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DESCHIDERE SPRE LUME

„Să rezistăm teribilului 
maraton al concurenței"

fie vor împlini curând, 
in luna iunie, 200 de 
zile de guvernare post 
noiembrie 1996. Vine vre
mea unui important bi
lanț. îl șl vedem pe dl. 
Victor Ciorbea potrivin- 
du-și ochelarii pe nas șl 
scrutând capătul tunelului 
în speranța observării li
cărului de lumină, care, 
însă, nu se prea întreză
rește.

Prăbușirea dramatică a 
leului, chiar dacă de Ia 
o vreme se menține Ia un 
anume echilibru, creșterea 
nesăbuită a prețurilor, ni
velul exacerbat al dobân
zilor, amploarea fenome

După 30 de ani
Gu emoția firească ge

nerată de trecerea tim
pului și de viața care 
i.a risipit peste tot în 
țară, absolvenții Liceului 
din Ilia, promoția 1967, 
se repliesc după treizeci 
dc ani de Ia absolvire, 
pe data de 14 iunie a.c., 

/ spre â depăna amintiri, 
neasemuite clipe de tră
ire și bucurie juvenilă 
care la ora când urmau 
școala ii făceau nemuri
tori, înfrățiți cu veșnicia 
născută la sat, asemenea 
marelui Blaga.

Gei care doreso să 
retrăiască viața de licean, 

' doritori să participe Ia 
- întâlnire, sunt rugați să 
dea un semn, confirmând 
astfel participarea, până 
Ia data de 20 mai a.c. 
Și dacă mal vor să știe 
ce și cum pot să dea 
telefon, după pra 16, Ia 
ludit Martqp (tel. 054/ 
616536), Florica Sav (tel, 
054/218174). 

nului corupției, decăderea 
agriculturii șl dezastrul 
industriei nu au darul să 
lumineze câtuși de puțin 
fruntea Iată, tot mal cu
tată, a premierului Giorbea.

Și asta pentru că execu
tivul pe care-1 conduce 
încă bâjbâio prin hățișul 
fenomenelor amintite, nu 
găsește soluții de amelio
rare a lor, chiar dacă in 
*unelle domenii s-a mai 
estompat gravitatea anu
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La ICSH Hunedoara, practica neachitării la limp
a salariilor

In urmă cu o săptămână, 
un comunicat de presă 
al poliției județene Infor
ma că directorul general 
al S.0. I.G.S.H. S.A. Hu
nedoara, Emil Vasile Ha- 
țegan, a fost reținut pen
tru cercetări. împreună 
cu alte trei persoane, el 
încerca să livreze pe o 
factură un camion cu la
minate în valoare de 29,5 
milioane lei, aparținând 
I.G.S.H., unei firme pri
vate din Sebeș, județul 
Alba.

Vestea a reprezentat o 
surpriză. Societatea ta 
care dl. Hațegan este 
director general se con
fruntă cu greutăți legate 
în special de blocajul fi
nanciar. într.n discuție pur
tată cu dl. ing. Dorel Flo
rian, președintele sindica- 

mitor nereguli. De altfel, 
aceste pete negre ale so
cietății românești post 
decembrie vin din timp, 
au fost accentuate în vre
mea cabinetului Văcăroîu 

șl a guvernării PDSR, ac
ceptate cu nepermisă u- 
șurință de fostul președinte 
Ion Iliescu. Este acum 
extrem de greu de făcut 
reparații pe schelete atât de 
șubrede. Mai ales că încă 
ființează legi incoerente,

tinde să devină o obișnuință3 •

SINDICATELE
[£' parteneri de dialog pentru

CONSILIILE, J)E ADMIN IS T R A TIE

tului independent „Con
structorul" I.G.S.H. Hune
doara, acesta arăta că 
principala problemă o

DIN GAUZA RAU-
PLATNIGII.OR * 6 

reprezintă neplata Ia timp 
a salariilor. Gu toate că 
avansurile trebuiau achi
tate în 28 aprilie, abia tn
6 mai se reușise începerea 
plăților. „Neplata la timp 
a salariilor nu este vina 
administrației — preciza

că în guvern și în struc
turile județene au pătruns 
destul novici și mai mult 
de atât oameni puși pe 
aranjamente și căpătuială, 
că mafia încă persistă în 
zonele cele mai de sus 
ale puterii și administra
ției. Acestea și fac, este 
foarte clar, ca eforturile 
persistente și lucide ale 
președintelui Emil Con- 
stantinescu să nu se con., 
cretizeze prea repede în 
rezultate pozitive.

DUMITRU GHEONEA

(Contiuuaro în pag. a 2-a}

dl. Florian. Există sen. 
tințe judecătorești pentru 
recuperarea banilor dc la 
datornici, dar acest lucru 
este foarte greu de reali
zat". Conform celor decla
rate de dl. Florian, au 
existat cazuri în care 
plata salariilor s a întins 
pe durata unei săptămâni, 
când, în mod normal, ele 
trebuiau achitate într-o 
singură zi. Potrivit in.

SORIN BLADA

(Continuare în pag. o 2-a)

Vineri, Ia Casa dc cui. 
tură din Deva, a avut loc 
adunarea generală a 
„Federalcoop" Hunedoara 
— Deva, la care au par.» 
ticipat reprezentanți ai 
cooperativelor de consum 
din județ. Casei Terito. 
riale a cooperativelor de 
credit Deva, Sucursalei 
BANKCOOP, S.C-. „Prod.. 
coop“ Deva, cât și invi 
tați de la Prefectură și 
Consiliul județean Hune
doara, ziariști. După ce 
a fost prezentat raportul
Consiliului de administra, 
ție-al „Federalcoop" prl- 
vind activitatea desfășu. 
rată de la alegeri și până 
în prezent, — un mate, 
rial bine documentat, o., 
glindă fidelă a activității 
cooperativelor de consum 
din localitățile județului,

ADUNAREA GENERALA A „FEDERALCOOP*'  
HUNEDOARA — DEVA

cu cclc trei laturi ale 
acestora — comerțul, pres
tațiile de servicii șt achi
ziții, — au urmat la or
dinea de zi alte 9 puncte, 
între care: bilanțul și con*  
tul dc profit și pierderi; 
repartizarea pe fonduri a 
profitului; raportul comi
siei de cenzori; programul 
de activitate pe 1997, 

I prioritățile strategiei pen .
tru perioada următoare, 
bugetul de venituri și 
cheltuieli pe '97, discuta
rea și aprobarea. prin 
vot deschis, a Statutului 
„Federalcoop", cât și a 
asocierii la „Federalcoop*  
a Casei Teritoriale a coo. 
perativelor de credit; dis_. 
cutarea și aprobarea, prin 
vot deschis, a asocierii 
„Federalcoop" Hunedoara 
lâ Centrocoop etc.

S.,au ales prin vot s>c. 
creț Consiliul de admi.. 
nislrațic și cenzorii
cât și delegații pen
tru congresul Cooperației 
do Consum și de Credit 
și candidații pentru Con. 
siliul Ccntrocoop.

Redăm, succint, din cele 
18 luări de cuvânt: „Con
sider că activitatea tre
buie supusă unui proces 
de modernizare. Sunt ne
cesare eforturi Dentru a 
vă alinia unei economii 
de piață, unei piețe 
concurențiale. Nu s-a 
spus nimic despre com
partimentul marketing, da 

activitatea de export di. 
rect, fără intermediari, 
care ar aduce orofiturk 
Conducerea trebuie să' 
aibă în vedere o altă 
politică de ,,ersonal; ca 
drele să fie școlite și in 
struite în noul domeniu 
al pieței concurențiale;, 
profitul este încă mîc, 
fluxul monetar nesatisfă
cător; o parte din bani 
n »a fost dirijată pentru 
dezvoltare. Trebuie să se 
constituie în mod cores
punzător fondul de dez
voltare, pentru moderni 
zare și eficiență. în sate 
sunt magazine care nu 
funcționează și cetățenii, 
pe drept cuvânt, sunt ne 
;mulțumiți fiindcă șl ei 
au contribuit la crearea 
acestora. Colaborarea cu 
administrația locală să 

fie apropiată și să vină 
în sprijinul . cetățenilor1", 
(ing. GliCoryhc Liarbuf 
președintele Consiliului 
județean Hunedoara).

„Pentru ,97 ne am pro... 
pus^o seamă de depășiri 
la principalii indicatori. 
Realizările dc până acum 
(un volum de desfacere de 
141 la sută) ne dau cer
titudinea că vom reuși. Vom 
înființa noi unități de 
prestații pentru populație. 
(Traian Pau, președintele 
Consumcoop Pul).

„Toate programele ce 
ni.le.am stabilit au fost 
depășite. Am înregistrat 
creșteri substanțiale ale 
capitalului social, ne am 
dotat cu mijloace fixe, 
deținem acțiuni la trei 
societăți comerciale. Tri 
mcstrul I al acestui an 
1 am început bine, reali
zând un volum de des 
facere de peste 2 miliarde 
de lei. Vom dezvolta sec
torul de producție;, astfel 
ca acesta să reprezinte 50 
la sută din activitatea 
cooperativei". (Nicu Trep* 
teș, vicepreședintele Gon 
sumcoop Orăștie). „Cu 
sprijinul Federalcoop și 
al consiliilor locale, ne-am 
creat sedii proprii la Da. 
(va<, Hunedoara, Brad ți 
Hațeg, cu care ne mân-

ESTERA SÎNA

(Continuare tn pag. a 2-a)

Lumini și umbre în „șerpărie“I
I Cu aceh apelativ nuJ prea măgulitor este cu.
I noscut „terminalul" din. 
I spre Livezenî al cartie*,  
J rului Aeroport, cel mai 
I mare al Pctroșaniului. 
J tn drumul spre centrul 
| orașului nejtm abătut 
» pe aici, anuale pe stră- 
| zile Venus șl Aviatori*  

lor. Și bine am fă.
| cut coi ne-am abătut. 
J Silueta unei construcții 
!din lemn, situată pe o

înălfime a cartierului a 
fost cea care ne-a atras 

| în primul rând atenția. 
■ „Este noua biserică a 
I cartierului — ne spune 
I pensionarul Pavel Popa. 
| Construcția a început tn 
' urmă ca doi ani".
Ifn curtea viitoarei bl- 

serici — |o construcție 
î din lemn, îu stilul

celor din Maramureș, cu 
un impunător subsol din 
beton 8—10 oameni 
trebăluicso la impregna, 
rea șindrilei în ulei dc 
in fiert.

Pavcl Gavriluță, unul 
dintre cel care trebălua 
iese în curtea bisericii, 
spune că sfântul lăcaș 
pentru credincioșii de re
ligie ortodoxă: din zonă, 
se înalță cu bani de la 
ci, că au mai ajutat cu 
ceva și Regia Huilei șl 
Liga Sindicatelor, iar 
dintre el, cei care pot 
munci, îi ajută fiecare 
cu ce poate pe construe, 
tori — o echipă de ma. 
ramureșeni specialiști ia 
construcții din lemn.

Din păcate, cum cb. 
bort dc pe promontoriul

pe care se înalță bisem 
rica, între două blocuri, 
se cască hâde gropi pline 
de gunoaie, iar aspectul 
dintre blocuri este de. 
colant. Nu, nu c groapa 
de gunoi a cartierului, e 
groapa neglijenței loca,, 
tarilor pe care nici mă
car anunțul că aruncarea 
oriunde a gunoiului me. 
najer se sancționează cu 
amendă dc un milion de 
Ici nu-i mal sperie. Ce 
milion, ce sperietoare? 
„Dacă.i trimit pe copii 
cu găleata de gunoi —• 
zice dna Maria Popa — 
aceștia îl aruncă la în. 
tâmplare. De altfel, zona 
aceasta e populată cu 
foarte tnulți țigani și 
jpe ăștia nu.J dlseipli. 
nează nimeni".
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La ICSH Hunedoara, practica neachitârii la 
timp a salariilor tinde sâ devină o obișnuința
(Urmare din pag. 1) 

formațiilor deținute de 
liderul sindical, datoriile 
pe care agenții economici 
le au către I.C.S.H. S.A. 
se ridică la aproximativ 
26 de miliarde de lei, unul 
dintre principalii debitori 
fiind Siderurgica S.A. Hu
nedoara. Pe de altă parte 
I.C.S.H. S.A. are și ea 
datorii. în urmă cu o 
lună numai la Ministerul 
Finanțelor acestea atinseseră 
valoarea de 20 de miliarde 
de Iei, din care 9 miliarde 
reprezintă penalizări, a- 
firmă sursa citată.
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agricultura de
SUBZISTENȚA

Primăvara târzie a scos 
pe truditorii pământului 
în câmp ca albinele din 
stup. E multă tristețe 
în imaginea câmpului 
astăzi. Zilele trecute am 
străbătut traseul Deva — 
Petroșani pe o vreme, 
și la dus și la întors, 
clară, cum e cristalul. 
Pe terenurile vecinale șo
selei naționale — ldme 
puzderie, la arat, la se
mănat. Pe tot traseul, 
însă, n am văzut măcar 
un plug acționat de trac . 
tor. Singurele forțe mo
trice ale tradiționalelor 
unelte agricole — un 
căluț costeliv, o pereche 
de boi sau chiar o vă. 
cuță. Agricultură de sub
zistență.

Fac țăranii alergie la 
muncile mecanizate? Nici, 
decum. Țăranii nu mai 
au bani pentru muncile 
mecanizate, pentru chi, 
mizare; și produc cât

începând din 15 aprilie, 
sindicatul „Constructo
rul" I.C.S.H. se află în 
conflict de muncă cu 
administrația, conflict 
suspendat pe moment. 
Motivele declanșării a. 
cestuia sunt „degradare**  
nivelului de trai prin ne. 
plata la timp a salariilor; 
degradarea condițiilor de 
muncă datorită lipsei de 
bani, prin neplata de 
către beneficiari a lucră., 
rilor efectuate; lipsa de 
interes din partea patro
nului (F.P.S.) pentru re
zolvarea problemelor grave 
cu care se confruntă în . 
treprinderea; aruncarea 
întregii responsabilități a 

dă Dumnezeu, cu mij
loacele de acum 1000 de 
ani. Tristă realitate. (I.C.)

PROFIT

în cursul anului tre 
cut. Regia Autonomă de 
Gospodărie Comunală și

Locativă din Vulcan a 
desfășurat o activitate 
pozitivă soldată cu obți
nerea unui profit brut 
în valoare de circa 400 
milioane lei. Cea mai 
mare parte a acestuia 
este investită în dezvol
tarea și modernizarea ac 
tivității, iar o bună parte 
a fost împărțită oamenilor 
înainte de Paști.

