
Au lisl reținuți de poliție, pentru cercetări, directorul 
general al SC „ICSH SA și alte trei persoane

Organele de poliție au 
reținut și urmează a-i 
prezenta Parchetului pen
tru emiterea mandatului 
de arestare preventivă pe:

VASILE EMIL HATE 
GAN — director general 
al S.C. „I.CIS.H." S,A., 
IOAN SȚÂNESCU și I-

LIE PITIC, maiștri și 
ELENA ALIMI’ESG, lu
crător comercial la a- 
cecași unitate.

Cei patru și-au însușit 
din incinta societății co
merciale — ale cărei in
terese economice aveau 
datoria să le apere, de

oarece de acolo încasau 
salarii — laminate de 
oțel do diferite profile, 
în valoare de 29,5 mili
oane de lei, pe care in- 
tenționau să Ie transporte 
Ia S.G. „Silvamor**  S.R.L. 
Sebeș. Ca act de însoțire a

mărfii prezentau o dis
poziție de livrare falsă, 
completată și emisă de 
Elena Alimpesc.

Știrea ne-a fost trans
misă ieri, 7 mai, de către 
Inspectoratul Poliției Ju
dețene.

CUVÂNTUL
LIBER
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AVOCATUL MINERILOR
Rândurile de față ne-au 

fost inspirate de o foarte 
scurtă „declarație politică" 
sosită la redacție, prin 
fax, de la parlamentarul 
Tlberiu Vladislav, chestor 
al Senatului României. 
Pentru cei care au uitat, 
reamintim că dl. profesor 
Tiberiu Vladislav, de Ia 
Universitatea Tehnică Pe
troșani, a fost senator 
PNȚCD de Hunedoara în 
legislatura trecută. Tn vir
tutea acestei funcții a 
vârșit unele abuzuri, 
atâția parlamentari, 
vernanți, alți oameni 
funcții, a intrat în i 
filet cu colegii de partid 
și cu conducerea acestuia, 
ceea ce i-a adus exclude
rea din PNȚCD.

Perseverent, dl. Tiberlu 
Vladislav a sărit in mi
nuscula grupare a dlui 
Niculac Cervcni (PNL-GD), 
a candidat pe listele a- 
cestuia in alegerile din 
noiembrie 1997 și a ob
ținut un post de senator 
în județul Bacău. Având,

probabil, uneori, rcmușcări 
că și-a trădat electoratul 
din Valea Jiului (dar sco
pul scuză mijloacele, nu? 
— n.n.), dl. senator își 
întoarce din când în când

Ne vedem obligați să 
comentăm puțin. In pri
mul rând că dl. senator, 
devenit și avocat al mi
nerilor, nu are dreptate, 
deoarece nu mai cunoaște un șo- 

— de 
mină, 
de la 
reali-

1 să- 
ca 

gu- 
cu 

con-

gândul spre locuitorii din 
marele bazin carbonifer. 
In depeșa despre care a- 
mințeam la începutul a- 
cestui articol, pe dl. Ti- 
beriu Vladislav l-a apucat 
mila de ortacii lui Miron 
Cozma, drept pentru care 
scrie: „Minigreva mineri
lor din Valea Jiului s-a 
declanșat nu atât prin 
faptul că nu 11 s-au acor
dat prime de sărbători, 
cât mai ales pentru că 
cei care le sunt datori 
(de exemplu cazul RENEL), 
cu datorii de miliarde, 
primesc prime duble, ba 
chiar triple față de 
ceștia".

a-

realitățile din Valea Ji
ului. E și greu să afli de 
la alegătorii din județul 
Bacău ce se petrece zilnio 
în județul Hunedoara. 
Apoi îl culpabilizează pe 
cei de la RENEL pentru 
că iau prime mai mari 
de 2—3 ori decât minerii. 
Nu-i apărăm în vreun 
fel pe energeticienl. Nu 
suntem de acord câtuși 
de puțin' eu privilegiile 
lor — mult mai 
decât primele de 
și de Grăciun — 
cu ale celor din minerit, 
din telecomunicații, 
ROMGAZ, din alte 
toare de activitate,
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Organizează cursuri de calificare — reca
ll licăre pentru șo.aeri în următoarele îeserii:

a) tider — lencuitor;
b) zugrav — vopsitor;
c) finisor — finisaje uscate;
ci) instalator sanitare
După 

angajați
minată, în

Pentru 
:J|ionatc ți

Informații ți înscrieri se pol lua ae la Direcjia Ge
nerală de Muncă ți Protecție Socială Hunedoara —- 

va, Serviciul calificări — recalificări șomeri, (O.P.)

multe
Paște 

șl nici

din
sec- 
aicl

Primăvară, primenire, 
înfrumusețare

Gu toate că după calen
dar primăvara a „venit" 
de mult, vremea capricioa
să a lunii aprilie n-a fa
vorizat obișnuitele acțiuni 
de primenire a cartiere-

Dacia șl Republicii din 
Hunedoara am văzut per
soane, în obișnuita vesti
mentație portocalie de la 
salubritate, măturând și 
adunând praful și resturile

‘^Y^Uh'Sfert devest |
A pentru

■Mgirwrjw >t a .mi mwfeCtfw i'a.

’’VIAȚĂ PE PĂMÂNT”

lor și străzilor, a zonelor 
verzi. Au fost însă sufi
ciente doar 2—3 zile cu 
soare pentru ca să se iasă 
din „hibernare", să se fa
că ordine șj curățenie atât 
în propriile case, grădini 
și curți, cât și pe străzi și 
trotuare.

în prima zi a acestei 
săptămâni am efectuat un 
raid în două mari munici
pii ale județului — Hune
doara și Deva, spre a ve 
dea concret cum arată 
parcurile, arterele de cir
culație, dar și cartierele 
mărginașe.

încă la primele ore ale 
dimineții, pe bulevardele

în cărucioare mobile. Cu
rat era și bulevardul Tra
ian.

La poarta principală a 
S.G. „Siderurgica” am vă
zut covoare de panseluțe 
viu colorate. încadrate 
verdele crud al ierbii 
imagine ce vorbește de 
sine despre hărnicie 
participare la crearea fru
mosului. In contrast, de-a 
lungul albiei râului Gerna, 
se

de

la 
?i

pot vedea tot felul de

EST ERA SÎNA, 
CORNEL POENAR

(Continuare în pag a 3-a)

Spre atingerea 
performanței in industria extractivă

• La expoziția internațională de echipamente și 
tehnologii pentru industria extractivă care este or
ganizată la Sala sporturilor din Deva sunt prezente 
58 de firme de profil. Aici au fost organizate 36 de 
standuri proprii și 
In cadrul expoziției 
de tradiție — din 
Ungaria, Germania 
șl alte 17 firme prin reprezentanți • Restructurarea 
și eficiența — cerințe esențiale pentru activitatea dint 
domeniul industriei extractive.

22 indirecte (prin colaborări) • 
participă direct 8 firme străine 
Franța, Suedia, Finlanda, SUA, 
și Marca Britanic — precum

cu ale parlamentarilor, 
care-șl taie felii de legi 
după bunul plac. Pentru 
că, hai să discutăm la 
concret, pe ce considerente 
o dactilografă sau 
fer — de exemplu 
la RENEL, de Ia 
de la telefoane, 
ROMGAZ, de la...
zează venituri salariale de 
două-treî ori mal mari 
decât o dactilografă ori 
un șofer de la spital, de 
la construcții, de la pri
mărie, de la...

A, considerentele
știm. Sunt diferite sporuri 
și prime stabilite prin în
țelegerea sindicatelor și a 
consiliilor de administrație 
și stipulate generos 
contractele colective 
muncă — privilegii 
care beneficiază 
lumea și nu doar 
riații din sectoarele

în 
de 
de 

toată 
sala-

cu

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
*.

Cu prilejul deschiderii 
oficiale a expoziției Rom 
min ’97, care este o 
nifestare unică 
gen organizată 
noastră, dl. Mărgărit Slă 
voacă, director general 
Ministerul Industriilor 
Comerțului, a subliniat, 
lângă însemnătatea 
care o prezintă expoziția, 
principalele coordonate ale 
mineritului românesc 
perioada următoare, 
context, a relevat, printre 
altele, necesitatea abordării 
problemelor mineritului 
într-o concepție nouă, în 
condițiile economiei de 
piață fiind foarte impor
tant ca, pe baza unui pro
gram concret, în mineritul 
țării noastre să aibă loc 
o reală restructurare, vi
zând, în esență, o eficiență

ma 
de acest 
în țara

ridicată și în acest sector 
de bază al industriei. Pen
tru a atinge performanța 
și în acest domeniu, o 
componentă 
însemnătate o reprezintă 
introducerea tehnicii și a 
tehnologiilor : îoderne în

de primii

la
Și

pe ' industria extractivă, actuala 
pe

în 
In

ediție — cea de-a treia 
— a expoziției constituind 
un bun prilej de întâlnire 
a specialiștilor și a oame
nilor de afaceri pentru 
a lua contact direct cu 
noutățile de ultimă oră 
existente în privința echi
pamentelor și tehnologiilor 
specifice n tustriei extrac
tive. Interesul este cu a- 
tât mai mare, dacă avem

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. o 4-a)

Ajutor pentru cei mai vulnerabili"
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w
începând de anul tre

cut, luna mai este decla
rată prin Legea 139/1995 
„buna Grucii Roșii Ro
mâne", care debutează cu 
sărbătorirea Zilei Mon
diale a Crucii Roșii ~i 
Semilunii Roșii, la 8 Mai- 
Ga șl în anul preceden 
Ziua Mondială a Cruci*  
Roșii și Semilunii Roșii 
nu are o temă anume, 
prestabilită pentru toate 
societățile naționale, ci 
numai o idee și un afiș 
comun. Acesta înfățișează 
privirea tristă a unul om 
aflat într-un moment greu 
al existenței. Un om care 
are nevoie de ajutor. 
Asemenea oameni, aflațl 
Ia o răspântie a vieții, 
sunt numiți persoane vul-

nerabile. Ei se află în 
situații de risc, neavând 
resurse personale, fami
liale, comunitare sau pu-

nă în care Grucca Roșie 
Română își propune creș 
terea resurselor sale pen
tru dezvoltarea asistenței

8 MAI — ZIUA MONDIALA A CRUCII ROȘII 
ȘI SEMILUNII ROȘII

război, a minorilor din 
familiile care trăiesc din 
ajutoare sociale. Aceste 
persoane. în număr din 
ce în ce mai mare, tre
buie identificate și spri
jinite, fie prin asistență 
materială directă, fie prin 
combinarea acesteia cu 

servicii de sprijin emoțional 
și psihic. A-i ajuta presu
pune însă și a avea re 
sursele materiale, finan
ciare și umane pentru a 
interveni. 8 Mal este un 
excepțional moment de 
sensibilizare a tuturor 
celor în măsură să spri
jine acțiunea umanitară 
a Grucii Roșii Române

termice.
acestor cursuri, absolvenții vor 
de muncă pe perioadă nedeler- 
ASAR CONSTRUCT S.R.L DEVA, 
zugrav — vopsitor pot fi selec*

sp-:citii 1- oeneficiul oa 
manilor a ăjiți. Avem 
în vedere, în primul 
rând, continuarea acțiu 
nilor de sprijinire a si- 
nistraților (în urma I- 
nundațillor de la sfârși 
tul lunii aprilie, ajutora
rea copiilor orfani sau 
părăsiți de părinți, a bă 
trânilor bolnavi și fără 
familie, a invalizilor de

terminarea 
cu contract 
cadrul S.C. 
meseria de 
femei.

>

existență 
sănătat; 

Misiunea 
Semilunii 

a-i

blice care să i asigure 
un minim de 
șl o stare de 

corespunzătoare.
Grucii Roșii șl
Roșii este aceea de 
ajuta.

Ziua de 8 Mai prile
juiește lansarea unul sem
nal către societatea ro
mânească, în această lu- [Continuare în pa^ a 2-a)

.4.—
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Vrea restituirea 
banilor

Din Călan, dl. Nicolae 
Pilly ne scrie solicitându-ne 
să-l sfătuim într o proble
mă căreia nu_i poate găsi 
operativ soluționarea. De 
fapt soluție există, dar re. 
zolvarea trenează din mo. 
tive, posibil obiective, dar 
pe care dl. Pilly le consi . 
deră subiective. In esență 
problema este următoarea: 
cititorul nostru s-a retras,

de trei ani; cotizațiile ne
reclamate în acest termen 
rămân venit al casei" — 
l-a nemulțumit profund. 
Dl. Pilly crede că preșe
dintele confundă cuvântul 
„prescriere" cu „restituire", 
de vreme ce i-a precizat 
că banii se restituie în 
termen de până la 3 ani.

