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| A fost nevoie de două 
} ieșiri, cu tot ce presupun 
r ele, pentru ca să se poa. 
J tă face constatarea că 
Ipe meleaguri asiatice oa

menii nu prea știu ce esr 
J te odihna, muncind ca 
I apucații, ziua și noaptea, 

de luni până luni, fără 
j nici o întrerupere. Poa- 
» te acesta este și „secre. 
I tul** 1 .miracolului japoijfz 
J și chinez, nu ? Fără îndo- 
I ială că așa stau lucruri- 
■ le și așa se explică dc 
Ice prin muncă, inteligen

ță și tenacitate acești a.

cel Savaniu, Satu Mare. 
O bună ocazie pentru ea 
fotbaliștii deveni să se re
vanșeze în fața suporte
rilor lor. (S.C-).

J siatici, unii cu idei co- 
I munisto, dar adaptate- la 
* economia actuală, pene- 
I trează fără jenă toate 
’ piețele lumii, oferind pro- 
1 duse competitive.

Redescoperind, dacă 
| până acum nu se știa, 
’ faptul că la baza suc- 
I oaselor stă, fără îndoia- 
I lă, munca bine și temei- 
î tilc făcută, președintele 
| Gonstantincscu le spune 
J șl oamenilor de afaceri
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Redescoperirea muncii
din țara noastră să fie 
mai serioși cu partene
rii, că altfel aceștia ne 
pierd de clienți, cum s-a 

și întâmplat, spre exem
plu, în cazul Chinei, cu 
care acum un deceniu, 
aveam schimburi comer
ciale de un miliard de 
dolari anual, dar care, 
treptat, au scăzut la cir. 
ca 200 milioane dolari. 
Dar cu ce-i mai putem 
noi ademeni pc ei, în 
schimbul mărfurilor pe 
eare ni le oferă ?

Greu de spus, din mo
ment ce industria chi; 
mlcă (în special, cea de 
îngrășăminte, care mai 
aveau cândva căutare) 
este pusă pe butuci, iar 

eu Daciiie nici noi nu 
na simțim prea bine. Mo
bila se găsește și ea în 
marc suferință, decăzând

de la un an la altul. Cu 
laminatele și cu alte pro
duse siderurgice le ru
pem poate gura, dar, în 
final, ne costă tot [X? noi 
aceste piudușe.- ele în
globând mai multă miil
ea brută șl fifnd en<. 
gofage, în acestea încor- 
porându-se nu cine știe 
ce Inteligența, ca. în al
te produse finite, de ga
barite reduse și foarte 
scumpe (electronice, de
pildă). Dacă ei s-au _a- 
pucat (nu de azi, de ieri) 
să construiască In draci, 
rna/i ales în zonele li- (Continuare în pag.
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bere, știu ei ce știu, iar 
Ia alții nu prea spun. 
Poate că pe acolo și men
talitatea oamenilor de 
spre muncă este alta, dc 
ce nu și motivația 7 Im
portant este că asiaticii 
au o direcție (sau cum 
vrem să-i spunem, stra
tegie) clară de urmat, 
stabilită pe mai mulțî ani, 
ceea ce nouă ne cam lip
sește cu desăvârșire, bâj
bâind dcbusolați, prin 
labirintul tranziției, aș
teptând s? vedem ce ne 
mai rămâne după apli
carea cu consecvență a 
lichidărilar de firme cu
prinse pe listele FPS șl 
Ministerului " Reformei, 
care nu iartă nimic șl 
numai reformă nu fac, 
închizând tot ce se spu
ne că nu e performant 
și competitiv, dar nepu. 
nând absolut nimic în

NICOLAE TlRCQM
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Vremea va fi predo
minant frumoasă, dar ră-

Referendum in rândul dascălilor
Intrată în vigoare la în. 

ceputul acestei luni, Le
gea privind Statutul Per
sonalului Didactic (nr. 128/ 
12. 07. 1997) conține o 
serie de prevederj pe ca
re dascălii le așteptau în
că de multă vreme. Prin
tre acestea se află și cele 
referitoare Ia acordarea 
unor sporuri și facilități 
cadrelor didactice, aspecte 
care de curând au de
venit subiectul unei așa- 
zise negocieri între Mi
nisterul Educației Națio
nale și sindicatele din în
vățământ.

