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Județul Hunedoara a fost 
reprezentat la Conferința 

pe tema Cartei Autonomiei 
Puterilor Locale și Regionale

Cauzele care au gene
rat șl amplificat până în 
pragul exploziei bloca
jul financiar sunt din 
cele mai diverse. Asu
pra lor s-au emis mulți
me de păreri și judecăți 
de valoare, toate având 
însă ca vector principal 
deficiențele manageriale. 
Deși economia se află de 
câțiva ani buni în regim 
concurențial de piață, 
funcția comercială a în
treprinderilor a rămas 
ancorată în trecut, fiind 
tributară vechilor men
talități și practici direc- 
.toriale, șau „cesepiste“, 
conform cărora existen
ța, unei unități economi- 
ce, mai ales industriale, 
începe și se termină au 
realizarea 
tone sau 
dacă se 
tul peste 
întrecere

. Ieșirea 
sară din 
tare — 

. cietățile i 
care statul deține pre
ponderența acțiunilor — 
nu presupune nicidecum 
importuri sau credite

bancare, nu obligă la 
disponibilizarea salaria- 
ților sau diminuarea câș
tigurilor lor, ci se leagă 
nemijlocit de investiția 
de talent, pricepere, ex
periență și tenacitate a 
managerilor de a ridica 
activitatea comercială la

i planului la 
metri cubi și, 
poate, la „da- 
plan“ în marea 
socialistă.
atât de nece- 
gceastă închls- 

îndeosebi la so- 
comerciale în

percepe taxe, de a-și ges
tiona banii, dar și asocie
rea colectivităților locale 
în organizații sau organis
me pe diferite teme, a- 
tât în cadrul aceluiași 
stat, dar și cu alte regiuni 
dir\ afară.

Congresul Puterilor Lo
cale și Regionale esto îm
părțit în două Camere : 
Camera Regiunilor și Ca
mera Colectivităților Lo
cale. Acesta lucrează în 
sesiuni plenare și sesiuni 
pe teme, în grupuri de 
lucru și cu raportori, du
pă modelul Consiliului Eu
ropei, a] cărui organism 
este. Județul Hunedoara 
este reprezentat în Con
gres prin dl Gheorghe 
Barbu, care îndeplinește 
funcția de membru su
pleant.

Conferința de la Barce
lona s-a axat pe proble
me alf legislației și ale 
aplicabilității Cartei, decla
ra dl Ciprian Alio în ca
drul unei întâlniri cu jur-

O delegație a Consiliu
lui Județean Hunedoara, 
alcătuită din președintele 
acestuia, dl Gheorghe Bar
bu, și șeful Biroului de 
Relații Externe, dl Ciprian 
Alic, a participat în pe
rioada 24—26 aprilie la 
Conferința Internațională 
de la Barcelona, pe tema 
„Carta Autonomiei Pute
rilor Locale și Regionale". 
Manifestarea a fost orga
nizată 
pei și 
Locale 
lucrări 
țări. (România a fost re
prezentată de județele Hu
nedoara și Mureș).

Carta Autonomiei 
rilor Locale a fost 
nată de România. în 

un an și jumătate, dar 
a fost încă ratificată 
Parlament. Există în’ 
o mare probabilitate 
ea să fie validată în 

acest an, afirmă dl Alic. 
Carta prevede o serie de 
drepturi și libertăți fun
damentale ale colectivități
lor locale și regionale, ca
re într-o structură euro
peană nouă vor avea din 
ce în ce mai mult posi
bilitatea să-.și probeze i- 
dentitatea. Conform Cartei, 
regiunile sau colectivită
țile locale vor avea noi 
responsabilități . și mult 
mai multă autonomie. Prin 
ratificarea Cartei, legisla
ția cu privire la colecti
vități și regiuni va fi ar
monizată cu cea europea
nă, oferind acestora po
sibilitatea de a avea bu
get propriu, dreptul de a

Intern sau pe
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orien- 
pe im-

Pute- 
sem- 

urmă

de Consiliul Euro- 
Congresul Puterilor 
și Regionale, la 
fiind prezente 12

când sunt 
unei mari 

so-

*

*

bire de majoritatea so
cietăților comerciale, in 
care marketingul este in- 
că privit șl tratat ca o 
„modă“ a economiei de 
piață, ori ca un auxiliar 
al producției, ia „Mar- 
mosim“ lucrurile stau cu 
totul altfel. A fost de-

„Vinde și ia 
banii I"

rolul șl importanța pe 
care trebuie să le ocupe 
în strategia firmelor. Ple
dează pentru aceasta 
practica unor societăți 
comerciale ce au la câr
mă echipe manageriale 
valoroase, între care ca
zul „Marmosim" — fosta 
întreprindere „Marmura" 
Simeria — este deose
bit de relevant.

Principalul element ca
re particularizează aceas
tă firmă îl constituie 
marketingul. Spre deose-

finitiv abandonată și în
gropată concepția păgu
boasă de „a vinde ceea 
ce se produce" și s-a tre
cut efectiv șl ireversibil 
la „a produce ceea ce 
se vinde", adică la orien
tarea și adaptarea 
producției în strictă 
concordanță cu cerințele 
beneficiarilor, atât din 
țară, cât și din exteri
or. Vânzarea a trecut, 
deci, pe primul plan, 
devenind un puternic 
impuls al producției. Iar

acest proces nu se de
rulează oricum, ci numai 
în condițiile încasării 1- 
mediate sau, cu garan
țiile de rigoare, în cel 
mai scurt timp a con
travalorii produselor vân
dute la 
valută

Managementul 
tat preponderent 
perativul „Vinde șl la 
banii 1“ a dinamizat prac
tic toate resorturile firmei. 
Acționarii acesteia au 
putut constata că în pri
mul an de 
proprietarii 
părți din capitalul 
cial de peste 20 miliarde 
iei, al „Marmosim“-uluî, 
societatea a înregistrat o 
cifră de afaceri aproa
pe dublă față de anul 
precedent, iar profitul 
net s-a înscris în bilanț 
cu o creștere de 2,2 ori 
într-un singur an. De 
unde derivă și alte im
plicații pozitive cum sunt: 
dotarea sectoarelor pro
ductive cu utilaje și e-

SORIN BLADA
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Puterea este decisă să
înscăuneze domnia

legii, la toate nivelurile 
- declară lideri ai P.N.L
: ;La conferința de presă 
de săptămâna trecută, de
venită o practică curentă 
pentru liderii organizației 

, județene a PNL, senato
rul Constantin Blejan, pre
ședintele organizației, de- 
dara că dorința expresă 
a actualei puteri este de 
a instaura domnia legii la 
toate nivelurile societății. 

Este demnă de respec
tul nostru această străda
nie a puterii, numai câ 
ea se exercită pe cele trei 
sisteme 
cute de 
eratică. < 
mațiilor i
concluzia 
prinsă din audiențele pe 
care le ține Ia biroul se
natorial, actul de justiție 
sa înfăptuiește anevoios; 
Ia nivelul instituțiilor ju
decătorești.

Disputa dintre ministrul 
justiției și Ministerul Pu- 
blio, pe tema modificării 
Legii de Organizare Ju
decătorească, liberalii g 
văd tranșată, într-un sin
gur mod, prin includerea 
în subordonarea justiției 
,;i instituțiilor parchetului.

unanlm rccunos- 
societatea demo- 

Or, potrivit afir- 
domnuiui senator, 

r dumisale des-

In .vederile senatorului li
beral, Parchetul șl magis- 
trații săi încă au posibi
litatea să exercite influ
ență asupra instanțelor.

Liderul județean al PNL 
a mai ținut să informe
ze prosa asupra poziției 
partidului respectiv, in 
legătură cu probleme de 
larg interes, dezbătute în 
Parlament, cum a fost ra
portul SR1 sau Ordonan
ța Guvernamentală refe
ritoare Ia taxa de acces 
pe drumurile publice.

„Geea ce nu s-a discu
tat în Parlament pe mar
ginea Raportului SRI au 
fost tocmai aspectele in 
care Virgil Măgureanu a- 
vea dreptate, adică fap
tul că SRI a sesizat fosta 
putere asupra unor feno
mene negative din societa
te, dar. aceasta nu a luat 
măsurile ce se impuneau" 
— afirma dl senator.

Gât despre taxa de ac
ces pe drumurile publice, 
PNL are rezervele sale în 
privința fundamentării or
donanței de guvern care 
o statuează.

ION CIOCLEI

Aci i vitrina aparține unui magazin din centrul 
nat cu haine vechi din Occident. Se spune că reclama 
nici chiar așa... do „bun gust"!

să ne comportăm civilizat'4
Sum este stipulat într-un 

program de desfășurare, în 
scopul „antrenării copiilor 
din case de copii șl școli 
speciale Ia activități edu
cative extrașcolare care să 
contribuie la socializarea 
lor șl la formarea atitudinii 
estetice, a conduitei crea
toare", s-a organizat o se
rie de concursuri pe di
verse teme. Din cele 10 
astfel de concursuri, une
le au avut loo în aprilie 
la casele de copii Brad 
(lucrări plastice) și Bala 
de Griș (lucrări literare, 
cu tema „Din viața noas
tră1).

(Sâmbătă, 3 mal, Gasa

de Gopii Nr. 2 Deva 
fost gazda concursului „Să 
ne . comportăm civilizat", 
în această lună și în iu
nie urmează să se desfă
șoare și celelalte: pentru 
formații muzicale (Gentrul 
de Pedagogie Curativă Si- 
meria Veche); formații co
regrafice („La Violette" 
Hațeg); teatre (nr. 1 Orăș- 
tie); lucrări tehnlco-apli- 
cative (nr. 2 Orăstie); cam
pionat de fotbal (Școala 
Ajutătoare Săcel); orien- 
tare turistică (Școala A-

a

VIORICA ROMAN
—I— —*
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Devei, magazin aprevizio- 
este sufletul comerțului, dar 

Fotos ANTON SOCACI

Ieri, în organizarea Ca
merei de Comerț 
dustrie a județului Hune
doara și a firmei Interexpo 
București, la Sala sportu
rilor din Deva s-a deăcliis. 
sub genericul Rommin '97, 
Expoziția internațională de 
echipamente și tehnologii 
pentru industria extracti
vă. Această manifestare, 
ce se desfășoară în perioa
da 6—10 mai a.c., se 
află la cea de a treia e- 
diție, la ea fiind prezen
te peste 50 de firme de 
specialitate din țară și din 
străinătate.

La deschiderea oficială 
au participat, pe lângă 
organizatori și expozanți, 
reprezentanți ai adminis
trației publice locale 
județene, invitați și 
riști.

Pentru specialiștii 
domeniul mineritului, 
poziția se constituie 
tr-un bun prilej de a 
cheia afaceri vizând pro
movarea noilor tehnologii 
și echipamente performan
te. (N.T.)

și In-

Și zîa-

din 
ex- 
în- 
în-

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCĂ Șl î
PROTECȚIE SOCIALA HUNEDOARA — 1

DEVA

Organizează cursuri de calificare — 
lificare pentru șo.aeri în următoarele

o) 
M 
c) 
«D

zidar — tencuitor; 
zugrav — vopsitor; 
finisor —- finisaje uscate; 
instalator sanitare — termice.

După 
angajați

terminarea 
cu contract 
cadrul S.C.

I♦ 
I

reca-1 
țeserii: i»

1
l♦ 
»
I
I

acestor cursuri, absolvenții vor 
de muncă pe perioadă nedeter- 
ASAR CONSTRUCT S.R.L. DEVA.

fi < ’ ’
minată, în

Pentru meseria de xugrav — vopsitor pot fi sclec' j 
ționatc și

Informafii și înscrieri se pol lua de la Dirccfia Ge- ( 
ncrală de Muncă și Protecție Socială Hunedoara — | 
Deva, Serviciul calificări —- recalificări șomeri. (O.P.) »

femei.

: ;—•
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Care este profîtulculturilor agricole?
Dintr-o intervenție a di

rectorului Institutului pen
tru Economie Agrară, dl 
dr. Traian Lazăr, in ca
dru] unei teleconferințe 
cu specialiștii din agricul
tură, au fost de reținut 
o serie de idei cu valoa
re practică în legătură cu 
profitabilitatea culturilor 
agricole. In condițiile când 
piața internă și mondia
lă cer cantități tot mai 
mari de produse agroali- 
mentare, este nevoie să se 
investească cu cap și cu 
folos în factorii de produc
ție, astfel încât să fie răs
plătită și munca produ
cătorilor agricoli. Pornind 
de la calcule concrete, pe 
bază de devize, se apre
ciază că, la nivelul cos

* 
împotriva 

hoților
"Urmare a creșterii la 

cote alarmante a fenome
nului infracțional, Socie
tatea Comercială Com E- 
lectro Service SRL din 
Deva, cu sediul în bl Ml 
(lângă Miorița, tel/fax . 
223406), unitate autoriza- î 
tă de către Ministerul de | 
Interne, pune la dispozi
ția cetățenilor alarme per
sonale, alarme de apar
tament, alarme pentru au
toturisme, interfoane de , 
scară, bloc. La aceste e- 
chipamente de calitate, 
din import, societatea a- | 
sigură instalare de către 
personal autorizat, garan- I 
ții și service (CP). | 

turilor actuale, cheltuieli
le aproximate pentru su
prafața de câte un ha cul
tivat se ridică, în cazul 
grâului, la 2,7 milioane 
lei, al porumbului la 3 mi
lioane, iar al sfeclei de 
zahăr la 4 milioane lei.