Amânarea acestor plăț1 
poate fi mai curând im-

I
*

I w 
I
I
*

I 
I * 
I

t 
I 

Hampshire-Analia ■
„Genți a na" în Se fură animalele

SCRISOARE COMENTATA

Grupul folcloric „Gen
țiana" din Petroșani 
este prezent în perioada 
4—11 mai la Festivalul 
Internațional de Folclor 
din Hampshire — An
glia.

La Festival participă 
8 țări din Europa, a iar 
concertele vor avea loc 
în aer liber sau în săli 
de spectacole, după caz.

Grupul folcloric „Gen
țiana" va prezenta un ! 
program de dansuri și | 
cântece ale momârlanilor J 
din zona Văii Jiului. | 
De remarcat este faptul J 
că membrii grupului care I 
fac deplasarea au Z 
vârste cuprinse între 13 1 
și 16 ani.

SORIN BLADA
I

Premergător sărbători
lor de Paști in zonele De
vei și Simeriei, in special, 
mai ales de la unele ferme 
specializate, s-au semnalat 
o serie de cazuri de furt 
de animale. Hoții de ani
male au furat nu mai 
puțin de 17 porci Intr-o 
singură noapte de la una 
din ferme, iar de la fer
ma cu capital de stat au

fost furate cinci taurine 
(tineret și adulte). Cum 
hoții s-au cam înmulțit 
este cazul ca, pe de o 
parte, proprietarii să la 
măsuri de pază, ia» pe 
de alta, pot da o mină 
de ajutor și organele de 
ordine care prin con
troalele, mai ales de 
noapte, îi pot depista pe 
răufăcători. (N.T.)

începând cu 1 ianuarie 
ac., din C.A.R.P. Călan, 
s' licitând restituirea sumei 
constituite din cotizații 
lunare. Dar nici până la 
mijlocul lui aprilie nu-și 
primise banii, deși nu are 
nici un fel de datorii față 

achitându.și 
bănești în

de C.A.R.P., 
toate obligațiile 
decembrie 1996.

Funcționarele 
Ajutor Reciproc 
narilor Călan i-au spus ba 
că nu s-au întocmit for
malitățile necesare, ba că 
alții așteaptă de un an 
să-și primească banii. Așa 
că s-a adresat dlui Pre- 
cup Geza, președintele 
C.A.R.P. Insă răspunsul 
primit șl mai ales felul 
în care președintele înțe
lege o prevedere a statu- 
tuldl — „Dreptul de a 
pretinde restituirea cotiza
țiilor se prescrie în termen

deCasei 
a Pensio-

pusă de solicitările bănești 
care depășesc posibilitățile 
materiale ale C.A.R.P. de
cât de o greșită înțelegere 
a termenilor prevederilor 
statutare. Ideal ar fi să nu 
se ajungă la asemenea situa
ții, acum când viața e așa 
de scumpă, prețurile cresc 
mereu și valoarea banilor 
scade.

Dacă la început dl. Pilly 
ne cere un sfat, în finalul 
scrisorii se răzgândește șl 
întreabă „cine poate sâ 
învețe și să convingă" pe 
dl. președinte ca să-i resti
tuie banii. Credem că pre. 
zencarea problemei care 1 
nemulțumește este o ple
doarie în favoarea dum
nealui și un argument care 
să convingă C.A.R.P. Că
lan să urgenteze restitui
rea sumei reclamate.

Ajutor pentru cei mai vulnerabili
(Urmare din pag. 1) LUNA CRUCII ROȘII 

ROMÂNE
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fie prin donații, fie prin 
participarea concretă la 
acțiunile sociale.

Intr-o lume de profunde 
transformări, schimbarea 
mentalității față de cel 
care suferă este un semn 
de reîntoarcere la va
loarea tradițională a so
lidarității umane. Mesajul 
Crucii Roșii Române este 
inspirat de cuvintele fon
datorului Mișcării Inter
naționale de Cruce Roșie 
și Semilună Roșie — 
Henry Dunant — 
totii suntem frați" 
BIROUL FILIALEI JUDEȚENE 

DE CRUCE ROSIE
HUNEDOARA — DEVA

„Cu

Preocupările membrilor 
și voluntarilor de spriji
nire a celor mai vulne
rabili se vor concretiza 
în Luna Crucii Roșii Ro
mâne printro serie de 
activități specifice. Din 
programul de activități 
dedicat acestei luni, pus 
la dispoziție de Filiala 
de Cruce Roșie a jude
țului, am reținut câteva. 
Astfel un număr de 85 
de familii sinistrate din 
localitățile Brad, 
Cărăstău, Ribița 
andrei vor primi 
Tot alimente se

Crișcior 
și Sânt- 
alimente. 
vor dis-

tribui altor 15 familii cu 
mulți copii, aflate în evi
dența filialei. Instituțiile 
culturale și sportive vor 
percepe în această lună 
tarife suplimentare de 
200 lei la manifestările 
organizate, în acest sens 
prin subfiliale difttzăndu- 
li-se timbre (fondurile ob
ținute au tot scop urna, 
nitar). O expoziție cu ma
teriale de propagandă șl 
una de desene cu tema 
„Ajutor, pentru cei mai 
vulnerabili" se vor realiza 
Ia nivelul filialei.

Tot în Luna
Roșii Române în 
se vor desfășura 
zonale și județeană 
concursului

Crucii 
județ 
fazele 

ale 
„Sanitarii

pricepuți“; o delegație de 
tineri hunedoreni va par
ticipa la tabăra interna
țională organizată la Do- 
naueschingen — Landul 
Baden (Germania). In pe
rioada 5—9 mai la Cin- 
ciș are loc seminarul 
„Optimizarea muncii de 
Cruce Roșie la filiale și 
subfiliale", realizat în co
laborare cu Crucea Roșie 
a Landului Baden — 
Freiburg, cu participa
rea activului voluntar din 
Hunedoara, Alba și Cluj. 
Iar în zilele de 7—12 
mai o delegație hunedo- 
reană participă la schim
bul de experiență inter
national organizat la Vac 
(Ungaria) de Crucea Ro
șie Donaueschingen.

JOI 8 MAI

AVOCATUL CrirF)
(Urmare din pag. I)

generează 
convulsii 
că ele 

curând,

.-ondiții grele de muncă
— subteran, înălțime, me 
dii toxice, locuri pericu
loase etc. Sunt „moșteniri", 
amplificate după decem
brie 1989. care adâncesc 
discrepanțele salariale din
tre n-ulte categorii profe
sionale și care 
nemulțumiri și 
sociale. Probabil 
vor fi corectate
așa cum este normal într-o 
tară democrată, câștigul 
venind numai din muncă
— după cantitatea, cali
tatea. condițiile și eficiența 

1 i.
Și să ne mai întoarcem 

o dată la afirmațiile dlui 
senator Tiberiu Vladislav, 
care spunea că RENEL 
are datorii la mineri de 
miliarde de lei. Din nou 
nu le luăm apărarea e- 
nergeticienilor. Au datorii 
mari, au și de încasat 
mult, lucrează cu banii 

contribuabililor și tocmai 
de aceea nu li s-ar cuven2 

’ atâtea privilegii. Dar mi
nerii câte datorii nu au?

Numai Ia bugetul asigu
rărilor sociale de stat. Re
gia Autonomă a Huilei 
Petroșani era debitoare, 
la 1 aprilie a.c., cu 406,796 
de miliarde de lei. Bașca 
alte datorii. Și totuși 
minerii de aici fac pre
siuni, șantaj, pentru asi
gurarea locurilor de muncă, 
a sporurilor, a primelor 
cu orice ocazie.

Cunoaștem bine, din in
terior, munca și 
minerilor din Valea 
ului. Nu sunt 
sunt frumoase, 
liniștite. Ei, 
mineri, trebuie 
mai mult, să trăiască mai 
bine. Insă pretențiile lor 
de 
de 
nul 
nu 
justificare. Iar parlamen
tarii și guvernanții trebuie 
să știe foarte bine acest 
lucru șl să gândească cele 
mai potrivite măsuri care 
se impun. Chiar renunțând 
la unele avantaje pe care 
și le-au tot ajustat în 
ultima vreme.

viața
Ji- 

ușoare, nu 
nu sunt 

minerii — 
să câștige

1

)

(
î
i
1

E

tot mai mulți bani 
la buget — din puți- 

câștig al altora — 
mai au azi nici o

6,00 România: r-a 6 fix!; 
8,20 Lancelot Link (s); 9,15 
Petrece noaptea cu mine 
(s/r); 10,00 Știri; 
Limbi străine; 11,05 
Timișoara; 12,00 Știri; 12,05 
Andrea Celeste (s/r); 12,55 
D.a.; 13,20 Memoria exi
lului românesc (r); 14,00 
Știri; 14,10 1001 audiții; 
14,35 TVR lași; 15,00 TVR 
Cluj N.; 15,40 Tradiții; 16,00 
La izvorul dorului; 
Conviețuiri; 17,00 
17,10 Europa (mag.); 17,35 
Ecclosiast '87; 18,00 Micro- 
recital; 18,15 Milenium;
18.50 Tragerile Loto; 19 00 
Căsuța cu povești; 19,05 
Lupii aerului (s); 20,00 Jur 
nai, meteo, ediție specială, 
sport; 21,00 Dr. Quinn (s);
21.50 Reflecții rutiere; 22,05 
Cu ochi'n 4 (anchetă); 22,45 
Avanpremiera la Festivalul 
„Cerbul de Aur".

10,05
TVR

16,35 
Știri;

C TVR î")
7,00 TVM: 8,30 D.a.; 9,00 

Muzica pentru toți; 10,00 
întâlnirea de la miezul nop
ții (r); 10,50 Mozaic — sa
telit; 12,00 Curcubeu; 13,10 
Detectivul din Las Angeles 
(s.'r); 14,00 Reflector (r);

14,30 D.a.; 15,00 Limbi
s» ăk < (r); 16 50 Mana (s); 
17,00 Ceaiul dc la ora 5; 
19,00 Em. în limba 
mană; 20,00 Serialul 
lelor; 20,30 Enigma 
21,05 Media-club; 
Fotbal; 23,20 Doar o 
să-ți mai spun (r);
Jazz Alive;

ger- 
seria*  

(cs); 
21,45 

vorbă 
23,30

[PRO - TVj
7, bună dimi- 
Tânăr ți ncli- 
9,45 Sport la 
Desene anima- 

Forța dra- 
11,15 Spitalul 

(s); 12,00 Be-

7,00 Ora 
neațal; 9,00 
niștit (s/r); 
minut; 10,00 
te; 10.30 
gostei (s/r); 
de urgență 
verly Hills (rj; 12,55 Ș'irile 
PRO . .............................
cui (f); 
de
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 17,30 
Hercule (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,25 Chestiunea 
zilei; 18,30 Știrile PRO TV; 
18,35 Cine este șeful? 
(s); 19,00 Știi și câștigi!; 
19,30 Știrile PRO TV; "" 
Melrose Place

TV; 13,00 Tan- 
15,00 Vânătorul 

oameni (s); 16,00

20,00 
(s); 21,00 

Doctor în Alaska (s); 21.50 
Știrile PRO TV Deva; 22,00 

Familia Bundy (s); 22,30 Viața 
ca în filme (s); 23,00 Știrile 
PRO TV; 23,20 Rev. presei; 
23,30 întâlnire cu presa; 
1,00 Sport la minut; 1,15— 
6,00 Reluări.

[ANTENA 1]
7,00 Știri/Rov. presei,- 

7,00 Văduva (s/r); 8.00 In 
vizită la Antena 1; 9,50
Conan (d.a. /r); 10,20 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (s/r); 12,00 Avocații 
străzii (s); 13,00 Orașul 
ascuns (s); 13,30 Ursuleții 
Berenstein (d a.); 14,00 Ști
rile amiezii; 14,20 Barba- 
rosa (fr); 16.00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17,uî) Știrile 
după-amiezii; 17,10 
(s); 18,00 Conan 
18,30 Inedit TV magazin; 
19,00 Știri; 19,05 Invitați 
la Antena 1; 19,30 Văduva 
(rj; 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 
Pasiune secretă (dramă); 
2310 Știrile nopții; 23,15 
Milionarii de la miezul 
nopții; 0,30 Kassandra (s).