După cum ne informau 
în cadrul unei conferințe 
de presă pe această te
mă dnii Marius Nistor și 
Mircea Sîrbu, președinte, 
le și, respectiv, secreta
rul general ai Federației 
Sindicatelor din învăță
mântul Preuniversitar din 
România (FSirR), filiala 
Hunedoara, în urma a- 
cestei negocieri M.E.N. a 
emis o adresă „prin care 
se spune că toate sporu. 
rile prevăzute de Statu
tul Personalului Didactic 
se aplică în limita credi 
telor bugetare- aprobate pe 
anul 1997“, adică eșalonat.

Considerând că „apli
carea unei legi în vigoa

AZI, fotbal

Vega Deva - Inter Sibiu
Azi, pe stadionul „Ceta

te". Vega Deva întâlneș
te, în Cupa României la 
fotbal, pe Inter Sibiu. 
Partida începe la ora 15 
și va fi arbitrată de Mar

coroasă noaptea și dimi- i 
neața. Cerul va fî mai I 
mult senin. Vânt în ge-1 
neral slab. Dimineața, * 
local se Va produce ceață, f 
Temperaturile minime — » 
5—9 grade G, iar maxi- ț 
mele — 17—22 grade G. î 
(Andrei Iurcsicsin).

re nu este facultativă și 
nici negociabilă". FSIPR. 
cere practic respectarea 
întocmai a prevederilor a- 
cestei legi Cu atât mai 
mult cu cât, în opinia Fe
derației, bani există : con
form declarației mițiistru- 
lUj finanțel >>, pe trim. IV 
se vor înregistra creșteri 
ale încasărilor la bugetul 
de stat, ipr, pe de altă 
parte, „învățământul a be
neficiat de o creștere sub
stanțială, de aproximativ 
780 miliarde lei“. '

în virtutea acestui im
perativ al respectărij le
gii, FSIPR solicită mem
brilor, dar șl ne-membri- 
lor săi să.și exprime op
țiunea prin completarea 
„buletinelbr de vot“ dis
tribuite tuturor unităților 
de învățământ. Cei care 
nu sunt de acord cu a- 
ccastă ncgdcicre a dreptu
rilor amintite, pot alege 
ca formă de protest ac
ționarea în jpstiție a 
M.E.N., mitinguri șl mar
șuri de protest sau chiar 
greva generală. Ce vor 
hotărî și ce vor alege das
călii în apărarea intere
selor lor, vom auzi și vom 
vedea.

GEORGKTA IlîllLA

Festivalul de folclor „Felician Fărcașiu1' Director arestat pentru tentativă de viol
Festivalul interjudețean 

de folclor, purtând nume
le Apreciatului interpret 
de muzică populară âl 
alaiurilor zărăndene, Fe
lician Fărcașiu, a ajuns la 
cea de-a patra ediție, or. 
ganizatu de Inspectoratul 
pentru Cultură și Centrul 
Creației Populare ale ju-- 
detului Hunedoara, Pri
măria șl Casa de cultură 
Tlrad. Joi și vineri (11—12 
sept.), la Brad, peste 45 
de tineri soliști din dife
rite județe ale țârii au 
participat in cadrul son- 
cursului de interpretare, 
juriul și recitalurile fes
tivalului ocazionând pre
zența unor nume binecu. 
noscute ale genului.

In urma preselecțiel au 
rămas în concurs 33 dc 
roncurenți, dintre care 
„foarte mulțj talentați, iu
bitori de folclor adevărat, 
aceasta fiind, de altfel, 
cea mai hună ediție do 
până acum", după cum 
avea să aprecieze o altă 
îndrăgită interpretă a lo
cului, Maria Tudor (cea 
care a inițiat practic acest 
festival). Dificilă misiune 
pentru membrii juriului în 

departaja corespunzător 

pe tinerii soliști, la cel 
mal mulți calitatea inter
pretări} fiind susținută de 
frumusețea portului șl dc 
autenticitatea folclorului 
ce l-a inspirat. Marîoara 
Murărescu (TVR),' Geln 
Stan (Radio Timișoara).