La grâu s-a luat în cal
cul realizarea unei pro
ducții medii de 3000 kg/ 
ha, cheltuiala efectivă ce 
revine fiind de 750—770 
lei/kg, iar vânzarea este 
estimată la 1000—1200 
lei/kg, în această situație 
putându-se obține o ren
tabilitate de 14—15 la sută, 
ceea ce înseamnă un pro
fit net de 400000 lei la un 
ha cultivat.

Cu referire la porumb, 
s-a luat în caicul o pro

Deva. Piața din cartierul Dacia. Se efectuează luerări de amenajare și 
modernizare. Foto: ANTON SOCACI

ducție medie de 4000 kg 
boabe ila ha, valorifica
rea făcându-se la 800— 
1000 lei/kg. Calculele de
notă că, la o rentabilitate 
de 12—14 la sută, profi
tul se poate ridica la cir
ca 300000 lei la fiecare 
ha.

Vorbind despre cultu
ra florii soarelui, la care 
se pornește cu calculele 
de la o producție medie 
de 1700 kg la ha, și de la 
vânzarea cu 1500 lei/kg, 
considerând o rentabilita
te de 15—16 la sută, re
zultă. în final, un profit 
de 350000 lei la un ha cul
tivat.

Calculele făcute pentru 
cultura sfeclei de zahăr 
indică faptul că la o pro

ducție de 25000 kg rădă
cini la ha, și un preț la 
vânzare de 200 lei/kg, în 
condițiile când cheltuie
lile efective ae ridică la 
170 lei/kg, rentabilitatea 
luată în calcul fiind de 
17 la sută, se poate obți
ne un profit de 750000 
Iei la ha.

Iată doar câteva repe
re și motive de îndemn 
la meditație în legătură 
cu opțiunile proprietarilor 
de pământ In raport de 
interese și de conjunctu
ra pieței, fiecare are deci 
posibilitatea să aleagă pen
tru ce culturi se va orien
ta.

NICOLAE TIRCOB 

î „Vinde și 
j (Urmare din pag. I) 

1* chlpamente performante, 
ridicarea indicilor calita
tivi ai produselor reflec- 

I tată în triplarea venitu- 
• rilor din export, spori- 
I rea productivității mun- 
• cii concomitent cu men- 
| ținerea Integrală a efec-
* tlvelor de personal, asi- 
(gurarea unor câștiguri 
( mulțumitoare și a altor
I* facilități de ordin social.

Plus permanența unor 
* lichidități substanțiale în 
| conturile bancare și o 

bonitate onorabilă în fa 
| ța creditorilor, ceea ce 
« nu este la îndemâna ori- 
| cuL
J Pe asemenea temeiuri 
I solide, perspectiva lui

*97 conferă salari aților 

In perspectiva unei 
Europe fârâ frontiere 

(Urmare din pag. 1)

naliștli. Pe parcursul ce
lor trei zile de dezbateri 
au fost prezentate mai 
multe rapoarte pe teme 
diverse (printre care atri
buțiile și competențele fi
nanciare ale autorităților 
locale, atribuții și compe
tențe ale colectivităților, 
principiul subsidiarității, 
controlul aplicării Cartei). 
Deși semnată de mai mul
te state, nu există încă 
un organism de urmărire 
a modului de aplicare a 
Cartei. Acestea ar putea 
fi, eventual, guvernele ță
rilor primite în Consiliul 
Europei.

Delegația hunedoreană

ia banii 1“ | 
și acționarilor de la s 
„Marmosim" certitudinea I 
că firma lor este ferită j 
de convulsiile și chinu- | 
rile restructurării. Ba » 
chiar își poate permite I 
să accentueze activitatea « 
investițională pentru mo- | 
dernizarea proceselor de J 
producție, să-și propună | 
niveluri ambițioase In I 
ce privește productivita- » 
tea $i profitul, salariza- I 
rea personalului și ma- * 
jorarea dividendelor. Toa- | 
te acestea datorită în * 
principal faptului că mo I 
torul firmei numit mar- * 
keting funcționează din I 
plin, iar cuvântul de ar- J 
dine „Vinete ți ta băniți" 
rămâne un stindard o- I 
norant pentru manager » 
și cei care îl secondează. I

a avut mai multe contacte 
cu reprezentanți din Ger
mania, Franța, Spania, 
Norvegia, Ungaria, Esto
nia, Letonia, îneercăndu-se 
crearea unui loby regio

nal pentru cooperarea trans- 
frontalieră. Conform ceto. 
prezentate în cadrul în
tâlnirii cu presa, în tim
pul discuțiilor s-a cerut 
trimiterea în România a 
pachetelor de legi referi
toare la autonomia locală 
(legea bugetelor locale, le
gea patrimoniului local, 
legea funcționarului pu
blic etc.). Acestea vor fi 
preluate ți transmise spre 
Ministerul Afacerilor Ex
terne ți Parlamentul Ro
mâniei prin deputății și 
senatorii de Hunedoara.

„Sâ ne comportam 
civilizat"

(Urmare din pag. 1)

jutătoare Peșteana). Te
matica foarte variată de
monstrează preocuparea 
cadrelor care lucrează în 
aceste unități de ocroti
re a minorilor cu proble
me sociale sau de sănătate 
pentru a le dezvolta perso
nalitatea.

La concursul pe teme 
de comportare civilizată 
au participat echipaje de 
2—3 membri, reprezentând 
casele de copii din Baia 
de Criș, numerele 1 și 2 
Orăștie, 1 și 2 Deva, „La 
Violette" Hațeg și Școala 
Ajutătoare Peșteana. Con
cursul, de a cărui conce
pere și realizare s-au o- 
cupat în mod deosebit 
domnișoarele Petronela Mo 
rariu și Daniela Marian, 
sprijinite de întreg per
sonalul casei gazde, a cu-, 
prins 4 probe. Intre probe 
și în final, gazdele și-au 
dovedit talentele recitând, 
cântând și dansând.

Conștienți de importan

ța unui comportament ci
vilizat, așa cum sublinia 
în cuvântul de salut a- 
dresat copiilor participanți 
dna Viorica Ilea, directoa
rea Casei de Copii Nr. 2 
Deva, educatorii s-au o- 
cupat intens de pregăti
rea concurenților. Au do
vedit-o rezultatele foarte 
bune obținute: cu media 
10 s-au clasat pe locul ]
— casele de copii nr. 2 
Deva și' nr. 1 Orăștie; cu 
9,75, pe locul II — nr. 1 
Deva și nr. 2 Orăștie; cu 
9.50, pe locul III — „La 
Violette" Hațeg; cu 9,25, 
mențiuni — Casa de Co
pii Baia de Criș și Școala 
Ajutătoare Peșteana. Prin 
ajutorul sponsorilor — so
cietățile devene Gutenberg 
și Mode Pălării Cristina
— concurenții au primit 
caiete, pixuri și creioane, 
premianții ți cărți. Un alt 
premiu bine venit pentru 
copii l-a constituit parti
ciparea, după întrecerea 
lor, la concursul canin, 
organizat de Clubul ,,Fi- 
delius" Deva la stadion.

MIERCURI, 
7 MAI 1997

£ TW 1 ]
6,00 România: ora 6 fix!; 

8,20 Lancelot Link (s);
9,15 Petrece noaptea cu 
mine (s,'r); 10,00 Știri ;
11,05 Melodii îndrăgite; 
12,05 Andrea Celeste (r); 
13,05 Desene animate; 13,30 
Scena (r); 14,30 TVR lași; 
14,55 Fotbal: Dinamo — 
Oțelul Galați (Cupa Ro
mâniei); 17,00 Știri; 17,10 
Viața școlii; 17,40 TVR 
Cluj.N.,- 18,30 Alo, tu 
alegi!; 19,05 Reflector ; 
20,00 Jurnal; 21,00 Tele- 
cinemateca • Grădinile 
Finzi Contini (dramă) ; 
23,00 Jurnalul de noapte; 
0,20 In Top (mag.); 1,10
Fotbal: Univ. Craiova — 
Olimpia S.M. (înreg.).

C TVR 2 )
',00 TVM; 8,30 Desene 

animate; 10,00 Lumină 
din lumină (r); 12,50 Punct 
de întâlnire; 13,10 Sa
vannah (r); 14,00 Trans- 

focator (r); 14.30 America 
sălbatică (r); 15,00 Desene 
animate; 16,15 Maria (r);
17.15 Tribuna partidelor
parlamentare; 17,35 Șeicul 
(s); 18,30 Emisiune în
limba maghiară; 20,30 Ziua 
de mâine; 21,05 Credo ;
22.35 Misterele Sank-
Petersburgului (s); 23,30
Remember.

(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 Forța dra
gostei (s.r); 11,15 Spitalul 
de urgență (s); 12,00 Acca- 
pulco Heat (s); 13,00 Pro
ces de seducție (dramă, 
SUA); 14,30 Desene ani
mate ; 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(*); 17,30 Robocop (s);
18.15 Sport la minut ;
18.35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știrile 9ro Tv; 2Q.00 
Evita Peron (film — SUA); 
22,00 Familia Bundy (s);
22.30 Viața ca în filme 
(s); 23,20 Revista presei,

(ANTENA 1]
7,00 Știri. Revista pre

sei; 7,15 Văduva (r); 8,00 
In vizită la Antena 1 ; 
9,50 Desene animate; 10,20 
Viața în trei (s); 11,10
Iluzii (s); 12,00 Avocații
străzii (s); 13,00 Orașul
ascuns (s); 13,30 Desene a- 
nimate; 14,20 Nash Brid
ges (s); 15,10 Sparks (s|;
16.00 Lumină călăuzitoa
re (s); 17,10 iluzii (s); 18,30 
Totul despre Guvern; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observa
tor; 21,30 Barbarosa 
(w., SUA); 23,10 Miliona
rii de la miezul nopții.

(DEVASAT+)
7,00 Dulce ispită; 8,00 

Desene; 8,30 Provocarea 
naturii (doc.); 9,00 Când
inima așteaptă; 9,30 Far
macia de gardă; 10,00. 
Darrow (f); 11,30 Maeș
tri cascadori; 12,30 Bri
gada de șoc fs); 13,00 
Crimă pe cărarea Idita- 
rod (f); 14,30 Vidootext;
17 00 Dulce ispită; 18,00 
Desene; 18,30 Radical po

wer (doc.); 19,00 Când r- 
nima așteaptă; 19,30 Far
macia de gardă; 20,00 
Percepții deformate (f); '
21.30 Maeștrii cascadori;
22.30 Kelly (s); 23,00 Jo
curi sângeroase (f); 0,30 
Serial erotic; 1,30 Video
tex!. r

FILMELE SERII LA
DEVASAT PLUS 

Șl TV NET
• PERCEPȚII DEFORMA

TE ;a 20,00 (sus- 
pense-dramă, SUA 1987). 
O femeie se trezește 
dintr-o dată singură și 
moștenitoare a unei po
lițe de două mili
oane de dolari. După un 
timp îi revin în memorie 
experiențele dureroase ale 
copilăriei și traumele psi
hologice de atunci. In do
rința de a-și dovedi că 
este sănătoasă, se va mu
ta la mătușa sa, unde 
trece pnntr-o serie de în
tâmplări stranii.

o JOCURI SÂNGEROASE 
ora 23,00 (horror, SUA, *90). 
Când fetele dinir-o echi
pă de baseball a unui 
oraș mic se adună intr-un 
grup de scandalagii, 
curând ele vor deveni 
prada unei vânători mor
tale, în care vor lupta 

pentru propria lor viață.

L
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦

OPTIMILE DIN CUPA ROMÂNIEI |
LA FOTBAL •

I 
I

ARBITRII ȘI OBSERVATORII
DIN DIVIZIA C |

ETAPA DE JOI, 8 MAI : |
JIUL PETRILA — MIN. UVEZENI, arbitri :| 

Vasile Pintilei, Daniel Ilincea și Ioan Clinei, obs." 
Hie Ștefănița; MIN. VULCAN — MIN. AN1NOA-I 
SA: Petre Popa, Constantin Cristea și Florin Iacob," 
lbs. Cornel CararC ; MIN. TELIUC — CFR MARM. I 
SIMERIA : Ionel Ad»m, Valentin Gavrila și Teo-J 
dor Sava, obs.; Grigore Macavei; MIN. GHELARI I 
— CASINO ILIA : ionel Cârste41, Daniel Dudaș și J 
Remus Azamfirei, obs. Visile Nemeș; FAVIOR I 
ORAȘTIE — CONSTR. HUNEDOARA: Adrian Radu," 
Marius Coste și Andrei Csiki, obs. Mircea Sâr*»u • I 
UTILAJUL PETROȘANI — AURUL BRAD : A-" 
drlan Costea, Marin Ormenișan și Marian Lucaciu,! 
obs. Achim Nechif; MIN. BARBÂTEN1 — METAL.! 
CRIȘCIOR: Traian Meiha. Daniel David și Nicolae I 
Pândărelu, obs. Miscea Pădurean; VICTORIA CA-. 
LAN — DACIA ORAȘTIE: Aurelian Lagu, Vadlel 
Capotescu și Virgil Gherghel, obs. Petru Spârios. .

ETAPA DE DUMINICA, 11 MAI: !

ASA AURUL BRAD — FAVIOR ORAȘTIE, ar-! 
Mtrl: Ci udiu Suciu, Marius Coste și Claudiu Pe-1 
trie, obs. Mircea Pădurean.