Iluzii
(d.a.);

[DEVASAT+]
7,00 Dulce ispită; 8,00 

Desene; 8,30 Radical power 
(doc./s); 9,00 Când inima 
așteaptă; 9,30 Farmacia de 
gardă; 10,00 Percepții de
formate (f); 11,30 Maeștrii 
cascadori; 12,30 Kelly (s); 
13,00 Jocuri sângeroase (f);
14.30 Videotext; 17,00 Dulce 
ispită (s); 18,00 Desene,-
18.30 Safari (doc.); 19,00

Când inima așteaptă; 19,30 
Farmacia de gardă; 20,00 
Roți în zbor (f); 21,30 Maeș
trii cascadori; 22,30 Camera 
ascunsă; 23,00 Râul de sub 
noi (f); 0,30 Film erotic; 
1,30 Videotext.

FILMELE SERII LA DS 
PLUS ȘI TV NET 

lUNEDOAZ.A
Ora 20,00
ROTI tN ZBOR (come
die, SU A, 1939)
Abandonată intr-o pă

dure deasă de către pâ 
rinți, o nou născută este 
găsită și crescută de o 
familie de lupi. După 14 
ani, fetița găsește o mor 
tocicletă, pe care tnvață 
să o conducă și cu aju
torul căreia părăsește 
ceata de lupi pentru a-șl 
urma destinul. Ea va 
deveni' căpetenia unui 
grup de fete numit ..Fe
mei pe roți". Scopul lori 
crearea unei noi rase de 
femei crescute de lupi, 
in stare să răstoarne 
premația masculină 
lume.

Ora 23,00
• BLESTEMUL DIN

DANCURl (groază. SUA, 
1990).

San Sebastian este o 
insulă exotică din Marea 
Caraibelor. Un fost că
pitan este angajat să des
copere comorile de pe o 
enavă cu un nume pre
destinat: „El Diablo".

su
in

A*
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! AVEM
| Momentul 1989 (revo- 

Iluție, lovitură de stat sau 
Ce a fost) a reprezentat 

J o eliberare de sub o dic- 
| tatură politică represivă 
* la nivel de societate și 
| la nivel Individual. După 
« ■ o perioadă in care perso- 
I nalitatea individului era 
J strivită, anulată chiar de 
(comportamentul autori

tăților substituite legii, 
î ann imediat următori au 
I reprezentat erupția vul- 
• canului. O dispariție brus- 
I că a unui întreg sistem 
« represiv a lăsat un gol 
| care trebuia umplut. Dar 
J nu cu un exces de auto- 
| ritate.
I Aproape fiecare a *n' 
* eeput să se manifeste 
( după propria constituție 
< psihologică. Un sistem 
I de valori construit și ro- 
" dat In anii premergători 
(revoluției a căzut. și-a 

pierdut utilitatea pentru 
I* unii. Alții, foarte puțini, 

au reușit să-1 perpetue- 
• ze, să-1 adapteze și să 
I meargă mai departe. Dar 
• cei care au rămas „în 
| aer” au avut perioade di- 
J ficile. Fără o direcție cla- 
I ră (era democrație, prost 
1 înțeleasă, dar era), au 
• căutat refugii în diverse 
I domenii ale contempo- 
I ranulul.

• ••••«• »*• -?••••••••••• • • • • • • • • • » • • • a a

J Lacunele informaționa-

(Urmare din pag 1)

resturi adunate în jurul 
vegetației spontane.

Zone curate am remar
cat și pe strada Libertății. 
„Noi zilnic măturăm în 
fața magazinului" — spu
nea dna Margareta Mani- 
șor. în zona verde din fa
ța unui magazin dna lo- 
zefia Moldovan planta 
flori, „Față de cum aratau 
cândva parcurile, străzile 
din această parte a orașu
lui, acum este mult mai 
curat" — aprecia dna Ana 
Ancău.

In Micro VII, în jurul 
unor blocuri insalubre, pot 
fi văzute resturi de tot fe
lul, dar și rațe ciugulind 
vegetația care abia a ră
sărit. in vreme ce trei fe
mei se adunaseră la o șue
tă și trăgeau cu sete din 
țigară. Intr-un container 
resturile ardeau mocnit, 
răspândind în atmosferă 
fum negru. Pe strada Ba- 
tiz sunt amplasate, lângă 
blocuri, numeroase cuști 
metalice. în aceeași zonă, 
blocuri și scări întregi ale 
unora sunt părăsite de 
mult, dând imaginea unor 
ghetouri, fără geamuri și 
uși. Pe Aleea Trandafiri
lor, resturile vegetale a- 
dunate de oameni „așteap
tă" de mai multe zile să 
fie transportate de pe mar
ginea trotuarelor. în zona 
Capra Neagră, locatarii 
erau nemulțumiți de fap
tul că nu se ridică la timp 
containerele, ceea ce face 
să se adune în jur grămezi 
imense de gunoaie, pe ca
re apoi le împrăștie vân
tul.

Cum am observat, și în 
cartierele până nude mult 
renumite prin excesul de 
gunoaie — simțul gospodă
resc al locatarilor a înce
put să fie mai prezent. De 
altfel, ei intenționează, 
Chiar la sfârșitul acestei 
săptămâni — sâmbătă, 10 
mai a.c., să organizeze o 
zi a curățeniei generale, 
cu sprijinul R.A.I.L. Hu
nedoara. Directorul regiei,

NEVOIE ȘI
le au favorizat prolife
rarea exoticului de prost 
gust, acceptat însă doar 
pentru simplul motiv că 
era exotic, că nu se în
scria în tiparele (nemai- 
existând atunci și acum) 
cu care fuseseră obiș
nuit! ; nonconformism 
extrem, secte pseudo-re- 
ligioase, organizații mai 
mult sau mai puțin o- 
culte etc.

Presa era liberă. Libe
ră să atace orice, să scrie 
oricum. Nu existau limi
te, nu exista un minim 
necesar pentru a rămâne 
în spațiul raționalului. 
Fabulația era prezentă 
zilnic, poate ca o încer
care inconștientă de com
pensare a lungii perioa
de de cenzură. Moralul 
era sacrificat pe altarul 
democrației prost înțele
se. Atunci. In acea peri
oadă, poate că ar fi fost 
nevoie de o lege a pre
sei. Pentru ca normele 
juridice să susțină și 
chiar să substituie cele 
morale, care erau călcate 
în picioare.

Din fericire, după con
sumarea energiei post
revoluționare, normalita- 
tea, înțeleasă ca O reve
nire în planul relațiilor 
om-om și om-societate a 
normelor morale, a com

dl Laviniu Cristian, a pro
mis sprijin cu utilaje în 
acest sens.

La Deva, aspectul stră
zilor Eminescu și 22 De
cembrie, bulevardului De- 
cebal, arterelor Kogălni- 
ceanu, Titu Maiorescu, Li
liacului era unul obișnuit 
— adică curat. Nu doar 
carosabilul, ci și spațiile 
dintre acesta și trotuare. 
Dacă altă dată, cei care 
au unități la parterul u- 
nor blocuri se plângeau 
că „de sus“ unii locatari 
aruncă tot felul de res
turi, mucuri de țigări și

g/v. Un sfert de veac
y _______ pentru_____________

’’VIATĂ PE PIMĂNT”

bețe de chibrituri — acum 
se pare că asemenea ges
turi sunt tot maj rare. 
Mai pot fi văzute capete 
de filtre, pungi și câte o 
hârtie pe trotuare și gar
dul viu de pe aliniamen
tele străzilor, acestea fiind 
cu atât mai vizibile cu cât 
sunt aruncate pe teren 
curat.

în piața centrală, în ju
rul orei 17,30, era proas
păt măturat. Dna Mia Po
pescu. vânzătoare, afirma 
că „se face curat, dar nu 
se păstrează. Măturăm în 
fața tarabelor și seara și 
dimineața, însă cei care 
mănâncă mici sau virșli 
aruncă pe jos ambalajele. 
Ar trebui mai multă con
siderație din partea tu
turor pentru efortul seme
nului".

Micro 15. Și aici întin
derile verzi, trotuarele, sta
ția de autobuz erau pri
menite. Chiar și platfor
mele cu containere, altă 
dată mustind de resturi 
menajere adunate zile la 
rând, acum erau curățate. 
„Sunt niște fete tinere de 
la zone verzi care tot tim
pul adună hârtiile de prin 
jur" — afirma dna Viola

DE LEGI MORALE?
portamentelor echilibra
te, a început să câștige 
teren. Cineva spunea că 
o asociație care are ne
voie de legi și regulamen
te scrise e sortită piei- 
rii. Extrapolând la nivel 
de societate dar păstrând 
proporțiile și situându- 
ne în anumite limite, pu
tem spune că o socie
tate normală trebuie gu
vernată în egală măsură 
de norme morale și le
gale (juridice). Legea 
morală nu e una a ca
tegoriei ci una a indivi
dului, a excepției. Norma 
juridică stabilește cadrul 
general, aplicabil fără 
discriminare tuturor per
soanelor, la care vine 
în completare norma mo
rală, ca expresie a per
sonalității distincte a fie
cărei ființe. Un exces 
dintr-o parte ar strica 
echilibrul.

Un exemplu ar fi mass
media: o lege a presei 
în momentul actual ar 
fi superfluă. în primul 
rând pentru că cenzura 
calitativă a informației 
se realizează la nivel in
dividual. In funcție de 
propriile norme morale, 
iar în ansamblu înscriin- 
du-se în anumite limite 
date de evoluția socie
tății. în momentul de

David. E drept că spațiile 
destinate florilor și arbo
rilor sunt în suferință dar 
cum spunea dna Maria 
Martin, „oricum, n-ar re
zista , căci florile le rup 
cei cu mâna lungă.

în cartierul „Dacia", spa
țiile din fața celor mai 
multe blocuri erau îngri
jite și rondourile săpate. 
In fața blocului 20, o fe
meie săpa și curăța de bu
ruieni straturile cu flori. 
Aflăm că se numește Ilea- 
na Tat. „Dar nu numai eu, 
ci toate femeile de pe sca
ra mea au ieșit la curățe

nie șl mereu se străduiesc 
să mențină frumos și cu
rat, așa ca în casa pro
prie" — spunea. Pe plat
forma de alături, resturile 
din containere erau trans
portate și în jur proaspăt 
măturat.

Cum am văzut, mentali
tatea privind efectuarea și 
păstrarea curățeniei lângă 
locuința- proprie sau locul 
de muncă s-a schimbat 
mult în bine. Apariția a- 
celor societăți comerciale 
care aU preluat responsa
bilitatea curățeniei în u- 
nele microraioane, adică 
a concurenței în domeniu, 
a avut influență pozitivă. 
Dar la efortul general 
pentru primenire trebuie 
să contribuim cu toții. 
Căci mai sunt unii care 
privesc de la înălțimea gea
mului la semenul ce tru
dește, dar și neglijenți 
care aruncă la întâmplare 
bilețele, resturi, pungi sau 
chiar își decorează inte
rioarele cu flori rupte din 
glastrele sau rondourile 
orașului. Să nu-i lăsăm să 
nesocotească efortul gene
ral pentru igienă, ordine, 
aspect civilizat. Este în 
interesul nostru comun.

i
1

pășirii, încălcării acestor 
limite, repudierea de că- | 
tre societate este susți- • 
nută. completată de as- ] 
pectul punitiv al normei J 
juridice (penale). *

Chiar fără o lege a <1 
presei anumite publica- J 
ții nu au rezistat sau nu | 
au mai fost acceptate. Și » 
comportamentul juma- | 
listic a avut parte de a- * 
meliorări calitative. Pre- | 
sa actuală începe să se I 
înscrie în limitele nor- > 
malității (cu excepțiile I 
de rigoare), în tiparele * 
comportamentale și caii- 8 
tative promovate de so- « 
cietăți cu tradiție în pri- I 
vința democrației și a ' 
libertății cuvântului, a | 
presei. Și acesta e tot un « 
rezultat al societății, mai, 2 
mult decât unul al ca-‘ | 
drulul normativ consti- » 
tuit în toți acești ani. | 
Cu alte cuvinte, normele « 
juridice sunt necesare j 
în a delimita cadrul ge- J 
neral al societății și în > 
cazurile excepționale (vezi I 
latura penală) a oferi J 
protecție membrilor a- | 
cesteia. Legea morală • 
vine să detalieze șl să I 
fundamenteze relația cu .’ 
societatea a individului. |

RAREȘ MANOLESCU, J 
student I

Stația electrică dc la 
Capra Neagră — din 
municipiul Hunedoara 
— este năpădită de gu
noaie de mai multe zi
le. Oamenii RAlL-ului 
air venit, au văzut, dar 
gunoaiele au rămas.