Ediția a iV-a
Dumitru Buzolanu (TVR 
Gluj), Vasile Molodeț (Cen
trul de Creaț e Populară}, 
Emil Mărgineanu (profe
sor, Brad), av. ■ Iuga (SC 
„Sartex" SA, sponsor) șl 
soliștii Maria Tudor, Dră- 
gan Muntean șl Elena 
Evsei au fost cel care 
au deliberat șl au sta
bilit merituoșii câștigă
tori ai premiilor șl men
țiunilor concursului.

Gala latireaților s-a des. 
fășurat vineri, pa scena 
din parcul orașului, unde 
orchestra ansamblului „Doi
na Grișului" din Brad, a 
lături de tinerii, ori con. 
sacrațll interpret! aj fol

clorului au făcut să ră
sune a sărbătoare centrul 
Bradujui. Au cântat șl au 
fost premiați Ta a patra 
ediție a festivalului „Fe
lician Fărcașiu*1 soliștii t 
Ștefan Andrei (Ștei, Bihor)
— premiul ®ase; de cui. 
tură Brad; Constantin 
Gac*u (SPtina) — premiul 
stpecial al juriului; Simo
na Tuliuț (Zlatna, Alba)
— pr. III; Florina Moca 
(Huedin, Cluj) — pr. III 
Maria Iriton (Vaslui) — 
pr. I, Iar marele premiu 
a fost obținut de Anca 
Branca (17 ani, lteghiu)
— „adevărată revelație a. 
acestei ediții"

ffia de fiecare dată, fes., 
tivalul a continuat cu re
citalurile unor soliști deja 
afirmați sau pc deplin 
conshcrați : Dorica Rațiu, 
(câștigătoarea ediției pre 
cedente). Mariatia Angliei, 
Maria Tudor, Marllena 
Birău, Ciprian Roman, Li. 
dia Matei Hencâ, Maria 
Dan. Elena Evsei și Dră- 
gan Muntean, precum și 
ansamblul dc dansuri 
„Doina Grisului",

GEORGETA BIRLA

Cu ptițin timp în urmă. 
Parchetul da pe lângă Tri
bunalul Hunedoara a e- 
mis mandat de arestate 
împotriva lui Danii Dina- 
ne, fost director al F.JM 
Lonea. El este in prezent 
cercetat pentru tentativă 
de viol, ultraj șl prezen
ța în unitate sub influen
ța băuturilor alcoolice. Ia
tă în esență ce s.n petre
cut.

în scara, zilei .de 12 .șțp- 
tepibrie u.c., aflându-se 
sub influența băuturilor 
alcoolice, dlrectopul se pre
zintă la sediul minei. In 
jurul orei 21, Li biroul lui 
cheamă o 'subordonată, an

0 — Mulți din cei pe eare i ani r«- 
luxat când m-am căsătorit cu tine sunt 
azi mult mai bogați decât ești tw.

— Păi de aii» sunt !

0-filMma zilei

gajată la dispecerat, sub 
pretextul pregătirii unei 
cafele.

După intrarea acesteia 
în birou, directorul blo
chează ușa cu yala și îi 
propune femeii să între
țină relații sexuale. La 
refuzul acesteia, folosește 
forța, dar nu reușește nici 
în acest mod. în cursul 
incidentului, directorul îi 
rupe subordonatei bluza 
și îl produce mal multe 
vânătăi.

întrucât ușa de la se
cretariat era blocată și 
victima nu putea ieși, a. 
ceasta a anunțat telefo
nic pe directorul general 
al RAH Petroșani șl pe 

tatăl său. Cu toate că pos
tul la dispeceratul unde 
lucra femeia este foarte 
important pentru activita
tea minei (se pot întâmpla 
multe nenorodrl în orice 
moment), lu'crătoarea nu 
a putut fi prezentă acolo 
la predarea schimbului.

în jurul orei 22, la bi
roul directorului ajunge 
tatăl femei] șl un lucră
tor de poliției Acesta din 
urmă este insultat de di
rector șl scos afară din 
birou.

Cercetările continuă, di
rectorul prezenlându-și de
misia.

