Urează tuturor salariaților și colabora
torilor, cu ocazia sărbătorilor de Paști, multă 
sănătate, fericire si tradifonalul

HRISTOS A ÎNVIAT!
Administrator, 

ABUȘAN VASILE

LADA este astăzi în țară, 
prin LADA CĂR ROMÂNIA !

„LADA CAR ROMANIA" SRL
; cu sediu! în București, vă oferă spre vânzare !; 
; întreaga gamă de autoturisme ale prestigioa-!; 
J sei firme LADA :
: • VERA • EXCLUSIV • PRIMAVERA!

(
Automobilele LADA sunt mașini robus-;! 
te, de încredere, care nu vă vor dezamăgi în ;! 
condițiile concrete ale circulației din România.;! 
Motoarele cu care sunt dotate le conferă o; ■ 
trăsătură comună: puterea. Nu trebuie omis;!

5 faptul că LADA este o mașină economică, nu;; 
■ doar din punctul de vedere al consumului, ci!; 

;’și dintr-acela al pieselor de schimb și al ser-!; 
];vice-ului asigurat de LADA CAR ROMANIA,,; 
'precum și garanția de 18 luni sau 20 000 km.! 
■Și ultimul, dar nu cel din urmă, prețul face! 
;din LADA un automobil accesibil.

Mașinile, la zero km. se livrează la Deva,; 
!; cu promptitudine, în cel mult 15 zile de la;

‘ data încheierii contractului. J
! Contractele de vânzare-eumnărare se în-;
.cheie prin S.C. CUVÂNTUL LIBER" ‘ 
ÎDEVA, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 211275.;
!fax 218061. !

Cei interesați pot consulta la sediul redac-;
!ției ziarului „Cuvântul liber" întreaga docu- • ... .. . .

I a«

;;
1
I
I 
(
<
•
1
i
■
I
c
I 
I

■i

i s.a.4

IL....
țmentație .privind modalitățile de vânzare-cum-

părare.

i............ ■m
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CUVÂNTUL LIBER

bPWBLICITAie
FELICITĂRI

• Prietenii din Grupul 
Școlar Metalurgic urea
ză domnilor Gheorghe și 
Alin Șincu „La mulți 
ani“!

(5129)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând Dacia 1100, sta
re perfectă. Tel. 611309, 
între • 16-22.

(099440)

• Vând apartament 4 
camere, Deva. Tel. 625957, 
după ora 16.

(099439)

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral, Si- 
meria, multiple îmbunătă
țiri. Tel 227929, 226168.

• Vând apartament 2
camere, confort doi. Tel. 
C20915, 8—17; 231940, 17
— 22.

(4370)

• Vând casă, curte, gră
dină, Săulești, 123, cu 
anexe, preț convenabil.

(435G)

<» Vând oasă central, 
în Deva. Informații tel. 
214837

<4904)

• Vând televizor color 
Grundig și mobilă su
fragerie. Deva, telefon 
628070

(4908)
• Cumpăr familii de 

albine. Tel. 621063.
(4907)

• Vând Dacia 1410
break (1992), 18.500.000
lei, negociabil. Telefon 
716611

(5423)
U

• Vând urgent TE® 
(Bosch) nefolosit, trei ca
pete, 15 mill iane lei, ne
gociabil. Tel. 628361.

(4374)

• Cumpăr autoturism 
grav avariat Diesel, înma
triculat, producție Ita
lia. Tel. 036'423773.

(MP)

• Vând apartament 2 
camere. Geoagiu-Băi. In
formații tel. 282, Geoa- 
piU-Sal.

(4592)

• Vând camion 5 ,tone. 
fabricație 1992. Telefon 
617179, după ora 18.

(4595)
• Vând Oltcit Slub 

i l R, motor nou, plane
tara Anglia. Tel, 211903.

(4596)
• Vând Dacia 1310. 

Orâțtie, tel. 641987, după 
ora 19

(8279)
• Vând Ford Tranzit 

Diesel microbuz, stare de
fectă, teren intravilan 900 
mp. oraș Călan, sat ®ri- 
șeni. Informații telefon 
724031

(4203)
• Vând grajd, Berlu. 

•Informații Beriu, nr. 82.
(8280)

• Vând casă in Găstău, 
nr 144. Informații Orăștie- 
telefon 647018.

(8281)

• Cooperativa Dacia 
Orăștie scoate la vânza
re prin licitație o auto
furgonetă TV 14 D, în 
data de 30 aprilie 1997. 
Informații la sediul coo
perativei, din str. N. Băl 
cescu, nr. 20, telefon 
641845.

(8388)
• Vând autocamion SRD 

5,5 tone, Hațeg, strada 
Râul Mare, nr. 1, tele
fon 770088.

(9332)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate afro- 
disiace, 01—6376273.