în contradicție cu ce
le mai elementare nor
me igienico-sanitare, 
Stația de epurare de la 
Capra Neagră — Hune
doara „întâmpină" vi
zitatorul cu orice altce
va decât ordine și cu
rățenie.

Foto: C. POENAR

„Teatrul 62 Bremen" — 
oaspete al hunedoreniior
Cu câtva timp în urmă, județul Hunedoara a 

fost vizitat dc „Teatru] 62 Bremen", condus de dl. 
Michael A. W’enz, care a oferit în mod gratuit, pen
tru copii, spectacolul „Muzicanții din Bremen". Spec
tacolul a avut loc în limba germană la Deva — Li
ceul industrial minier, in fața elevilor secției ger
mane și la Călan, la grădinița germană. Ambele 
spectacole s-au bucurat de un succes deosebit in 
fața micilor spectatori, care cu mare entuziasm au 
participat direct, în calitate de mici actori.

Au fost aduse ajutoare constând din medicamen
te și obiecte de uz medical în valoare de 30 000 DM, 
donate spita’ului Călan. Oaspeții au fost prim.ți de 
primarul orașului Călan și au vizitat Castelul Corvi- 
ncșfilor la Hunedoara.

Actorii acestui teatru au fost plăcut impresio
nați de frumusețile meleagurilor noastre cât și de 
ospitalitatea oamenilor, promițând că vor reveni în 
vacanța de vară din 1998 ! (M.B.)
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Ținută de curând (după 
o primă amânare, deoare
ce nu s-a întrunit prezen- 
ța prevăzută de lege), A- 
dunarea Generală a Acțio
narilor de la SC Industria 
Cărnii Hunedoara — De
va (aceasta este noua de
numire stabilită pentru fos
ta SC Decebal SA Deva) a 
adus în atenție o serie de 
aspecte și de probleme e- 
sențiale pentru prezentul și, 
mai ales, pentru viitorul a- 
cestci firme. Demn de con
semnat este că echipa ma
nagerială s-a străduit să 
mențină (chiar dacă în ul
timii ani zootehnia jude
țului nostru și a țării în 
ansamblul său a marcat un 
sensibil regres, diminuân- 
du-se drastic efectivele de 
animale) atât activitatea 
de producție, cât și pe cea 
comercială la un nivel cât 
mai ridicat, rata profitului 
pe anul 1996 fiind de 2,9 
la sută.

Raportul de gestiune pe 
anul trecut, bugetul de 
venituri și cheltuieli pe a- 
cest an și toate celelalte 
materiale prezentate la or
dinea de zi au stârnit in
teresul și preocuparea ac
ționarilor de a veni cu pro
puneri menite să determi
ne o revigorare a activită
ții, astfel încât participarea 
la dividende să fie mai 
substanțială în viitor, chiar ■ 
și în condițiile suprasub- I 
scripției de cupoane și cer
tificate, în prezent existând 
peste 16 000 'de acționari la ] 
această ftrmă, indicele de 1 
alocare fiind de 1,3.

Fără a intra și în alte i 
detalii privind indicatorii I 
economico-financiari, este 
de menționat că, pe baza 
datelor de bilanț, reiese 
faptul ca firma a avut o 
activitate profitabilă, în-

MAI VOR ACȚIONARII?
dreptățind-o la demersurile 
făcute pentru a fi cotată 
pe piața de capital, astfel 
acționarii având posibilita
tea să angajeze, cu respec
tarea reglementărilor în 
vigoare, tranzacționarea ac
țiunilor pe care le dețin la 
această unitate.

In scopul degrevării uni
tății de unele capacități 
productive neutilizate-, ma
nagerul general al firmei, 
dl ing. Marcel Manole, a 
propus, iar AGA a apro
bat să fie licitate unele 
active, cum sunt fabrica 
veche de conserve din De
va, fabrica veche de pre
parate din Petroșani și în- 
grășătoria de animale din 
Hațeg. Intre dorințele ex
primate de către acționari 
am reținut: • să se orga
nizeze, anunțându-i în pre

Au incepirt să apară ți cozile la vânzarea de... acțiuni.
Foto: ANTON SOCACI

alabil pe acționari, distri
buirea dividendelor cuve
nite pe anul 1996 • să se 
revadă dimensionarea sche
mei de personal și să se 

renunțe la posturile ce nu-și 
justifică existența • dacă 
este oportun și eficient, în 
condițiile când efectivele 
de animale s-au diminuat 
mult la particulari, să se 
revină la organizarea unor 
îngrășătorii proprii de a- 
nimale • este bine ca prin 
centrele de preluare a a. 
nimalelor să fie sprijiniți 
crescătorii din zonă cu di
verse materiale solicitate 
• acționarii — crescători 
de animale, ar putea să a- 
ducă și ei tineretul bovin 
la o anume greutate, pen
tru a fi îngrășat în spațiile 
disponibile ale firmei • ar 
fi foarte bine dacă secții

le de producție din Deva, 
inclusiv sediul administra
tiv, ar putea să fie concen
trate intr-un singur loc, de
oarece dispersarea actuală 
nu este tocmai benefică • 
cenzorul extern indepen
dent aprobat de AGA să 
aibă o plată pe bază de 
tarif orar, iar acționarii să 
știe când și unde-l pot con
tacta, pentru clarificarea 
diverselor probleme ce-i 
privesc direct.

Considerăm că probleme
le aduse în discuție pre
zintă interes și merită în
treaga atenție din partea 
echipei manageriale, vi
zând, dacă nu performan
ța, cel puțin o îmbunătățire 
a activității de ansamblu 
a societății comerciale.

_ NICOLAE TÎRCOB

Echipa managerială și salariații de la SC Suinprod 
Orăștie au toate motivele să fie satisfăcuți pentru faptul 
că această firmă a rămas în afara faimoasei liste de 
privatizare — lichidare, unde sunt cuprinse nu mai pu
țin de 10 complexe din Ardeal, din totalul de 20, spe
cializate pe creșterea porcilor și a păsărilor. Speranța 
este că, în continuare, depășită fiind această perioadă 
critică, se va putea supraviețui, deși concurența provo
cată prin scăderea taxelor vamale la importuri nu poate 
genera o liniște deplină. Din discuția avută cu dl dF. 
loan Jula, manager general, am desprins faptul că uni. 
tatea dispune de un stoc de furaje care acoperă necesa
rul propriu de consum pentru două luni de zile. Intui
ția și inspirația oamenilor gospodari au constituit fac
tori decisivi în evitarea unor situații neplăcute și ca 
consecințe imprevizibile pentru soarta firmei, dacă M 
s-ar fi asigurat echilibrul așteptat între indicatorii eco
nomico-financiari. Pe lângă o dimensionare corespunză
toare a efectivelor de animale, în raport de baza fura
jeră asigurată, se urmărește ca și starea de sănătate, 
cât și sporurile zilnice de creștere în greutate, fără a 
face risipă la consumul de unități nutritive, să se în
scrie în parametrii de profitabilitate.

La S.C. Suin prod Orăștie

S-a depășit 
o perioadă critică
Ca o noutate importantă de relevat este de reținut 

și faptul că aici s-a introdus evidența pe calculator a 
rațiilor furajere zilnice, care sunt întocmite pe catego
rii de greutate, în raport de elementele nutritive conți
nute în nutrețurile aflate de fiecare dată în stoc. In acest 
mod se asigură condiții ca furajele să fie valorificate 
cu cel mai bun randament posibil.

Desigur, nu se poate spune că întreaga activitate se 
desfășoară fără să apară unele probleme legate de apă, 
de gaz sau de energie. Insă, prin înțelegere și colabora
re, se găsesc soluții pentru rezolvarea lor. Organizarea 
desfacerii unei bune părți din producție prin magazinele 
proprii din județ și de la Cugir, în ciuda scăderii puterii 
de cumpărare a populației, constituie un important fac
tor de stabilitate și de Cre.are a unor disponibilități bă
nești pentru acoperirea nevoilor curente.

Discutând despre privatizare, interlocutorul afirma 
că se va parcurge metodologia stabilită de FPS pentru 
societățile comerciale cu capital majoritar de stat. Demn 
de relevat este, după cum s-a putut vedea, că la SQ 
Suinprod Orăștie o perioadă critică, poate cea mai di
ficilă din existența firmei respective, a fost depășită, 
perspectiva fiind dătătoare de speranțe în mai bine.

Meditație 
pe teme avicole

Discutând cu specialiști în materie de avioultură, 
am desprins câteva date ce pot contribui la descifrarea 
unor aspecte legate de programul ASAL și de intențiile 
de demolare a aviculturii autohtone. în esență, nu con
sumul prea ridicat la români (acesta fiind mult infe
rior față de consumul din țările Europei occidentale) 
de carne de pasăre sau de ouă constituie motivul real 
al sabotării producției interne.

Datele statistice ne arată că în țările U.E., unde e- 
xistă o supraproducție de carne de pasăre, ponderea în 
consum o dețin specialitățile și în mod deosebit pieptul 
de pasăre, care se vând la 7—8 dolari/kg. Pulpele, de 
care se face atâta caz, sunt considerate acolo ca un fel 
de subprodus, prețul lor fiind undeva în jur de 0,5 do
lari/kg, ceea ce la cursul actual ar reveni cam 3500— 
3600 lei/kg. Atunci, pe bună dreptate, se pune întreba
rea: de ce oare la noi pulpele importate ajung să fie 
vândute cu de 6—7 ori prețul real de vânzare a lor în 
țara de origine. Ce au oare românii de câștigat dintr-o 
asemenea afacere? Desigur că nu consumatorul de rând 
și cei nevoiți să apeleze la aceste pulpe au ceva de câș
tigat. în schimb, importatorii își au pus deoparte comi
sionul lor gras, tras din buzunarul amărâtului de con
sumator.

în conjunctura actuală, este lesne de înțeles că occi
dentalii vor să ne ispitească și să ne invadeze cu ceea 
ce ei nu consumă „acceptând", vorba-vine, să nu se a- 
leagă cu cine știe ce câștig. Adevărata dimensiune a 
condițiilor ce ni se cer pentru privatizarea prin lichida
re a unor complexe avicole din țara noastră o vom re
simți nu peste mult timp, când se va intra în criză acută 
de produse (să nu uităm că, în preajma Paștilor, în De. 
va oul a ajuns să se vândă la piață și cu 1000—1200 de 
lei bucata), iar speculanții vor ridica simțitor prețurile 
la produsele importate cu care acum doar ne amețesc. 
Este o temă serioasă de meditație pentru a ști cum și 
încotro ne îndreptăm cu producția avicolă a țării.

polarizare în mult mai 
puține mâini ale acțiuni
lor milioanelor de cupo- 
nari. Interesele anumitor 
investitori strategici de 
a-și lărgi portofoliul de 
acțiuni calcă bine peste 
interesul micului acționar, 
care, bucuros că acțiuni
le lui pot să-i aducă, prin 
vânzare, un venit, le ofe
ră pieței valorilor mobi

Marele acționar îat 
român suferă 
de absenteism

liare. Desigur, având ca 
bază tranzacțiile de pe 
piața de capital, continua 
transformare a dreptului 
de proprietate în bani și 
invers, a banilor în drept 
de proprietate, e benefi
că pentru economie, dând 
o dimensiune a dinamis
mului de dezvoltare a a- 
cesteia.

Revenind la acționarul 
român,, punctăm mai î- 
nainte ideea că el este 
dezinteresat de activita

tea firmei unde și-a sub
scris cuponul. Acest lu
cru este evident acum, în 
plin sezon al convocării 
de adunări generale cu 
acționarii. La o astfel de 
Adunare Generală a Ac
ționarilor am participat 
cu câtva timp în urmă 
la sediul SC Carmeta- 
plast SA Deva. Din dis
cuțiile purtate cu dl ing.

Ilie Zudor loan, directo
rul firmei, și ec. Marin 
Dachin, director economic, 
am reținut că prima con
vocare AGA nu a putut 
fi ținută deoarece n-a fost 
respectată condiția ca 
cel puțin jumătate din 
capitalul social privatizat 
cu titlu gratuit să fie re
prezentat în adunare. 
Dintr-un total de 3578 da 
acționari rezultați din 
privatizarea în masă n-au 
fost prezenți nici două 

sute. A fost statutară a 
doua AGA convocată când 
nu a mai contat numă
rul acțiunilor ai căror 
deținători sunt prezenți 
sau reprezentați pentru 
validarea deliberărilor. Și 
la această a doua AGA 
nu au fost prezenți mai 
mult de două sute de ac
ționari, majoritatea din
tre salariații firmei. Or
dinea de zi a cuprins pa
tru puncte, prezentarea 
societății, modificarea sta
tutului societății în con
formitate cu noile reali
tăți, din sfera proprietă
ții și formei de conduce
re a firmei, aprobarea re
partizării profitului rea
lizat în anul 1996, pre
cum și alegerea Consiliu
lui de Administrație. Cum 
era de așteptat, obiecții
le acționarilor au vizat ' ‘ 
nivelul dividendelor a- ’ 
cordate, considerându-se 
că un dividend de 1000 
de lei per acțiune este 
prea mic.