CÂRCIUMI MULTE

Ca și în celelalte loca 
lități ale Văii Jiului și 
In orașul Lupenl privați 

blocajului financiar asu
pra societăților comerciale 
în timp ce adevărații vi.. 
novați nu sunt trași la 
răspundere". Lista de re
vendicări a sindicatului 
cuprinde și ea 10 puncte, 
dintre care 5 au rămas, 
deocamdată, nerezolvate 
și se referă, în special, la 
respectarea unor prevederi 
din contractul colectiv 
de muncă, dar și la anu
larea ordinului nr. 302/ 
5. 03. 97 al Ministerului 
de Finanțe. Prin aplica
rea acestuia I.C.S.H. Hu
nedoara a devenit dintr. o 
firmă cu "Un profit de 
peste 1,5 miliarde de lei, 
la sfârșitul anului 1996, 

zarea se manifestă din 
plin extinzându se con
tinuu. Dna Oii?a Bogdan, 
șefa circumscripției fi
nanciare, ne spunea că, 
la ora actuală, există 
circa 400 societăți pri
vate. Dintre acestea zece 
au profil de producție 

sau de prestări servicii, 
celelalte s-au specializat 
în comerț și în special în 
alimentația publică. Un 
localnic ne spunea că. 
numai în centrul orașului 
există 10 cârciumi. Nu«s 
cam multe pe m.p ? în
trebăm, nu lovim cu pa
rul.

INIȚIATIVA

Autorul acestor rânduri 
este un fumător in» 
veterat și tocmai 
de aceea le scrie. Imediat 
ce am intrat în Biroul 

o societate comercială cu 
pierderi, de peste ^9 
miliarde lei, afirmă lide
rul sindical.

Dl. Dorei Florian a in
firmat zvonurile că ar 
urma să fie concediați un 
mare număr de angajați 
ai I.C.S.H. Catalogate a-, 
cum drept simple specu
lații, informațiile despre 
eventualele disponibilizări 
de personal nu pot fi luate 
în calcul până la aproba
rea unui plan de restruc
turare de către F.P.S., 
acționarul majoritar, sus
ținea președintele sindica
tului independent .Con- 
filtructorul" I.C.S.HL S.A, 
Hunedoara.

forțelor de muncă din J 
orașul Vulcan am cerut * 
permisiunea să aprind I 
O țigară. ''

—- Nu vă supărațl — |
mi-a zis dna Mariana • 
Nedelea, lucrătoarea de | 
aici — dar la noi fuma- • 
tul nu este permis. I

— Nu m-am supărat J 
nici un pic. Dimpotrivă, | 
am apreciat inițiativa. în ’ 
cotidianul „Adevărul de * 
Cluj" care vine, 0 prin I 
schimb, la „Cuvântul li- J 
ber", am citit că — Ia | 
inițiativa dlui Gheorghe • 
Funar, primarul munici |
piului de la poalele Fe «.
leacului — consiliul local I 
a adoptat o hotărâre prin * 
care se interzice fumatul | 
în instituțiile de interes ’ 
public, ceea ce — o spu Z
nan spre amuzamentul I 
cititorilor noștri — la J 
supărat teribil pe un | 
domn consilier vajnic • 
fumător de pipă. O ase- | 
menea inițiativă n.ar , 
găsi oare adepți și în ț 
județul nostru? •

TRAIAN BONDOR

(Urmare din pag. t)

drlm și a căror funcțio
nalitate dorim s-o creș
tem. întâmpinăm greutăți 
In recuperarea unor de
bite. Ne propunem atra
gerea de noi membri, la 
cele 16 cooperative de 
credi*  creșterea calității 
aetivituii noast- e printr jun 

„Să rezistăm teribilului 
maraton al concurenței"

circuit financiar sănătos, 
ridicarea gradului infor
matizării". (ec. Lelianu 
Pădurean, președinta Ca. 
sel Teritoriale a coopera. 
Uvelor de credit). „Am 
lucrat numai în această 
ramură a eoonomlci na
ționale, timp de 45 de ani, 
și am o experiență vastă. 
Cred că trebuie să te 
găsească metoda de a 
atrage clientela, adică să 
se vândă mai ieftin decât 
cei care ne fac concurență, 
mal cu seam- la produ. 
«ele foarte căutate. Ser. 
virea s-a îmbunătățit 
mult, dar nu la nivelul 
cerințelor actuale. Ținuta, 
solicitudinea. comporta. 
meni ul lucrătorilor din 
magazine are o influență 
mare asupra psihicului 
potențialului cumpărător. 
De aceea cred că trebuie 
să li se dea importanta 
cuvenită". (Gheorghe Ji • 
botean)

Au mai vorbit ing. Oc
tavian Tănase, directorul 
SC. Prodcoop Deva. Elena 
Boc. contabil șef la Con..
sumcoop Buceș, Gheorglie 
lonescu, președintele Con.
sumcoop Hațeg, Dorin 
Moise (Ilia), Ânghel Ma»

tes (din partea G.F.I.), A- 
urel Doboș (Geoagiu), Ian 
Boc (Deva). Octavian Lu
pan (Crișcior), Alexandra 
Barbu (Bretea Română), 
Cornel Mihăilescu (Bț. 
riu), Romulus Uscatu 
(Dobra), ec. Todor Vasiu, 
directorul Sucursalei
BANKCOOP, ec. Gavril 
Bătrin. director general 
al Centrocoop. Ei s-au 

referit la realizările anu
lui 1996 și ale primului 
trimestru din acest ai% 
ale unităților pe care 
le-au reprezentat, au evi
dențiat sprijinul primit de 
la „Federalcoop" In asi
gurarea unor mijloace de 
transport, și al aprovizio
nării cu unele produse, 
au adus mulțumiri con
ducerii acesteia care -a 
menținut această organi
zație puternică, viabilă șl 
cu Perspective de dezvol» 
tare“, dar și la unele 
aspecte negative (repre
zentantul C.F.L) ca de
gradări de bunuri, pre
judicii și lipsuri nejusti
ficate în gestiune.

S .a acoentuat că este 
necesar să se dea atenție 
prioritară studiului de 
■marketing, fiecare să știa 
ce și cât se cere, iar la 
achiziții, cooperație. de 
consum să fie prima, s.a 
reliefat că în sfera coo
perației de consum a ju
dețului există o capacitate 
umană deosebită, care tre
buie folosită cum se cu» 
vine, că trebuie ca acest 
sector să reziste teribila.
lui maraton al concuren
ței actuale.

DESCHIDERE
SPRE

(Urmare din pag. I)

Ceea ce aduce Româ
niei oarece apreciere din 
partea unor influenți fac
tori externi și aruncă 
ceva lumină pe fața pre . 
mierului este deschiderea 
spre lumea dezvoltată în 
care tindem să ne inte
grăm. Relațiile de înțele . 
gere și cooperare cu ve
cinii, datorate în bună 
parte și diplomației care 
a predat ștafeta în noiem
brie 1996, contactele strân
se și programele stabilite 
cu importante organisme 
europene, operate de exe
cutivul azi in funcțiune, 
chiar dacă în anumite 
puncte, cu prea multă u- 
șurință, sunt coordonate 
care dau de acum credi . 
bilitate și sporesc intere
sul străinilor pentru Ro„ 
mânia.

Zbuciumul și speranța 
țlentru aderarea la NATO.

LUME
desele vizite în țara noas. 
tră ale unor ilustre per
sonalități politice și de 
stat europene și afirmarea 
sprijinului pe multiple 
planuri, promisiunile de 
acordare a unor substan 
țiale credite, de la Uni. 
unea Europeană, de la
Banca Mondială, de la
Fondul Monetar Interna, 
țional sunt atu-uri care 
ne permit să sperăm că 
țara va face pași spre 
redresare, spre construi
rea unei democrații auten
tice și a unei vieți mai 
bune pentru poporul ro
mân.

Dar toate acestea nu 
sunt suficiente. Deschide
rea spre lume nu ne va 
aduce prosperitatea dacă 
nu ne deschidem spre 
noua societate și la noi 
acasă, în structurile noas
tre interne și interioare. 
Aici este greul cel mai 
mare. Și vom vedea de 
ce într un alt articol.

ț 
t
1
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MIERCURI, 14 MAI

C TVR 1 )
6,00 România: ora 6 fix!;

8.20 Lancelot Link (s); 9,10
Sângele altora (r); 10,00
Știri; 10,05 Videolexicon;
11,05 Melodii îndrăgite;
11.40 Orizonturi culturale; 
12,00 Știri; 12,05 Andrea 
Celeste (r); 12,55 Ritmuri 
muzicale; 13,05 D.a.; 13,30 
Scena (rj; 14.00 Știri; 14,10 
Muzica pentru toți; 14,55

Fotbal; 16,50 Avanpremieră;
17,00 Știri; 17,10 Gesturi 
mici pentru oameni mari;
17.40 TVR Cluj-N; 18,30 
Alo, tu alegi!; 19,05 Re
flector; 19,30 Salvați de 
clopoțel (s); 20,00 Jurnal; 
21,00 Vedete în recital la 
Festivalul „Cerbul de Aur";
21.20 Fotbal; 23.25 Jurnal;
23,45 Secolul XX; 0,10 Per
sonalități în Top.

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

Ora de muzică; 10.00 Lu
mină din lumină (r); 11,00 
Lumea altfel decât o știm 
(do); 12,50 Punct de întâl
nire; 13,10 Savannah (r); 
14,00 Transfocator (r); 14,30 
America sălbatică (rj; 15,00 
D.a.; 15,30 De lingua la
tina; 16 00 Recital Ute Lem. 
per; 16,15 Secretele nisi
pului (s); 17,15 Tribuna
partidelor parlamentare; 
17,35 Șeicul (s); 18,30 Em. 
în limba maghiară; 
Arfe vizuale; 20 30 
de mâine; 21,05 
22,05 TVM. Mesager; 22,35 
Misterele S.P. (s); 23,30 
Jeunesses Musicales Con . 
cursul de canto.

20,00 
Ziua 

Credo;

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr ți neli
niștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 1M)O Cine este șe
ful? (rj; 10,30 Forța dra
gostei (s); 12,00 Accapulco 
Heat (s); 12,55 Știri; 13.00 
Long Riders (f); 15,00 Ma . 
tlock (s’; 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 Forța 
dragostei (s); 17,30 Galac
tica (s); 18,15 Sport la 
minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19 00 
Știi și câștigi! (s); 19.30 
Știri; 20,00 Evita Peron (f); 
21,50 Știri; 22,00 Familia 
Bundy (s); 22,30 Viața ca 
V filme isl; 23,00 Știri;
23.30 Față n față cu llie 
Șerbănescu; 0,30 Sport la 
minut.

(ANTENA 1]
7,00 Știri /'Rev. presei; 

7,15 Văduva (r); 10,20 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11.10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații 
străzii (s); 13,00 Orașul

ascuns (s); 14,00 Știri; 14,20 
Nosh Bridges (r); 15,10 

LuminăSparks (r); 16,00 
călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 
1710 Iluzii (s); 18,00 D.a.;
18.30 Totul despre Guvern;
19.30 Văduva (s); 20,30
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Pri
ma zi (f); 23,10 Știri; 23,15 
Milionanii de la miezul 
nopții; 0,30 Kassandra (s).

(DEVASAT+) i
_ - I

7,00 — 14,30 Reluări; 
17,00 Dulce ispită; 18,00 
D.a.; 18,30 Radical power 
(doc.); 19,00 Când inima 
așteaptă; 19,30 Farmacia 
de gardă; 20,00 Sunetul 
tăcut (f.a.j; 21.30 Maeștrii 
cascadori; 22.30 Kelly (s); 
23,00 Ucigaș în serie 
(f.a.j; 0,30 Serial erotic.

L-.-.v.-.-.
_____________ _________________ ____________ —v—

............... .......................................................................... . . «-*■  ■ ■■■■■■■.......... ■■■

Ziar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculata la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Cont 6 4072613110 B.C.R. Deva ț Cod fiscale 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU IST3ATE, vicepreședinte (redactor șef adj.)| 
SABIN CERBU. MINEL BODE A, NICOL AE T1RCOB, membri.

Adresa redacției i 2700 — Deva, rtr. I Decembrie, nr. 35, |udețul Hunedoara. Telefoane s 211275] 212157; 211269; 225904 (cort iWț; Fazi 218061.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moțai pentru articolele neconl,Uvkile trimise 

ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Mânuse» sele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.C „POLIDAVA" SÂ Deva. __
Programul de lucru cu publicul zilnic de luni pănȘ vineri, între orele B—18, Io sediul redacției fi la telefonul 21 12 75.

ANUL IX * NR. lfobi A MIKRCL’RI- 14



I

!

!|!

' CUVÂNTUL LIBER cotidianinciependent

• aav *9 99 9 99 9 MW » MV 9 99 9 999 9 999 9 999 9 99 9

ARBITRII Șl OBSERVATORII 
DIN DIVIZIA C

Duminică, 18 mai:
METALUL CRISCIOR — MIN. LIVE- 

ZEN1, arbitri: Eugen Palko, Adrian Ra
du si Marin Ormenișan, obs. Ilie Ștefă- 
niță.

VICT. CALAN — MIN. ANINOASA, 
Traian Melha, Mircea Brândușa și Da
nie! David, obs. Vasile Nemeș.

MIN. 7~ ----------- --------- -------
Gabriel Macavei, Andrei Csiki și Marian 
Lucaci,

MIN.
Petru Zlate, Florin Bulgaru și Sorin 
Corpade, obs. Achim Nechif.

MIN. GIIELARI — AURUL BRAD, 
Vasile Capotescu, Virgil Gherghel și Va
sile Pintitei. obs. Mircea Pâdurean.

FAVIOR ORAȘTIE — UTILAJUL PE
TROȘANI. Daniel Ilincea, Constantin 
Dănifă și Aurelian Lagu. obs. Doru To
ma.

DACIA ORAȘTIE — MIN. BARBA- 
TENI, Ionel Adam, Valentin Gavrilă 
Teodor Sava, obs. Petru Spărios.

ȘT. VULCAN — CASINO ILIA,

obs, Mircea Sârbu.
TELIUC — CONSTR. HUNED.

9 9 999 9 9 999 9 999 9 99 9 999 9 999 • WW 9 99 9* 
cupaș, Valentin Iacob . șl Gosmin Dan- | 
ciu, obs. loan Simion. *

VICT. DOBRA — MIN. II GIIELARI, j 
Adrian Costea, Marius Petrean șl Cris- I 
tian Petrean. J

MEC AN IZ. SANTANDREI — REC. | 
BACIA, Cornel Pop, Daniel Dan și Fio > 
rin Cristea. I

SANTOS BOZ — CIF ALIMAN BRAD, ! 
Erno Magyar!, Florin Bobâlcă și loan | 
Chinei, obs. Laurean Hui.