(8979)

OFERTE 
DE SERVICII

• Primăria comunei 
Densuș organizează con
curs pentru ocuparea 
postului de director de 
cămin cultural în data 
de 12 mai 1997, ora 10, 
la sediul Primăriei. Gon- 
diții de participare : stu 
diî medii, vechime în 
administrația publică lo
cală sau secretariat mi
nim un art'; absolvent al 
unui curs de stenodacti
lografie. Dosarele se pri
mesc până în data de 7 
mai 1997. Informații su 
plimentare Și bibliografia 
la sediul Primăriei.

(9333)
• Executăm construcții 

civile și industriale, aco
perișuri locuințe, prețuri 
avantajoase. Tel. 230944, 
221870, după ora 15.

(4594)
• Familie pensionari so

licită îngrijire la domi
ciliu în schimbul moște 
nirii locuinței din strada 
Mureșului, nr. 2, Deva. In
formații la domiciliu sau 
la tel. 231262.

(4901)
• Gaut fameie fără o- 

bligații pentru îngrijire 
gospodărie la țară. Tel. 
226342, după-masa.

(4902)
• S.0. Soralis face în

scrieri pentru «arsuri de 
inițiere în utilizarea cal-. 
culatoarelor P9, eontabi- 
litate asistată pe calcula
tor. secretariat asistat pe 
calculator. Se acordă di
plomă de absolvire. In
formații 231951. 625110.

(4554)

PIERDERI

• Pierdut earte iden
titate autoturism marca 
Ford Sierra, 2300 emo, 
Diesel, culoare alb, au 
serie motor Y® HD 06630 
și număr de Identificare 
WFOFXXGBBFHDOG638 cu 
număr de înmatriculare 
IID 01 LTN, eliberată de 
Registrul Auto Hunedoa
ra. Se declară nulă.

(F)

DIVERSE

• S.G. AGROMES S.A, 
HARAU anunță pentru 
data de 25 aprilie 1997 
ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR, Ia 
sediu, cu următoarea or
dine de zi: modificare 
statut, alegerea adminis
tratorului, alegerea cen
zorilor.

(4578)
• S.e. SÂNTE DEUX 

INTERNAȚIONAL S.R.b. 
HUNEDOARA anunță in
tenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a maga

zinului „Pro-Medica“, si
tuat în Hunedoara, strada 
George Enescu, nr. 15. 
Contestațiile se depun la 
APM Deva. în termen de 
15 zile. (4597)

• S.G. DEMA PROD.
SERV. SRL DEVA anun
ță inteitia de autorizare 
a magazinului produse 
alimentare din punct de 
vedere al protecției me
diului, situat în piața Car- 
todrom Deva. Reclama- 
țiile se depun în termen 
de 15 zile la APM De
va. (4371)

• CASA DE COPII NR.
2 ORASTIE, str. Unirii, 
nr. 4, tel. 641718, orga
nizează licitație pe data de
3 mai 1997, ora 10, pen
tru oferte de expertiză șl 
întocmirea unui proiect 
de recompartimentare a 
spațiului instalație de 
încălzire și instalații sani
tare. (GRT)

• MANAGERUL S.G. 
TALC DOLOMITA S. A. 
HUNEDOARA convoacă 
ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A AC
ȚIONARILOR / DEȚINĂ
TORILOR DE OBLIGA
ȚIUNI etc., la data de 
9 mai 1997, ora 15,30, Ia 
Institutul de Inginerie Hu
nedoara, pentru toți ac
ționarii/deținătorii de 
acțiuni etc., înregistrați în 
Registrul acționarilor / 
deținătorilor de obliga
țiuni etc., la sfârșitul zi
lei de 31 martie 1997. In
formații suplimentare la 
S.G. Talc Dolomită S.A., 
str. Zlaști, nr. 121, tel. 
711526, 712216, între o- 
rele 7—15. Tn caz de ne- 
îndeplinire a cvorumului 
necesar, a doua convoca
re este, stabilită în data 
de 24 mai, la aceeași oră 
și în același loc.

(4204)
• CONSILIUL DE AD

MINISTRAȚIE AL S.G. 
AGROMEC S.A. HUNE
DOARA, în conformitate 
cu Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 5/ 
1997, 6ONVOAGA 
ADUNAREA GENERAL 1 
EXTRAORDINARA a ac
ționarilor pe data de 
28 aprilie 1997, ora 14, la 
Căminul Cultural Buituri. 
Informații suplimentare la 
sediul unității sau telefon 
711759. (9282)

COMEMORĂRI

• A trecut un an 
de lacrimi și durere 
de când scumpa noas
tră soție și mamă

MĂRIȚI CIOCAN 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Chipul tău 
drag va rămâne veș
nic viu în sufletele 
noastre. Dumnezeu 
să-i odihnească su
fletul ei bun și ge
neros! Vasile și Gabi.