V. NEAGU

DIRECTOR NOU

L A OPC

Ieri la amiază, dl dr. 
Mihail Rudeanu, membru 
al PDSR, a fost eliberat 
din funcția de director al 
Oficiului Județean pentru 
Protecția Consumatorilor 
IIunedoara.Deva. In locul 
său a fost numit dl ing. 
loan Marcu, membru al 
Partidului Democrat.

———- - . ■—.—— i,.——
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Fedesc^nerrrea muncii

loc. Atuncj ne întrebăm: 
de unde creștere econo- 
m.câ, de unde PIB, bu
get sau ce mai vrem să 
pe putem sălta, cât de 
cât. nivelul de trai. Cu 
tranșele din împrumut 
de la FMI e slabă nă
dejde câ ne vom relan. 
sa. câ-i vom ajunge pe 
Japonezi sau pe chinezii 
din zonele libere, cei din 
Hone-Kcng fiind mult 
prea departe, inaccesibili 
poate Vreodată cu men
ținerea ritmurilor noastre 
de melc. Cu o imagine 
cam șifonată și cu o fai. 
mă nu tocmai lăudabilă 
la capitolul seriozitate în

afaceri, este greu de pre
supus că vom putea pe
netra în grabă structuri
le eurcatlantice. doar 
munca, perseverenta . și 
alinierea la standardele 
nu numai occidentale, ci 
iată și asiatice, ne mai 
pot scoate în lume, adi
că Ia lumină. Vocația 
muncii, mai ales în con
strucții, cum o dovedesc 
muncitorii români prin 
Germania, Israel sau prin 
alte părți ale lumii, o 
mai avem încă, însă pe 
acasă nu prea ne mai 
trage firea, căci nu prea 
se mai construiește, lip- 
sindu-ne nu numai banii, 
ci și voința de a ma; in. 
vesti în nu se știe ce 
obiective neviabile.

EI VILA IMPEX SRL DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 2 A

• AGENTI COMERCIALI
CONDIȚII:
Studii superioare, vârsta maximă 30 de 

ani. experiență in domeniu, mijloc propriu de 
transnort.

• BRUTARI CALIFICAȚI și fete pentru 
| calificare in mese-ia de brutari.

Informații Ia telefoanele : 230491, 220549. 
I (2757)
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ROMANIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 

CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN 
HUNEDOARA

COMUNICAT
ziua de’23. 09. 1997, 

în baza hotărârii Guver
nului nr. 203/1995, 
blicată în Monitorul 
ficial nr. 67 din 12. 
1995, Centrul Militar 
dețean organizează 
conduce pregătirea 
marilor și secretarilor din 
municipiile, orașele și 
comunele județului (fără 
cej aparținând munici- 
ipiului Petroșani 
muna Bănița).

Convocarea va 
loc în sala mică 
sei de cultură din mu
nicipiul Deva, începând 
cu ora 8.

Tematica a fost anun
țată din timp si cuprin.

pu. 
O 
04.
Ju-

Și 
pri-

și co-

avea 
a Ca-

de • cunoașterea atribu
țiilor funcționale, pro
bleme de securitate și 
doctrină națională, cu
noașterea legislației spe
cifice apărării naționale, 
exerciții și instructaje 
practice.

CMiductrea Centrului 
Militar Județean Hune
doara face apel la .toți 
primarii și secretarii din 
județ să fie prezenți la 
data și ora comunicate 
anterior.

Comandantul Centrului 
Militar Județean 

Hunedoara, 
col. ION DRAGOTESCU

Pentru instalații de încălzire centrală 
RADIATOARE DIN FONTĂ 
CAZANE (24K.W) DIN FONTA 

pe cărbune sau gaze. 
Td.0V420S62Q/4208S65; 094644225

IN ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE 
PRIN 

„CUVÂNTUL 
LIBER"

IN CHIOȘCURILE |

I
rului „CUVÂNTUL I

I

I
I

I
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I
I
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DE DIFUZARE A ZIA-

LIBER“ AU INTRAT

PRODUSE NOI:

• pungi PVC — 300 lei bucata
C țigări de Tg. Jiu:

- Carpați — 2 300 lei 
Dacia — 3100 lei
Amiral — 3100 lei 
Snagov — 3500 lei 

țigări de Timișoara: 
Carpați — 2200 Iei 
Dacia — 3000 lei
Bucegi — 2200 lei 
Bega — 2400 Iei 
Snagov — 3500 lei 
Tim — 2500 lei
Amiral — *1000 lei 

brichete 
chibrituri — 150 lei 
creioane CHINA, cu radieră — 
fise pe: mise auto — 3 000 lei 
lame ASTOR — 700 lei 
lame GILLETTE — 1 100 lei 
caiete (48 file) — 1 600 lei 
pixuri — 800 lei 
stilouri CHINA — 4 000 lei.