Din cele declarate de ' 
cei doi interlocutori a re- . 
ieșit că SG Garmetaplast 
SA are depusă toată do
cumentația necesară pen
tru cotarea la bursa de 
valori, urmând ca în oca. 
o lună de zile acțiunile 
societății să intre în jo- » 
cui cererii și ofertei pe 
piața valorilor mobiliare. .

A. SALAGEAN
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• Prin procesul de pri- 
,* vatizare în masă, milioa- 
I ne de români au devenit 
I acționari pe filiera pre-
• schimbării gratuite a cu- 
« poanelor. Lipsa de impli- 
. care materială în acest 
] proces de privatizare și, 
i mai ales, faptul că sta- 
J tutui de acționar la vreo
• fostă societate comercială 
1 de stat, de prea multe 
I ori, nu e nici o „sfârâia-

lă“ pentru buzunarul pe- 
i ticit al titularului de ac-
• țiuni, face ca masa ac-
• ționariatului român să fie 
| inertă și dezinteresată de 
f activitatea firmei subscri-
• se. Unii, mai în glumă,
• mai în serios, echivalea-
• ză statutul de acționar cu 
J vechea ipostază de „pro- 
J prietar, producător și be

neficiar" ce definea, în
I epocă, proprietatea tutu-
• ror și-a nimănui asupra 
1 mijloacelor de producție. 
| Desigur, diferența este e- 
l videntă și numai dacă ne 
î gândim la faptul că sta-
• tutui de acționar este li- 
. ber de orice impunere 
l politică.
J în acest context, se re

levă o direcție dominantă 
ț în evoluția acționariatu-
• lui din România, direcție
• care duce la o continuă 
| reducere numerică a lui. 

.1 în economie au început 
| decantări ale proprietății, 
ț acumulări de acțiuni ca-
• re, concertat, duc la o
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SATUL — AZI SATUL — AZI SATUL — AZI
Un producător agricol
Cine susține — și nu 

sunt puțini aceștia — că 
la sate începe să se în
cropească o pătură mij
locie nu greșește nici un 
pic. Pământul — deși nu 
s-a creat încă un cadru 
legislativ adecvat — în
cepe să se adune la anu- 
miți oameni în stare să-l 
lucreze și au cu ce face 
treaba asta. Un exemplu 
în acest sens îl oferă dl 
Ioan Lepădătoni, din sa
tul Ostrov, comuna Rîu 
de Mori. Dumnealui — 
Neluțu îi zic oamenii — 
a moștenit de la părinți 
o suprafață mare de te
ren și a mai cumpărat de 
la consătenii săi, așa că 
și-a adunat o avere de 
18 ha.

Pământul Țării Hațe
gului este foarte bun pen 
tru producerea cartofi, 
lor, iar dl I. Lepădătoni 
s-a orientat spre produ
cerea de cartofi de să
mânță, continuând o stră-

veche tradiție a Ostrovu
lui. Adică a cumpărat 
cartofi elită de la Bra
șov pe care o parte l-a 
vândut la oameni, iar 
cealaltă a pus-o în pă
mânt. A obținut astfel 
cartofi înmulțirea I, pe 
care, de asemenea, i-a 
valorificat. Cu preț bun, 
evident.

— Acu doi ani — ne 
spunea dumnealui — am 
avut o recoltă de cartofi 
formidabilă, care mi-a 
adus un câștig foarte bun. 
Atunci mi-am cumpărat 
un tractor nou — acum 
am două — și mașină 
„Dacia" tip dubiță.

— Ați adus și pentru 
acest an cartofi elită ?

— Da, în toamnă, în 
valoare de 10 milioane de 
lei. Cea mai mare parte 
din ei l-am vândut, am 
reținut numai cât am eu 
nevoie.

— Cu dotarea tehnică 
cum stați 1

din Ostrov !
i*
I*
I

— Am toată gama de 
mașini de care e nevoie 
pentru lucrul pământu
lui.
, — Lucrați singur cele 
18 ha ?

— Nu, nu pot. Am | 
câțiva angajați. Căci a- « 
casă mai am 35 de ol, 
două vaci cu lapte, porci. 
Și eu și soția avem 
viciu la stat.

— Ce vă preocupă 
aceste zile ?

— Vreau să trimit 
piață (discuția noastră a 
avut loc înainte de Paști) 
niște miei. Mă îngrijo
rează însă vremea asta 
rece și cu multă ploaie, 
care întârzie 
lucrărilor în câmp. Ime
diat însă ce vremea se 
va îndrepta — să dea 
Dumnezeu să fie așa! — 
vom porni cu toată forța 
la plantatul cartofilor, la 
alte lucrări ce se cer fă
cute repede și bine pe o- I 
goare. ț
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Avem numeroși
prieteni

la Sântămărie Orlea

ine ori nu vine trenul?
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CÂND DOI SE 
CEARTĂ, CINE 

SUFERĂ?
Doi cetățeni ai unui sat 

ce ține de comuna Sântă- 
măria Orlea au cumpărat, 
cu câtăva vreme în urmă, 
un tractor cu care să-și 
lucreze pământul. La un 
moment dat, unul dintre 
ei s-a supărat pe celălalt 
și l-a acționat în judeca
tă. La procesele ce au a- 
vut Ioc însă, pârâtul nu 
s-a prezentat, susținând că 
n-a primit citație. Pentru 
această treabă a învinui
t-o pe dna Eva Drăgan. 
poștășița satului. Dna Dră
gan lucrează în domeniul 
poștal de peste 24 de 
și în această perioadă 
îndeplinit îndatoririle 
mod exemplar. Dânsa 
ține că i-a înmânat, 
de martori, citația < 
în cauză, ceea ce 
nu recunoaște și o pârăște 
peste tot. Nu merita o a- 
semenea supărare înain
tea ieșirii la pensie.

LA CAPĂTUL
LACULUI

la- 
că-

ani 
și-a 

in 
sus- 
față 

celui 
acesta

I

)

Oficiul poștardin comu
na Sântămărie Orlea a 
luat ființă în noiembrie 
anul trecut, fiind deci cel 
mai tânăr din județ, dar 
și-a intrat grabnic în atri- 
buțiuni, care nu sunt de
loc ușoare, ținând seama 
de faptul că deservește 
toate satele comunei, în 
număr de nouă și o popu
lație de peste 3 200 de oa
meni. Doamna Crina Ben- 
cău, diriginta unității, ne 
spunea:

»— Avem de acoperit o 
zonă întinsă, iar în comu
nă sunt foarte mulți pen
sionari — foști lucrători 
ai minelor din Valea Jiu
lui, ai marilor unități eco
nomice din Căian, Hune
doara etc., cărora le 
cem pensiile acasă.

— Se .citește presa 
Sântămărie Orlea ?

ț r

du.

în

— Da, în special cea lo
cală. La ora actuală avem 
aproape 100 de abonamen
te la „Cuvântul liber", zia
rul cel mai citit. Apropo, 
organizați periodic un con
curs între factorii poștali 
pe tema ce o discutăm. Să 
știți că vrem să câștigăm 
și noi un premiu, chiar la 
etapa viitoare.

— Șanse aveți ?
— Dl Petcu Gic, poșta

șul satelor Săcel și Sânpe. 
tru duce în fiecare ai în 
localitățile respective 46 
de exemplare ale ziarului 
dvs. Număr mare de abo
namente realizează lună 
de lună și Maria Ardelea- 
nu, Mariana Luchini și 
ceilalți lucrători ai oficiu
lui nostru.

— Vă urăm succes !

Redăm situația de jos 
relatată de dl Nistor Ma
nea din comuna Bar» pen
tru că din ea pot trage șl 
alți oameni învățăminte.

Dl N.M. mai are un fra
te și două surori, fiecare 
cu situația și gospodăria 
lui. Cei patru au moștenit 
de la părinți circa 6 ha 
pământ. în 1990, la sfatul 
primarului din vremea a- 
ceea, numai unul din frați 
a depus cerere pentru pă
mânt urmând ca, mai a- 
poi, suprafața respectivă 
s-o împartă frățește. Așa 
au șl procedat. Cele șase 
hectare — Ia buna și dreap
ta înțelegere — au fost îm
părțite >n patru și fiecare 
și-a lucrat și-și lucrează 
partea lui. Fără nici o cear
tă, acuză ș.a.

buni
t

Oameni
cu ogrăzi

bogate
Este un adevăr cunoscut 

de toată lumea că, în mul
te localități ca ți la nive
lul județului, efectivele de 
animale scad de la un an 
la altul, ba chiar de la o 
lună la alta. Comuna Râu 
de Mori nu se înscrie în
să în această tendință ge- 
nefală. Dl loan Lepădă
toni, agent agricol la Primă
rie, a adus argumente în 
acest sens prezentându-ne 
situația actuală a efective
lor în comparație cu cea 
din aceeași perioadă a a-

MOARA DIN ROȘCANI AR PUTEA SĂ MACINE DIN NOU

La capătul de sus al 
jlui de acumulare a 
ii apă pune în mișcare 
irbinele Hidrocentralei de 

Ostrov,
• Mori, 
îtronul 
>-pin“, 
re la 
nenajat 
r la etaj cincj 
*ntru cazarea 
I I. D. ne spunea că, în 
■le două zile de la sfâr- 
tul săptămânii aici, 
>ada lacului, — cum 
>un localnicii noii 
ți de agrement - 
arte mulți oameni 
'eva, Hunedoara, Călan, 
ațeg, din Valea Jiului și 
liar de mal departe. Pa- 
onul unității ar vrea să 
nenajeze suprafața de 
ren de lângă lac, dar, 
-ocamdată, n-a ajuns la 
înțelegere cu proprietă

ți acestuia. '

comuna Rîu 
dl loan Drăghin, 
societății „Tur- 

a construit o clă- 
parterul căreia a 

un restaurant, 
camere 

turiștilor.

Pagină realizată de 
TRAIAN BONDOR, 
VALENTIN NEAGU

i

în satul Roșcani, comuna 
Dobra, există o moară ve
che ce făcea o făină foar
te bună. Conducerea fos- 
tuiui C.A.P. a 
multe ori s-o

vrut de mai 
închidă, dar

a făcut treaba asta o vii
tură puternică a pârâului 
Roșcanilor, care i-a dis
trus barajul. Asta s-a în
tâmplat în anul 1980. De 
atunci moara

nită cum arată și fotogra
fia alăturată. Sătenii cer 
moara înapoi și susțin că, 
nu cu prea mare efort, 
s-ar putea repune în func
țiune. Cine ia această ini
țiativă ?

nului trecut. Situația rele
vă că la bovine se înre
gistrează un plus de circa 
70 de capete, iar la porci
ne de 300 de capete. Spo
ruri însemnate se relevă și 
la alte specii de animale. 
Singura unde se înregis
trează diminuări de efec
tiv este specia ovine. De 
ce? Fiindcă — fenomenul 
este prezent în toate locali
tățile — oaia nu mai este 
rentabilă și asta, în prin
cipal, din cauză că lâna 
este achiziționată la un preț 
foarte mic.

In Rpu de Mori există 
numeroși oameni ce au 
foarte multe animale în 
gospodărie. între aceștia se 
înscriu Voicu Băran din 
Ostrov, Emil Tomescu din 
Clopotiva, Ionel Brăilă din 
satul de reședință al co
munei, Zerie Beucă din O- 
haba Sibișel și mulți alții.

Iată însă că a început 
măsurarea terenului în ve
derea eliberării titlurilor de 
proprietate. Topometristul 
(sau topometriștii) le-a spus 
celor patru că va primi 

• pământul numai fratele ca
re a depus cerere. Lucru 
cu care dânșii nu sunt de 
acord și vor să-l împartă 
cu acte în regulă, deci să 
primească fiecare titlu de 
proprietate.