RETEZATUL HAȚEG — GLORIA I 
GEOAGIU, Ionel Cârstea, Robert Kek- I

%

Isedy și Marin Ungureanu, obs. Pavel » 
Marincău.

UNIREA VEȚEL — A VÂNTUL î 
ZDRAPȚI, Claudiu Petric, Eugen Am- 
bruș și Sorin Ciotlăuș, obs. Dorel Târsa.

DE LA SUBCOMISIA 
DE DISCIPLINĂ-ARBITRI

Și

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
GLORIA BRETEA ROMANA — 

RESTA ORAȘTIE, arbitri : Liviu Pre*
FO-

AZI, .SFERTURILE*  
ÎN CUPA ROMÂNIEI
Azi, începând de la ora 17, Pe stadioa

nele din Sibiu, Brașov, Pitești șl Buzău 
(in această' ordine) se desfășoară „sfertu
rile" din Cupa României la fotbal, după 
următorul program: Dinamo — CSM Re
șița, FC Național — „U" Cluj, Univ. Cra
iova — FC Brașov și Steaua —- Petrolul. 
(S.CJ

I 
I 
w
I
«

I
«
Ii
*
I
I•

I

Intre 17—18 mai la deva

Arbitrul Cornel Popescu — Hunedoa
ra, a fost suspendat 2 etape pentru a- 
precierea neuniformă a aceleiași inco
rectitudini la meciul VICT. DOBRA — 
FOREST"- ORAȘTIE. Arbitrul Nicolae 
Pândărelu — Orăștie, este suspendat 
4 etape pentru neacordarea unei lovi
turi de pedeapsă regulamentară la me- J 
ciul CFR MARM. SIMERIA — UTILA- | 
JUL PETROȘANI.

Reușitele aeromodeliștilor 
in competiții interne

de aero- 
anul 1997 

Ploiești, 
etapă a 

Prin- 
din a- 

numărat 
de la 

Brad, oare 
bine anul 

obținând 
individual- 

1 A
Manciu Bogdan și 
II pe echipe, iar 

s-au clasat pe 
pe echipe.
pasiune de antrenp- 
A. Macsim, atât ju-

Competițiile 
modelism pe 
au debutat la 
odată cu prima 
Cupei României, 
tre participanții 
cest an s-au 
aeromodeliștii 
A.S.A. Aurul 
au început I 
competițional 
locul II la 
planoare FI prin 

locul 
senio- 
locul 

Pregătiți
rii 
DI 
cu 
ml 
morii, cât și seniorii au 
dat dovadă de o bună 
pregătire fizică, una din 
cerințele de bază în ae- 
romodelism — zbor li
ber.

In perioada 2—8 apri
lie la Satu Mare au in
trat în luptă și copiii de 
la Clubul Copiilor Brad, 
condus de maistrul in
structor Adrian Macsim,

ir». ----- - * cr1vrrtV<Y.r<Y.,i.

•' 
ii

care pregătește în egală 
măsură atât copiii de 
Clubul copiilor, cât 
juniorii și seniorii de 
ASA Aurul Brad.

După 4 zile de între
ceri. doar un punct a 
făcut ca trofeul „Cupa 
Someșul'' să nu ajungă 
la Brad, ci la Palatul 
Copiilor Arad, echioajul 
clubului din Brad obți
nând locul II. La indi
vidual, în compania e- 
levilor concurenți din 
18 județe, echipajul bră- 
dean a câștigat 
de aer om odei viteză 
hăiesc Cristian, 
km/h, locul II Ia 
nor A1 (Manciu 
dan), locul 4 la planor 
F2 (Ion Alexandru) șl 
locul 6 la planor F1 
(Popa Lucian).

In perioada 2—3 mai 
’97, același echipai al 

Clubului Copiilor Brad 
a participat la „Cupa 
Crișius", Festivalul în

la 
Și 
la

proba 
~ (Mi-

242 
pla- 

Bog-

Campionatul zonal 
de karate

.....I

desfă- ■ J
ternațional al Sporturi-! 
lor, competiție <’ 
șurată în orașul Chiși- î ■ 
neu Criș, județul Arad.;! 
Aici, echipa de copii nu •! 
a mai avut ezitări, câș-jî 
tigând 7 locuri 1 și un ■ 
Ioc II la individual, prin! 
Popa Lucian, Bartoșji 
Adrian și Iga Alexan-i; 
dru, Stan Marin, _Graur«] 
Râul, Mihăiesc 
și Luca Horia, 
Ion Alexandru, 
că și în acest 
pajul C.C. Brad 
prezentat cum 
ne județul 
a obținut trofeele pu-ț 
se în joc de organiza- ■; 
tori. Aceste rezultate au! • 
fost posibile datorită șij» 
Inspectoratului Școlar J! 
Deva, care sprijină acti-ij 
vitățile tehnico-aplicati-;- 
ve ce antrenează elevii! • 
în activitățile tehnice șij! 
sportive in cadrul clu-Jf 
burilor copiilor din ju-j 1 
dețul nostru. ■J

• a

I
I
■

■:
I
I
■

CătălinJ 
respectiv; 

astfel j 
an echi-1, 
ce a re-i] 
se cuvi- J' 

Hunedoara;! 
trofeele pu-«;

l!

1

in organizarea Federației Române de 
Karate Tradițional Modern și Discipline 
Asociate a DJTS Hunedoara și a clubu
lui Ryu-Do Deva. în perioada 17—18 mai 
a.c., la Sala sporturilor din municipiul 
Deva se va desfășura Campionatul națio
nal de karate tradițional pentru copii, 
juniori și tineret pe zona Transilvania, 
la care vor participa peste 150 de spor
tivi reprezentând 16 cluburi.

Județul Hunedoara va fi reprezentat de 
binecunoscutele cluburi AS Constructorul 
Hunedoara. RYU-DO Deva, Heian Deva, 
Samurai Deva și Luceafărul Hunedoara, 
iar programul de concurs este următorul 
sâmbătă, 17 mai, orele 9—12 și 14—19, 
preliminariile, duminică, 18 mai, orele 
8,30 — 16, finalele.

Prof. MIRCEA SÎRBU, 
DJTS Hunedoara

■

JIUL PETRILA
RETROGRADAT ÎN

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
întrucât Asociația Sportivă Jiul Petri- 

la nu a asigurat toate condițiile privind 
participarea echipei de seniori Jiu] Pe
trila la jocurile din deplasare cu AS Vic
toria ’90 Călan. în data de 20 aprilie a.c. 
și cu AS Dacia Orăștie. din 4 mai a.c. în 
baza articolului 48—5 din Regulamentul 
de Organizare a Activității Fotbalistice, 
Comisia Campionatului județean a hotă
rât retrogradarea echipei Jiul Petrila în 
campionatul județean (V. Nemeș, secre
tar, N. Achim, președintele comisiei).

Pagină realizată de SABIN CERBU• •‘«VaVaTaYaY»

Printr-o excelentă co
laborare intre Radio
clubul Județean Hune
doara, reprezentat de dl 
Pantilimon Gheorgheșl 
Asociația Sportivă Con
dor Deva, reprezentată 
de dl Flrescu Florin, în 
perioada 1—6 mai 1997 
»-a desfășurat la Deva 
concursul de radiogo- 
niometrie Cupa „De- 
cebal".

La concurs au parti
cipat sportivi de Ia Ra- 
dioclubul Județean Ga
lati, Clubul Elevilor 
Cîmpulung Moldovenesc, 
Radioclubul Județean 
Dîmbovița. Clubul Spor
tiv Școlar Petroșani, 
Clubul Elevilor Tg. Jiu 
șl Radioclubul Jude
țean Hunedoara. După 
parcurgerea celor patru 
etape de concurs, cele 
ma’ bune rezultate au 
fost obținute do spor
tivii :

Rezultatele bune 
în Cupa „Decebai 

de radiogoniometrie
PROBA 3,5 Mhz:

SENIORI: L Dobri-
șan Bogdan — Galați 1
II. Sas Marian — Deva;
III. Marcu Adrian — 
Gorj. SENIOARE • I. 
Pantilimon Felicia: II. 
Pane Daniela — ambele 
din Deva; IIL Hreben- 
ciuc Mioara — Petro
șani.

JUNIORI MARI: I. 
Szabo Sergiu; II. Bogos 
Dan — ambii din Deva; 
III. Csandra Olimpiu — 
Suceava. JUNIOARB 
MARI: I. Urcan Vio- 
reia — Deva; II. Prico 
pie Claudia; III. Ma

nea Ramona — ambele 
din Gorj.

JUNIORI MICI : L 
Părduțiu Cosmin — De
va; II. Bob George; IIL 
Oșan Ovidiv — ambii 
din Petroșani ; JUNI
OARE MICI: I. Manea 
Cristina — Gorj; II. Va- 
rodi Laura — Petroșani: 
III. Oprean Loredana — 
Deva.

PROBA 144 Mhz:

SENIORI: I. Sas Ma
rian — Deva; II. Coco
tă Gheorghe — Petro
șani ; III. Dobrișan Bog
dan — Galați : SENI
OARE : L Pantilimon

Felicia; II. Pane Danie
la — ambele din Deva; 
III. Hrebenciuc Mioara
— Petroșani.

JUNIORI MARI: L 
Szabo Sergiu — Deva; 
II Kinsky Robert — Pe
troșani: III. Bogos Dan
— Deva ; JUNIOARE 
MARI : I. Urcan Vio
rele — Deva; II. Manea 
Ramona — Gorj; III. 
Dincă Ioana — Dîmbo
vița : JUNIOARE MICI: 
I. Manea Cristina — 
Gorj.

Felicitări sportivilor 
de la Radioclubul Ju
dețean Hunedoara pen
tru rezultatele obținute 
(8 locuri I din 12 posi
bile toate acestea fiind 
posibile datorită antre
norului lor, Marius Pan
tilimon. Toți participan
ții din Deva mulțumesc 
sponsorilor: Papnic Solo 
Deva. Lemacom, Biblio- 
for. Mark SRL Deva, 
Beta Telecom SRT. A- 
dept SRL, Romtelecom.
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Rezultatele etapei din 11 mai : 
Aurul Brad — Favior Orăștie 16—0: 
Constr. Hd. — Min. Ghelari 5—1 ; 
Casino ilia — Min. Teliuc 0—2: 
CFR Marmosim Simeria — Min. Șt. 
Vulcan 3—0: Min. Livezeni — Vict. 
Călan 2—1; Dacia Orăștie — Meta
lul Crișcior 1—1: Utilajul Petro
șani — Min. Bărbăteni 1—2.

CLASAMENTUL
1. Aurul 2» 25 1 2 113—16 76
2. Constr. Hd. 28 22 3 3 102—27 69
3. CFR M. 28 18 1 9 103—46 55
4. Bărbăteni 27 16 2 9 82—49 50
5. Metalul 28 15 4 9 62—43 49
6. Dacia 28 14 4 10 67—49 46
7. M. Vulc. 28 12 4 42 72—46 40
8. Victoria 27 12 1 14 46—46 37
9. M. Livez. 27 11 3 13 55—67 36

10. M. Anin. 27 io 4 13 46—50 34
11. M. Ghelari 28 9 2 17 44—65 29
12. Casino 27 9 1 17 43—83 28
13. M. Teliuc 28 7 3 18 50-121 24
14. Favior 28 6 3 19 33—94 21
15. Utilajul 27 3 0 24 37-150 9

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE JUNIORI B 

Rezultatele ultimei elape: Cor- 
vinul Hunedoara - Min. Certej 
6—0; Parângul Lonea — Min. 
Lupeni 2—0; Vict. Călan — Lie. 
Sp. Hd. 0—8: A.S Paroșeni — 
Min. Uricani 5—0; F.C. Start De
va — Vega Deva 2—1; CIF Ali
man Brad — Aurul Brad 1—2. 
Jiul Petroșani a stat.

CLASAMENTUL FINAL

DE JUNIORI B 1
Rezultatele ultimei eTape: 

vinul — Min. Certej 8—0;

1. L. S. Hd. 24 21 1 2 80—19 64
2. Start Dv. 21 18 3 3 83—21 57
3. Corvinul 24 17 2 5 77—20 53
4. Aliman 24 14 2 8 75—51 44
5. M. Lupeni 24 13 2 9 55—45 41
6. Vega Dv. 24 12 4 8 46—33 40
7. Jiul 24 12 3 9 40—35 39
8. Paringul 24 12 1 11 54—39 37
9. Aurul 24 9 2 13 43—15 29

10. M. Certej 24 8 0 14 16—57 24
11. A.S. Par. 24 5 1 18 21—69 16
12. Vict. Călan 24 2 2 20 14-106 8
13. M. Uricani 24 1 1 22 19-134 4

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Gor-
F.O. 

St. Deva — Vega Deva 1—2: Vict. 
Călan — Lie. Sp. Hd. 0—8; CIF 
Alim. Brad — Aurul 1—2. Parân
gul 
A.S. 
Jiul

Lonea — Nin. Lupeni 3—1 : 
Paroșeni — Min. Uricani 3—0. 
Petroșani a stat.

CLASAMENTUL FINAL
1. Corvinul 24 22 1 1 169— 6 67
2. Jiul Petr. 24 22 1 1 153—10 67
3. L. S. Hd. 24 19 1 4 127—22 55
4. Parângul 24 13 1 10 52—53 40
5. Vega Dv. 24 10 5 9 72—52 35
6. Start Dv 24 11 1 12 61—65 34
7. Aliman 2.4 10 3 11 45—57 33
8. M. Lup. 24 9 2 13 30—57 29
9. Aurul 24 8 5 11 43—75 29

10. M. Certej 24 8 3 13 40—72 27
11. A.S. Par 24 6 4 14 26—68 22
12. V. Călan 24 4 1 19 13-128 13
13. M. Uric. 24 0 0 24 9-185 0
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; REZULTATELE ETAPEI nr. 22, din 11 mai: •
I Avântul Zdrapți — Fotbal Start Deva 0—0: Gloria | 
• Geoagiu — Unirea Vețel 5—1- Recolta Băcia — Re- I 
| tezatul Hațeg 3—4; CIF Aliman Brad — Mec. Sân- î 
J tandrei 4—0: Min II Ghelari — Santos Boz 0—2; |
| Gloria Bretea Română ■— Victoria Dobra 7—3; Fo- •
1 resta Orăștie — a stat. 1

CLASA MEN T U L *1 1. Mec. Sântandrei 21 15 1 5 63—38 46 1A 2. Retezatul Hațeg 21 15 1 5 55—38 46 1
1 3. Fotbal Start Deva 21 12 4 5 46—34 40 1
A 4. Gloria Bretea Română 20 12 2 6 71—35 41 1
1 5. Foresta Orăștie 20 10 1 9 41—38 31 te1 6. Unirea Vețel 21 8 5 8 40—43 29 1
1 7. Minerul II Ghelari 20 8 0 12 41—43 24 «

8. Avântul Zdrapți 21 7 3 11 36—43 24 1A 9. CIF Aliman Brad 20 7 5 8 37—41 26 1
1 10. Santos Boz 20 8 0 12 50—51 24 1w 11. Victoria Dobra 20 6 1 13 39—61 19 1
1 12. Gloria Geoagiu 20 6 1 13 32—57 19 k11• 13 Recclta Băcia 20 4 3 13 31—60 15 1
1 ETAPA VIITOARE: Gloria Bretea R — Fores-
1 ta; Vict. Dobra — Min. II Ghelari- Mec. Sântandref 1w1 — Recolta B.; Santos —- CIF Aliman; Retezatul — •
1 Gl. Geoagiu; Unirea V. — Avântul. 1
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La o întâlnire cu zia
riștii, răspunzând între
bărilor acestora, dl col 
loan Dumitru Arsenie, 
inspector șef al Inspec
toratului de Poliție al 
Județului, a precizat în
tre altele, și următoare
le chestiuni:

• S-a încercat și se în
cearcă în continuare a se 
da conotații politice ac
tivității specifice 
nelor de poliție.