CONSTR. HUNEDOARA — MIN. GHELARI : | 
Petre Popa, Florin Iacob și Ioan Filipoiu, obs. Ma- ■ 
rian Dima. I

CASINO ILIA — MIN. TELIUC s Stan Hanzi, j 
Valentin Verdeș și Constantin Dineș, obs. Sever | 
Bogdan. «

CFR MARM. SIMERIA — MIN. ȘT. VULCAN; | 
EmB Magyar, Zoltan Gergely șl Cornel Pop, obs. ■ 
Lazăr Kelemen. "

MIN. ANINOASA — JIUL PETRILA: Ionele 
Cârstea, Marian Ungureanu și Robert Keksedy, obs.1 
Cornel Cărare. I

MIN. L1VEZENI — VICT. CALAN: Liviu Pre-1 
cupaș. Marian Lucac! și Gabriel Macavei, obs. Lau- I 
re»n Hui. I

DACIA ORAȘTIE — METALUL CRIȘCIOR :■ 
Beniamin Popescu. Daniel Haidiner și Cornel Po-1 
pescu, obs. Alexandru Groza.

UTILAJUL PETROȘANI — MIN. BARBATENI:! 
Claudiu Durlescu, Daniel Tirt și Răzvan Avram, " 
obs. Pavel Marincău. |

CAMPIONATUL JUDEȚEAN j
Avântul Zdrapți — Fotbal Start Deva, arbitri: I 

Aurelian Lagu, Alin Țibichi, miel Dan, obs. Mir-1 
cea Faur; Gloria Geoagiu — Unirea Vețel: Adrian I 
Radu, Eugen Palko și Eugen Ambruș, obs. Dorul 
Toma : Recolta Băcia — Retezatul Hațeg; Vasile I 
Capotescu, Constantin Dănilă și Ramses Stanca, I 
obs. Ilie Ștefăniță: CIF Allman Brad — Me^’niz. I 
Sântandrei: Traian Meiha. Daniel David și Adrian i 
Boldor, obs. Achim Nechif; Min. H Ghelari — I 
Santos Boz: Daniel Ilincea, Vasile Dănilă și Flavius • 
Sterian; Gloria Bretea Română — Viet, Dobra: Da- I 
niel Lada, Tiberiu Nistor și Silviu Medrea, obs. Do- " 
rel Târsa. I

I
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Așadar, azi, 7 mai: din nou pe stadioane. In 8 * 
orașe din țară se vor desfășura optimile Cupei Ro- 1 
mâniei la fotbal, după următorul program: Con- ■ 
stanța: DINAMO — OȚELUL GALAȚI; Ploiești: î 
STEAUA — MIDIA NĂVODARI; Brasov : F.C. NA- | 
ȚIONAL — INTER SIBIU; Sfântu Gheorghe: ’ 
CEAHLĂUL — „U* CLUJ; Râmnicu Vâlcea: F.C. I 
FARUL — C.S.M. REȘIȚA ; București ; PETROLUL . 
PLOIEȘTI — DUNAREA CALARAȘI; Târnă veni : | 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — OLIMPIA SATU 1 
MARE; Alba lulia : POLI. TIMIȘOARA — F.C. î 
BRAȘOV. I

MASURI FERME 
ÎMPOTRIVA INDISCIPLINEI

în ultimele etape pe 
stadioane s-au manifestat 
unele acte de indiscipli
nă care nu au nimic cu 
etica sportivă, cum au 
fost cazurile de lovire a 
arbitrilor și bruscarea lor, 
injurii din partea unor 
jucători ca de exemplu 
Munteanu Nicolae și Pe- 
trese Dumitru de la AS 
Gloria Bretea Română 
care au fost suspendați 
primul cu șase etape șl 
al doilea cu 5 etape. Pă
sat Sergiu și Asaftel Ion 
cu câte 4 etape. Stachi 
Râul cu 5 etape, toți de

la Minerul Ghelari, Cor- I 
doș Ionel de la Minerul * 
Aninoasa cu 6 etape șl > 
Muntean Nicolae de la U- I 
tilajul Petroșani cu 6 e- • 
tape. |

Au mai fost sancționați ’ 
un număr de 16 jucători I 
cu suspendare de la 1 ia J 
4 etape pentru lovirea ad- i 
versarului și comentarii • 
la deciziile arbitrilor. J

Comisia Campionatului | 
Județean a sancționat ju- • 
cătorii suspendați cu a- I 
menzi ce Însumează pes- . 
te 372 000 de Iei (Achim I 
Nechif, Asociația județea- J 
nâ de fotbal) ,

REZULTATELE ETAPEI din 4 mai: Victoria | 
Dobra — Foresta Orăștie 2—0; Santos Boz — Glo- • 
rla Bretea Română 5—2; Mec. Sântandrei — Mine- I 
rul II Ghelari 4—2; Unirea Vețel — Recolta Băcia ’ 
7—0; Fotbal Start Deva — Gloria Geoagiu 3—0; | 
Retezatul Hațeg — CIF Aliman Brad 2—0.

“‘ASAMENTUL
1. Mec. Sântandrei
2. Retezatul Hațeg
3. Fotbal Start Deva
4. Gloria Bretea Română
5. Foresta Orăștie
6. Unirea Vețel
7. Minerul II Ghelari
8. Avântul Zdrapți
9. CIF Aliman Brad

10. Santos Boz
11. Victoria Dobra
12. Gloria Geoagiu
13. Recolta Băcia

20 15 1 4 63—34 46 I
20 14 1 5 51—35 43 ?
20 12 3 5 46—34 39 |
19 11 2 6 64—32 35 «
20 10 1 9 41—38 31 I
20 8 5 7 39—38 29 J
19 8 0 11 41—41 24 |
20 7 3 10 36—43 24 I
19 6 5 8 33—41 23 I
19 7 0 12 48—51 21 |
lb 6 1 12 36—54 19 »
19 5 1 13 27—56 16 •
19 4 3 12 28—56 15 .
-__________ I

ț I DIVIZIA E3 i | DIVIZIA B2

DIVIZIA A1
REZULTATELE ETAPEI DE DUMINICA: 

Metalul Plopeni — Bucovina Suceava l—0; Petro
lul Momești — Dacia Un. Brăila 3—l; Metrom Bv. 
— Rocar Buc. l—0; Steaua Mizil — Tractorul Bv. 
2—2; A.S. Ploiești — Dunărea Galați 4—l; Foresta 
Fălticeni — Poli Iași 2—0; Dunărea Călărași — 
F.C. Onești 3—2; Gloria Buzău — Precizia Săcele

vina — Petrolul. Poli. Iași — Gloria: Dacia Unirea 
— Foresta; Precizia — Steaua Mizil: Tractorul — 
Astra; Dunărea Galați — Metrom; F.C. Onești — 
Metalul; Rocar — Poiana; Cetatea — Dunărea Că- , 
lărași.

2—3; Poiana Câmpina — Cetatea Tg. N. 3—0.
CLASA M E N T U L

L Foresta Fălticeni 28 21 3 4 65— 15 66
2. Precizia Săcele 28 16 3 9 51— 39 51
3. Dacia Unirea Brăila 28 15 5 8 43— 26 50
4. F.C. Onești 28 14 4 10 56— 31 46
5. Poiana Câmpina 28 14 4 10 38— 28 46
6. Gloria Buzău 28 14 3 11 57— 33 45
7. Poli Iași 28 14 3 11 46— 35 45
8. Bucovina Suceava 28 13 6 9 35— 29 45
9. Petrolul Moinești 28 13 5 10 38— 35 44

10. Tractorul Brașov 28 13 4 11 35— 26 43
11. Astra Ploiești 28 11 6 11 34— 29 39
12. Rocar București 28 12 2! 14 44—34 38
13. Dunărea Călărași 28 11 5 12 37— 44 38
14. Metrom Brașov 28 9 7 12 32— 28 34
15. Dunărea Galați 28 9 7 12 35— 35 34
16. Metalul Plopeni 28 7 7 14 23— 40 28
17. Cetatea Tg. Neamț 28 4 4 20 21— 86 16
18. Steaua Mizil 28 1 4 23 10—107 7

ETAPA VIITOARE (sâmbătă. 10 mai): Buco-

REZULTATELE ETAPEI din 4 mai: Casino Ilia
— Favior Orăștie 3—3; CFR Marmosim — Minerul 
Ghelari 3—0; Min Aninoasa — Min. Teliuc 3—0; 
Min. Livezeni — Min Șt. Vulcan 3—l- Dacia O- 
răștie — Jiul Petrila (neprezentare) 3—0: Metalul 
Crișcior — Victoria 90 Călan l—0; Constr. Hune
doara — Utilajul Petroșani 7—0: ASA Aurul Brad
— Min. Bărbăteni 4—2.

CLASAMENTUL
1. Aurul Brad 26 23 1 2 96— 16 70
2. Constr. Hunedoara 26 20 3 3 89— 25 63
3. CFR Marm. Simeria 26 17 1 8 100— 44 52
4. Metalul Crișcior 26 15 3 8 60— 37 48
5. Dacia Orăștie 26 14 3 9 66— 45 45
6. Minerul Bărbăteni 25 14 2 9 75— 47 44
7. Minerul Șt. Vulcan 26 11 4 11 69— 41 37
8. Jiu, Petriia 26 10 5 10 49— 52 35
9. Victoria Călan 25 11 1 13 42— 44 34

10 Minerul Aninoasa 26 10 4 12 44— 47 34
11 Minerul Livezeni 26 10 3 13 53— 66 33
12. Minerul Ghelari 26 9 2 15 43- 59 29
13. Casino lila 25 8 1 16 42— 81 25
14. Favior iOrăștie 26 6 3 17 32— 70 21
15. Minerul Teliuc 26 5 3 18 46—121 18
16. Utilajul Petroșani 25 3 0 22 36—147 9

^.[DIVIZIA B~

REZULTATELE ETAPEI DE DUMINICA: 
Vrăncart Adjud — Chimica Târnăveni 3—0; Letea 
Bacău — Constructorul Reghin 0—0; C.F.R. Pașcani 
— Petrolul Brăila 0—0; Viromet Victoria — Dor
na Vatra Dornei 3—0; Mecanica Huși — Metalul 
Toflea 2—0;' Romradiatoare —■ Petrolul Berea 0—0; 
Minerul Comănețti — Unirea Focșani l—0; Rafi
năria Dărmănești — Harghita Odorhei l—0; I.C.I.M. 
șl Nitramonia — au stat

REZULTATELE ETAPEI DE DUMINICA: 
Electromagnetica — Callatis Mangalia 5—1; Cimen
tul Medgidia — A.S. Midia 2—1; Gloria Cornești — 
F.C. Atietic 4—1; Ș.N. Constanța — Portul Con
stanța 1—4; Aversa — Victoria Florești 3—1: Me
talul Filipești — Navol Oltenița 2—1; Petrolistul 
Boldești — Faur 2—1. Acumulatorul — Flacăra Mo
roni 0—0; Cimentul Fienl — Electrica Constanța 
5—0; Inter Giurgiu a stat.

CLASAMENTUL

REZULTATELE ETAPEI DE DUMINICA: 
F.C. Bihor — Minerul Borșa 6—1; Armătura Zalău 
— Astral Deta 2—1; Șimleu — Phoenix Baia Mare 
1—0; F.C. Arad — U.M. Timișoara 0—2, Electrica 
Timiș. — Motorul Arad 1—0; Metalurgistul Cugir — 
Mecanica Mârșa 0—2; Arieșul Turda — C.P.L. Arad 
3—0; Șoimii Sibiu — Viitorul Oradea 1—2; Mine

CLASAMENTUL
I. Nitramonia 26 16 4 6 44—23 52
2. Rafinăria Dărm, 25 14 3 8 43—31 45
3. Patrolul Brăila 27 13 4 10 40—29 43
4. 1X.1.M. Bv. 25 12 3 10 35—26 39
5. Min. Comănești 27 12 3 12 39—35 39
6. Chimica Târn. 25 11 5 9 30—26 38
7. Constructorul 26 11 4 11 27—35 37
8. Romradiatoare 25 9 9 7 30—20 36
9. Vrancart 25 11 3 11 28—27 36

10. Viromet 25 11 2 12 33—29 35
ÎL Letea 25 9 8 8 23—21 35
12. Mecanica 26 10 4 12 27—35 34
13. Petrolul Berea 27 8 9 10 34—34 33
14. Harghita 27 9 6 12 25—35 33
15. Dorna V. Dornei 26 11 0 15 29—46 33
16. Metalul Toflea 27 10 2 15 31—44 32
17. Unirea 27 8 6 13 26—36 30
18. C.F.R. 25 9 3 13 26—38 30

ETAPA VIITOARE (duminică, li mai): Chimi
ca — Rafinăria; ICTM — Vrancart; Nitramonia — 
Letea; Dorna V. Dornei — C.F.R. : Metalul — Vi
romet; Petrolul Berea — Mecanica; Unirea — Rom
radiatoare ; Harghita — Minerul Comănești; Con
structorul Reghin și Petrolul Brăila — stau.