ROMWEST EURO S.R.L

400 lei

Caută in vederea dezvoltării distribuției renumitelor produse 

de gumă de mestecat Wrigley’s Orbit, Spearmint, 
Doublemint, JuicyFruit si llubba Bubba 

REPREZENTANT VÂNZĂRI
ÎN DEVAi

$
1JI
1

Condiții avantajoase pentru clienții interesați de o relație sistema- f 
ț ti că! ț
ț Cu noi, instalațiile electrice casnice și industriale nu mai sunt o l 
ț pr> h emăi i

CONDUCTORI Șl CABLURI ELECTRICE DIN CUPRU 
dc ca mai bună calitate, la cele mai convenabile prețuri, găsiți acum și 
-’e acum la sediul societății COMAT DEVA S.A, —- municipiul Deva, 
str. Depozitelor, nr. 5.

Persoana de contact este ing. Duna Elisabeta, la tel.: 054 — 233137; 
223350; 211146 sau fax 054 — 216269.

Condiții:
vârsta 20—30 ani; 
permis de conducere și 
autoturism propriu

Șl HUNEDOARA 
Se oferă:

— instruire 
moderne;

— un venit foarte 
cu vânzările;

—- angajament pe 
Din partea celor interesați, așteptăm un telefon 

069-229060, 069-228464 și 054-720041,

I*
I 'W 
I k
I
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I

in tehnici comerciale | 
k 

atractiv in acord |

termen tune;. 
Ia numărul

(7989)

«I

I
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I
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( TVR I
6,00 Romania ora t> fix , o,.111 D.a. <r|; 

9,00 TVR Cluj-N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
Iași; 11,00 TVR Timișoara; 12.05 Sensul 
tranziției (r): 13.05 Secretele nisipului
(s/r); 14.00 Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 
Bursa invențiilor (r); 15.05 D.a.: 15.30 
Tribuna partidelor parlamentare: 16.00 
Pro Patria: 17.05 Strada Libertății (s); 
17,35 Mag. sportiv- 18.00 Tele-estiva) Ca
mei Planet: 19.00 Sunset Beach (s); 20.00 
Jurnal: 21.00 tn flagrant: 21,30 Fotbal. 
Meci 1 din Liga Campionilor (d); 23,30
Jurnal- 23.35 Canary Wharf (s): 23,50 U- 
niversul cunoașterii (do); 0,30 Fotbal. 
Meci 2 din Liga Campionilor (înreg.).

(f/r); 10,45 Muzică populară; 11,00 Auto
graf pentru prezent (r); 11,30 Știi,. 11.35 
Sunset Beach (s/r); 12,30 Piatn Spaniei
(s/r); 13,30 Era. in limba maghiară; 14,30 
Ce bine e acasă I (s); 14,45 Știri; 15.05 Me
dicina pentru toii (r); 15,30 D.a.; 16,00
Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 
18,00 Mândrie și prejudecată (s/r); 19,00 
Mag. cultural; 20.00 Cyber-Tracker 2 (f. 
SF. SUA); 21,40 Mag. cultural; 22,00 Iti
nerar cultural; 22,30 Credo; 23,30 Proiec
te culturale; 0,00 TVM. Mesager; 0,30 Co
rul de cameră „Madrigal".

well — o femele ambițioasă (s); 22,30 Mi
lionarii de Ja miezul nopții; 0.00 Știri.

( ANTENA I - TV-DEVA)

fu) ? (s); 19.00 Știi și câștigi I ; 19,30 Știri; 
20,00 Double Deception (f. SUAj. 22,00 Fa
milia Bundy (s); 22,30 Film serial; 23,00 
Știri; 23,30 La limita imposibilului (s); 
0,15 Generația PRO; 0.45 Film erotic.