Adevărul este că 
ce a făcut și face
ția.. nu are nici o cono
tație politică. Nu au fost 
și nu sunt nici un fel 
de presiuni din partea 
factorilor politici .sau a 
celor cu funcții politice 
în județ.

De fapt, activitatea 
poliției nu are nevoie și 
nu trebuie să i se dea 
nici o conotație politică.

• împotriva polițiști
lor se fac multe sesi
zări. Acestora li s-a a- 
cordat atenția cuvenită, 
inclusiv din partea cor
pului de control al mi
nistrului de interne.

Din păcate, pentru cei 
care le-au făcut sunt 
foarte multe sesizări ca
re nu s-au confirmat. De 
aitfcț. prin simplul fapt 
ci polițistul își face da- 
t ? i. el își face dușmani.

linia crimei organi- 
polițiștii din județul

Pe 
zate. 
nostru s-au confruntat, în 
ultima vreme, cu situații 
importante — după cum 
aprecia dl col. loan Du- 
1M 
șef 
U.Ât confiscarea 
de dolari falși de la un 
număr de șapte persoane, 
lire italiene și alte banc
note falsificate.

Există și un mod de o- 
perare, prin falsificarea 
bancnotei naționale. De 
fapt, este un mod de îm
bogățire pentru unii prin 
falsificarea bancnotei de 
5000 de lei. Se pare că a- 
cest fenomen s-a extins, 
inclusiv în județul Hune
doara.

Traficul cu mercur este 
o altă chestiune cu care 
s-au confruntat, în aceas
tă perioadă, polițiștii. A 
ajuns o afacere deosebit 
de rentabilă. Prin meto
de specifice s-a reușit ca 
numai într-o singură ac
țiune să fie depistate 25 
kg de mercur, care urmau 
să fie trecute peste gra
niță, unde mercurul avea 
o altă destinație.

Din datele deținute de 
poliție reiese că filierele 
care se ocupă de traficul 
cu mercur sunt tot mai 
puternice. Se vorbește de 
cantități de 300—400 kg de

Arsenie,
5-a amintit

inspector 
în con- 

a 18 000

o conotație politică!
Nimeni nu poate avea 
pretenția ca poliția să fie 
iubită, ea trebuie respec
tată. De ce ? Pentru că 
apiioă legea.

Foarte multe reclama- 
ții care s-au făcut împo
triva polițiștilor au fost 
pentru a-i discredita. E- 
vident, au fost și multe 
care s-au confirmat. Fie
care caz în parte s-a cer-

interne, nu se maî iau 
în considerare anoni
mele.

• Pentru acest an, bu
getul Ministerului 
Interne este auster, 
atare, nu sunt pretenții 
în ceea ce privește do
tarea. Totuși, județul Hu
nedoara urmează a primi 
27 de autoturisme „Volsk- 
wagen", majoritatea fo-

cetat și s-au luat măsuri 
La nivelul inspectoratu
lui s-au aplicat 
sancțiuni. Atât în 
care a trecut, cât 
acest an. Măsurile 
plinare luate în 
parte 
aproape de nivelul 
melor șase luni din 1996.

Și în prezent, la adre
sa unor polițiști sunt 
trimise multe anonime. 
De fapt, se încearcă dis
creditarea instituției prin- 
tr-un ofițer sau subofi
țer. Or, și la polițist 
mează prezumția de 
vinovăție ca și la 
lalți oameni.

Oricum, conform 
dinului ministrului

multe 
anul 

și în 
disci- 
prima 

a acestui an sunt 
pri-

or- 
de

losindu-se la circulație. 
La data întâlnirii cu zia
riștii sosiseră 10 aseme
nea mașini.

• Viitoarea clădire a 
Poliției Municipiului De
va este în conservare. 
Se asigură doar paza. 
Acest lucru, întrucât nu 
mai sunt bani pentru 
a continua construcția.

Mediatizarea sponso
rizării de către unele 
societăți comerciale, in
clusiv de către S.G. „Si
derurgica" S.A. Hune
doara, la ridicarea se
diului nu a făcut decât 
să confirme (după veri
ficări și paraverificări) 
că totul s-a făcut legal.

Nu a existat intere-

sul unuia sau altuia 
s-a dorit a se face ceva 
pentru ca poliția să fie 
performantă din acest 
punct de vedere. Mai a- 
Ies că, în prezent, po
lițiștii din Deva își des
fășoară activitatea în 
condiții total neadecvate.

Cu toate că treaba 
s-a desfășurat conform 
legislației, poliția nu va 
mai recurge la sponso
rizări pentru absolut ni
mic. De altfel, în afară 
de noua clădire a Poli
ției Municipiului Deva, 
nu s-a solicitat nici 
fel de sponsorizare 
mânui, deși oferte 
fost.

• Gorect ar fi ca 
inte de a se publica un 
lucru sau altul, ziariș
tii să facă un minim de 
verificări pentru a se 
convinge de veridicita
tea ori incorectitudinea 
unor informații. Altfel, 
se riscă stigmatizarea u- 
nei instituții, inclusiv a 
poliției.

• în județul Hune
doara nu există o filie
ră a traficului de orga
ne umane (rinichi, ochi, 
lOrnee), deși în unele 
ziare locale au apărut 
anunțuri de mică publi
citate privind vânzarea 
unor asemenea organe.

Deși nu avea autoriza
ție de funcționare de la 
primăria din Aninoasa, 
SG Șatra Prest Serv SRL 
din localitate, a prestat 
timp de două luni acti
vitate de cazare la Mo
telul „Gambrinus". Pen
tru acest lucru, amenda 
a fost de 2 000 000 de lei, 
iar profitul încasat 
această perioadă s-a 
fiscat. Este vorba 
12 440 000 de lei.

Garda Financiară!
I
I

primul rând o amendă ■ 
de 2 000 000 de lei, apoi,| 
suma cu care s-a depă-| 
șit acest plafon, 7 000 000| 
de lei, a fost confiscată. |

ICREANȚA FISCALA 
DIMINUATA

Iizeazâ ilegal, la prețuri 
foarte mari.

ARME DEȚINUTE 
ILEGAL

în prima parte a aces
tui an, poliția din jude
țul Hunedoara a confis
cat 22 de arme deținute 
ilegal, 292 cartușe, 
substanțe toxice, 
etc. 
me

34 kg 
capse 

Majoritatea sunt ar- 
confecționate artiza- 
cu deosebire în me- 
rural; Cele mai mul

te s-au confiscat în zona 
Vața-Brad. Cu toate că 
armele au fost făcute ar
tizanal, ele sunt destul 
de performante. Deși s-a 
stăvilit fenomenul, în pre
zent nu se poate spune 
exact care este situația.

PREA MULTI MORȚI 
PE ȘOSELELE 
IIUNEDORENE !

treiNumai în primele 
luni ale acestui an, pe șo
selele județului au murit 
13 oameni. S-au înregis
trat 33 de accidente gra
ve, cu 17 mai mult de
cât în aceeași perioadă a 
anului trecut. Alături de 
cei morți, alți 24 de oa
meni au fost grav răniți. 
S-au înregistrat însemna
te pagube materiale. Nu 
este deloc îmbucurător

în 
con- 

de

UN „CĂLDARAR" 
FARA CONTRACTE

Timp de 
un an, SG 
mex SNG 
livrat către 
ficiari deșeuri de mate
riale neferoase, fără ca 
să aibă cu aceștia con
tracte încheiate. Mal 
mult, nu și-a calculat 
nici TVA-ul. In aceste 
condiții, s'ocietatea a fost 
amendată cu 300 000 de 
lei, obligată la calculul 
și virarea TVA-ului, iar 
o sumă echivalentă cu 
acesta — 5 352 000 de 
lei — a fost confiscată.

mai bine de 
Găldărar Go- 
Petroșanj a 

diferiți bene-

UNDEI 
CERTIFICATUL ?

între altele și această 
întrebare a fost pusă de 
comisari ai Gărzii Finan
ciare celor de^la SC Iris 

Deva, 
i de

Comimpex SRL 1 
Concret, este vorba 
certificatul eliberat de 
Direcția Generală a Fi
nanțelor Publice pentru 
activitatea de prestări 
servicii în construcții de 
către respectiva 
Care certificat 
tă. Socotelile 
făcute în felul 
600 000 de lei 
încasările efectuate 
această activitate neau
torizată s-au confiscat. 
Este vorba de 5 150 000 
de lei.

firmă, 
nu exis- 

au fost 
următor: 
amendă ; 

din

Deși suma nu este prea| 
mare, ceea ce s-a f 
trecut la SG Uif Arcon»_ 
SRL Hunedoara 1 ‘ “
și trebuie luat în seamă._

pe-i 
„jornl 
poate! 
eamă.1 

Este vorba de faptul că! 
pe tot parcursul anuhd I 
1996, societatea a calct>l 
lat eronat impozitul p®! 
profit, diminuându-ți B 
creanța fiscală către stall 
S-a confiscat suma ' * 
1 210 000 de lei și s-a 
plicat o 
300 000 de

amendă 
lei.
EVEREST,DE LA

LA PRIMĂRIE

îl
1
I

Firma se numește SS 
Everest Auto SRL Deva.. 
Nume cu rezonanță dacă 
ne gânSlhi la înălțimi. I 
Chestiunea este că socle-? 
tatea a comercializat en| 
gros piese auto fără a! 
avea autorizație din par-! 
tea primăriei municipiu-! 
lui Deva. S-a confiscat! 
1 695 000 de lei și s-a dat! 
o amendă de 600 000 del 
lei. "

UN INTERNATIONAL 
FARA TVA

I 
I

în primul rând a foști 
o amendă de 300 000 de! 
lei. După aceea, cei de! 
la SG Barbu Internațio-! 
nai Impex SRL Orăștiel 
au trebuit să-și calcule-» 
ze și să plătească TVA-ul | 
pentru mărfurile livra-» 
te către diverși benefi-1
ciari. Suma echivalentă» 
cu acesta a ajuns la bu-| 
getul statului. Ne refe-» 
rim la 1713 000 de lei. De | 
ce? Pentru că societatea ■ 
nu și-a calculat TVA-ul r
UNA DE EA LUPENI

fre sunt cu peste 50 la 
sută superioare față de 
primele trei luni ale lui 
1996, Cele mai multe eve
nimente rutiere au avut 
loc la Petroșani, Urlcani, 
Simeria, Deva, Hunedoara 
și zona Hațeg.

CAUZE CU METODE 
DE OPERARE 
deosebite

doara a efectuat numai în 
primele trei luni ale aces
tui an cercetări cu privire 
la 116 decese suspecte și 
27 de sinucideri. Se apre
ciază că pentru polițiști 
toate au reprezentat doze 
mai mari sau mai mici de 
suspiciuni care trebuiau 
limpezite.

Una dintre preocupă
rile importante ale poli
țiștilor hunedoreni în a- 
ceastă primă parte a anu
lui a fost și cea de urmă
rire penală. Accentul s-a 
pus pe cauzele care pre
judiciază avutul public șl 
au impact asupra vieții 
sociale.

în atenția poliției au 
stat în această perioadă 
27 de cauze complexe. 
Este vorba de cele cu mo
duri de operare deosebi
te și cu un prejudiciu de 
mai bine de 50 000 000 de 
lei. Până în prezent s-au 
soluționat 19 asemenea 
cauze, majoritatea din sfe
ra delincventei economl- 
co-financiare. Au fost cer
cetate 84 de persoane, din 
care jumătate în stare de 
arest preventiv.

DECESE SUSPECTE 
ȘI SINUCIDERI

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU

I 
I
I>
I
I

■

„LUGOJA" A RÂMAS 
FARA 9 000 000 DE LEI

Pentru o treabă pe ca
re o tot repetăm, dar 
se pare că nu este luată 
în seamă de unii — ne 
referim la plata în nu
merar peste plafonul le
gal de 5 000 000 de lei — 
SG Lugoj a Service SRL 
Petroșani a" trebuit să 
plătească nu mai puțin 
de 9 000 000 de lei. în

Și vine de la SG Astra 
SA. 0are să nu fi știut 
domnii de acolo că pla
fonul pentru plățile In 
numerar este de 5 000 000 
de lei ? Poate da, poa
te ba. Sigur este faptul 
că ei au trebuit să plă
tească o amendă de 
2 000 000 de lei și să 
verse la bugetul statului 
alte 7 816 000 de lei. A- 
cest lucru pentru încăl
carea legislației în acest 
domeniu.

Prostituția și proxenetismul
o adevărată industrie

Performant a acționat poliția în tri
mestrul I al acestui an și în ceea ce 
privește prostituția șl proxenetismul. 
Se apreciază că în acest domeniu exis
tă o întreagă industrie, fiind constatate 
25 de infracțiuni. Un exemplu în acest 
sens este și descoperirea unul grup de 
18 prostituate și patru proxeneți, care 
își desfășurau activitatea infracțională 
în parcările de pe DN 7 sau diferite 
baze turistice. Cercetările în acest caz 
sunt în desfășurare, sfera activităților 
grupului fiind mult mal largă.