1. A.S. Midia 28 18 3 7 47—22 57
2. Electromagnetica 27 16 3 8 49—31 51
3. Cimentul Fieni 28 14 8 6 46—20 50
4. Portul Constanța 28 14 5 9 46—31 47
5. Flacăra Moreni 28 14 5 9 40—32 47
6. Faur Buc. 28 13 6 9 46—33 45
7. Cimentul Medg, 27 13 4 10 32—34 43
8. Callatis Mang. 28 13 3 12 43—41 42
9. Petr. Boldești 27 12 5 10 43—34 41

10. Navol Oltenița 28 12 5 11 39—45 41
11. Inter Giurgiu 27 12 4 11 52—43 40
12. Metalul Filipești 27 11 6 10 34—27 39
13. Victoria Florești 28 10 5 13 26—45 35
14. Gloria Cornești 27 10 3 14 34—43 33
15. S.N. Constanța 27 9 5 13 36—36 32
16. F.C. Atletic 28 10 2 16 28—45 32
17. Acumulatorul 27 7 6 14 25—42 27
18. Aversa 27 7 4 16 25—43 25
19. Electrica C-ța 27 4 2 21 15—59 14

ETAPA VIITOARE (duminică, 11 mai): Calla-
tis Mangalia — Inter Giurgiu; A.S. Midia — Elec-

rul Stei — a stat.
CLASAMEN T U L

1. U.M. Timișoara 27 21 2 4 61—22 63
2. l.S. Câmpia Turzii 28 18 6 4 46—18 60
3. Armătura Zaiău 27 15 3 9 43—32 48
4. Șoimii Sibiu 27 15 2 10 47—29 47
5. Minerul Ștei 27 14 2 11 49—37 44
6. Astral Deta 27 13 2 12 44—34 41
7. Metalurg Cugir 28 12 3 13 34—39 29
8. Phoenix B. Maro 27 12 2 13 55—40 38
9. Electrica Timiș. 28 11 5 12 38—41 38

10. C.P.L. Arad 28 11 4 13 24—41 37
11. F.C. Bihor 27 10 li 11 36—31 36
12. Viitorul Oradea 28 11 3 14 44—44 36
13. S.A. Turda 28 11 3 15 16—60 35
14. W.P Pecica 28 9 6 13 41—65 33
15. Minerul Borșa 27 10 2 15 41—51 32
16. Mecanica Mârșa 28 9 4 15 35—43 31
17. Mobila Șimleu 27 10 1 16 29—58 31
13. Moioru) Arad 28 8 6 14 36—48 30
19. Telecom Arad 27 8 5 14 28—44 29

ETAPA VIITOARE (duminică 11 mai): Mine-

tromagnetica; Atletic — Cimentul Medgidia; Portul 
Constanța — Gloria Cornești: Victoria Florești — 
Ș.N. Constanța; Navo] Oltenița — Aversa: Faur — 
Metalul Filipești; Flacăra Moreni — Petrolistul Bol
dești; Electrica Constanța — Acumulatorul; Cimen
tul Fieni —stă.

rul Borșa — Șoimii Sibiu: Astral Deta — F.C. Bi 
hor: Phoenix Baia Mare — Armătura Zalău: U.M. 
Timișoara — Șimleu Minerul Ștei — F C. Arad ; 
W.P. Pecica — Electrica Timiș. : Mecanica Mârșa 
— I.S.C. Turzii. C.P.L. Arad — Metalurgistul Cu
gir; Viitorul Oradea — Arieșul Turda. Motorul 
Arad — stă.
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LEX, SED LEX DURA LEX, SED LEX CURIER JURIDIC

0 scădere a
infracțiunilor 

eu violență

cu

Activitatea poliției în 
domeniul identificării și 
depistării autorilor de In
fracțiuni care aduc ațin- 
gere vieții, integrității cor
porale și avutului perso
nal al cetățenilor se con
cretizează în descoperirea 
a peste 1400 de infrac
tori, în primele trei luni 
ale acestui an — a subli
niat recent dl col. loan 
Dumitru Arsenie, inspec
torul șef al Inspectorate!. MM» • — • MM • >MM ■ — • ■ MM •

FURTURILE DE 
AUTOTURISME 

SE EXECUTA LA 
COMANDA

Poliția se confruntă
o situație în plină evolu
ție a furturilor de auto
turisme. S-au înregistrat 
20 de furturi de autotu
risme, în 15 cazuri fiind 
identificați autorii.

Din datele pe care le 
are poliția, se pare că e- 
xistă o filieră de infrac
tori care execută furturi 
la comandă. In principal 
se fură mașini de lux, de 
fabricație recentă și mărci 
deosebite. Din păcate, du
pă cum aprecia recent dl 
col. loan Dumitru Arse
nie, inspectorul șef al In
spectoratului de Poliție al 
județului — tocmai aceste 
autoturisme nu au putut 
fi identificate.

Și anul trecut au ' fost 
descoperite două aseme. 
nea filiere, numărul lor 
fiind în continuă creștere. 
Mașinile furate ajung peste 
graniță, unde pătrund în 
alte sfere, producându-se 
o adevărată metamorfo
ză în plasarea și modifi. 
carea lor pentru a nu fi 
identificate.

t

județului 
efectuate

lui de Poliție al
Din analizele 

s-a constatat o scădere 
sensibilă a infracțiunilor 
care au la bază violența.

Cu toate acestea, în ju
deț s-au comis în acest an 
șase omoruri, 24 de tâlhă
rii, șase violuri, precum 
și un număr mare de in
fracțiuni privind integri
tatea corporală, vătămări 
corporale.

în legătură cu omoru
rile, poliția a ajuns la 
concluzia că majoritatea 
s-au comis între rude, ele 
consumându-se în locuințe 
ori alte încăperi.

Chiar dacă sunt
anumită scădere, numărul 
tâlhăriilor este mare în 
prima parte a acestui an. 
S-au constatat moduri de 
operare mai deosebite, cu 
o mare doză de violență.

într-o

I

Corupția este legată 
de marea

criminalitate
economico
financiară

La fel ca în 1996, și în 
prima parte a acestui an 
activitatea poliției jude
țului a fost performantă 
în constatarea actelor de 
corupție, descoperindu-se 
nu mai puțin de 542 de 
asemenea infracțiuni. Nu 
s-au înregistrat realizări 
spectaculoase, mergându- 
se pe principiul potrivit 
căruia nu trebuie făcută 
deosebirea între mica și 
marea corupție. Ea tre. 
buie tratată așa cum este.

O caracteristică a pri
melor trei luni ale anului 
1997 este și aceea că foar
te multe infracțiuni de 
corupție sunt legate de ma
rea criminalitate econo- 
mico-financiară.

Majoritatea sunt legate 
de abuzuri în serviciu, de
lapidări ș.a. Subiecții a- 
cestor infracțiuni au ma
nipulat sume foarte mari 
de bani sau au dispus 
mod ilegal de ceea ce 
veau în administrație.

în 
a-

Garda Financiară contraatacă
SONDAJ

In urma unor verificări 
efectuate prin sondaj, co
misari ai Gărzii Financia
re au constatat că Ia SC 
Impo Impex SRL Vulcan 
profitul impozabil a 
diminuat cu 1 700 000 
lei. Suma a ajuns la 
getul statului, la care 
adăugat si o amendă 
300 000 de lei.

fost 
de 

bu
s-a 
de

CALCULE ERONATE

La fabrica din Hune
doara a SC Sevila Piața

Infracțiuni contra 
sănătății publice (II)

Intrarea țării noastre în 
lumea civilizată are și 
aspectele ei dăunătoare. 
Unul dintre acestea este 
cel legat de problema dro
gurilor, a stupefiantelor. 
Dacă până la revoluție, 
țara noastră era doar un 
loc de trecere spre piețe 
unde asemenea produse 
erau căutate, acum intro
ducerea drogurilor pe pia- 

internă începe să devi- 
o tristă realitate. Pre- 
amintește de multe 
despre cauze în care

Prod București s-au cal
culat eronat accizele pen
tru băuturi alcoolice. Di
ferența încasată a fost de 
aproape 5 000 000 de lei.

în acest caz, amenda 
aplicată a fost de 100 000 
de lei, iar suma calculată 
greșit s-a confiscat.

tă, iar amenda de 300 000 
de lei.

ța 
nă 
sa 
ori 
sunt implicați mulți tra- 
ficanți ca și de pericolul 
iminent al răspândirii dro
gurilor în rândul tinere
tului. Că cei care fac ase
menea lucruri, cei care 
vor să atragă tinerii pe 
acest drum, nu o fac din 
dragoste pentru noi. pen
tru țara și poporul nostru, 
asta este o altă problemă.

Același articol din co
dul penal prevede sanc
ționarea medicului care, 
fără a fi necesar, prescrie 
produse sau substanțe 
stupefiante, 
ganizarea 
consumului 
produse în 
Gei care dețin

sau
, precum și or- 
sau îngăduirea 

de asemenea 
i locuri anume, 

localuri

frecventate de tinerei, 
unde muzica favorizează 
înclinațiile spre asemenea 
lucruri, trebuie să fie deo
sebit de atenți cu cei ca-: 
re pot face oferte de ți
gări sau altele ce conțin 
stupefiante. Consumarea 
lor în anumite localuri 
poate atrage urmări mal 
mult decât neplăcute chiar 
pentru cei ce dețin loca
lul, dacă nu sunt atenți 
ce se petrece acolo.

Din aceeași categorie 
mai face parte și falsifi
carea de alimente sau alte 
produse.

Avem deseori ocazia sfl 
constatăm că unii prodn- 
cători sau negustori, cam 
din dorința de a câștiga 
tot mai mult și cu orice 
preț, nu se dau în 
de la nimic.

Articolul 313 din 
penal prevede că prepa
rarea de alimente ori b 
turi falsificate, alterate sdu 
interzise consumului, vă
tămătoare sănătății, expu
nerea spre vânzare sau 
vânzarea unor astfel de 
alimente sau băuturi, cu
noscând că sunt falsificate 
sau alterate ori interzise 
consumului, se pedepsește 
cu închisoare.

lături

codul

COMERȚ, DAR CUM ?

AMIRALUL 
FARA EPOLEȚI
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0 crimă odioasă
a fost descoperită 

după patru ani
Nu cu multă vreme în 

urmă, la Poliția Munici. 
pi ului Hunedoara s-a 
prezentat Aurelia Nonu. 
Femeia este din Hune
doara, iar la poliție s-a 
prezentat cu un fapt mai 
puțin obișnuit. A recla
mat că, în anul 1992, în 
timp ce se afla în închi- 

concubinul ei, pe 
Gherl-

soare, 
nume Gheorghe 
benes, în vârstă de 43 
de ani, ar fi făcut un lu
cru greu de imaginat. 
Omul este cunoscut cu 
antecedente penale, nu 
are nici o ocupație și ar 
fi omorât pe fiica 
Irina Maria Nonu, care 
pe atunci a avut 11
Tot mama fetiței a mai 
spus că, după ce a ucis-o, 
criminalul a îngropat ca
davrul în grădina casei 
în care locuiau împreu
nă.

în baza celor sesizate, 
o echipă operativă s-a 
deplasat la locul amintit 
și într-o groapă din gră
dina imobilului au fost 
descoperite mai multe 
fragmente de schelet u-

sa,
ani.
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man, care corespund cu 
semnalmentele antropo- 
metrice ale fetiței.

Primele cercetări 
scos la iveală că fetița
a fost omorâtă în anul 
1993, în perioada în care 
Aurelia Nonu executa o 
pedeapsă privată de li. 
bertate. La ieșirea din 
închisoare, femeia a aflat 
că fetița era dispărută 
de la domiciliu, dar ni- ’ 
meni nu a reclamat la I 
poliție acest

Gheorghe 
trăia de 20 
concubinaj 
Nonu. împreună au șa
se copii, dar pe Irina 
Maria Nonu nu a recu
noscut-o niciodată ca 
fiind fiica sa.

Se pare că despre a- 
ceasta odioasă crimă, doi 
dintre cei cinci copii cu
noșteau câte ceva, 
de frica tatălui 
spus nimic mamei 
cât cu o seară 
ca aceasta să se 
te la poliție.

Presupusul asasin este 
cercetat în stare de a- 
rest,

lucru. i
Gherlbenes I 

de ani în I 
cu Aurelia ’
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dar 
nu au 
lor de. 
înainte 
prezin-
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Ne întoarcem la 
și spunem că SC 
Comser Impex SRL a -des
fășurat activitate corner 
cială în afara legislației 
în vigoare.

Practic, firma nu a avui 
autorizație din 
măriei.

Socotelile pe 
făcut comisarii 
nanciare arată 
2 000 000 de lei 
iar profitul realizat 
confiscat. Este vorba 
alte 2,5 milioane de lei.

Vulcan 
Triumf

partea pri-

care le-au 
Gărzii Fi 
cam așa: 

amendă, 
s-a 
de

FACTURI

Chestiunea care s-a pe
trecut Ia SC Legicom Prest 
Sim SRL Deva a 
altă natură.

De aici, către 
ciar, serviciul de 
porturi efectuat a fost fac
turat incorect. S-au înca
sat necuvenit 3 911 000 de 
lei. Suma a fost confisca-

fost de

benefi- 
trans-

Am ajuns și la Brad. 
Mai exact la SC Consim- 
pex Amiral SRL. Respec
tivei firme i-au cam căzut 
epoleții când comisarii 
gărzii au constatat că în 
perioada aprilie — decem
brie 1996 s-a calculat ero
nat impozitul 
diminuându-1 
de lei

în această 
mend a a fost
de lei. Apoi, societatea a 
fost obligată să-și recal
culeze și să plătească im
pozitul legal, iar o 
sumă echivalentă cu 
pozitul diminuat a 
confiscată.

pe profit, 
cu 1472 000
situatie a- 
de 300 000

alta 
im- 
fost

CUM SE PIERD 
12 000 000 DE LEI ?