Pentru a clarifica situa
ția prezentată de omul ve
nit în audiență la redac- 

- ție, am vorbit cu dl Gheor- 
ghe Popescu, directorul 
OCOT Deva care, cu ama
bilitatea ce-1 caracterizea-

I ză, ne-a spus:
— Ce trebuie să facă o 

mul din Baru?, ne-a spus 
dumnealui. Să se adreseze 
cu un memoriu la Comisia 
județeană de aplicare a 
fondului funciar îrt câre să 
prezinte situația subliniind 
că cei patru frați sunt pe 
deplin de acord să primeas
că fiecare partea ce i se 
cuvine. După ce comisia 
va lua o hotărâre — favo
rabilă cred — urmează să 
se ducă la un notar care 
poate rezolva problema in
tr-o jumătate de ora. va 
face adică întabuiarea. Mal 
grav este atunci când fra
ții nu se înțeleg. In acest 
caz singura soluție este ac
ționarea în justiție.

înțepe-

ANTON SOCACIVechea moară a Roșcanilor

-r---------Ulii

îndărătnicul
Că în comuna Peștișu 

Mic s-au înregistrat foarte 
multe nemulțumiri. mai 
ales în vremea preceden
tei legislaturi, în legătură 
cu modul cura s-a aplicat 
Legea fondului funciar — 
este un adevăr despre care 
ziarul nostru a mai rela
tat. Nu vrem să ne refe
rim • la cauza sau cauzele 
ce le-au provocat, dar ne 
oprim asupra unui caz pe
trecut în 
care n-a 
capăt.

Un om 
la sine putere, o suprafa
ță de grădină la care nu 
avea dreptul. I s-a cerut 
de multe ori să se retragă 
în proprietatea sa, dar a 
refuzat cu 
demnă de 
Păgubitul.

satul Nandru 
fost încă dus

a ocupat, cu

T-*

și 
la

de

o încăpățânare 
un fapt pozitiv, 
un consătean

cL-ai i'.u, l~a che
mat in lața justiției care, 
după mai multe înfățișări, 
i-a dat dreptate. Justiția 
— dreaptă, cum îi șade 
bine — a restabilit dreptul 
păgubitului asupra tere. 
nului. Ocupantul abuziv 
însă n-a vrut să țină sea
ma de sentința 
definitivă. S-a dus 
locului executorul 
cătoresc, poliția, 
de la primăria 
In zadar.
ține pe a lui: nu renunță 
la nici un petic din supra
fața ocupată. Am mai a- 
flat că individul este un 
reclamagiu, că se duce și 
scrie peste tot. Dacă este 
așa n-avem de unde Ști, 
dar îndărătnic suntem con
vinși că e<t

rămasă 
la țața 

jude- 
oameni 

comunei^ 
îndărătnicul o
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CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

BUGETUL
PROIECT

l PROPRIU AL JUDEȚULUI HUNEDOARA PE ANUL 1997
— mii lei —

TJ c? 
O u

DENUMIRE INDICATOR Program 1997

81.02
08.02

30

1. 
A.

Al.
1.
2.

20.02

*1.02 2.

18 .03
30

03
3.

05

07

30

80.02
II.

1.

01

«8.02
M N III.

87.02 IV.

».O3

02
03

01
02
20

A,

34
35 
35.01
38
40
40.20
70
72
73
76.02

B.

VENITURI — TOTAL
VENITURI CURENTE 
VENITURI FISCALE 
Impozite directe
IMPOZIT PE PROFIT*)  
ALTE IMPOZITE DIRECTE 
a) alte încasări din impozite directe 
VENITURI NEFISCALE
VARSAM1NTE DIN PROFITUL NET AL 

REGIILOR AUTONOME *)  
VARbAMlNTE DE LA INSTITUȚIILE 

PUBLICE
a) atte venituri de la instituțiile publice 
DIVERSE VENITURI
a) venituri din amenzi aplicate, potrivit 

dispozițiilor legale
b) restituiri de fonduri din finanțarea 

bugetară a anilor precedenți
c) venituri din concesiuni
d) încasări din valorificarea bunurilor 

confiscate potrivit legii
e) alte surse 
VENITURI DIN CAPITAL 
VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI ALE STATULUI 
a) venituri din valorificarea unor bunuri 

ale instituțiilor publice
VENITURI PROPRII (I-pII) 

SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL 
PE SALARII

SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL 
DE STAT

Subvenții pentru investiții 
Subvenții primite de bugetele locale 

pentru investiții finanțate parțial 
din împrumuturi externe 

CHELTUIELI — TOTAL 
CHELTUIELI 
CHELTUIELI 
CHELTUIELI 

SERVICII 
SUBVENȚII 
Subvenții
Subvenții pentru instituțiile publice 
TRANSFERURI
Transferuri neconsolidabile 
Alte transferuri
CHELTUIELI DE CAPITAL 
investiții ale instituțiilor publice 
Investiții ale regiilor autonome 
FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRU

MUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZI
LOR ȘI COMISIOANELOR 
AFERENTE

CURENTE
DE PERSONAL 
MATERIALE ȘI

505 405

6 732
6 732

825 538

825 538

13 389

13 389

13 389
2 990 000

27 527 000

26 256 200
26 256 200

56 773 200
24 098 000
2 452 000

3 536 000
7 610 000
7 610 000
7 610 000

10 500 000

10 500 000
30 748 200

3 352 000
27 396 200

270 000
«.03 05 FOND DE REZERVA 

Partea I. SERVICII PUBLICE 
GENERALE

1 657 000

5 900 000
«.02 AUTORITĂȚI PUBLICE 5 900 000

01 A. CHELTUIELI CURENTE 2 850 000
02 CHELTUIELI DE PERSONAE 1 960 000
20 CHELTUIELI DE MATERIALO

ȘI SERVICII 890 000
70 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 3 050 000
72 investiții ale instituțiilor publice 3 050 000

05 Autorități executive 5 900 000
Partea a II l-a. CHELTUIELI

- SOCIAL-CULTURALE 9 570 000
01 A. CHELTUIELI CURENTE 9 477 000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 492 000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1 375 000
34 SUBVENȚII 7 610 000
35 Subvenții 7 610 000
35.01 Subvenții pentru instituții publice 7 610 000
70 IB. CHELTUIELI DE CAPITAL 93 000
72 Investiții ale instituțiilor publice 93 000

68.02 sanatate 1 100 000
01 A. CHELTUIELI CURENTE 1 100 000
20 CHELTUIELI DE MATERIALE

ȘI SERVICII 1 100 000
03 Spitalul județean
08 Serviciul județean de ambulanță 1 100 000

W.02 CULTURA 8 310 000
01 A CHELTUIELI CURENTE 8 217 000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 370 000
20 CHELTUIELI MATERIALE

Șl SERVICII 237 000
34 SUBVENȚII 7 610 000
35 Subvenții 7 610 000
35.01 Subvenții pentru instituții publice 7 610 000
70 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 93 000
72 Investiții ale instituțiilor publice 93 000

03 Biblioteca județeană 500 000
04 Muzeul civilizației dacice și romane 2 570 000
05 Teatre și instituții profesioniste de spec-

tacole și concerte 4 930 000
06 Școala populară de artă 110 000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura 200 000

60.02 ASISTENȚA SOCIALA 160 000
01 A. CHELTUIELI CURENTE 160 000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 122 000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVIGII 38 000
70 B. CHELTUIELI DE CAPITAL —
72 Investiții ale instituțiilor publice —-

7——

08 Centrul de primire a minorilor 125 000

1

16 996 2(

Serviciul Social județean 35 0(
Partea a IV-a. SERVICII Șl DEZVOLTARE 

PUBLICA Șl LOCUINȚA

50

63.02 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA
ȘI LOCUINȚE 16 996 2(

01 A. CHELTUIELI CURENTE 1 000 0i
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI

SERVICII 1 000 Oi
70 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 15 996 21
73 Investiții ale regiilor autonome 15 996 2i

09 Alimentări cu apă. stații de epurare pentru
ape uzate, colectare, stații de pompare 13 106 2i

10 Rețele centrale șt puncte termice —
13 Introducerea de gaze naturale în

localități 2 750 0
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică

si locuințe 140 0
Partea a 1 -a. ACȚIUNI ECONOMICE 21 900 0

68.02 TRANSPORT Șl COMUNICAȚII 21 900 0
01 A. CHELTUIELI CURENTE 10 500 0
38 TRANSFERURI 10 500 0
40 Transferuri neconsolidabile —
40.20 Alte transferuri 10 50u 0
70 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 11 400 0
73 Investiții ale regiilor autonome 11 400 0

05 Drumuri și poduri județene 21 900 0
Partea a V/-a. ALTE ACȚIUNI 480 0

72.02 ALTE ACȚIUNI 480 0
01 A. CHELTUIELI CURENTE 271 0
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI

SERVICII 271 0
70 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 209 0
72 Investiții ale instituțiilor publice 209 0
02 Centrul militar județean 233 0
50 Alte cheltuien 247 0

76.02 FOND PENTRU GARANTAREA
ÎMPRUMUTURILOR EX1ERNE,
DOBÂNZILOR Șl COMISIOANELOR 270 0
Partea a Xl-a. FONDURI DE

REZERVA 1657 0
95.02 FONDURI DE REZERVA 165- "

05 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Consiliului Județean 1 657 ■

») De la regiile autonome de sub autoritatea Consiliului Județean.
Bugetul propriu al județului Hunedoara Un volum important de fonduri.

pe anul 1997 cuprinde resursele finan- milioane lei, s-a prevăzut pentru
ciare mobilizate ia dispoziția județului, țarea acțiunilor economice. respectiv
potrivit Legii bugetului de stat, repar
tizate în principal pentru realizarea ac
țiunilor social-culturale, finanțarea ser
viciilor și dezvoltării publice și locuințe
lor, a activității de transport și comuni
cații, funcționarea autorităților publice 
județene, precum și pentru finanțarea 
altor acțiuni.

Bugetul județului pe anul 1997 este 
proiectat în condițiile unor resurse fi
nanciare limitate de care se dispune, a 
unor cerințe sporite pentru finanțarea ac
țiunilor prevăzute, precum și în condiții
le unei rate înalte a inflației. Astfel, bu
getul județului se stabilește, atât la veni
turi, cât și la cheltuieli, în sumă de 
57 773 milioane lei, cu o creștere de 190 
la sută față de anul 1996.

In bugetul județului, pentru acțiunile 
social-culturale s-au prevăzut fonduri ce 
însumează 9570 milioane lei, având ca 
destinație asigurarea funcționării insti
tuțiilor de sănătate, cultură și asistență 
socială cum sunt: Serviciul județean de 
ambulanță, instituțiile județene de cul
tură, Centrul de primire a minorilor și 
Serviciul social județean.

Pentru servicii și dezvoltare publică și 
locuințe s-a prevăzut suma de 16 996 mi
lioane lei, în principal pentru finanța
rea investițiilor de alimentare cu apă în 
Valea Jiului, care completează „Progra
mul de alimentare cu apă și protecția 
mediului în Valea Jiului",- finanțat par
țial din credite externe, precum și pen
tru finanțarea execuției conductelor ma
gistrale de alimentare cu gaze naturale 
a localităților din Valea Jiului.

’97R O M M
(Urmare din pag. 1)

în vedere ponderea deo
sebită pe care o deține 
mineritul în județul nos- 
tru, unde industria extrac 
tivă ocupă o bună parte 
din forța de muncă an
gajată.

Vizitarea standurilor or
ganizate în cadrul expozi
ției a prilejuit cunoașterea 
pe viu, inclusiv cu ajuto
rul imaginilor televizate, 
al pliantelor și altor for
me sugestive de prezen
tare, a celor mai noi re
ușite în domeniul echipa
mentelor și tehnologiilor 
specifice. In cadrul expo
ziției se regăsesc cu spații 
importante firmele de tra
diție din județul nostru, 
între care amintim: Uni-

I N

tru modernizarea unui număr de 2< 
muri județene și comunale, const 
podului peste râul Mureș la Zam ș 
tru întreținerea și repararea a 151 
drumuri locale.

Pentru funcționarea autorităților 
blice s-a prevăzut suma de 5900 t 
ne lei, din care 3050 milioane lei I 
cheltuieli de capital, respectiv fina 
construcției „Palatului administra 
județului" și pentru dotarea cu 
tură de informatică a Consiliului 
țean.

In sfârșit, pentru alte acțiuni s- 
văzut suma de 480 milioahe lei, res 
pentru finanțarea Centrului milita 
Inspectoratului județean pentru | 
ție civilă.

Totodată, în bugetul județului s- 
văzut un fond de rezervă în 
1657 milioane lei, pentru acoper. 
tuielilor și acțiunilor noi apăruți 

Bugetul propriu al județului Hu 
ra pe anul 1997 este un buget de 
ritate, ceea ce presupune preoc 
permanentă a Consiliului județea 
organelor fiscale pentru încasarea 
turilor la timp și la nivelul prevec 
precum și pentru efectuarea che 
lor în limita creditelor bugetare ap

Președinte, 
BARBU GIIEORGIIE

DIRECȚIA PROGRAME, PROGP 
BUGET, FINANȚE 

Director, 
MEDRUȚ IOAN

rom Petroșani, Siderurgica 
Hunedoara, Regia Autono
mă a Cuprului Deva, Regia 
Autonomă a Huilei Pe
troșani, Prima Telecom 
Deva și altele.