I 
II I
I II I
I

i

IN DOUA SAPTAMANI — 
DOUA CAZURI DE PRUNCUCIDERE 

Geea ce nu a existat ani la rând In 
județul Hunedoara, cam din 1989 în
coace, s-a petrecut numai în două săp
tămâni] ale primei părți a acestui an. 
Ne referim la două cazuri de prunc
ucidere. Prima s-a înregistrat la Brad 
și a rămas deocamdată cu autori necu- 
noscuțl. Poliția depune eforturi deose
bite pentru a depista Pe această „ma
mă". Gea de-a doua s-a petrecut la De
va. O femele de 39 de ani, mamă a 
cinci copil, și-a omorât pe ccl de al șa
selea-.

mercur, care se comercia- faptul că toate aceste ci- Poliția județului Hune- -
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ÎNCREDERE ÎN 

VIITOR
Din cele mai vechi 

timpuri oamenii au a- 
pelat la prezicători, o- 
racole, vraci, profeți, 
preoți, vrăjitoare în spe
ranța că vor afla ceva 
despre viitorul lor. Și 
nu puțini sunt cei ca
re și azi cercetează zo
diacul, oracole, preziceri 
din cărți, bobi, cafea 
etc.

In urma experimente
lor șl studiilor din ulti
mele decenii s-a dedus 
că omul acționează de 
fapt în sensul premoni- 
ției, în sensul expectan- 
țelor sale.

Unei persoane căreia 
l se spune că afacerea 
ce urmează să o înche
ie va avea succes și îi

LI

1r 
î

l i
I. .
L de mai multă protecție l
? decât alți copii, vor sfâr- [

l>

în favoa- 
să dezmintă

Părinții cărora li se i 
spune că au un copil ț1 
fragil care are nevoie J

va aduce beneficiu, va 
i încerca să-și mobilize- 

/ ze toate forțele, să-și 
I pună la lucru potenția- 

'l litățile și să facă în a-
șa fel încât această 

i „profeție" să se împli- 
| nească. Și s-a observat 
ț că. persoanelor cărora 
' li se spune că vor în- 
I tâmpina greutăți de ne- 

< trecut, că nu vor fi în 
’ stare să obțină benefi- 
1 ciul, se comportă ca a- 

tare și nu fac nici mă- 
| car ceea ce ar fi putut 
’ și astfel prin nepartici- 
| pare vor împlini ceea

ce li s-a prezis. Sunt ra
re excepțiile care acțio
nează prin supracom-
pensare luptând să „în
toarcă roata' 
rea lor și 
profeția.

sau chiar persoana . în 
cauză — vor crede că nu 
e nimic de făcut pentru 
a remedia situația.

Acestea au fost studii 
serioase și rezultatele 
obținute sunt reale. Eu 
vă sfătuiesc să ascultați 
doar profețiile favorabi
le atunci când apelați 

k la oracolq sau, mai bi
ne, nu apelați la ele ci 
spuneți-vă mereu că va 
fi bine, că sunteți ca
pabili să vă controlați 
întâmplările destinului. 
Aveți încrederea că vii
torul depinde de dum
neavoastră I

INA DELEANU

fie 
corpul 

unul 
timp 
deci 

și su- 
des- 

poate 
un gest sa-

toric al Japoniei se spune 
că era interzis săracilor să
cultive această floare în 
grădinile lor, ea constituind 
un privilegiu al claselor a- 
vute. Înmulțirea se face 
prin rizomi, având grijă ca 
fiecare bucată să aibă cir
ca 10 cm. Iubește locurile 
însorite.

și prin a-și cocoloși co- 1 
pilul care va ajunge un l 
adevărat hipersensibil. î 
Un pseudo.handicap va î 

| fi transformat în han-1 
L dicap dacă părinții — 
• xm/ rhini*  norcnnnn ?r»

)
i

„ALIMENTAȚIA OMULUI
Această carte, apărută 

de curând la Editura Mi
racol, scrisă de Radu Ilie 
Mânecuță, prezintă des
tule argumente științifi
ce și indicații ale Domnu
lui lisus, pentru ca omul 
să înțeleagă că alimen
tația lui trebuie să se fa
că cu hrană vie, să 
un act .sacru, iar 
6ău să corespundă 
templu. Dar, atâta 
cât mâncăm carne, 
comitem un păcat, 
portăm rezultatele 
compunerii, nu mal 
fi vorba de 
cru.

Ar fi timpul ca unii să 
se trezească la realitate, 
mai ales după ce de Paști 
au fost atâtea dovezi ale 
alimentației tradiționale

DE LIBERTATE ÎN DOMINO
Angellei

Dacă Domnul îți dă în grijă un suflct-pasăre, 
încălzește-i aripile în mâini, dar lasă-1 să zboare, 
lasă-1 să cânte melodiile înaltului,

. în limbile oamenilor și ale îngerilor, cu dragoste, 
f Dacă Domnul îți spune: „Iată un suflet-copac, « - - — ■ ---- "i
l
* . _

Îcăci ele știu că totuși ajung undeva.
Fii fericit; ?___ „ 2_____ 2_. .1

I Un suflet-foc de îți scoate in cale Domnul,
I nu-1 pune sub clopot - doar oxigenul întreține

1
i
I♦I*

I* I 
î

îngrijește-1 cum se cuvine", 
amintește-ți de umbra, de foșnet și de roade, 
nimic din toate astea bonsaiul nu are.
Dacă Domnul îți încredințează un suflet ocean, •
lasă-i valurile să se spargă de țărm, 1

știu că totuși ajung undeva.
— ----- ; să te bucure freamătul lor și misterul.Ț

J 
arderea, * 

de-i focul adus de lisus pe pământ, lasă-1 să duduie | 
în vetrele încă reci, să mistuie ce-i stă în cale. 
Iar dacă El te dăruiește unul suflet-curcubeu, 
nu uita că e rar și nu apare după orice ploaie : .•
îmbrățișează-1, dar ține minte; el vrea să se întindă * 
Strânge-i culorile în pumn, spre-a le păstra 
(să nu Ie stingă norii, nici seninul) dar lasă-1 
să se arcuiască peste tot pământul cel ivit din ape.J 

CRISTIAN MOCANU |

POVEȘTI
Toți copiii simt nevoia 

să-și împartă micile lor 
bucurii cu cei mari, să le 
ceară sprijinul atunci când 
au necazuri sau sunt ne
siguri. Și mai ales au ne
voie de dragoste, de foar
te multă dragoste pentru 
ca personalitatea lor să fie 
la maturitate echilibrată și 
armonioasă.

Gei mai mulți copii, da
că sunt doriți, au părinți 
conștienți și responsabili, 
se bucură de îngrijire, spri
jin moral și afecțiune. Ge 
se întâmplă cu cei din ca
sele de copii, din leagăne 
sau școli ajutătoare. In 
general sunt bine îngrijiți 
și material dispun de ce
le necesare. Unii o duo 
chiar mai bine decât în 
propriile lor familii. Doar 
afecțiunea le mai lipsește. 
Și nu pentru că persona
lul nu i-ar iubi sau nu 
s-ar ocupa de ei. Pur și 
simplu pentru că fiecare 
copil își dorește o mamă, 
un tată, o familie care să 
fie numai a lui.

Și dacă soarta le refu- 

greșite. Atâția oameni au 
fost nevoiți să apeleze la 
serviciile spitalelor și far
maciilor după abuzurile 
de mâncare, punând ca
pac sănătății lor prin in
toxicarea cu medicamente.

S-au scris deja atâtea 
cărți în legătură cu ali
mentația naturală. Dar 
prea puțini o aplică, din 
cauză că nu au înțeles că 
Dumnezeu ne-a dat de 
toate, în mod natural. Ei 
preferă să se supună plă
cerilor burții, înghițind 
alimente care sunt, de 
fapt, „o bombă cu efect 
întârziat". Spun asta pen
tru că alimentația tradi
țională este frumos colo
rată, aromată, ambalață 
sau prezentată, este bună 
la gust, dar nu și la să
nătate. Iar amăgirea cu

I i

Foto: C. POENAR

ADEVĂRATE — TALISMANE
ză această bucurie ei se a- 
tașează de „mamele" pe 
care le au la îndemână. 
Dna Viorica Ilea, directoa
rea Casei de Copii Nr. 2 
Deva, poate oricând să-și 
arate dovezi de dragoste, 
de încredere sau care să 
exprime nevoia de apre
ciere ori doar regretele 
pentru o greșeală, primite 
de la cei mici. Un talis
man care să-i aducă no
roc, în intenția autorului, 
este conturul propriei păl- 
muțe, desenate de el. Tot 
la vedere era expus? șl 
lucrarea de control a al
tui copil, mai mare. No
tarea sa cu 10 a fost o 
bucurie atât pentru ele
vul silitor cât și pentru 
personalul casei. Iar pre
zentarea ei celor care-i vi
zitează este evident o re
compensă dar și un sti
mulent pentru copilul în 
cauză, dar și pentru cei
lalți, care s-ar putea am- 
biționa să-l ajungă la în
vățătură.

Pitită în sertar stătea o 
altă „lucrare". Poate că ar

ACT SACRU"
medicamente, care tratează 
superficial doar efectele; 
nu e o rezolvare. Doar da
că vom consuma alimen
tele nedegradate prin foc, 
atunci vom putea spune 
că umblăm la cauze. Tre
buie să știm că în zadar 
sunt toate tratamentele, 
dacă noi continuăm să in
troducem toxine în corp.

In această carte se gă
sesc și indicații despre 
cum se face și care este 
rostul postului: „Postul
este o cură de dezintoxi
care, de transformare, de 
refacere a dispoziției psi
hice, de reglare a meta
bolismului, vindecarea de 
tensiune și de refulări". De 
aceea, cred că ar prinde 
bine Un post si acum; du
pă Paști. (ELENA CRĂ
CIUN, Asociația „Elta")

Activitatea. Atelierului 
tehnic-creație de la SQ 
„Meropa" SA Hunedoara 
este una dintre cele mai 
importante. Lucrează în a- 
cest compartiment femei 
cu experiență bogată, con
știente de importanța ce 
trebuie acordată calitațU 
jerseului, articolului con
fecționat ce poartă emble
ma firmei.

Inginera Marcela Șodrîn
gă, șefa atelierului, spunea 
că la creație este tot tim
pul de lucru. „Greăm dar 
și reproducem după mos
trele originale ale clienți- 
lor noștri din Franța, Ger
mania, SUA sau Italia ea- 
re, firesc, sunt pretențioși. 
Tricotul trebuie să aibă 
un tușeu plăcut, să aibă 
aspectul — grosimea, ca
litatea, coloritul — cerute 
de beneficiar. Dacă după 
realizarea modelului are o- 
biecții, modificăm ceea ce

„Măsoară de zece ori 
și taie o dată* * 1 * * — se 
spune. De această nece
sitate este convinsă și 
dna Elena Codrea, con
fectioner, căci prima și 
cea mai importantă fa
ză a confecționării este 
croiul.

fi rămas acolo uitată da
că în birou n-ar fi fost a- 
dus (ca să-1 vedem ținuta) 
de dna M. Turuț, asistentă 
medicală, un băiețel curat 
și elegant nevoie mare (e- 
ra înaintea unui eveniment 
găzduit de casă). Pe o foa
ie ministerială, scris stân
gaci, mai cu greșeli, băia
tul își recunoștea nesupu
nerea dintr-o zi însorită, 
când în loc să fie la o ac
țiune a casei a preferat 
să joace fotbal. Am mai 
aflat că recunoașterea gre
șelii a fost însoțită de re
grete și lacrimi. Ga orice 
copil bun el nu dorea să-șl 
supere „mamele" care-1 o- 
croteso. Dar tentația unei 
zile cu soare, după atâta 
frig și ploaie, a fost mai 
tare decât disciplina.

...Sunt fapte mărunte 
pentru-cei mari. Dar pen
tru copii au o cu totul al
tă valoare. Și ele nu tre
buie bagatelizate ori iro
nizate. Aceste mici întâm
plări îi pregătesc pentru 
marile încercări ale vieții.

VIORICA ROMAN

Puține sunt florile atât 
de ușor de cultivat fi atât 
de frumoase ca stânjenea 
sau irișii. In mitologia 
greacă Iris era zeița soa
relui și servea drept me
sager lui Zeus între Olimp 
și muritori. In trecutul is-

STÂNJENELUL

RĂBDARE ȘI PRICEPERE
trebuie înainte de a reali
za cantitatea comandată".

Mânuirea mașinilor nem
țești de tricotat — „Stoll*  
— care se află acum în 
dotare — mașini bune, ra
pide, performante — pre
supune pricepere, iar mais- 
tra Eugenia Voinea o fa
ce cu multă îndemânare. 
A foșt plecată în Germa
nia pentru a se specializa 
în această îndeletnicire, 
realizând în prezent și pro
gramarea Ia calculator pen
tru aceste utilaje.

Se muncește mult, 
caută soluția tehnică 
tru ca articolul finit 
arate bine șl să fie și la 
un preț cât mal mio — 
spunea dna Șodrîngă. Dar 
salariatele s-au perfecțio
nat, cele mal multe lu
crând aici de la înființa
rea fabricii, adică de 19 
ani. Gând sunt solicitate 
să rămână la lucru peste

se 
pen

să

PÂNĂ LA VENIREA MEDICULUI
• Otita la sugari Spe

cialiștii ne sfătuiesc că în 
cazul otitei la nou-născuți 
(semnul este atunci când 
sugarul este agitat, țipă și 
își mișcă mereu capul iar 
cei mai mărișori își duc 
mâna la ureche), atunci 
când nu e purulentă, se va 
picura ulei cald în ureche 
și se vor aplica batiste cal
de pe ea. Febra va fi 
combătută cu supozitoare.

Se va apela la 
tice numai după 
rea medicului și 
numai în dozele
• Rinofaringită

Mai frecventă la sugarul 
mic, boala e cauzată de 
virusuri și începe de re-

antibio- 
prescrie- 
neapărat 
stabilite.

acută.

i

î

• - • —*

FEMEI CELEBRE
< CLEOPATRA. Când 

spunem „Cleopatra, re
gina Egiptului" ignorăm 
că în această țară au 
existat șapte regine cu 
acest nume. Cea mai 
cunoscută dintre ele es
te Cleopatra a Vil-a, ri
dicată pe tron de Cezar 
și care va deveni mai 
apoi soția lui Marc An- 
toniu.
< MICHELE MORGAN. 

Actrița franceză Michele 
Morgan dorea să călă
torească incognito și se

faq 
pu®

programul obișnuit, o 
fără comentarii. Ele 
pe primul plan serviciul, 
chiar înaintea treburile® 
casnice, conștientizând ej 
dacă de ‘ aici — comparti» 
mentul considerat „creie
rul" firmei — nu pleacă 
în timp util modelul final 
stabilit, nici celelalte se®» 
ții mari nu au de lucru» 

în operații cum ar B 
îmbinarea ochi cu ochi SI 
marginilor formelor croi
te — operație care solicj» 
tă mult văzul — este nex 
cesară multă răbdare, dex
teritate și finețe. Exnerien» 
ța în această muncă le-a 
ajutat să dobândească ast
fel de calități. Atât de ne» 
cesare în crearea și con<i 
fecționarea unor tricotaj® 
a căror emblemă să fie ci> 
noscută și recunoscută d® 
către toți beneficiarii.