Destul de simplu.. Dar 
despre acest' lucru, cel mai 
bine ar putea să ne spu
nă cei de la SC Nova SA 
Lupeni, care au efectuat 
plăți în numerar peste 
plafonul legai admis. Su
ma peste limita admisă a 
fost de 10 290 000 de lei. 
Banii au fost confiscațl 
S-a mai aplicat o amendă 
de 2 000 000 de lei. «

3E

Locul al IlI-lea pe 
țară în privința 
infracțiunilor de 
natură economică

ia infracțiuni, jude- 
Hunedoara ocupa lo- 
al IlI-lea pe țară.

Și 
țul 
cui 
S-au înregistrat 953 de in 
fracțiuni ale acestui an.

în mod deosebit poliția 
a pus accent pe infracțiu
nile care prejudiciază a- 
vutul public și care pot 
produce disfuncționalități 
în angrenajul structural 
al societății.

Poliția județului a de
clanșat șl este în curs de

desfășurare o acțiune CI 
efecte mărite privind îh 
călcările legii privind eva 
ziunea 
prezent 
rite 81 
legi.

De asemenea, s-au dej 
coperit 346 de înșelăciur 
în dauna avutului publii 
ceea ce înseamnă cu U 
mai multe decât în act 
.eași perioadă a anului t» 
cut.

fiscală. Până li 
au fost descope 
asemenea fărăde

4

într-o singură cauză: 900000000 de lei 
prejudiciu și 1100 de martori!

Despre cazul fraților 
Viorel Dan Plic și Stelian 
Ilie Plic s-a mai scris, așa 
că, deocamdată, nu vom 
intra în amănunte. Venim 
însă astăzi cu o seamă de 
elemente de noutate, pe 
care le-am aflat recent de 
la dl col. loan 
Arsenie, inspector 
Inspectoratului de 
al județului.

In câteva zile, 
despre care vorbim 
mează să fie promovată 
la parchet, întrucât poli
tia a reușit finalizarea

Dumitru 
șef al 
Poliție
cauza

ur-
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STOP CORUPȚIEI*
cercetărilor. Perioada mal 
îndelungată în care s-a 
soluționat se explică prin 
complexiltatea el deose
bită. De remarcat că în 
acest caz au fost cercetați 
9 inculpați și 39 de învi- 
nuiți, între care 14 medici 
veterinari, trei asistenți 
veterinari și 9 agenți a- 
gricoli.

Cercetările s-au efectuat 
pe raza județelor Hune
doara, Bihor, Arad, Timiș, 
Alba și Gluj, în peste 60 
de comune și orașe.

In calitate de martori

au fost audiați mai bb 
de 1100 de persoanei

In sarcina inculpațil 
s-a reținut comiterea 1 
fracțiunilor de înșelăciu 
în dauna avutului publ 
fals intelectual și uz 
fals.

Paguba pricinuită 
cei doi frați se ridică 
mai bine de 900 000 000 
leii

Pagină realizată de VALENTIN NEAGU

'.'J.
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Familia—suportul de nădejde al urmașilor PREZENTARE

Hainele

vie

De vorbă cu dna Dorina 
Alic, șefa Serviciului 

Social Județean pentru 
Ocrotirea Copilului

în urmă cu cinci luni a 
luat ființă, printr-o hotă
râre a Consiliului Județean, 
Serviciul Social Județean 
pentru ©crotirea Copilului, 
având sediul în Deva, pe ■ 
bdul 22 Decembrie, la par
terul blocului 4. Servipiul 
a luat naștere ca urmare 
a încheierii unei convenții 
de colaborare dintre G.J.H., 
Comitetul Național pentru 
Protecția Copilului — în 
prezent Departamentul pen
tru Protecția Copilului din 
cadrul Guvernului Româ
niei — și Organizația U- 
manitară Franceză SERA 
-— Solidarite Enfants Rou- 
mains Abandonnes.

— Stimată dnă Dorina 
Alic, în calitatea dv de șe
fă a acestui serviciu, v-am 
ruga să enumerați câteva 
dintre obiectivele impor
tante ale acestui serviciu.

— Prevenirea abandonu
lui copiilor din familii vul
nerabile, sprijinirea inte
grării și reintegrării copii
lor instituționalizați în fa
milia naturală, ajutorarea 
familiilor aflate în dificul
tate prin oferirea de spri
jin material și moral, pro
movarea unor modele al
ternative pentru instituțiile 
de ocrotire care pregătesc 
copiii pentru viața de fa
milie, integrarea copiilor 
în familii de încredințare 
sau familii de adopții ro
mâne.

— Gum este organizat a-

care îi
acesta,

mama...

G — N-am de gând să 
mă mărit până nu împli
nesc 30 de ani I
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Foto ANTON SOCACI

— Iar eu n-am de gând 
să împlinesc 30 de ani de
cât după ce mă mărit I Lasă-mă, maică ! Dc nuntă îmi arde mic ?

I I r
—: L—s 1—: i—z

Q — Știi, iubitule, am 
fost rugată de zeci de ori 
să mă mărit, îi spune o 
tânără băiatului 
făcea curte.

— Da, se miră 
de cine 7

— De tata și de

Spre ofițerul 
stării civile

Q — De ce nu vrei să 
te măriți cu George 7

— Pentru că e văduv și 
are un copil.

— Fata mea, ține min
te: mai bine un bărbat 
cu copil decât un copil 
fără bărbat I

Q — De ce ai rupt lo
godna cu Sorin 7

— O, draga mea, dacă 
ai ști ce s-a întâmplat I 
E-am văzut pe plajă in 
costum de baie ! Arăta cu 
totul altfel fără portofell

G — Gum ai petrecut 
concediul ?

— Splendid I Am primit 
opt cereri în căsătorie.

— Și ce-ai făcut 7
— Am acceptat patru...

Auzite de ILIE LEAIIE 

cest serviciu și cu cine co
laborați în realizarea atri
buțiilor?

— Lucrez, deocamdată, 
cu . doi asistenți sociali. Au 
fost luați în evidență 80 
de copii și 24 de familii 
au primit sprijin material, 
alocându-se în primul tri
mestru, de către Secreta
riatul general al Guvernu
lui, suma de 2 milioane de 

lei din cele 20 alocate 
pentru primul an de ac
tivitate. Colaborăm cu In
stituții din județ care au 
ca obiect de activitate spri
jinirea și ocrotirea copiilor 
și a familiei, respectiv cu 
compartimentele de autori
tate tutelară din cadrul 
consiliilor locale, cu comi
siile județeană și munici
pale de ocrotire a minori
lor, cu Direcția sanitară, 
Direcția Muncii și Protec
ției Sociale, Inspectoratul 
Școlar, I.T.S. pentru Han
dicapați.

Datorită sprijinului a- 
cordat, copiii instituționa- 
lizați au fost redați fami
liei naturale sau lărgite, 
iar în alte cazuri s-a pre-

Gopiii sunt cele mai sen
sibile ființe. în suflet le 
rămân — uneori pentru 
toată viața — amintiri 
frumoase ori triste petre
cute sub privirile lor.

Atunci când în familie 
sunt neînțelegeri, când pă
rinții se ceartă, se jignesc, 
nici nu realizăm cât de 
mult suferă cei mici. Gând 
cei doi se despart pentru 
totdeauna suferința urma
șilor este imensă. Dacă 
sunt foarte mici, nu pri
cep iar dacă sunt destul 
de marl tree ceva mal u- 
șor peste astfel de întâm
plări. Rămân însă comple
xele, coșmarurile care-1

venit instituționalizarea. 
Deși la început, roadele se 
văd.

— Ce și cui ați avea ce
va de transmis?

— Fac un apel de suflet 
către familiile care au co
pii instituționalizați să-șl 
aducă aminte de ei Șl să 
se gândească să-i ia aca
să — au această îndatori
re, existând acum și po
sibilitatea acordării unul 
sprijin material pentru în
grijirea lor: apoi către a- 
cele familii care nu au co
pii și care pot fi sprijini
te în solicitarea lor să 11 
se dea spre încredințare 
asemenea copii, eare ulte
rior pot fi adoptați.

Pentru întrajutorarea fa
miliilor cu probleme, ser
viciul social are deschis 
un cont la Trezoreria De
va — 50104374474, în care 
cei cu inimile deschise pot 
depune bani pentru sal
varea copiilor abandonați.

Din păcate, în numeroa
se cazuri, familia și pro
blemele ei stau la originea 
dramei copilului. In alte 
situații, familia este depă
șită în demersul el bine 
intenționat altfel. De ace
ea, intervenția specialiști
lor din cadrul unui astfel 
de serviciu este bineveni
tă, familia trebuind să fie 
primul și cel mal de nă
dejde suport al urmașilor.

ESTERA SÎNA

Cu sufletul rănit Rețete de sezon
urmăresc uneori toată via
ța.

Din păcate, numărul di
vorțurilor a crescut în ul
timul timp. Adesea, acolo 
unde sunt doi copii, se ho
tărăște despărțirea fraților: 
unul la mamă și altul la 
tată. Ge dureri sufletești 
profunde produc asemenea 
decizii în conștiința celor 
micii Gopiii uită cu tim
pul căci uitarea este o le
ge a firii.

Gând părinții rămân în
să laolaltă doar de ochii 
lumii — ei fiind de fapt 
despărțiți de mult sufle
tește — rănile odraslelor 
lor pot fi chiar mai pro
funde. Există din păcate

eu încălzirea 
vremii aruncăm paltoane, 
pardesie șl alte haine 
groase. Dar trebuie să a- 
vem mal multă grijă cum 
ne îmbrăcăm. Atât la a- 
sortarea culorilor (ca să 
nu părem niște sorcove), 
cât și la croiala hainelor, 
în funcție de silueta noas
tră. Iar dacă ne dă mâna 
putem privi — de ce nu? 
— la recomandările mo
dei pentru acest sezon.

Revenind la siluetă tre
buie să ne reamintim i

— cele subțiri, firave, 
cu sâni mici și șolduri în
guste vor evita lucrurile

situații în care tată] este 
doar musafir în 
casă, când Paștele, 
nul sau Anul Nou 
trece departe de 
familie. Rănile din sufle
tul unor copii puși an du
pă an în astfel de situații 
sunt cele mai profunde. 
Găci nu se închid bine șî 
din nou absența unuia din
tre părinți — absența fi
zică dar mai des sufle
tească — li se înfige din 
nou ca un pumnal în ini
mă.

Gu nici un preț din lu
me, oricât de mare, nu 
pot fi plătite asemenea su
ferințe. Niciodată. (A.V.)

propria 
Grăciu- 
șî-1 pe- 
propria

și silueta
prea lungi, fustă șl taior 
lung din același material, 
se recomandă fusta până 
la genunchi, jacheta până 
în talie, din materiale di
ferite, bine asortate.

— pentru o siluetă nor
mală — o linie de croială 
dreaptă sau evazată, plî- 
seuri, ornamente simple, 
culori vesele (nu agresive), 
materiale care se mulea
ză, catifea, mătase, bro
derii i

— celor mai pline, cu 
piept mare și șolduri dez
voltate — nu li se reco
mandă rochiile mulate, 
cordoanele care sublinia
ză talia, gulerele înalte; 
vor alege țesături unt nu 
prea deschise, cu impri
meuri mici: linia croielii 
— dreaptă, cu guler de
gajat i

— o siluetă prea lungă 
arată bine fără rochii cu 
dungi verticale, haine în
chise cu nasturi de sus 
până jos, pulovere lipite 
de corp, fuste foarte 
strâmte; sunt binevenite 
puloverele largi, fustele 
evazate, clapele și tighe- 
lele, ansamblurile din 
două piese, din materia
le diferite, cu carouri sau 
uni.

Firește 
culorilor 
hainelor 
nate mai
seama de ten, de păr, a- 
dică să alegem ceea ce ne 
stă bine. Și tot bine ar 
fi dacă atunci când optăm 
pentru o culoare nu ne-am 
gândi că avem o anumită 
vârstă și să ne îmbrăcăm 
doar în culori închise, 
chiar negru, întrucât au 
o influență negativă asu
pra stării noastre de spi
rit și chiar asupra sănă
tății.

că în alegerea 
materialelor ori 

gata confecțio- 
trebuie să ținem

• Borș de lobodă. Can
titățile: 600 g lobodă, 150 
g ceapă, 80 g păstârnac, 
200 g roșii, 80 g ulei, 1 li
tru borș, 100 g morcovi, 
80 g pătrunjel rădăcină, 2 
ouă, 60 g orez, piper, leuș- 
tean, pătrunjel verde, sa
re. Mod de pregătire: se 
curăță loboda, se spală, se 
taie în șuvițe și se opăreș
te. Zarzavatul curățat și 
spălat se dă prin râzătoa
re iar ceapa se toacă mă
runt. Se călesc în uleiul 
încins morcovii, ceapa, res
tul de zarzavat și loboda. 
Se lasă să se înăbușe 10 
minute, după care se adau
gă 1,5 1 apă fierbinte cu 
sare. Gând încep să cloco
tească se pune orezul fiert

DE CARTE

Hrana

„Hrana vie — o spe
ranță pentru fiecare", 
de Ernst Gunter, 
carte ușor de citit, 
de înțeles chiar și 
tru cei neinițiați. 
greu este desigur 
acceptat în totalitate re
gimul alimentar propus 
de autorul său. E ne
voie de o motivație 
foarte întemeiată pen
tru a respecta întru to
tul indicațiile lui Ernst 
GQnter. O vor face pro
babil bolnavii de can
cer (cărora le dedică un 
întreg capitol) sau alte 
persoane condamnate, pe 
care medicina nu le mai 
poate ajuta.