In același timp este no
tabilă prezența cu standuri 
proprii a unor firme cu 
un însemnat potențial și 
cu realizări deosebite în 
domeniul mineritului. 
De un bun renume șl 

aprecieri favorabile se bu
cură prezența unor firme 
cum sunt: Mecanica Ne
grești -- Oaș, Unio Satu 
Mare, Uteps Alba Iulia, 
3 M — Reprezentanța Ro
mâniei, Reșița Renk, Me
canică Vaslui, Nitramonia 
Făgăraș, Metamar Baia 
Mare, Mecanex Botoșani, 
Marcom București, Inde
pendența Sibiu, Elba Tl-

mișoara, Electroc 
Baia Mare, Aversa 
rești, Ministerul In 
lor și Comerțului, 1 
Baia Mare, Boart Lo 
București și altele.

De asemenea, un 
sporit este manife< 
față de încheierea 
afaceri profitabile < 
me ce reprezintă 
cânți de echipamen 
potențiali furnizori < 
nologii din străinătai 
ar fi: Cofrarom fly 

3 
(

S.R.L., Comsim 
S.R.L, Danex 
S.R.L., Deutsche — 1
Gmb H, Five Star 
Larox Oy, IPSO 
Scantrade România 
Narman Internaționi 
gary Kft, Marcom 
S.R.L. — să aminti 
cele ce și-au făcut i 
obicei din participi 
expozițiile Rommin
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CONVOCARE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990, Ordonanței de urgență nr. 571997 
emisă de Guvernul României si Instrucțiunile 
C.N.V.M. nr. 8/1996,

MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE 
„CASIAL" S.A. DEVA, cu sediul in localitatea 
CHIȘCADAGA, str. Principală, nr. 1, comuna 
Șoimuș, județul Hunedoara,

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 
la data de 20 mai 1997, ora 10,00, la CASA 
DE CULTURA din municipiul Deva, pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul acționa
rilor la sfârșitul zilei de 31 decembrie 1996.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefon 054/213140, int. 106.

Avându-se in vedere numărul mare de 
acționari, se face cunoscut acționarilor care 
au beneficiat de Programul de privatizare in 
masă că participarea se poate face și prin 
reprezentare, prin acordarea de procuri spe
ciale de reprezentare, ce se vor depune/expe
dia la sediul societății până la data de 17 mai 
1997.

Începând cu data de 12 mai 1997, formu' 
tarele de procuri speciale se pot procura, con
tra cost, iar documentele și materialele infor- 
mative referitoare la problemele înscris- la 

‘inea de zi se pot consulta, la sediul socie- 
~t»i, în zilele lucrătoare, între orele 7,00— 
15,00.

Accesul și prezența la Adunarea Generală 
se fac pe baza certificatului de acționar și a 
actului de identitate, iar reprezentanții vor 
prezenta și exemplarul original al procurii 
speciale de reprezentare.

tn cazul in care la prima convocare nu 
se va intruni cvorumul legal. Adunarea Gene
rală se reconvoacă pentru data de 30 mai 1997, 
in același loc și la aceeași oră. (4893)

*

S.C. SARMINTEX S.A. DEVA 
str. Apuseni, nr. 1

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

cial amortizat, inclusiv rafturi metalice pen
tru depozitare de mărfuri.

pe 
de 
sî

Relații la telefon 223320/106. (4885)
I
I
I

CLUJ-NAPOCA • ROMANIA

I

ow

I 
I
!
î de țedință a FEDERALCOC
I strada 1 Decembrie, nr. 14.

I 
I e 
I
I

î
I
I

<■

Echipa managerială a

SOCIETĂȚII COMERCIALE „VINALCOOL" SA 
DEVA

Convoacă la data de 15. V. 1997, ora 10, In zala • 
șodințâ a FEDERALCOOP HUNEDOARA — DEVA, ’ 
.... - --------------- , ............ Adunarea Generală extra.

I ordinară a acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați 
la Registrul Acționarilor la finele zilei de 10. V 1997,

* cu următoarea ORDINE DE Zlt
l 1) Raportul de gestiune pe anul 1997 ; 2) Raportul 
• comisiei de cenzori ; 3) Aprobarea bilanțului contabil, 
| al contului de profit fi pierdere ți repartizarea profi- 
• (ului pe anul 1996; 4) Aprobarea bugetului de venituri 
I ți cheltuieli pe anul 1997 ; 5) Modificarea Statutului
’ Societății ; 6) Alegerea Consiliului de administrație 
Iți a cenzorilor,; 7) Diverse.

începând cu data de 10.V. 1997 documentele ți 
I' materialele informative referitoare la problemele indu. 

se în Ordinea de zi se pot consulta la sediul Societă- 
J ții Comerciale „VINALCOOL" S.A. DEVA, din strada 
| Andrei Șaguna, nr. 1, tel. 627798 216545, contra cost
* — 20.000 lei. Formularele de procuri speciale se 
| obține de la adresa de mai sus. 
» In cazul în care nu se vor întruni condițiile de 
I prezentare prevăzute de lege, a doua adunare 
! nerală va avea loc la data de 29. V. 1997, în acela ți 
| loc ți la aceea ii oră.

Participarea se face pe baza certificatului de ac. I*  țioriar sau procură specială, conform modelului pu
blicat în Monitorul Oficial nr. 176/1996 ți Buletinul j de Identitate. (Fact).

*
I• 
! 
I• 
I

I«
I*
I

MQDEX
MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARA, | 

CU CELE MAI BUNE PREȚURI
■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA Intr-o J 

gamă diversificată ?
■ Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC; 

pentru atelierul dumneavoastră ?
■ Doriți tMBRĂCAMINTE BALOTATĂ de 

cea mai bună calitate 1
TOATE LA CELE MAI BUNE PRETURII 
SUNATI-NE ACUM LA TEL.: 018 — 

623482 sau 064 — 193493.
Pentru clienții noștri fideli reduceri până 

12 la sută!
Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj.
Orar: Zilnic 08—20; sâmbătă 08—16.
• «MU «mm «MMI «m* • mm « «m a mm r mm« » mm « mm « m«

în orice
moment -----------------

publicitate 
prin

.Cuvântul
liber**  ®BSSB8BSsn

CEL

la

s.a
ISO 9001 
121005761

• linii de îmbuteliat lichide alimentare
• fak«ici de prelucrat lapte, cap. 2000 l/zl)
• instalații pentru camere frigorifice
• schimbătoare de căldură cu plăci inox
• aparate de înghețată la cornet si pe băț**
« lăzi, dulapuri si vitrine frigorifice
• răcitoare distribuitoare de bere *
• piese turnate din fontă, otel, neferoase
• suflante cu rotoare profilate

Vă așteptăm la târgul 
TIBC0' 97- BUCUREȘTI (22+28.05.97)

Termene de garanție 12 luni; Punere in funcțiune GRATUITĂ

Str. F-cii de Chibrituri nr. 5-1'1,3400 Cluj-Napoca, România
Tel.: 064-435285, 43.5?9,Ș:;[.g|^.- l353Q2;Tel./Fax: 435297

4 ȚI-AI DORIT O MAȘINA ? 
ȘI DEOCAMDATĂ N-J Al?

I)

tl

I

I
>
I

LADA este astăzi în țară» 
prin LADA CAR ROMÂNIA ! 1

„LADA CAR ROMANIA" SRL , 
*cu sediul in București, vă oferă spre vânzare 
.noua generație de autoturisme ale prestigioa
sei firme LADA :

• VERA • EXCLUSIV • PRIMAVERA 
• SAMARA • SAMARA S.L. • SAMARA

4

' SEDAN • NIVA 4 x 4 • NIVA G.L.X. 4x4.

* 
I b 
I
I %
I 
I*
I* 
I

LADA EXCLUSIV — 7462 1 
(la cursul zilei al dolarului)

Mașinile, la zero km. se livrează la Deva,, 
.leu promptitudine. In cel mult 15 zile de la 

data încheierii contractului.
Contractele de vânzare-cumpărare se în

cheie prin S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. 
' DEVA, str. 1 Decembrie, nr. 35, teL 211275, 
' fax 218061.

Cei interesați pot consulta la sediul redac- 
' ției ziarului „Cuvântul liber" întreaga docu

mentație privind modalitățile de vânzare-cum
părare,. '

JrecomandăJ 4
LADA r-->'

TiiTWM
&TvDeva

Din 10 mai pe canalul 21 - UIF 
si prin rețelele de televiziune 1 

prin cablu din Deva ■ Devasaț 
si Hunedoara-Tv Net

•4
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CUVÂNTUL LIBERJ

I
D...I

FWBjjciîAre
• Vând autotractor Vol

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

• Vând urgent dubă 
Citroen C 25 Diesel, în-

I matrieulată. preț foarte 
; convenabil. Simeria, infor

mații tel 660606. între 
orek 17—21. (5004)

• Vând casă cu curte, 
grădină cu pomi fructiferi

1 și pădure în Brad. Infor
mații Iu tel. 057/237742, 
054 651908. (503G)

• \ ând casă cu spațiu
comercial. Simeria, tel. 
660971'. (5034)

• \ ând garsonieră etaj
i, lângă Bancorex, tel. 
624122 (5033)

• Vând Dacia 1300 fa
bricație 1976, 6 500 000 lei. 
Tel. Deva, 224989. (5024)

e Vând tractor U 650, 
remorcă și disc, vizibile 
Silvasu de Sus, nr. 45. In
formații tel. 721965. (5037)

• Vând cutie viteze, e"
lectromotor, alternator de 
Mercedes 2000. Deva — 
Horea, 54. (9561)

• SC Grafoprint Sebeș 
vinde ghilotină „Perfecta", 
mașină de tipar înalt. Infor
mații la tel. 058/733041,

' 743504 (Cs)
• Vând tractor U 650 

cu remorcă nouă. Sântu- 
tialm, 74. Lupșa. (9559)

• V ând casă ți anexe 
sal Cărpiniț, nr. 401.

(5030)
• Vând casă cu gră

dină. Simeria. str. 1 Mai, 
nr. 45. (5031)

• Vând autoutilitară
DAI- 1,6 t, stare perfectă, 
tei. 221002. '(5045)

• Vând combină frigo
rifică Arctic (nouă) și fri
gider Minsk. Tel. 211512.

e Vând apartament 2 
. camere decomandate, mul
tiple îmbunătățiri, str. 
Minerului, et. 2. Tel. 

: 613790 sau după ora 16,00 
2271165.

• Vând apartament 2 
camere decomandate (cără-

, midă), str. Minerului. Tel. 
227165.

• Vând Saviem 7,5 tone, 
i cabină ltaba, stare excep
țională. Geoagiu, tel. 277, 
familia Crainic. (4303)

• Vindem făină, tip 600,
preț 2200, fără TVA. In
formații 641918. (4309)

• Cumpăr antenă para
bolicii, completă. Tel. 
648101, după ora 16. (4310)

• Vând apartament 4 
camere. Orăștie, tel. 647099, 
641422, orele 9—17. (4311)

• Vând dozator suc.
Tel. 641502. (4312)

• Vând apartament 2 
camere, Brad. str. A. Iancu,

' bloc 4, se. 2, ap. 19, tel. 
65;-31“ (4094)

• Vând pompă de stro
pit Mspp. Informații tel. 
770648 Hațeg. (9337)

• SC AGROMEC SA 
HAȚEG, cu sediul în Ha-

. țeg, str. Progresului 57, 
i vinde prin licitație mij
loace fixe casate și neca
sate (mașini agricole, trac- 

; toare, combine cereale, 
: ateliere mecanice, remorci). 
Licitația va avea loc în 

j ziua de 10. 05. 1997, ora 
; 10, la sediul unității, pre- 
| cum și în fiecare sâmbătă, 
i ora 10, pentru cele ne
vândute. Relații tel. 770523. 
Se pot consulta și listele. 
Taxa de participare 10 000 

'lei nerambursabilă. Ga
ranția de 10 la sută din 

. valoarea opțiunilor se a- 
„chită în ziua respectivă, 
la casieria unității. (9336)

• Vând apartament 2 
camere mobilat, în Deva.

Informații tel. 617517.
(5106)

• Pierdut pașaport eli
berat de Inspectoratul de 
Poliție al Județului Hune
doara pe numele Dudaș 
Sorin. Se declară nul.