ESTERA SÎNA' ,

gulă cu febră mare apă
rută, s-ar putea crede, fă
ră motiv. Copilul nu axe 
poftă de mâncare, este a- 
gitat, tușește. Febra , se 
combate încă de la înce
put. Copilului i se dau li- 
chide emoliente, ceai de 
tei ușor îndulcit și i se fa
ce o împachetare cu com
prese reci (la temperatura 
camerei). Se folosesc 
pozitoare antitermice. 
se vor pune niciodată 
căturl uleioase în nas 
pilului mai mic de un
I se vor da sucuri de fruo 
te, ceai și lapte. Dacă fe
bra crește, dacă respirația 
devine greoaie și dacă apa® 
vărsături și diaree se ape
lează urgent Ia medic.

su- 
N« 
pi
co» 
an»

■
subînscria la hotele 

numele Simone Russel, 
în nordul Franței, direc
torul unui hote), exa
minând-o cu atenție, 
i-a spus: „Stimată dnă 
Russel, dacă nu v-aș re
cunoaște, fiindcă ați 
mai fost la hotelul nos
tru, aș jura că sunteți 
actrița Michele Morgan. 
Sunteți parcă sora ei 
geamănă. Dar firește 
dv arătați mult mai bi
ne și sunteți mai dis
tinsă".

i
»
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ROMÂNIA — O ȚARĂ FORESTIERĂ
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Cabana și lacul BlLEA — din Munții Făgăraș 
Foto — ANTON SOCACI
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Pădurile constituie cel mai mare dar dat omului

1*I
i4 J

«

I
I

România a fost ș con
tinuă să fie o țară fo
restieră. Evident, în tinv- 
purile trecute, pădurea 
era mult mai Întinsă in 
ținutul carpato-danubian 
ciecâ astăzi și acoperea 
munții, dealurile și o 
mare parte a câmpiei. 
Emil Pop (1943) susține 
aă pământul românesc 
a fost acoperit cu păduri 
în proporție de 60—70 
in sută, iar istoricul Con
stantin Giurescu (1975) 
aduce în sprijinul aces
tei idei argumente deo
sebite. în context tre
buie accentuat faptul că 
pe lângă produsele lem
noase și nelemnoase ce 
se pot exprima, cantita
tiv și valoric, în anumi
te cifre, pădurile (ca e- 
co6tsteme complexe) în
deplinesc și anumite ser
vicii inestimabile pen
tru protecția mediului 
înconjurător. Astfel, ele 
regenerează aerul, fur
nizând o parte din oxi- 
geniu necesar vieții plan
telor și animalelor, con
sumând o parte din bio
xidul de carbon emanat 
în atmosferă de nume
roasele activități umane. 
De asemenea, pădurile 
rețin pulberile indus
triale, primenind aerul 
în jurul centrelor mun
citorești Vegetația fo
restieră îndeplinește șl 
o funcție hidrologică, 
menținând aproape con
stante debitele limpezi 
ale izvoarelor de apă și 
ale cursurilor 
pe care s-au 
captări pentru apă po
tabilă sau industrială. 
Un rol deosebit îl înde
plinesc pădurile pen
tru protecția solului con
tra eroziunilor, a căilor 
de transport contra îm
potmolirilor și alunecă
rilor terenurilor agri
cole și a așezărilor ome
nești, ca și cele contra 
factorilor climatici dău
nători (grindină, ploi to
rențiale, viituri, viscole, 
vânturi, secetă etc.). Pe 
de altă parte, pădurile 
hunedorene oferă oame
nilor în orice anotimp 
un cadru peisagistic o- 
dthnitor, propice refa-

Surmenajul fizic repre
zintă a treia etapă de 
gravitate, în care simp- 
tomele sunt consecința e- 
puizării rezervelor ener
getice ale organismului. 
Surmenajul fizic se poa
te instala în anumite con
diții ca: efectuarea unui 
efort fizic foarte intens 
cu durata de ore sau zi
le sau cu instalare lentă 
progresivă, după eforturi 
mai mici, dar repetate 
timp mai îndelungat și 
fără recuperare completă 
prin odihnă. în această 
situație activitatea fizică 
devine tot mai greu de 
efectuat, necesită eforturi 
tot mai mari, atât mus
culare cât și de voință, 

, apare senzația de scădere 
a puterilor, greutate și 
durere în mușchi (mai 
ales la brațe și gambe), 
sentimentul de neputință 
și nevoia de încetare a 
activității, tendința la 
odihnă care devine tot 
mat intensă. In cazul în 
care activitatea fizică con
tinuă, pot apărea tremu- 
rături, scăderea vederii 
și auzului, tulburări di
gestive (grețuri, dureri 
abdominale, scăderea pof
tei de mâncare), se adau
gă tulburări psihice (de-I

fizica șicerii forțelor 
psihice.

Multiplele acțiuni be
nefice ale pădurilor — 
care le-au atras apre
cieri ca: „Aurul verde", 
„Castelul de echilibru al 
apelor" sau „Pavăza ță
rii" — au determinat zo
narea a peste '.80 000 ha 
ca păduri, destinate a 
juca un rol preponderent 
de protecție a mediului 
ambiant, urmând ca a- 
ceastă cifră să sporeas
că în viitor.

în zilele noastre, pro
prietatea fondului fo
restier este, din păcate, 
dispersată. Dar, indife
rent de proprietar (mai 
exact de administrator 
al fondului forestier), 
conform noului „Cod sil

vie" sunt de subliniat o 
serie de prevederi. în
tre acestea amintim că : 
„Pădurile, terenurile des
tinate împăduririi, cele 
care servesc nevoilor de 
cultură, producție ori ad
ministrație silvică, iazu
rile, albiile pâraielor, 
precum și terenurile ne
productive incluse în a- 
menajamentele silvice, în 
condițiile legii, consti
tuie, indiferent de natu
ra dreptului de proprie
tate, fondul forestier na
țional", fiind considerate 
păduri, și cuprinse 
fondul forestier 
terenurile cu 
forestieră cu o 
ță mai mare de 
tare.

De asemenea, 
precizarea că fondul fo
restier național este, după 
caz, proprietate publică 
sau privată și constituie 
bun de interes național, 
iar identificarea terenu
rilor care constituie fon
dul forestier național se 
face pe baza amenaja- 
mentelor silvice existen
te Ia data adoptării 
dului silvic.

De menționat că 
tul, prin autoritatea 
blică centrală care 
punde de silvicultură, e- 
laborează politici în

presiune nervoasă, stări 
de nervozitate, senzația 
de nemulțumire, amețeli), 
iar pe plan sexual astenie 
sexuală (lipsa apetitului 
sexual). Aparatul cardio
vascular reacționează 
prin: palpitații, dureri
precordiale, senzație de 
lipsă de aer (dispnee), ac
celerarea pulsului și scă
derea tensiunii arteriale, 
ce poate merge uneori 
până la pierderea cunoș
tinței (lipotimie). în ast
fel de situații prima mă
sură terapeutică care se 
impune este întrerupe
rea completă a efortului 
fizic. Recuperarea prin 
odihnă și somn într-un 
mediu plăcut (cameră cu 
temperatură optimă, lu
mină corespunzătoare, î- 
zolată fonic) trebuie 
completată cu măsuri a- 
limentare și medicamen
toase eficiente pentru re
facerea rapidă a rezerve
lor energetice ale orga
nismului ce s-au consu
mat în cursul activității 
fizice. De aceea alimenta
ția trebuie să fie bogată 
în proteine ușor supor
tabile (carne slabă, peș
te, ficat, creier etc.), e- 
vitându-se pe cât posibil 
alimentele care necesită 

meniul fondului fores
tier și al vegetației fores
tiere din afara acestuia, 
indiferent de natura pro
prietății, și exercită con
trolul asupra modului 
de gospodărire a aces
tora.

In același timp, se fa
ce precizarea că fondul 
forestier național este su
pus regimului silvic. Re
gimul silvic constituie un 
sistem de norme tehni
ce silvice, economice și 
juridice privind 
jarea. cultura, 
tarea, protecția și 
acestui fond, având 
finalitate asigurarea 
podăririi durabile a 
sistemelor forestiere. Ela
borarea normelor ce con
stituie regimul silvic re

amena- 
exploa- 

paza 
ca 

gos- 
eco-

vine autorității publice 
centrale, care răspunde 
de silvicultură, care exer
cită și controlul aplică
rii acestui regim.

După lucrarea „Mica 
enciclopedie a pădurii", 
termenul de „regim sil
vic" este definit astfel : 
„REGIM SILVIC : poli
tică de gospodărire a 
fondului forestier națio
nal și a vegetației fores
tiere din afara acestuia, 
indiferent de natura pro
prietății și se exercită 
de către autoritatea pu
blică centrală pentru 
silvicultură (instituția 
însărcinată legal cu re
glementarea și coordo
narea gospodăririi fon
dului forestier național)". 
Prin urmare, nerespec- 
tarea regimului de tă
iere prevăzut în regle^. 
mentările (normativele) 
silvice constituie o încăl
care a legilor României, 
iar făptuitorii sunt con- 
travenienți sau, după caz, 
chiar infractori. Din fe
ricire, până în prezent, 
în județul Hunedoara 
nu sunt cazuri deosebit 
de grave, dar fenomenul 
contravențional este to
tuși în creștere.

Presiunea antropică 
foarte accentuată din ju
dețul nostru poate deter-

OBOSEALA
o digestie mai laborioa
să (grăsimi prăjite, icre, 
maioneze, ciuperci etc.), 
aportul de calciu se rea
lizează prin consum de 
lapte și produse lactate 
(cu reducerea brânzetu- 
rilor grase fermentate), 
vitaminele șl sărurile mi
nerale sunt conținute în 
fructe (în special fructe 
proaspete sau sucuri na 

MEDICUL VA SFĂTUIEȘTE

turale), Iar aportul de 
glucide, ca substanțe e- 
nergetice strict necesare 
refacerii organismului, se 
realizează prin consumul 
de dulciuri (dulcețuri, su
curi îndulcite, miere de 
albine, siropuri, prepara
te de cofetărie etc.), dar 
nu se recomandă admi
nistrarea dulciurilor con
centrate în exces (în spe
cial la ce] cu obezitate, 
diabet zaharat sau ate 
roscleroză). Concomitent 
se reduc consumul de al
cool șl fumatul sau chiar 
se renunță complet la e- 

mina dereglări ecologi
ce ireparabile sau repa- 
rabile cu cosi uri enorme 
pentru generațiile viitoa
re. Țin&nd seama de cele 
petrecute în alte județe 
ale țării, nu putem să 
nu ne întrebăm: cu a- 
cordul cui s-au tăiat ile
gal arborii de Pe 29 ha, 
din ocoalele silvice Gră
diște (din care 16 
ieri rase), 11,5 ha 
nedoara (din care 
tăieri rase), 14 ha 
(din care 3,8 ha 
rase), 225 ha (din care 
60 ha tăieri rase) la Râu 
de Mori ? ! Aproape 15 700 
mc material lemnos a 
fost exploatat ilicit 1 Da
tele mai sus amintite se 
referă numai la pășunile 
împădurite.

Dacă adăugăm vegeta
ția forestieră cu rol de 
proiecție de pe proprie
tăți particulare și cea 
de-a lungul râurilor și 
pâraielor, de pe terenuri 
cu rol de protecție evi
dent, probabil că volu
mul se dublează. Se taie 
fără discernământ specii 
valoroase (fag, cireș, fra
sin, de exemplu) și se 
transformă în lemn 
foc. Sunt implicați 
săvârșirea acestor 
te cetățeni din satele Ro- 
moșel, Sibișel, Groși, 
Boz, Hășdău, Toplița (100 
mc); Lunca Cernii, Nă- 
dăștie (100 mc); Săcămaș, 
Rădulești, Roșcani, Săliș- 
te, Sălciva, Pojoga, Oha- 
ba-Sibișel, Valea Dâljii, 
Râu de Mori (160 mc), 
Clopotiva (50 mc), Orăș- 
tioara de Sus, 
(300 mc), Costești 
mc), Leșnic, Ilia, 
nișca. Bucium (300

Personalul silvic 
pune efort pentru stopa
rea acestui fenomen, dar 
și intervenția instituții
lor abilitate să continue 
cercetarea faptelor ile
gale prezintă interes pen
tru apărarea fondului fo
restier.

Inginer 
AUGUSTIN STANCIU, 

responsabil 
compartiment pază, 
în cadrul Direcției 

Silvice Deva

FIZICA (II) 
le (de remarcat că alcoo
lul poate induce pe mo
ment o stare falsă de u- 
șurare și bună dispoziție, 
dar consumul cronic in
duce scăderea capacită
ții de apărare a organis
mului și face recuperarea 
fizică mai dificilă). Se 
mai pot utiliza prepa
rate apicole care prin 
structura lor pot aduce 

organismului suferind 
substanțe utile pentru re
facere: preparate de po
len (polen granule 1—3 
linguri pe zi înainte de 
masă, polenolecitin 3 lin
gurițe pe zi înainte de 
mese, polen cu miere de 
albine de 3 ori pe zi 1—2 
lingurițe după mese) sau 
produse cu lăptișor de 
matcă ori apllarnil. Oțe
tul de mere cu miere 
poate fi util prin aportul 
de vitamine și săruri mi
nerale ușor absorbablle 
de organism, el se admi
nistrează fie 2 lingurițe

Taur și ...
în contrast cu gestul 

primăriei din orașul Pe- 
trila, unde a fost cumpă
rat un reproducător de 
rasă (taur) din fonduri 
proprii, se găsește atitu
dinea primăriilor din o- 
rașele Lupeni și Uricani, 
unde nu există nici cea 
mai mică preocupare pen
tru a asigura condiții — 
oferta fiind din partea 
OJRSA Deva, pentru a or
ganiza și aici puncte de 
însămânțări artificiale sau 
stațiuni de montă natu
rală — în scopul de 
sprijini efectiv pe 
prietarii de animale 
localitățile respective 
din zonă să obțină rezul
tate mai bune în zooteh
nia de tip gospodăresc pe 
care o practică.