Oricum simpla par
curgere a cărții e un 
câștig pentru toți. Pen
tru că nu e rău să știm 
care alimente fac să 
crească aciditatea In 
sânge, cauza principală, 
după autor, a celor mal 
multe boli: reumatism, 
artrită, de rinichi, de 
piele ș.a. Dau sută la 
sută acizi: carnea, gră
simea animală, grăsimea 
vegetală (uleiuri, mar
garine), pâipea albă și 
intermediară, cozonacul, 
rahatul, zahărul rafinat, 
sarea de bucătărie, mul
te fructe acre, rubarba, 
toate dulciurile din za
hăr, ciocolata. în schimb 
se transformă în baze, 
reducând sau menținând 
constantă aciditatea în 
sânge, toate verdețun- 
le și zarzavaturile, cea
pa, cartofii, castanele 
comestibile, tărâțele de 
grâu, germenii de grâu 
(excepție — păstăi le le
guminoase). Celelalte a- 
limente oscilează între 
cele două tipuri de com
ponente iar laptele (ne- 
fiert) este neutru, ca și 
bananele bine coapte, 
pepenii, roșiile, merele 
foarte coapte (nu cele 
acre). Prin fierbere va
lorile bazice scad 
țitor iar cine vrea 
însănătoșească va 
ca doar crudități.

Gartea cuprinde și al
te sfaturi utile, dar mal 
ales multe rețete și su
gestii de meniuri fără 
foc (deci alimente cru
de).

e o 
ușor 
pen- | 
Mai 

de
I

sim- 
să se 
mân-

I
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separat și feliile de roșii 
curățate de pielițe și se» 
mințe. Se lasă la foc blând 
15 minute. Se adaugă vet* * 
deața tocată, piperul și s<) 
drege cu gălbenușurile bă»’ 
tute cu smântână. \
• Omletă cu ceapă. Mod 

de preparare: se curăță, sa 
spală și se taie ceapa fi» 
deluță. Se călește în ulei 
încins și când s-a muiat, M 
adaugă ouăle bătute cu lap
te, sare și piper. Se lasă 
să se coacă 5 minute, la 
loc de ceapă veche, acum 
e nimerit să folosim frun» 
ze tocate mărunt și călite- 
Cantitățile se socotesc do» 
pă numărul de persoane 
pentru care se face omleta-

.•.•.•.•Xv.-.-x1!
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Cine se teme de autocitirea
■f

contorului electric?

Sper te pata facturii
să fie mai mită

Ne apostrofați, stimate 
die Aurel Teușan, In scri
soarea dv„ înregistrată la 
noi cu nr. 92/30.04.'97, că 
n-am publicat până acum 
nimic tn legătură cu ceea 
ce ne-ați cerut, cum vă 
promisesem într-un răspuns 
la rubrica de față. De da
ta aceasta nu putem să

| ' în data de 25.04.’97, în- 
' tre orele 10—10,15, s-au 
I prezentat la blocul nostru 
1 doi tineri, spunând eă 

unt de la TELEFOANE ți 
I au spart lacătul pus de 
; locatari la telefonul cu fi

rele telefonice din bloc, 
lacăt ce l-am pus fiindcă 
Romtelecom n-a pus lacăt 
(așa cum are RENEL la 

, contoarele electrice), și, 
[ efilnd lacăt, copiii umblă 

la instalații șl le defec- 
I tează. I-am rugat pe cei 
I doi — eu și dna Ana Bre- 

per — să se legitimeze, 
dar au refuzat categoric. 
Când am plecat în oraș, 

' personal i-am rugat din 
; nou, ca măcar unul din

tre ei să facă dovada unde 
lucrează, dar n-au vrut.

Menționez că de două 
Săptămâni tot vin, ba de 
I* Romtelecom, ba de la 
Teleconstrucția și de zece 
cile întregul trloc n-a av it 
•on. Nu s-a putut vorbi la 
telefon până în 24.04, ora 

! IB. Sper că plata fac-
1

turii pe aprilie va fl mai 
mică cu 1/3 pentru peri
oada tn care nu s-a putut 
vorbi din cauza înlocuirii 
liniei telefonice exterioa
re. în cele din urmă bă
ieții au adus un lacăt tip 
telefoane. Mă întreb de ce 
n-au pus lacăt ani de zile 
de când este tabloul in
stalat. Cred că ar trebui 
ca cei doi tineri să plă
tească valoarea lacătului 
la Asociația de locatari 
139, cu o chitanță fiscală. 
Iar ziarul dv. să publice 
numele și prenumele lor 
pentru a învăța ce-i res
pectul față de om șl bu
nurile acestuia.

AUREL TEU ȘAN, 
str. 22 Decembrie, 

bl. 42, se. •, et. 2, ap. 28, 
Deva

N.N. Așteptăm răspunsul 
Direcției Județene de Te
lecomunicații Hunedoara la 
cele reclamate de dl. Teu- 
șan, a cărui scrisoare am 
reprodus-o mai sus.

Posta rubricii
I

Nimeni nu trebuie să-și 
facă griji din această cau 
ză. Cel puțin aceasta este 
opinia dlui ing. Gheorghe 
Oprea, director de marke
ting în cadrul FTDEE (fost 
FRE) Hunedoara — Deva. 
După cum se știe, printr-un 
ordin al conducerii RENEL 
toți beneficiarii acestei re
gii vor primi niște fișe de 
Înregistrare a consumurilor 
de energie electrică, unde 
vor fi trecute rezultatele 
citirii contorului electric de 
către fiecare consumator tn 
parte. Pe baza acestor ci- 
tiri fiecare abonat ar tre
bui să ia drumul filialei lo
cale de distribuție a ener
giei electrice pentru a plă
ti curentul consumat. L-am 
întrebat pe dl Oprea: cam 
cât de lungă crede că va 
fi coada care se va forma 
tn prima lună la casieria 
filialei?

Interlocutorul a precizat, 
dezamorsând teama consu
matorilor de electricitate, 
că citirea și încasarea cu
rentului electric se va în
scrie în aceeași procedură 
ca și până acum. Fișele de 
notare a consumurilor, ca. 
re vor fi duse beneficiari
lor, de către cititoarele 
RENEL, au un caracter de 
autocontrol al consumuri
lor, cifrele înscrise în ele 
luându-se ca bază de cal
cul doar în cazul majoră
rii prețului energiei. în lo
cul consumurilor prezumate 
existente. Din cele declara
te de interlocutor am mai 
reținut că, deocamdată, in
frastructura teritorială a 
RENEL nu este adaptată 
unor încasări de proporții, 
numai în Deva, de exem
plu, numărul de abonați 
depășind 28 000. Totuși, în 
următoarele 3—4 luni,

FTDEE Deva are în vede
re trecerea la un sistem 
de facturare lunară prin 
prezumare și citire de re
gularizare la șase luni de 
zile. Acest sistem alocă sau 
prezumează un consum spe
cific fiecărui consumator 
în parte, care, lunar, prin 
Poșta Română, primește 
factura consumului prezu. 
mat pe care o achită fac
torului poștal. O dată la șa
se luni, citirea contorului 
va duce la o regularizare 
între ce s-a prezumat și ce 
s-a consumat efectiv, bene
ficiarul plătind sau, după 
caz, încasând diferența a- 
părută. Până atunci Insa, 
cei de la FTDEE ne în
deamnă la calm pentru că 
cititoarele — încasatoare 
RENEL nu vor dispărea, 
prin recentul ordin, din 
viața noastră. (A.S.)

Aveți dreptate și dumneata
si... dumneata

I Di Eugen Juc din Deva 
^str. N. Bălcescu, bl. 15, 
ap. 50) are tenul închis la 
culoare, dar nu cine știe ce, 
fi nu-i este rușine să spu
nă că este țigan. A venit 
Intr-o zi la redacție și a 
Bis că are de reclamat o 
întâmplare.

— Am fost azi-diminea- 
cu un prieten la unita

tea „Mini-Expres Montana" 
din hala centrală a pie
ței din centrul DeVei și am 
cerut două cafele — a în
ceput dl E.J. Doamna de 
la tejghea mi-a zis: „Nu-i 
servesc pe țigani".

— Chiar așa?
— Chiar. Am întrebat-o 

de ce. Acuma vreau să vă 
spun că asemenea treabă 
am pățit aici și anul tre
cut și m-am plâns la zia
rul „Actual", care a scris 
despre ea.

Am luat legătura cu dl 
Mihai Rudcanu, directorul 
Oficiului pentru Protecția 
Consumatorului, Instituția 
abilitată să intervină în si
tuații de genul celei de 
mai sus. Dumnealui ne-a 
promis că va trimite pe ci
neva la fața locului și a 
făcut-o. Ne-a sunat a doua 
zi la redacție dl Costel Ra
du.

— Am fost la magazinul 
„Mini-Expres Montana" — 
ne-a spus dl inspector — 
și am stat de vorbă cu dna 
Maria Susan, patroana a- 
sociației familiale cu nu
mele respectiv. Dânsa a re
cunoscut că a refuzat să-l 
servească pe dl Juc.

— De ce?
— 'X'cea că are mari ne

cazuri cu țiganii. Nu cu 
toți, dar cu multi dintre el.

— Ce fel?
— Sunt gălăgioși, fac mi

zerie, plimbă cafelele prin 
toată hala. Se ceartă. A a- 
peiat adeseori la poliție 
pentru a potoli scandaluri
le1- provocate de ei.

— Care este părerea 
d-voastră, în cazul ce vi 
l-am semnalat? Patroana a 
procedat corect?

— Nu. Unitatea dumnea
ei fiind de categoria a tre
ia, are obligația să ser
vească pe toată lumea.

— Adică, dacă eu, să zi
cem, sunt comerciant, nu 
am dreptul să nu-1 servesc 
pe unul ce — să presupu
nem din nou — mi-e duș
man?

— Nu. Conform Legii ca
re se referă la protecția 
consumatorului, acest gest 
este un abuz care se sanc
ționează.

— Ați sancționat-o pe 
dna Susan?

— Am avertizat-o. Dacă 
va repeta gestul respectiv, 
este pasibilă de amendă. 
I-am spus că, dacă vrea 
să facă o selecție a clien- 
ților, trebuie să-și ridice U- 
nitatea la categoria I.

Stând drept și judecând 
tot așa, considerăm — vor
ba Rabinului din Bârlad 
— că și o parte și cealaltă 
au dreptate. Dar nu putem 
să ignorăm realitatea că u- 
nii dintre țigani prea abu 
zează de democrație. Ade
vărul este că dacă vrei să 
fii respectat, ești dator să 
respecți.

TRAIAN BONDOR

vă aprobăm, deoarece tn 
numărul 1852, din 36 mai- 
tie a.c., în pagina „Dura 
lex, aed lex", e apărut 
articolul „Asociațiile de 
proprietari", din ire pu
teți afla despre câteva re
glementări legate de con
stituirea și funcționarea a- 
sociațiilor de proprietari, 
conținute de Legea 114/ 
199” sau Legea Locuinței.

Urmăriți deci ziarul nos
tru înainte de a face afir
mații de care nu sunteți 
sigur.

Problemele Bradului în direct 
la Radio Timișoara

Consecvent principiilor 
de informare obiectivă și 
direct de la sursă a ascul
tătorilor, postul de radio 
Timișoara va realiza mâi
ne, joi, 8 mal, o emisiune 
de la Primăria municipiu
lui Brad.

Emisiunea „Ora fierbin
te a dimineții* având ca 
temă „în direct — autori
tatea publică locală" se va 
difuza între orele 9,00— 
10,00. iar invitatul realiza
torului Marius Pentelescu 
va fi viceprimarul munici

piului Brad, Mihai Costi- 
na. Ascultătorii postului de 
radio Timișoara pot adre- 
sa întrebări referitoare ta 
problemele comunității. In 
direct, la numărul de tele
fon 650880, pe toată dura
ta emisiunii. (S.B.)

■T—------------------------T—r—« T-

Ce trebuie să știm despre droguri
Una din marile tentații 

ale vremurilor pe care le 
trăim o reprezintă drogul.

Drogurile (stupefiante
le) sunt substanțe care, 
fiind absorbite de un or
ganism viu, ti modifică 
una sau mai multe funcții 
importante, dând senzația 
de plăcere, stare de calm, 
o stare de uitare sau de 
visare, cu alte cuvinte o 
evadare din mediul obiș
nuit și intrarea In „para- 
disele artificiale".

Acestea pot fi orice sub
stanțe, de la țigări și al
cool până Ia heroină.

Efectele acestor droguri 
variază In funcție de mo
dul de utilizare și de per
soanele care le consumă.

Ele contribuie la de

gradarea fizică și psihică 
a oamenilor care le folo
sesc (tulburări grave ale 
activității mentale. com
portamentului în general). 

Folosirea acestora din 
curiozitate creează plăce
rea de a le administra in 
continuare și de aici pe
ricolele de a depinde de 
ele.

Efectele negative ale 
consumului de droguri 
sunt multiple: schimbări 
bruște de comportament, 
agresivitate, Insomnii, să
vârșirea unor acte anti
sociale, iar o supradoză 
folosită poate duce La in
conștiență sau chiar la 
moarte.