(5032)
• Pierdut legitimație 

serviciu eliberată de FRE 
Deva pe numele Lazăr 
Teodora. Se declară nulă.

(5039)
• Pierdut carnet șomer 

pd numele Tripon Nicolae. 
Se declară nul. (9558)

■ Managerul societății . 
comerciale „Devii" S.A. 
Deva convoacă adunarea 
generală extraordinară a 
acționarilor la data de 20 
mai 1997, ora 10. la se
diul societății pentru toți 
acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la 
sfârșitul zilei de 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 SG Ardea

lul SA Deva convoacă a- 
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)

• • SC Tamic Farm SRL 
Deva anunță că a depus 
la Agenția de Protecție 
a mediului Deva documen
tația pentru obținerea 
autorizației de mediu pen
tru Farmacia Esculap, si
tuată în bdul Decebal, zona 
blocurilor A și I Deva. 
Sesizări și reclamații la 
APM Deva în termen de 
15 zile. (9562)

• SC Expo Gala SRL 
cu sediul în Deva, bdul 
Decebal, bl. M, ap. 55, 
anunță intănția de autori
zare dia punct de vedere 
al protecției mediului 
pentru magazinul situat 
în Simeria — Piața de 
alimente. Sesizările și re- 
clamațiile la APM Deva.

(5029)
• SG- Liza Market Import 

Export SRL cu sediul în 
Hunedoara anunță intenția 
de autorizare din punct 
de vedere al mediului pen
tru magazinul situat în 
Hunedoara, str. Gh. Ba- 
rițiu, nr. 24. Sesjeări și 
reclamații la APM Deva.

(5027)
• SC Sorimar Coijjimpex 

SRL cu sediul în Sântan-

drei, nr. 196, anunță in
tenția de autorizare din 
punct de vedere al protec
ției mediului pentru ma
gazinul și barul situat în 
Bârcea Mare, nr. 18. Se
sizări și reclamații la 
KPM Deva. (5028)

• SC „Agromec" SA 
cu sediul în Simeria, str. 
Traian, nr. 104, nr. înma
triculare J20/1070/1991, a 
depus la APM Hunedoara 
documentația pentru obți
nerea autorizației de me
diu. Contestații se depun 
la APM Hunedoara în 
termen de 15 zile de la 
publicarea anunțului.

(4894)
• Cooperativa „Drum 

Nou" Hunedoara anunță 
că a depus la APM Deva 
documentația pentru ob
ținerea autorizațiilor de 
mediu, a secțiilor- de pro
ducție din Hunedoara și 
Teliuc. Informații se ob
țin la APM Deva, în ter
men de 30 zile de Ja pu
blicai ea anunțului. (4232)

• SC Dărăștean Expres
SNC Brad anunță că a 
depus la APM Deva do
cumentația pentru obține
rea autorizației de mediu, 
pentru bar în str. Timi
șoarei, nr. 2—8. Informații 
se obțin la APM Deva, 
în termen de 15 zile de 
la publicare. (4095)

• Tehnoredactez pe cal
culator proiecte de di
plomă sau orice lucrare, 
imprimare laser. Tel. 
232717, între orele 16—22.

(9564)
• Societate particulară

de construcții angajează 
urgent faianțari. Informații 
la tel. 616795, între orele 
7—15. (5038)

• Firmă de comerț cu
medicamente angajăm a- 
gent de vânzări, vârsta 
maximă 35 ani, posesor 
auto. Oferim salarii a- 
tractive. G.V. și foto ia 
fax 069/427305' . (5040)

• Schimb (vând) casă
Hațeg, centru, cu aparta
ment Hunedoara OM. In
formații 724993, orele 20—■ 

■22. (4230)'
COMEMORĂRI

• Familia Cristea Ionuț 
anunță împlinirea a doi 
ani de la decesul fratelui 
și cumnatului
Prof. univ. dr. CRISTEA 

PETRU
din București, năScut în 
Țebea. Recunoștință celor 
ce-i vor dărui o clipă de 
aducere aminte. (4093)

• Lacrimile nu mi 
se usucă, casa este 
pustie iar urma mâi
nilor tale este peste 
tot. în II mai se 
împlinesc 6 săptămâni 
de când m-a părăsit 
lâsându-mă singură 
printre străini iubitul 
meu soț

MEZA IOAN 
Parastasul de pomeni
re va avea loc la ci
mitirul ortodox din 
Biscaria, orașul Sime
ria. Soția Aurelia.

(5001)

DECESE
■ Cu adâncă durere, 

foștii colegi de servi
ciu din cadrul ADP 
Timișoara. ■ Șantierul 
Deva anunță trecerea 
în neființă a celei 
care a fost

VALERIA ȘUEGAN 
Colectivul nostru este 
alături de familia în
doliată. Fie-i țărâna 
ușoară! (5042)

• Motelul Gincîș ■ 
angajează bucătari, a- 
jutori bucătari, bar
mani, ospătari, carpe- 
riste, recepționeri. Re- | 
lății la tel. 738162 sau 
711234. (4231)

• Familia îndoliată 
anunță dispariția pre
matură și fulgerătoare 
a celei care a fost 
- VALERIA ȘUEGAN 

înmormântarea va 
avea loc. vineri, 9 mai 
ora 14,00 de la domi
ciliul din satul Săcă- 

jnte 

• ’
I 
I 
I 
I

SOCIETATEA COMEftCIALÂ „S1DERMET“ 
SA CALAN

cu sediul in Călan, str. Furnalistului, nr. 17, 
județul Hunedoara

Organizează concursul do selecție pentru
I ocuparea postului de
! MANAGER
| Condițiile de participare sunt cele pre- 
I văzute de Legea nr. 66/1993 și Normele Me- 
■todologice nr. 1/1994 — publicate în Moni-
I torul Oficial partea I, nr. 54/2. 03. 1994.

I Documentația de prezentare a. societății 
poate li consultată la sediid acesteia. Candi- 

Jdații vor depune ofer.ele în plic închis și si
cii îndeplinirea condițiilor legale, până 

de zile de la data ultimei publi-I’gilat,
la maxim 30 

Icări.
I Relații 
1730560, 561,
I
I
I

suplimentare la telefon : 054/
interior 52.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER DEVA
Solicită până Ia data de 9. V. a.c. oferte 

de preț în vederea achiziționării unui calculator 
jP.C. 586.

I Relații suplimentare la telefoane 621206 
621280.

I 
I
I
I 
I

MANAGERUL,
S.C. COMBOR S.A. ORĂȘTIE

Cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 3. 
CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Ac 
|ționarilor Ia data de 23. 05. 1997, ora 13,00, li 
Ișala ASTRA ORĂȘTIE, pentru toți 

înregistrați la Registrul acționarilor
|tul zilei de 1. 04. 1997. 
I Informații suplimenatre la S.C.

S.A. ORĂȘTIE, tel. 054/642501.

acționari 
la sfârși

COMBOI

I 
I
I

MANAGERUL,
,SUINPROD“ S.A. ORĂȘTIE

nr. 1
S.C. „t-

Cu sediul în Orăștie, str. Luncii, 
CONVOACĂ

• Primăria comunei fi
nirea închiriază mese și 
bănci pentru 250 persoane, 
organizează licitație în 
data de 28 mai 1997, ora 
10, pentru închiriere spa- 
țiu din patrimoniul fostu
lui GAP, închiriere pășune 

, alpină, muntele Scărișoara, 
în caz de ncadjudecare, 
licitația se va repeta în 
fiecare miercuri. Relații 
tel. 770531. (9338)

• Cu adândă durere co
legii de serviciu din ca
drul Secției. Drumuri Na 
tipnște Dcya deplâng tre
cerea în neființă a celei 
care a fost

ȘUEGAN VALERIA 
Colectivul nostru este ală
turi de familia îndopată, 
Dumnezeu să o ierte!

(5042)
• Cu adânc regret fa

milia anunță dispariția 
fulgerătoare a celui ■ care 
a fost

IOAN POPA
din Hărțăgani. Nu te vom 
uita niciodată 1 Soția Va
leria, fiica Laura și Sorin.

(5049)

11111 1«UIM1«!9

CONCURSUL
DIN 11 MAI 1997

1. BOLOGNA (6) — CAGLIARI (14) 1 
Cu speranța că Bologna ar putea 
prinde un loc în Cupa UEFA, elevii 
lui Ulivcri nu pot rata victoria.

2. LAZIO (5) — PERUGIA (16) 1 
Lazio nu-și poate permite nici un 
pas greșit acasă și poate să învingă 
și duminică, întrucât e diferență ma
re de valoare între cele 2 formații,

3. MIL IN (11) — REGGIANA (18) 1
Ratând participarea în „cupc“, Milan 
n-are decât să-și refacă cât de cât 
prestigiul serios șifonat în acest cam
pionat.

•t. NAPOLI (13) — ROMA (12) 1 x
Sunt două formații de valoare sen
sibil egale, care pot furniza o par
tidă viu disputată, în care gazdele 
sunt aproape de cele trei puncte puse 
în joc.

5. PARMA (2) — VICENZ1 (7) 1 x 
Parma ține cu dinții de locul ex
celent ocupat în clasament.

6. PIACENZA (15) — ATALANT1 (10)
1 x

Aici s-ar impune o triplă, deși noi 
credem foarte mult într-un egal.

î. SAMPDORIA (1) — INTER (3) 1
Miză mare pentru gazde! Pentru a 
se menține pe acest loc dătător de 
speranțe, arc nevoie de cele treî 
puncte.

8. VERONA (17) — JUVENTUS (1) X 2 
Ar fi o surpriză de proporții, un re
zultat de egalitate când toată lumea 
merge cu liderul solist...

9. BRESCIA (1) — GENOA (5) 1 x 
Gazdele, neînvinse încă acasă, sunt 
mari favorite în această partidă, dar 
șl la promovare. Nu e exclus însă un 
rezultat nedecis !

10 UESENA (17) — CREMONESE (19) S 
Un „derby" din subsolul clasamen
tului în seria B. Până acum gazdele 
au acasă 8 rezultate de egalitate, Iar 
oaspeții în deplasare 4. Deci...

11. FOGGIA (10) — EMPOLI (2) 1x2 
Un meci al cărui deznodământ c greU 
de prevăzut.

12. PADOVA (11) — RAVENNA (6) I « 
Oaspeții se țin foarte bine în depla
sare șl nu e nici un hazard să mer
gem și Ia un egal, dacă nu mal mult,

13. VENEZIA (12) — BARI (4) I X
In cele patru întâlniri anterioare^ 
trei s-au încheîat la egalitate și unu 
cu victoria gazdelor.

Adunarea Generală Extraordinară a Ac 
Iționarilor la data de 23. 05. 1997, ora 

la sala ASTRA ORĂȘTIE, pentru toți ......
|narii înregistrați la Registrul acțiimarih t 1 
{sfârșitul zilei de 1. 04. 1997.
ț Informații suplimentare la S.C. SUINPRO1 
■S.A. ORĂȘTIE, tel. 054/641640, 642501, î 
| orele 8— L5.
I-------------------------------------
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

HUNEDOARA
I Organizează licitație publică în baza Leg 
Inr. 50/1991 pentru concesionarea unor ten 
inuri în vederea realizării de obiective dup 
|cum urmează:
j 1. Teren în suprafață de 690 mp, situi 
" in strada Ștrandului, municipiul Hunedoar 
|pentru realizarea unui complex comercial c 
I depozit en gros.

2. Teren in suprafață de 200 mp, situat i 
| strada Ciprian Porumbescu, municipiul Hun 
Idoara, pentru realizarea unui birou notarii

3. Teren în suprafață de 650 mp, situ 
|in bdul Republicii, municipiul Hunedoara, i 
I vederea realizării unei zone de agrcmci

(PARC).
I Concesionarea terenurilor se face pe ! 
■ ani.I Taxa minimă dc concesionare este < 
110 600 lci/mp/an.
, Garanția de participare la licitație este < 
|50 Ia sută din redevența minimă anuală. 
ITaxa de participare la licitație este i 

200 000 lei. Informații suplimenatre și doc 
■mcntele licitației se pot obține de la Consili 
■ local al municipiului Hunedoara, bdul Libc 
| lății, nr. 17, camera 12, telefon 712877, inc 
I panel cu data de 12. 05. 1997.

I Ofertele se depun până Ia 4. 06.
orele 13,00 la sediul Consiliului local al 

Inicipiului Hunedoara.

I* Licitația va avea loc la sediul Consiliul
local al municipiului Hunedoara, în ziua < 

|5. 0(L 1997, ora 10,00.

10,0f 
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