Nu intenționăm să dez
voltăm comentariul pe a- 
ceastâ temă, ci aducem în 
discuție interesul sau mai 
bine zis dezinteresul unor

gol 
du- 
lin- 
pa-

într-un pahar cu apă, di
mineața pe stomacul 
și consumat lent, fie 
pă fiecare masă 1 
guriță de oțet la un 
har de apă sau suc de 
fructe. Dintre ceaiurile 
de plante medicinale se 
recomandă: decoct de 
fructe de cătină albă (2 
lingurițe de fructe usca
te și fărâmițate la o ca
nă cu apă. 2 căni pe zi), 
infuzie de fructe de mă
ceșe (1 lingură de fructe 
zdrobite la o cană cu a- 
pă, 2 căni pe zi), infuzie 
de fructe de păducel (1 
lingură de fructe uscate 
la o cană cu apă, 2 căni 
pe zi). Este preferabil ca 
îndulcirea ceaiurilor să 
se realizeze cu 1—2 lin
gurițe de miere de albi
ne de munte sau de floa
rea soarelui. Preparatele 
medicamentoase utilizate 
în cure scurte de 5—10 
zile sunt:
(V i t a m a x, 
Hermes, 
V1 p 1 e x, 
etc.), săruri minerale (Po- 
limineralizant S, 6a 
Plusssz. Ca efervescent, 
calciu lactic etc.). Prepa
ratele de calciu se admi
nistrează cu prudență la 
cei suspecți de litiază re-

polivitamine 
PI u s s s z, 
Multivita, 

Electovit

prime riile 
administrații locale față 
de dorința crescătorilor 
de animale pentru a creș
te exemplare de rasă, cu 
producție ridicată, prin 
efectuarea montelor arti
ficiale sau naturale cu 
material de reproducție 
valoros, ceea ce ar asigu
ra și încasarea primelor 
legale prevăzute în cazul 
îndeplinirii condițiilor im
puse de normele aflate în 
vigoare. Din analiza date
lor în discuție, se desprin
de cu claritate faptul că 
războiul nedeclarat oficial 
între tauri și unele primă
rii există și se desfășoa
ră sub ochii noștri. Din 
această dispută, nu are 
însă nimeni de câștigat, 
ci numai de pierdut. Cel 
care pierd sunt, 
crescătorii 
Oare își 
soartă din partea 
cărora le-au 
tul în alegeri 7 (N.T.) 

nală (nisip sau pietre La 
rinichi), cei cu hiperten
siune arterială, ori care 
sunt sub tratament cu al
te medicamente, in toate 
aceste cazuri fiind obli
gatoriu avizul medicului, 

în concluzie, oboseala 
fizică cu cele trei grade 
menționate este o reac
ție normală a organismu
lui față de un efort fi
zic ce a depășit, într-o 
măsură mal mare sau 
mai mică, capacitatea a- 
cestuia de a executa ac
tivitatea fizică. Nu este 
un semn de boală, deci 
nu reprezintă un semnal 
de alarmă, iar rezolvarea 
constă în odihnă și mă
suri terapeutice simple, 
la îndemâna fiecăruia. 
Trebuie subliniat că < - 
boseala fizică simplă, fi
ziologică, demonstrează 
la individul aflat în cură 
de slăbire prin utilizarea 
de mijloace fizice (sport, 
muncă fizică, turism etc) 
că aceasta este eficientă 
în sensul că are loc un 
consum de substanțe din 
organism, deci individul 
are toate șansele să slă
bească. (va urma)

i 
I

Dr. N1COLAE BRANESO, 
Policlinica Călan

E _ .........................
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CURSUL VALUTAR jiiiii

13 MAI 1997
1 dolar «UA

1 marcă germană
* yem Kmoaezi 

liră sterlină 
franc elvețian 
franc trancei 
Ere italiene

100
1
1
1

100

7090 lei
4169 lei
5945 lei

11481 lei
4940 iei
1236 lei
420 lei•

Cursurile incluse In această Ustă au la bază 
cotații ale societăților bancare autoritate afl efeo- ■ 
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă nu | 
Implică obligativitatea utilizării cursurilor tn tran- I 
zacțfi efective de schimb valutar fi înregistrări con- I 
labile. |

I
| ANUNȚ

Prefectura județului Hunedoara anunță că 
| în data de 29 mai 1997, ora 10,00, organizează 
ț concurs de preselecție pentru încadrarea în 
I funcția de consilier șef la Inspectoratul pen • 
* tru Cultură al județului Hunedoara.

MINISTERUL JUSTIȚIEI '
I 

Direcția organizarea instanțelor *
și resurse umane I

Biroul central pentru expertize tehnice j 

Organizează examenul pentru atribuirea | 
calității de expert tehnic judiciar la speciali * 
tatea „topografie — geodezie, cadastru**,  in | 
ziua de 28 iunie 4997, ora 10, la sediul Univer - « 
sității Tehnice de Construcții — Facultatea de | 
Geodezie București, bdul Lacul Tei, nr. 124, J 
sector 2. I

Candidați! trebuie să îndeplinească ur I 
mătoarele condiții: >

I 
k 

I 
* 

I 
* 

I 
k

I

NUMAI PRIN MIDAL GRUP 
S.C. PANI MEX 

DEVA

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
k 

I 
%

I * 
I 
* 

I 
* 

I 
I 
k 

I 
k 

I

loiind 
laje

Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10, 
Putefi avea in fiecare ■ or -duse 

în gospodăria dumneavoastră 
frigorifice oferite de Firma noastră.

— Vitrine frigorifice
— Agregate fi compresoare
— Elemente de automatieare
— Freont p alfi agenfi tngorifici.
— Asigurăm montajul p serviciile

tei 624892. 
ordaspete, fo*  
diferitele Uti-

foaie 
tipurile de mstalajii fngorifice din întreg judejui Hu
nedoara

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

pentru

FILIALA DE TRANSPORT SI DISTRIBUȚIE 
A ENERGIEI ELECTRICE DEVA

I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I 
I k 
I k

Vinde la licitație publică AHO 10 cu nr. | 
circulație HD — 36 — FRE și ansamble și > 
subansamble rezultate din dezmembrarea ’ 
AUTOLABORATOR DACIA 1304 cu nr. cir-1 
culație 31 — HD — 2971.

Lista aprobată este afișată la sediul filialei | 
din Deva — str. George Enescu nr. 39.

Licitația va avea loc la sediul filialei in | 
data de 27 MAI 1997, ora 11.

înscrierea pentru participarea la licitație, 
precum și depunerea anticipației se pot face 
până în ziua licitației propriu-zise, ora 9.

Relații suplimentare Ia telefon :213685.

a) să aibă studii superioare de specialitate 
— topografie — geodezie, cadastru;

b) să fi desfășurat o activitate de cel puțin 
5 ani în producție, in activitatea de proiectare 
sau cercetare științifică ori în învățământ, co
respunzător specialității respective;

c) să aibă o bună reputație.

Pentru înscrierea la examen, candidații 
vor depune dosarele personale conținând ur
mătoarele acte:

a) cerere cu datele personale (nume, pre
nume, adresa, număr de telefon);

b) copie legalizată de pe diploma de ab
solvire a instituției de învățământ superior;

c) copie de pe carnetul de muncă;
d) memoriu de activitate tehnică;
e) certificatul de cazier judiciar.

Dosarele se vor depune direct sau prin 
Birourile locale pentru expertize judiciare, din 
cadrul tribunalelor, Ia Biroul central pentru 
expertize tehnice — București, bdul Kogălni 
ceanu, nr. 33, sector 5, et. II, camera 86, până 
la data de 12 iunie 1997.

Tematica de specialitate, legislația speci - 
fică domeniului și tematica privind dispozițiile 
din Codul de procedură civilă. Codul de pro ■ 
cedură penală și alte acte normative care re 
elementează exnertiza. drepturile și obligațiile 
expertului se găsesc la Birourile locale pentru 
expertize judiciare, contabile și tehnice din |
cadrul tribunalelor. »I

Consiliul de administrație 
al Societății Comerciale 

Sarmismob S.A. DEVA
convoacă

adunarea generală extraordinară a acționa
rilor la data de 15. 05. 1997. ora 10. la sediul 
societății, pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30. 
04. 1997.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ;

1. Informare pe bază de bilanț asupra re
zultatelor economico-financiare pe anul 1996.i

2. Modificarea statutului societății.
3. Bugetul de venituri sî cheltuieli pe anul 

1997.
4. Diverse.
in cazul în care la prima convocare nu vor 

fi îndeplinite prevederile legale, adunarea ge
nerală se va reprograma în același loc pe data 
de 30. 05.1997, ora 10.

Informații suplimentare la S.C. Sarmismob 
S.A. Deva din str. C.A. Rosetti, nr. 8, nr. tel. 
054-227886.

Așteptăm să ne contactați la tel. 054-227901, 
227886 și fax 054-227948.

SC Trans Ozana Exim 
SRL Deva

prin depozitele din SÂNTUHALM, nr. 31A
— Complex Comercial „EUROVENUS** ; !
Comercializează la prețuri foarte avanta

joase o gamă diferită de produse:
— gresie și faianță import Italia ,
— adezivi și chituri
— vopsele lavabile și semilavabile.
— lambriuri și pardoseală din lemn <le brad
— unelte, scule, accesorii și o gamă largă 

de soluții de lipit marca „BISON**.
Produsele se găsesc la standurile 3, 4 și 9 

— zilnic intre orele 9—17; — sâmbăta și du
minica 9—13. (5353)

i k I 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 
I k 1

PLUS**,  care cuprinde, la nivel național pe | 
județe șl pe flecare localitate, denumirea, a' | 
dresa și numărul de telefon ale serviciilor in*  I 
dispensabile populației: notari publici, avo*  |

î restaurante, agenții de voiaj, agenții de trans*  | 
J port aerian, valori mobiliare. ♦
ț Costul unui exemplar este de 5 600 Iei. |

: _ i

^DORIȚI SĂ PRODUCEȚI O 

ÎNGHEȚATĂ

CONSIM DEVA 
Piața Victoriei, 2/1 (IPR)

VA 0FERA
• curse regulate cu autocare modeme 

pentru : Germania, Franța, Olanda. Belgia. An
glia. Danemarca, Suedia, Spania, Italia, 
Austria. Elveția

• asigurări medicale pentru străinătate
• închirieri de autocare pentru excursii » 

grup, interne și internaționale.
Telefon 23 06 90.

k 

I k 
I k 
I k 
I k 
I k
I k 
I k 
I k
I
i în 
k
I k
I 
k 

I 
k 
I 
k 

I I * 
I

Î‘ uispensuune pupuiauvi. uuiaii

câți, medici pe specialități, farmacii, hoteluri, ,

SERVICII INDISPENSABILE 
PENTRU POPULAȚIE

In toate librăriile din județ se găsește, 
spre vânzare, broșura „PAGINI NAȚIONALE'

k

ADEVĂRATĂ?,:

vă oferă
Gamă co.mpletă de concentrate de înghețata 
(20 sortimente), alte accesorii pt. înghețată 
CONCENTRATELE “COBRA" au următoarele avantaje: 
• compatibilitate cu toate tipurile de mașini de 
produs înghețată
■ nu necesită folosirea aditivilor suplimentari fCOLCC ...)
■ grad foarte ridicat de concentrație

. . , —• ’OOtp înijhetnli- “* • I

CĂUTĂM DISTRIBUITORI 
ÎN TOATĂ ȚARA 

Șl STRĂINĂTATE!

Direcția de telecomunicații 
Hunedoara Deva

ANUNȚA
începând cu luna MAI 1997, termenul sca

dent de plată a facturilor telefonice atât pentru 
persoane fizice cât și Juridice este data de 25 a 
lunii.

Dacă data de 25 a lunii este „Duminica**,  
termenul scadent va fi data de 24 a Iu iii.

După această dată se vor percepe majo
rările prevăzute de tariful Tc. aprobat prin 
11.G. 45/11. 02. 1997, astfel:

PERSOANE FIZICE
1— 6 zile calendaristice 200 lei
7—15 zile calendaristice 700 lei

16—90 zile calendaristice — Din a 16-a zi 
se adaugă pentru fiecare grupă de 5 zile sau 
fracțiune de grupă până in a 90-a zi inclusiv 
200 lei.

PERSOANE JURIDICE
1—15 zile calendaristice 0,5 % pe zi 

din valoarea totală de plată înscrisă in factură.
16—90 zile calendaristice I % pe zi 

din valoarea totală de plată înscrisă in factură.
în a 91-a zi de la data expirării termenului 

de plată, postul telefonic se desființează.
Repunerea în funcțiune a unui post tele

fonic desființat pentru neplată se face numai 
la cererea justificată a abonatului, cu achitarea 
integrală a debitului, a majorărilor prevăzute 
de tariful Tc. si a TAXEI DE INSTALARE, in
diferent dacă instalația a fost sau no demontată.

Str. MĂMULAPI nr.4 - București, 
Tel/Fax: 312 42 73; 312 53 16; 615 89 90:312 19 57;

.............................rnrn;
................T
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MITING DE PROTEST^ SPiBUCITAie
Ieri. în fața Prefecturii sența unui program clar de 

județului Hunedoara s-a 
desfășurat un miting de 
protest organizat de că
tre sindicatele Blindajul, 
Tesa și al șoferilor 
la S.C. Rempes 
Deva, acțiune care 
înscrie în cadrul 
testelor inițiate în peri
oada 12—16 maî a.c., in
clusiv la Guvern, de 
către F N.S. Metalrom, la 
care sunt afiliate și cele 
trei sindicate 
Participanții, 
la număr, au strigat slo- 
gane de felul: „Vrem să 
muncim", ...Tos corupția", 
„Jos conducerea", iar 
pe o pancardă ce o pur
tau nu înfățișat o ca
racatiță, simbol că a- 
ecasta a pus ghearele pe 
firma în cauză.

Reprezentanții sindica
liștilor au acuzat, în ca
drul discuției ce a avut 
loc cu dl. subprefect Ni
col ac Szegesvari (la care 
au luat parte și alți li
deri de sindicat din ca
drul Metalrom), incom
petenta managerială ce 

_ se manifestă la S.G. Rem- 
||! pes, lipsa de comenzi și 
<; de surse financiare, ab-

Il

de 
S.A. 

se 
pro.,.

amintite, 
peste 50

i!
5*

• Familia Posmag 
Hermina cu profundă 
durere anunță trece, 
rea în neființă a 
iubitului soț, tată șl 
bunlo
POSMAG TRIFAS 

înmormântarea, are 
loo Ia data de 15 mal 
1997, ora 14, la Si. 
mltirul ortodox din 
str Gălugăreni, Deva.