Legislația română in

terzice deținerea sau orice 
operațiune privind circu
lația produselor ori sub
stanțelor stupefiante sau 
toxice, cultivarea în scop 
de prelucrare a plantelor 
care conțin astfel de sub
stanțe, ori experimentarea 
produselor sau substan
țelor toxice, toate acestea 
fără drept

Având în vedere efectul 
nociv al drogurilor asu
pra organismului, reco
mandăm populației, dar 
in special tinerilor:

— Nu încercați consu
mul de droguri. întrucât 
veți deveni în mod sigur 
dependent de ele.

—• Nu intrațl în relații 
cu plasatori șl consuma

tori de droguri, Indife
rent cât de tentante sunt 
„atențiile" lor.

— Nu acceptați intra
rea în rețeaua traficanțl- 
lor de droguri orice avan
taje ați obține.

— Determinați-vă prie
tenii și cunoștințele să nu 
folosească droguri, pre- 
zentându-le pericolele la 
care se expun.

Contribuiți Ia preveni
rea, combaterea și redu
cerea delincventei legate 
de droguri, sesizând de 
îndată organele de poliție 
atunci când sunteți In po
sesia unor date referitoa
re la droguri.

Lt. coL MIRCEA NEGRU
*

Aspecte din Piața centrală a Devei. Cei mari cântăresc 
marfa, alții o estimează din ochi, iar copiii. In inocența lor, își 
manifestă iubirea pentru mielușeii și vițeii de vânzare.

Foto ANTON SOCACI

AV.W.V.V.V.V.V.
■ - • » » « » • « «
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Scandalul porcilor in 
Valea Seaca continua I
Decizia primarului mu

nicipiului Hunedoara pri
vind demolarea cotețelor 
;i cocinilor construite ile
gal in Valea Seacă a creat 
in ultimele zile mari ten
siuni in rândul celor ca
re cresc porci aici. Mai 
multe zvonuri precum că 
la începutul acestei săptă
mâni primăria din Hune
doara va organiza o vas
tă acțiune de dezinsecție 
și apoi de demolare a ,J- 
mobilelor1* construite in 
Valea Seacă a scos pe stră
zile din cartierul Înveci
nat acestei zone mai mul
te sute de persoane.

In opinia autorităților 
locale, decizia de demo
lare a construcțiilor — a 
cocinilor, cotețelor sau a 
altor împrejmuiri —, are 
la bază mai multe argu
mente. In primul rând, 
terenul pe care s-au con
struit acestea este în pro
prietate particulară, iar 
punerea in posesie a te
renurilor conform Legii 
Fondului Funciar este im- 

si bilă, intrucât acesta 
e ocupat de persoane 

care nu au nici un drept. 
Terenul aflat în discuție 
este în intravilan, iar în 
conformitate cu Planul Ur
banistic General al mu
nicipiului, aici urmează să 
se construiască locuințe. 
Condițiile de creștere a 
animalelor sunt improprii, 
fapt ce a condus, în ulti
ma perioadă de timp, la 
îmbolnăvirea a 91 de per
soane de trichineloză, fă
ră a mai adăuga că tra
tamentul acestei boli pen
tru fiecare bolnav se ri
dică ia circa un milion 
de lei.

Cu toate ca în data de 
26 martie a.c., Primăria 
Hunedoara a organizat o 
acțiune de demolare a a- 
cestor construcții, s-a a- 
juns temporar la o înțe- 
’egere pană la toamnă.

tip- când oamenii care 
resc porci în Valea Sea

că au promis că își voi 
rezolva fiecare probleme
le întrucât o parte au gră
dini, iar alții au cumpă
rat tărâțe, concentrate 
pentru creșterea animale
lor.

Apariția cazurilor de 
trichineloză pare să schim
be „înțelegerea1* din 27 
martie a.c., întrucât ris
cul contaminării de noi 
persoane este inerent.

Printr-o adresă recentă, 
Poliția Sanitară din mu
nicipiul Hunedoara a a- 
vertizat primăria asupra 
pericolului pe care-1 re
prezintă cocinile din Va
lea Seacă. Doctorul Ște
fan Repede, Șeful Poliției 
Sanitare a municipiului 
Hunedoara, spune că zona 
reprezintă un focar de in
fecție, întrucât porcii con
viețuiesc cu șobolanii, iar 
internările numai cu tri
chineloză sunt până în 
prezent de 91 de persoa
ne. Multe animale se ta
ie între blocuri, '.i con
diții total neigienice iar 
carnea nu este verificată 
din punct de vedere sani- 
tar-veterinar, ceea ce face 
ca multe persoane să fie 
contaminate atunci când 
se sacrifică un porc care 
este bolnav de trichine
loză.

Proprietarii animalelor 
susțin că este nevoie de 
înțelegere din partea pri
măriei locale pentru că 
aceste animale, pe care le 
cresc, sunt singura sursă 
de hrană pentru multe 
familii. „O parte dintre 
noi suntem în șomaj, bani 
sunt puțini, pensiile sunt 
mici, iar animalele pe ca
re le creștem in Valea 
Seacă reprezintă singura 
noastră speranță per.tru 
ziua de mâine și pentru 
a pune câte ceva pe masă 
la copii" — ne-au preci
zat majoritatea celor cu 
care am stat de vorbă.

ESTERA ȘINA 
CORNEL POENAR

I*
I
! pe 
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„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai ț 
apropiat de dumneavoastră. i

Abonamentul rămâne in continuare calea J 
cea mai avantajoasă de procurare j ziarului. | 

- > 
COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA ' 

RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5000 ț 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentulv' este evident, l 
de 11 exemplare primite gratuit pe lună, i 
față de cumpărarea cu bucata. i

NU UlTATIî REINNC’TI-VA ABONA- ț 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar ț 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto- ț 
iilor poștali să vă facă. |

FOARTE IMPORTANT 1 Abonamentele | 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și ’ 
la factorii poștali — numai cu bani în nume* 1 
rar —* iar la RODIPET Deva — prin vira- ț 
ment. Relații la telefon 21 30 07. |

rămâneți cu noii !
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S.C. SARMINTEX S.A. DEVA
str. Apuseni, nr. 1

OFERĂ spații pentru depozitare cu ram- 
pentru incărcări-descărcări, în suprafețe 
la 25—1200 m pătrați, atât la Deva, cât 
la Petroșani.
VINDE la licitație publică mobilier comer- 

I amortizat, inclusiv rafturi metalice pen- 
depozitare de mărfuri.

• MW «

cial 
tru

Relații la telefon 223320/106.

SECȚIA L5 CFR 
Deva, str. Horea, 12—14

(4885)

ANUNȚA
Pentru lucrări la linia de cale ferată, se 

închide trecerea Ia nivel din stația CFLî Deva 
capătul dinspre Simeria, eu acces la stra- 
Hărău — în data de 8. 05. 1997, intre ore- 
8—18.

da 
le

Accesul peste linia C.F. se va face pe la 
trecerea la nivel — capătul dinspre Mintia.

SOCIETATEA COMERCIALA „SIDERMET" 
SA CALAN

cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17, 
județtd Hunedoara 

Organizează concursul de selecție 
ocuparea postului

M A

de
pentru

N A G
participare

E R
sunt cele 

și Normele
pre- 
Me-

Condițiile de 
văzute de Legea nr. 66/1993 
todologice nr. 1/1994 — publicate în Moni
torul Oficial partea I, nr. 54/2. 03. 1994.

Documentația de prezentare a societății 
poate fi consultată la sediul acesteia. Candi- 
dații vor depune ofer.ele în plic închis și si
gilat, cu îndeplinirea condițiilor legale, până 
la maxim 30 de zile de la data ultimei publi
cări.

Relații suplimentare la telefon: 054/
730560, 561, interior 52.

COLEGIUL NAȚIONAL DECEBAL DEVA 

Anunță vacantă o catedră de matematică. 
Informații la secretariat, tel. 212758.

BANKCOOP S.A. SUCURSALA 
HUNEDOARA — DE\ A

Vinde la licitație publică :

— tractor, dublă tracțiune, cabină. 86 
accesorii fabricație rusească, tip 165 \ .

Licitația are 
ora 10, la sediul 

* recuperări.

Ioc în data de
Bankcoop S.A.

tel. 226292 sauInformații la
Preț pornire : 50 000 000 lei.

*

SE

CP,

9 mai 1997, 
Deva, birou

tel. 227951.

BANCA AGRICOLA SA
SUCURSALA JUDEȚEANĂ

HUNEDOARA — DEVA

Vinde la licitație :

— casă, curte 
Sulighete, nr. 148. 
58 000 000 lei.

în satși grădină, situate 
Prețul de strigare este

cu trei camere, 
Deva, str. N. Bălcescu, bloc M, ap. 
de strigare este 40 000 000 Iei.

apartament siiuat în
9. Prețul

Judecăto-Licitația va avea loc la sediul 
rici Deva, biroul executorilor judecătorești, 
la data de 14 mai 1997, ora 10.

,MHIM

....

Ifc ..IIIML IH--

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
str. 22 Decembrie, 3 7/A

Vinde la prețuri FOARTE AVANTAJOA- 
PC-uri second hand :

— Calculatoare NEC — Elveția, 286, 16 
Mhz, 1 MB RAM, HDD 20 MB, monocrom

— Calculatoare NEC — Elveția, 386, 20 
Mhz, 2 MB RAM, HDD 85 MB, monocrom

— Calculatoare IBM-PC 386, 20 
MB RAM, HDD 60 MB. VGA. color.

Se asigură 6 luni garanție ! 
OCAZIE UNICA !
SUNAȚI ACUM la telefoanele 

214718.

Mhz, 4

213915, 
(4886)

S.C. „ICSH“ S.A. HUNEDOARA 
cu sediul in municipiul Hunedoara, 

str. Constantin Bursan, nr. 8, cod poștal 2750

ORGANIZEAZĂ CONCURSUL DE

SELECȚIE A MANAGERULUI

conformitate cu prevederile Legiiin
1993 și a Normelor metodologice nr. 
ale F.P.S., în data de 16 iunie 1997,

nr. 66/ 
1/1994, 
ora 9.

I

Ofertele candidaților se vor depune in 
) plic închis, sigilat, la sediul societății cuiner- 
ț ciale, până la data de 9 iunie 1997, ora 15,30. ■ 
ț Relații suplimentare se pot obține la se- 
ț diitl societății, la telefoanele 054 - 712608 sau 
.’054-713050, interior 110 si 114, între orele 
) 7—15,30.

DIRECȚIA REGIONALA DE POȘTA 
TIMIȘOARA

Cu sediul in Timișoara, bd. Revoluției, nr. 
organizează vânzarea prin licitație publică 

deschisă a autofurgonetelor cu norme de ru
laj efectuate, la data de 23, 24, 26, 27 și 28 
mai 1997, ora 10, la sediul unității.

2,

■

ț Pentru autovehiculele preluate pe bază 
de contract de luare în gestiune pentru între- 

i ținere și reparații, conducătorii auto au drept 
? de preempțiune la cumpărare.
• Relații despre autovehicule și condițiile 
’ de participare la licitație se pot obține la 
’telefon 056/199416, sen iciul mijloace tehni- 
i ce dezvoltare.

*

t
1

*

*

*

<

i
J

i

Prețul de pornire a licitației este cel sta
bilit Ia evaluarea tehnică a autovehii ulcior 
(conform listei afișate la sediu), iar garanția 
în valoare de 10 la sută din acesta și taxa 
de participare de 30 000 lei vor fi depuse ini 
contul nostru nr. 30.1000.36.000.000. lOOă.deschis • 1 
Ia Banc Post S.A. Timișoara, până r<d ftfir- ?l 
ziu la 20. 05. 1997.

t

NUMAI PRIN M1DAL GRUP 
S.C. PANI MEX 

DEVA
Carlier Dacia, str. Romanilor, nr 10, iei. 624892.

losmd
V laje iI 
ț 1 î
) 
)

J 
(

*

Puteți avea în fiecare zi omduse 
in gospodăria dumneavoastră 

frigorifice oferite de firma noastră.

Vitrine frigorifice

Agregate ți comprcsoore

Elemente do automatizare

Freor.i ți afți agenjr

— Asigurăm montajul șt 
tipurile de instalații frigorifice 
nedoara.

frigorifici.

proatpeie, fo- 
diferuele uli-.

pentruserviciile 
drn întreg județul

toate 
Hu-

Firma noastră asigură garanția de un an 
am de funcționare.

• • ; . • • •

.,^,4 4 .Li I.L. i I 1 l.t I â.JXAAi lAMi-tia ----.—LIII 1 I I i â

și 10 ■ i
I
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VANZAR1 —

CUMPĂRĂRI ’

I • Vâncl convenabil PAL 
melaminat (orice cantita
te) ți furnire de fag și 
stejar. Deva. tel. 215602.

(4023)
• Vând tractor chine- 

.zesc 15 CP, nou, plug, 
1 disc Informații telefon
621250. dimineața. (8213)

• Vând casă, cu anexe 
gospodărești, grădină cu

; pomi, Căinelu de Sus — 
; Băița, dubă Mercedes 608, 
! 3,5 tone. Informații, Deva, 
Horea 163. tel. 218952.