(099437)

DECESE

• Suntem alături, 
cu regrete și compa
siune, de bunii noștri 
colegi și prieteni Zoe 
și Marcel Huieț, în 
momentele grele ale 
despărțirii fulgeră
toare de iubitul tor 
tată, socru și bunic

IOAN ROȘCA
Dumnezeu să-1 o- 

dihnească! Colegii de ■ 
la DJD — R.A. De- 1 
va. (4914) j

• Cadrele și mili
tarii Grupului de pom
pieri „Iancu de Hu
nedoara" sunt alături 
de colegul lor Florea 
Viorel la marea du
rere pricinuită de dis
pariția din viață a 
mamei lui dragi și-l 
transmit pe această 
cale sincere con
doleanțe. Dumnezeu 
s-o odihnească în 
pace!

(GRT)

î *1 S.P.L CARMETAPLAST S.A. i
f DEVA »
♦’ A depus la A.P.M. Deva documentația de ■ 
| autorizare din punct de vedere al mediului | 
f pentru obiectivul „Cariera Brănișca". |

Orice observații se primesc la sediul | 
J A.P.M. Deva în termen de 30 de zile de la | 
• publicarea anunțului. f

* S.P.I. CARMETAPLAST S.A.
* DEVA |

închiriază o încăpere in suprafață de |
29 mp, situată în Deva, str. Barițiu, nr. 13, cu ? 
destinația — activități de birou. |

j’ Doritorii vor depune cereri la sediul f 
VS.P.I. C ARMETAPLAST S. A. DEVA, strada1
1 Emanoil Gojdu, nr. 73. 'T

S.C. ROMCAMION S.A.
DEVA i

str. Depozitelor, nr. 17
Vinde prin licitație, în fiecare miercuri • 

șî vineri, ora 10, autovehicule marca SA- • 
VIEM și RABA, remorci și semiremorci auto, • 
disponibile, cu durată de serviciu nerealizată. • 

Lista mijloacelor supuse vânzării este1 ■ 
afișată la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon-213030 
sau 213031, int. 28. pjMfriv

i». 
r—t—r—x——--—
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ECHIPA MANAGERIALĂ A S.C. 
S.A. DEVA

„CONDOR"

parter
art. 73 din

Str. Avram Iancu, bloc II 3,
In conformitate cu dispozițiile 

Legea 31/1990 și Ordonanța 5/1. 03. 1997

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

pentru toți acționarii înscriși în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 15, 04. 1997 în 
data de 30. 04. 1997, ora 14,00.

Adunarea va avea loc în Cantina CONDOR 
(TCH) Deva, din str. Mărăști, nr. 28 cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune pe bază de bilanț, 
1996, al echipei manageriale.

2. Aprobarea bilanțului și a contului de 
profit și pierdere pe anul 1996.

3. Raportul comisiei de cenzori.
4. Aprobarea BVC pe anul 1997.
5. Programul de investiții pe anul 1997.
6. Modificarea statutului societății PPM.
7. Diverse.
Materialele privind ordinea d? zi se pot 

consulta si procura contra sumei de 20 000 lei 
de la sediul S.C. „CONDOR" S.A. Deva.

Prezența se va face pe bază de buletin de 
identitate, Certificat de acționar și procură de 
reprezentare in original după caz.

în cazul în care nu se întrunește cvorumii] 
necesar conform condițiilor prevăzute în Ordo
nanța de urgență nr. 5/1997, adunarea generală 
se convoacă peste două săptămâni, anume în 
data de 14. 05. 1997, la aceeași oră si în același 

\ loc.
I Informații suplimentare la sediul S.C. 
' „CONDOR" S.A. Deva, str. Avram Iancu. bloc 
, II 3 parter, telefon 054/212060, int. 119.

MANAGER GENERAL, 
Ing. Cărăbaș Moise Gheorghe

\---------------------------- —------------------------
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. 
ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. DEVA

i Convoacă adunarea generală extraordinară 
? a acționarilor la data de 30. 04. 1997, ora 15, 
> la Sala Sporturilor, pentru toți acționarii inre- 
' gistrați in registru] acționarilor, cu următoarea 
I ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului societății pe anul 
1996 și repartizarea profitului.

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
1997 și lista de investiții.

3. Aprobare statut societate.
4. Alegerea consiliului de administrație și 

a comisiei de cenzori și stabilirea retribuției a- 
cestora.

5. Diverse.
începând cu data de 23. 04. 1997 docu- 

I montele și materialele informative, referitoare 
ț la problemele incluse în ordinea de zi, se pot 
1 consulta la sediul societății comerciale ELCO 
t S.A. Deva, str. G. Enescu, nr. 39 telefon 219570. 
i interior 182.

Formulare de procură specială pentru man- 
l datare se pot obține la sediul societății. După 
I» completare și semnare procurile se vor depune 

la sediul societății până la data de 28. 04. 1997.

In caz de neintrunirc a cvorumului pre
văzut de lege adunarea generală se convoacă 

ț din nou pentru data de 14. 05. t9!’" >ra 12. în 
ț același loc si cu aceeași ordine <le zi.
I--------- ---------  -------

CONS1M DEVA

Piața \ ictoriei, 2/1 (II’IE

‘ VĂ OFERĂ
1 • curse regulate cu autocare moderne
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.
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