(5190)

JV.’. . AW.V.WAV.VlWA-.WAV.V.V.V.V.W.’, w

SIMPOZION
(.a sediul Gepromin 

S.A. a avut loc un sim
pozion pe tema: „Echi
pamente și tehnologii 
pentru industria extrac
tivă". Desfășurându-se în 
tandem cu expoziția de 
utilaje pentru minerit 
„Roinmin", simpozio
nul internațional a re
unit pe lângă specialiș
tii români, invitați din 
Ungaria, Germania și 
Statele Unite ale Amc- 
ricii. Din cele declarate 
de dl. ing. loan Lupu- 
lescu, director Cepromin 

i De la Asociația Naționalăj 
| a Veteranilor de Războil 
I Hunedoara |
■ IN atenția veteranilor de RĂZBOI | 
I La întrebarea pe care terenurile din municipii,! 
J a pus-o veteranul de orașe șl comune șl pe|
'1 război Li unea Aurel din alte venituri, cu excep-l
I comuna Bal.șa, satul Al- ția celor provenite dini

masul Mic, cu privire la activități comerciale. A-| 
I scutirea veteranilor de ceste scutiri se aplică șil 

război de impozitul pe văduvelor necăsătorite alei 
I clădiri și pe terenurile veteranilor de război", li 
■ ce Ie posedă, redăm ad Venind în întâmpina-1
1 littcram textul privitor rea unor aspecte legatei
’ la această problemă, din de scutirea de impozite al 
fl I .egea nr. 44 privind ve- veteranilor de război, ■ 
I" teranii de război, precum respectiv a văduvelor ne-| 

și unele drepturi ale căsătorite ale veteranilor" 
I invalizilor și văduvelor de război, pe clădiri șil

de război, publicată în terenuri, precizăm că;! 
I Monitorul ©ficial al Ro- pentru aplicarea scutirii, I

mâniei, nr. 172, din 7 trebuie făcută dovada■ 
Iiuli- 1994. legală asupra proprietâ-|

In textul I.egii nr. 44/ ții personale a clădi-■ 
■ ln94, privitor la scutirea rilor și terenurilor res-1 
| de impozite a veteranilor pective, adică trebuie ■ 
Ide război, în capitolul prezentate acte oficiale |

TI, articolul 15, litera e) din care să reiasă că | 
Ise precizează: „scutirea veteranul de război, res-1 

de impozite a îndemni- pectiv văduva necăsăto-, | 
■ zațiilor și a rentei lu~ rită a veteranului de I 
| nare, acordate potrivit război, este proprietarul • 
(prezentei legi, do impo. (a) legitim (ă) al clădi-1 

zitul pe salarii și de rilor și terenurilor respee- ■ 
ț impozitul pe clădiri, pe tive. • I

-

restructurare, încercarea ■ ] 
de intimidare a acțiuni-!; 
lor organizate de sindi-J>

■
1
I
■ 

cate, lipsa de grijă față >! 
de patrimoniul firmei,!; 

și;.
I

în discuție revenind 
problemele acuțe legate • | 
de disponibilizările de.] 
personal, de abateri dis—J > 
ciplinare și alte aspeetc j! 
cu implicații negative pro- ■ [ 
funde asupra activității so-! ■ 
cietății comerciale. în J! 
urma discuțiilor purtate i [ 
Ia Prefectură s-a con-!' 
venit să se facă în tim.;! 
pul cel mai scurt o se-ij 
rioasă analiză a activi. 11 
tații manageriale șl să JI 
se ia măsurile cuvenite ■ j 
de schimbare în con-!1 
ducere, inclusiv în AGA,;! 
să se găsească soluții •; 
pentru a asigura c--5 
menzi de durată, piață ;. 
și beneficiar» pentru re-< 
lansarea producției, toto.!; 
dată oprind disponibili, 
zările de personal

Declarându^se 
făcuți de măsurile 
conizate, participanții laj 
mitingul de protest au; 
decis să încheie, deocam-.i. 
dată, protestul lor. |!

NICOLAE TÎRCOB •

i
i

■ 
■
■
c
I
I

!
B
■
I
■
I

I
B
B
B
I

C0-?

satis- 
pre-

s

S.A. lucrările simpozio
nului s.au desfășurat pe
trei secțiuni: tehnologii > 
și echipamente pentru ] 
exploatarea subterană șl 
la zi a minereurilor șl 
cărbunilor; tehnologii și 
echipamente pentru pre
pararea minereurilor; 
neferoase auro — argen- 
tifere, a cărbunilor șl 
substanțelor nemetali
fere; protecția mediului, 
securitate minieră, mate
riale explozive șl tehnici 
de împușcare. (A.S.)

ANIVERSĂRI

• Când în buchetul vieții
tale vei prinde cel de al 
50 lea trandafir, soția; 
Marioara, cumnatele, cum, 
nații și toți nepoții din 
familie îți urează „La 
mulțl ani" cm sănătate^ 
dragă Octavian Guga, din 
comuna Băița, satul Câi
nelui de Sus. (5356)

VÂNZĂRI —
K ' 'W,'-

CUMPĂRĂRI

• Vând apartament Q
camere în centru, etaj I, 
cu telefon, parchet, mobi
lat (nemobilat), tel. 730093, 
Gălan. (0184607)
• Vând computer NlS- 

DORF 386, tel. 620324. In
formații după ora 17.

(0184608)
• Vând apartament 3 

camere, mobilat, telefon, 
firmă 30 milioane, nego
ciabil. Gălan, 731610.

(184606)
• Vând complex comer

cial amenajat, 62 mp pen
tru diferite activități, tel 
627524. (0184604)

• Vând garsonieră Vata 
de Jos, 10 milioane, ne
gociabil. Tel. 137.

(4098)

• Vând apartament 4 
camere, garaj șl boxă, sau 
schimb cu două camere, 
plus diferență. Tel. 212726, 
sau 218205, între 8—16.

• Vând apartament 4 
camere. Deva, zona Lilia
cului,, etaj 1, Dacia 1307, 
Renault 16, ARO 243. Tel. 
225898.

(5134)

• Vând apartament trei 
camere, Dacia, Aleea Ro
manilor, bl. 26, sc. I, ap. 
19. Informații tel. 623162.

• Vând teren arabil, 
casă, grădină, zona To- 
plița Gertejului, tel. 615116.

(5169)

■ Vând spațiu comer
cial pe care este con
struit atelier vulcanizare 
și bar, în satul Strei, lângă 
stația Rene! șl teren Intra, 
yilan. Informații tel. 
731184 sau la bar. (5163)

• Vând teren intravilan,
str. Viilor, prelungire, tel. 
229068. (5164)

• Vând Dacia papuo, 
1996, carosată, stare ex
cepțională, tel. 730302.

(5173)

• Vând casă cu curte 
și grădină mare, telefon, 
în Ilia, centru, posibilități 
privatizare, tel. 058/820981.

(5166)

• Vând două paturi,
două saltele Relaxa, două 
fotolii, cu masă rotundă, 
tel. 614079. (5167)

• Vând pahare, unică 
folosință, preț producător, 
tel. 227316, după masă.

(9590)

• Vând vacă tânără, cu
vițea. Râu de Mori, nr. 
25. (9592)

• Vând autoturism Da
cia ’ 1310, stare bună, an 
faoricație 1985. Simeria, 
Uroi, nr. 103, tel. 660751.

(9593)

• Vând autocamion IFA, 
Diesel, 5 tone, 1987, ne
gociabil, tel. 230828. (5155)

• Vând casă, nouă, tip 
complex comercial, cu ga- 
raj, reparații auto și teren 
intravilan, la șosea, în 
satul Strei. Informații, 
Strei, nr. 71, tel. 232246.

(5160)

• Vând easă în Ocna 
Mureș. (Uîoara de Sus) și 
grădină, tel. 623146. (5157)

• Vând easă, Simeria,
infirmai! str. Libertății, 
nr. 16. (5154)

• Vând presă bolțarl,
tel. 613651. (5152)

• Vând societate SRL, 
informații, tel. 731495.

(5153)

• Vând tractor U 650
neînmatriculat, panouri 
solare apă menajeră. Tel. 
218127. (5151)

• Vând apartament 2
camere. Orăștie, str. Nț 
Titulescu, 83/14, preț con. 
venabil. (4326)

• Primăria comunei Be. 
riu, județul Hunedoara, 
organizează în data de 
22 mai 1997, ora 10, lici. 
tație publică în vederea 
vânzării sau închirierii u. 
nui grajd, proprietate a 
comunei Beriu, in supra, 
față de 1804, 80 mp. Taxa 
de participare la licitație 
de 100*  000 lei și garanția 
de participare, de 10 la 
sută din valoarea de por
nire a licitației, se vor 
achita la casieria Primă
riei comunei Beriu, până 
la data de 20 mai 1997. 
Relații suplimentare se 
pot obține ia tel. 641395.

(4324)
• Vând talon Opel Ka-

dett 1,2. Informații tel. 
661060. (4800)

• Vând garsonieră, par. 
ter. Hațeg. Informații tel. 
770132, până la ora 15.

(9341)
• Vând Fiat Ritmo, Die. 

sel, preț 1800 mărci, in. 
matriculat, cutie viteză 
defectă. Informații Fi. 
zești, nr. 9, comuna Pui.

(9342)
• Vând autotractor (cap 

de tir), Pegaso. Tel. 762154.
(9343)

■
PIERDERI '

• Pierdut legitimație 
pensionar, dețiulit politie, 
nr. 1068/1 a, 1 d, pe nu
mele Giutina Marișca Sim. 
bronia. Se declară nulă.
• Pierdut cod fiscal 

— 4374091, Sentrul de Să
nătate Ilia. Se declară nul.

(9589)

DIVERSE

« Directorul S.G. HERB-A 
S.A. convoacă ADUNA
REA GENERALĂ A AC
ȚIONARILOR la 21. 05. 
1997, ora 9, la sediul so
cietății. Dacă la prima con
vocare nu se îndeplinesc 
condițiile de validare, adu
narea se va ține în data 
do 4. 06. 1997.

(9582)
• Gu autorizația nr. 

13348, din 2. 04. 1997, e- 
liberată de Gonsiliul Ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Cristal", reprezentată prin 
Popa Dumitru, având se

diul în Silvașul de Jos, 
nr. 132, cu obiect de ac
tivitate comerț. (5156)

• Dorim să ne îngri
jească o familie, pe doi 
bătrâni, la casă particu
lară cu gaz și grădină. 
Deva, str. Mureșului, nr. 
2. (5171)

• Luni 19. 05. 1997 se 
va ține un concurs de 
selecție pentru reporteri 
Ia studioul de radio PRO 
FM Deva. înscrierile se 
fac până vineri la sediul 
PRO TV Deva, îa etajul 
IV din sediul IPH (0184610)

• SG Agromeo SA Gă
lan cu sediul în Gălan 
strada Tabăra Militară, 
nr. 3 a depus la APM De» 
va documentația pentru 
obținerea autorizației de 
mediu. Gontestații se de. 
pun Ia APM Deva în ter
men de 15 zile de la pu
blicarea anunțului.

(0184609)
• Managerul general al

SG IUG SA Hunedoara 
convoacă adunarea gene- 
rală a acționarilor la data 
de 15. 05. 1997, ora 15,30, 
în aula Facultății de in. 
ginerîe din Hunedoara, 
str. Revoluției, nr. 5. în 
cazul In care adunarea nu 
este statutară, a doua în
truniră va fi la data de 
30. 05. 1997. In același 
Ioc și la aceeași oră. Re. 
lății suplimentare la se
diul societății sau la tel. 
711287. (5161)

• SG „Gomexim" SRL 
cu sediul în Deva, str. 
Aleea Florilor, bl. 13, ap. 
6 anunță intenția de auto
rizare din punct de ve. 
dere al protecției mediului 
a magazinului, situat Ia 
adresa: Deva, str. Sântu- 
halm, nit. 31 A, Gomplex 
Comercial „Eurovenus". H. 
ventualele contestații se 
depun la APM Deva în 
termen de 30 zile de la 
data apariției anunțului.

(5165)
• Societatea comercială 

Ardeleana SA Deva, cu 
sediul în Deva, str. N. 
Grigorescu, nr. 45, tel. 
615554, scoate la licitație 
activul „Magazie produse" 
In suprafață de 143 mp, 
în Hațeg, str. Sarmizege- 
tusa, nr. 2, preț pornire 
licitație 71 milioane Iei. 
De asemenea, vinde mij. 
loace fixe la sediul din 
Deva (mese birou, cântare 
500 kg, ambalaje PVG 
etc.) și închiriază spații la 
sediu și magazinele 1 și 
4 Deva. Licitația este des. 
chisă ia active cu prese- 
lecție și va avea loo la 
sediul din Deva In 19. 05 
1997, ora 10,00. Taxa de 
garanție la licitație este 
de 10 la sută din valoarea 
activelor și a mijloacelor 

| MINOLTA
| —. cel mai bun copiator
| — cel mai bun service
. —. ... și NUMAI ACUM cel mai bun PREȚ

■ 58 % din prețul de listă

| Copiator A3/A1; zoom 50—200 %
— 1 sertar, 15 cpm: 1390$ plus TV V
— 2 sertare, 18 cpm: 20401 plus TVA

I 3 ANI GARANȚIE
| cil contract S plus M in limita stocului

« disponibil prin
I MEMORII SERVICE SRL HUNEDOARA

Tel./Fax 3 230703; 718050

fixe și 20 000 Iei taxa d 
participare. In caz de neai 
judecare licitația se repet 
în fiecare zi de luni. Ga 
îetele de sarcini, list 
activului și lămuririle ne 
cesare se pot obține l 
Hațeg și la sediul socie 
tații din Deva. (517-

• Grupul Școlar Ir 
dustrial Energetio Dev 
str. Nicolae Titulescu, n 
28, tel. 620913, solicită < 
ferte în vederea achiziție 
nării unui FAX! (515

• Societatea comercial
Gomsim SA Simeria t 
nunță scoaterea la licit; 
țle pentru închiriere spi 
țiu în suprafață de 44,' 
mp situat în Simeria, st 
Avram Iancu, bl. 8, parte 
Licitația va avea loo I 
data de 27 mai ora 10 
sediul societății. De as< 
menea anunțăm vânzări 
de mijloace fixe în fii 
care zi de miercuri, oi 
10 Ia sediul societății. R< 
lății suplimentare la t‘ 
061816 — 661513. (515

• SG Agromec SA Hi
nedoara face cunoscută I 
tenția de autorizare d 
punct de vedere a pri 
lecției mediului. Ort 
contestație se depune 
APM Deva în termen i 
15 zile. (424

OFERTE 
DE SERVICII

• CONSUL DEVA 
SA execută pe calcu
lator proiecte de di
plomă și alte lucrări 
In condiții grafice ire
proșabile (software 
performant plus Im
primante laser și jet 
de cerneală). Informa
ții la tel. 216257, 
211130 sau la sediul 
din Bdul DEGEBAL 
BLOG P.

(5142)

• Efedtuâm transpo 
cu camion acoperit, 
tone, 2000 Iei/km. Âcl 
ziționăm hârtie, 175 Ie 
kg. Informații, tel. 2261 

(50:

DECESE
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