(9551)
• Vând seter irlandez 

roșu, vârsta 11 luni, Hăr-
i țăgani. nr. 118, corn. Bă
lța. (4400)

• Vând apartament trei
camere, hol central, două 
băi, parchet, Orăștie, str. 
(Mureșului, bl. 14, scara 
E, etaj 2. ap. 83, telefon 
642124. (5017)

• Vând tractor U-650,
Ifron 204, combină G 12 
tn stare bună de funcțio
nare. Ohaba Strei, nr 33, 
Călan, tel. 731529, după 
ora 19. (5012)

• Vând apartament două
camere, Brad, bl. 43, sc. 
B, etaj 3, ap. 20, lângă 
autogară. (5210)

• Vând autoturism IMS,
cu motor Diesel, telefon 
731536. (5009)

• Vând lăzi stupi, Să- 
vârsin, tel. 057/557360.

(5008)
• Vând apartament două

camere Simeria, Piața U- 
nirii, bl. 5, sc. B, ap. 12, 
orele 12—19. (5007)

• Vând casă Simeria,
Șoseaua Națională, nr. 
120. (5006)

• Vând urgent aparta
ment 3 camere decoman
date. etaj 1. tel. 218534.

(5002)
• Vând casă Boz, cu a-

nexe și grădină. Informa
ții tel. 614919, după ora 
20. (5011)

• Vând 40 familii al
bine sat Hondol, nr. 140, 
familia Cazan. (ab)

• Vând autotractor Vol
vo F 12, pentru piese de 
schimb, tel. 731724, după 
ora 20. (4998)

• Vând urgdnt dubă
Citroen G 25 Diesel, în
matriculată, preț foarte 
convenabil. Simeria, infor
mații tel. 660606, între 
orele 17—21. (5Q04)

• Vând camion Gaz 5
tone sau schimb cu alt au
tovehicul, tel. 611745 sau 
615757. (5005)

■ Vând ARO 320, mo
tor Brașov, cu dubă alu
miniu de Mediaș, km 
38000. tel. 211155 și Dacia 
1310 îmbunătățită, 2900 
km (4997)
. ■ SC Agercom Impex 

SRI, Deva vinde dozator 
Cornelius, 5 capete, am
balaj 1/24 — 0,5 1. Anga
jează muncitori- necalifi
cați. Tel. 054/219300, 
230793. fax 054/225063.

(5019)
■ Vâncl mașină fabricat 

; paste făinoase, nouă, im
port Italia, preț 15000000 
ttei, utilaj fabricat sifon 
cu două picioare pentru 
îmbuteliere, preț 33000000 
lei. tel. 232196, 214972.

(4397)
• Vând Fiat Ducato- 

Diesel, 1,8 tone, izotermă: 
7800 1)M. tel. 218392.

(5016)
• Vând 25 familii albi

ne. Dehelean Joachim, 
comun-i Săvârșim satul 

Toc, nr. 93, jud. Arad.
(099555)

• Vând apartament 3
camere decomandate, 2 băi, 
zonă centrală, etaj 1, Pe
troșani Nord (Expo-Mobila), 
Informații la telefon 054/ 
542654. ' (099552)

• Vând apartament 3
camere, multiple îmbună
tățiri. Preț 45000000 lei, 
tel. 228907. (099554)

• Vând teren, 5000 m 
pătrați, zona Căprioara și 
anexe. Tel. 212678.

(099557)
• Vând TV color Philips,

Dacia 1300, taragot Timiș. 
Tel. 616366. (099556)

• Vând Saviem 7,5 to
ne, cabină Raba, stare ex
cepțională, Geoagiu, tel. 
277, familia Crainic.

(4303) 
• Vindem făină, tip 600, 
preț 2200, fără TVA, In
formații tel. 641918.

(4309)
• Vând casă în Căstău,

nr. 144. Informații Orăș
tie, tel. 647018. (4304)

• Vând Dacia 1310, 1985, 
neînmatriculată, stare ex
cepțională, tel. 660407.

(4305)
• Vând mașină înghe

țată, 3 capete, remorcă 
după ARO, neînmatricu
lată, tel. 642760. (4306)

• Vând teren intravilan, 
zona Orăștie, 5800 mp. In
formații tel. 641200.

(4307)
• Vând Peugeot 305 Die

sel, fabricație 1979, 2300 
DM, negociabil. Orăștie, 
tel. 647532. (4308)

• Vând teren arabil vi
zavi de cabana Cerbul, Po
dele. Tei. 650958. (4091)

• Vând Dacia 1300 ți 
1310, Ungaria, cu talon, 
eventual recarosare. Ha
țeg. str. Florilor, nr. 9.

(9335)
• Vând casă ți teren,

3500 mp, comuna Băcia, 
nr. 98. (4228)

• Vând SRL înființată
în 1991, cu profil proiec
tare, informatică, construc- 
ții-instalații, comerț, trans
port. Informații telefon 
714363. (4227)

• Vând casă în Răcăș- 
tie, nr. 15, Hunedoara. In
formații tel. 714363.

(4227)
• vând Opel Record; E

1800 cmc, neînmatriculat, 
și computer Nixdorf, blo
cat. Tel. 714273. (4222)

• Societate comercială 
vinde făină albă, de ca
litate superioară, făină nea
gră, târâte. Tel. 717431.

(4223)
• Vând armă vânătoare 

ZB, calibrul 12, comuna 
Cerbăl, sat Socet, nr. 24.

(4226)
• Vând apartament 2 

camere, decomandate, etaj 
3, zonă centrală. Telefon 
611049. între orele 16—22.

(5014)

DIVERSE
• Managerul societății 

comerciale „Devii" S.Ă. 
Deva convoacă adunarea 
generală extraordinară a 
acționarilor la data de 20 
mal 1997, ora 10, la se
diul societății pentru toți 
acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la 
sfârșitul zilei dc 31. III. 
1997. A doua convocare în 
data de 3. VI. 1997, ora 
10, în același loc, în 
cazul neîntrunirii cvoru
mului la prima adunare. 
Informații la tel. 221015.

(4963)
• Managerul SO Ardea

lul SA Deva convoacă n-

dunarea generală a acțio
narilor la 14. 05. 1997, ora 
9, la sediul societății. pen
tru toți acționarii înregis
trați în Registru la 31. 03. 
1997. IMPORTANT: Dacă 
la prima convocare nu sc 
îndeplinesc condițiile de 
validare, adunarea se va 
ține în 29. 05. 1997. In
formații suplimentare la 
tel. 054/219540. (4391)

• Direcția de Telecomu
nicații Hunedoara vinde 
la licitație materiale și 
mijloace fixe din demo
lări. Licitația va avea loc 
în data de 9, 10, 11 iunie 
1997, la Vata Băi și in 19 
și 20 iunie 1997, la Deva. 
Lista cu materiale va fi 
afișată la sediul Direcției 
Tc. Deva și Baza Vața 
Băi. Informații la telefon 
230229,204191. (099553)

• S.G. HERBA S.A. De
va, str. Aurel Vlaîcu,' hr. 
25, vinde la licitație, în 
ziua de 16 mal 1997, ora 9, 
trei tractoare U 650, ca
sate. Tractoarele pot fi 
văzute la fermele Orăștie, 
Pui și Simeria, până în 
data de 15 mai. Licitația 
are loc la sediul societă
ții din Deva, informații 
telefon 216055. (4398)

• Societatea Comercială 
Avram Iancu SA Brad, 
județul Hunedoara, str. In
dependenței, nr. 1, organi
zează la data de 26 mal 
1997, ora 10, la sediul so
cietății, licitație pentru 
întocmirea raportului de 
evaluare în scopul vânză
rii unor magazine. Infor
mații suplimentare la tel. 
054/651826, sau la sediu.

(4092)
• Cu autorizația 10287/ 

17 martie 1995, eliberată 
dc Consiliul Județean Hu
nedoara, a luat ființă A- 
sociația Familială Victoria, 
reprezentată de Cozmo’u 
Viorica, cu obiect de ac
tivitate de comerț. (5003)

• SG Rumati ’Servcom 
SRL Hunedoara, str. Ră- 
căștie, anunță că a depus 
la APM Deva documenta
ție pentru obținerea au

s.c. CUVÂNTUL 
LIBER S.A

■ l’RIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat in incinta S.G. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04 I»

VINDE EN GROS
BIBORȚENI, 1,5 1 l’ET.Apă minerală 

Bere 
— REGUN 
— SILVA 
Vodcă — 33 
Rom 32 

Hârtie igienică.
PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE J 

5 PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul < 
I; liber" din DEVA (lângă „Comtim" si în „Mi-^ 
■Ecro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia), BRADS 
Șfla sediul S.G. „Mercur"), ORĂȘTIE (lângă t 
S „Palia"), HaTEC (secția foto) 5

SE AFLA ÎN VANZAREi 5
• Imprimate pentru preschimbarea ’per- ț

emiselor de conducere atift J
• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri

b • brichetef • timbre poștale
; • plicurij în aceste unități funcționează AGENȚII î’
>PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DES* 
țMICA ȘI MARE PUBLICITATE.

grade 
grade

•I

•i 
■i

Participarea sa face pe baza certificatului de ac
ționar sau procură specială, conform modelului pu
blicat în Monitorul Oficial nr. 176/1996 și Buletinul 
de Identitate. (Faci).

M
I

torizației de mediu. Su
gestii și reclamații se de
pun la APM. Deva, în ter
men de 30 de zile de la 
data publicării anunțului 

(5020)

OFERTE 
DE SERVICII

• Angajăm bucătari .
specializați în restauran
te, 641918. (4296)

■ Efectuăm transport cu 
camion acoperit, 7,5 tone, 
2000 lei/km. Achiziționăm 
hârtie, 175 lei/kg. Infor
mații tel. 226149. (5025)

• ©fer serviciu șofer
profesionist, indiferent de 
durata programului, tel. 
731447. (5018;

• Firmă producătoare de
bibelouri porțelan anga
jează personal muncitor 
cu îndemânare șl aptitu
dini. Tel. firmă 233110 
acasă 620178.' (4387)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de

călătorie și carnet de stu
dent, pe numele Apătă- 
chtoaie Lăcrămioara. Le 
declar nule. (4229)

• Pierdut legitimație ne
văzător, pe numele Ghlță 
Ana. O declar nulă.
• Pierdut pașaport, pe nu

mele Badea Aurica, elibe
rat de Inspectoratul de 
Poliție al Județului Hu
nedoara. Se declară nul. 

(5022)
• Pierdut pașaport, pe 

numele Pascu Gheorghe, 
eliberat de Inspectoratul 
de Poliție al Județului Hu
nedoara. Se declară nul.

(4996)
• Pierdut ștampile ro

tunde și dreptunghiulare 
aparținând SG Autoserv 
Impex Fior SRL Deva șl 
SG Floris Auto SRL De
va. Se declară nule. (8502)

ÎNCHIRIERI

• închiriez garsonieră 
mobilată. Informații tel. 
216074, după ora 16. (4399)

a
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OLTCHIM SI ALCEDO 
VĂ RECOMANDĂ

Anual plerdtțl o parte din recolto 

din cauza .buruienilor! Evitat) 

pierderile prin simpla stropite a 

culturilor de cereale pâioose cu 

OLTISAN. Voii scâpo de toate 

buruienile, iar culturile de grîu, 

secară sau orz vot crește 

sănătoasa în voie. OLTISAN. va 

scapă de buruieni $1 vă mărește 

productivitatea.

Comandați acum OLTISAN lat 
LLCEDOS.R.L, diihtbuiio» ol OlTCHIMS.A.si«1 
eloi mai împoriahji production d« piîlicid» din Ium4 

A LCEDO 
miEÎENUL'JECOLTELOR SĂNÂlOASt

&

CONSIM DEVA
Piața Victoriei, 2/1 (IPH)

VA ©FERA

• 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 
in grup, interne și internaționale.

Telefon 23 OG 90.

Echipa manageriala a

SOCIETĂȚII COMERCIALE „VINALCOOL" S.A.

DEVA

Convoacă ia data de T5. V. 1997, ora 10, în sala 
de ședință a FEDERALCOOP HUNEDOARA — DEVA, 
strada 1 Decembrie, nr. 14, Adunarea Generală extra, 
ordinară a acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați 
la Registrul Acționarilor la finele zilei de 10. V. 1997, 

!cu următoarea ORDINE DE Zii

1) . Raportul de gestiune pe anul 1997 ; 2) Raportul 
comisiei de cenzori ; 3) Aprobarea bilanțului contabil, 
al contului de profit și pierdere și repartizarea profi
tului pe anul 1996; 4) Aprobarea bugetului do venituri 
și cheltuieli pe ar,ul 1997 ; 5) Modificarea Statutului
Societății ; 6) Alegerea Consiliului de administrație 
și a cenzorilo ; 7) Diverse.

începând cu data de 10.V. 1997 documentele și 
materialele informative referitoare la problemele inclu
se în Ordinea de zi sc po* consulta la sediul Societă
ții Comerciale „VINALCOOL" S.A. DEVA, din strada 
Andrei Șaguna, nr. 1, tel. 627798, 216545, contra cost
— 20.000 Ici. Formularele de procuri speciale se pot 
obține de la adresa de mai sus.

Tn cazul în care nu se vor întruni condițiile de re. 
prezentare prevăzute de lege, a doua adunare ge
nerală va avea loc la data de 29. V. 1997, în același 
loc și la aceeași oră.

LTORH
Oltchim, in colabarat ca 

specialiști din Elveția, a creat 

un erbicid deosebit de eficient 

penirc culturile do ' 

cereule păloase.

Produsul combate buruienile, 

asigurind in același timp o 

creștere a productivității 

cu două tone la hectar.

i

Iff®*’

fel: 01.321.19.86
056.14.58.97
056.31.16.02
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