( ANTENA I î

TVR 2 )
7,00 T,_. Telcmatinal • 8,00 D.a. (r); 

8,30 Canary Wharf (s/r): 9.00 Indiferenții

6,30 Tele-Dimineața; 9,00 O echipă 
fantastică (r); 9,40 Lege» lui Burke (s/r); 
10,30 Gânduri ucigașe <f/r); 12,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 13,10 Aventurile tui Huc
kleberry Finn (d.a.); 14.60 Știri- 14,20 Pri
marul din Clear River (f. SUA); 16.00 Ilu
zii (s); 17,00 D.a.. 17.30 Telerebus: 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s); 19.00 Ob
servator: 19,45 Tragedia de la Culloden 
Moor (f. 1st. Școtia): 21,30 Doctor Bram-

8,00 — 8,15 Știri locale (r); 9,00 — 9,30 
Muzică populară (r); 18,00 — 18,30 Te
leobiectiv; 18,30 — 18,45 Muzică, publi
citate; 18,45 — 19,00 Știri locale.

( PRO TV DEVA )

( PRO TV )

6,00 — 6,45 F.S. 
6,45 — 7,00 
F.s. „Lege 
„O poveste 
Știri locale.

„Lege și ordine" (r); 
Știri locale (r); 17,15 — 18,00 
și ordine" (s); 18,05 — 18,30 
adevărată"; 22,00 — 22,15

7,00 Ora 7, bună dimineața t; 9.00 pori 
fa minut; 9,15 M.A.S.H (s/r); 9,45 Tânăr 
șl neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire 
(s/r). 11,15 Capcana timpului (s): 12.00
Film serial; 13,00 Am întâlnit și români 
fericiți- 13,30 Lecția americană: 1.4.00 Ge
nerativ PRO; 14,30 D.a.; 15JM Maria (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16.45 Șoapte 
de iubire (s); 17,30 Război fn viitor (s): 
18,15 Sport la minut; 18,35 Cine este șe-

( OEVASAT ♦ *»)
7,00 — 12,30 Reluări; 13,00 V deotexl; 

17,00 Preciosa (s); 17,40 Desene anima
te; 18,05 Deșertul vorbește (do/; 19,10 
Casa de nebuni (s): 19,30 Farmacia de 
gardă (s); 20,00 Kid ff); 21,30 Crescăto. 
rii de câini; 22,30 Mămica piiitist (sj; 
23,00 în umbră (f >: 0,25 Serial erotic; 
1,15 Videotext.

w
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A ÎNCEPUT campionatul

Și LA HANDBAL FEMININ

Nitramonia Făgăraș-
Remin Deva 20-27
Comportare 
victorie în

frumoasă, soldată cu 
deplasare a feteloro

de la Remin Deva — proaspăta 
promovată în Divizia A, seria Vest. 
E drept 
sprijinul 
lotul de 
forța de 
pregătire 
prof.

—3. 
făcut

că formația deveană cu 
sponsorului și~a întărit 

jucătoare, că a crescut 
joc a echipei și sub atenta 
a celor doi antrenori 

prof. I. Mătăsaru și H. Crișan și-a 
imbcgățlt ji „arsenalul" tehnico- 
tactic, dovedit și la Făgăraș.

Remin a început bine jocul și la 
un moment dat. conducea cu 
Câteva greșeli în apărare au 
ca scorul la pauză să fie egal (10— 
10f. Prin grija antrenorilor, pauza 
a fost un sfetnic bun și cu accent 
mai mare pe fază a doua a ata
cului, devencele profită și de că
derea fizică a gazdelor șl se in
staurează la cârma jocului, în min. 
38, scorul fiind 16—11. învingând 
in final cu 27—20. Bine a funcțio
nat partea stângă a echipei, unde 
s-au înscris 16 goluri — Lăcrămioa
ra Alunge 10 goluri, Anișoara Dop 
6. Au mai marcat Codruța Zavra
giu, Melinda Tot, Iuliana Stoenes- 
cu și Simona Bozan, câte 2 goluri, 
I. Varodi, V. Hențiu și Simona Bo
zan, câte un gol. Au mai evoluat 
in această partidă Lavinia Sirbu, 
Simona Buză și Corina Tincu.

Au arbitrat bine Viorel Ciocan 
fi Nicolae Stoian (București).

Sâmbăta, la Sala 
Deva, un meci de
— Oitchim II Rm. 
pd ce se confundă 
neret al României, 
cuini al 3-lea la 
mondiale!

lată și rezultatele primei etape: 
Textila Sebeș — Arbema Tg. Jiu 
27—19; AEM Timișoara — lasom 
Brașov 27—26; Oltchim II Rm. V.
— Artego BTT Tg Jiu 31—22; Vi
deo color Timișoara — Daewoo Cra
iova 26—35; Autonova SM — a 
stat.

sporturilor din 
atracție: Remin 
Vîlcea — echi- 
cu lotul de ti- 
ocupantă a lo- 
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Programei turului campionatului de juniori
Al și Bl ediția 1997-1998

ETAPA I, 20 septembrie 1997
FG Corvinul ,— Victoria Călan -------
Vega Deva — Fotbal Start Deva —' - 
Aurul Brad — Cif. Ai. Brad -------
Jiul Petroșani — stă

ETAPA A II-A, 27 septembrie
Start Deva — ASA Aurul Brad - — -
Victoria Călan — Vega Deva —— ■
Jiul Petroșani — FG Corvinul » ......
Cif. Al. Brad — stă

ETAPA A III-A, 4 octombrie

Vega Deva — Jiul Petroșani 
Aurul Brad — Victoria Călan 
Cif. Al. Brad — Fotbal Start 
FC Corvinul — stă

ETAPA A IV-A, 11 octombrie
Victoria Călan — Cif. Al. Brad
Jiul Petroșani — Asa Aurul Brad - 
FC Corvinul — Vega Deva -
Fotbal Start — stă

Un public numeros, dar nemulțumit în finalul partidei Vega Deva — 
Electroputere Craiova^ sc or 1—41

Foto ANTON SOCACI

ETAPA A V-A, 18 octombrie
Aurul Brad — FC Corvinul -------
Cif. Al. Brad — Jiul Petroșani -------
Start Deva — Victoria ■ Călan -------
Vega Deva — stă

ETAPA A VI-A, 25 octombrie
Jiul Petroșani — Fotbal Start -------
FC Corvinul — Cif. AL Brad -------
Vega Deva — Aurul Brad ——
Victoria Călan — stă

ETAPA A VII-A, 1 noiembrie
Cif. Al Brad — Vega Deva — - » 
Fotbal Start — FO Corvinul ■ ■ 
Victoria Călan — Jiul Petroșani — - 
Aurul Brad — stă

NOTA: Jocurile se dispută în zilele de 
SAMBATA, de la ora 13,00 Al și ora 15,00 
Bl. Durata unei partide este de 90 minute 
la Al și 80 la Bl. AS Fotbal Start Deva 
își dispută -meciurile pe stadionul CFR 
Marmosim, Cif Al. Brad la stadionul Lie. 
A. Iancu Brad.

ARBITRII ȘI OBSERVATORII,

DIVIZIA D

Victoria Călan — Casino Ilia: Zoltan 
Gergely, Ilie Pană și Cornel Pop. obs. E- 
mil Muntean: Constr. Ud. — CFR Mar
mosim Simeria: Ionel Adam, Valentin 
Gavrilă, Valentin Verdeș, obs. Mircea 
Pădurean: FC Vulcan — Aurul Brad: Ma
rin Ormenișan, Claud iu Suciu, Llviu Pre- 
cupaș. obs. Petru Spărios: Metal. Crișcior 
— Min. Bărbăteni: Daniel Lada. Con
stantin Dănilâ, Virgil Gherghel. obs. loan 
Simion- Min. Aninoasa — Retezatul Ha
țeg: Nicolae Pândărelu. Nicolae Sebeș, 
Traian Melha, obs. Sever Bogdan: Min. 
Livezeui — Dacia Orăștie: Adrian Costea, 
Eugen Ambruș, Valentin lacob. obs. Do- 
rel Târsa; Min. Ghelari — Min. Teliuc: 
Vasile Capotescu. Petre Popa, Marius Vre- 
ma, obs. Mircea Sârbu.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

CIF Aliman Brad — Unirea Vețel; A. 
Radu, I. Lavu, M. Luca. obs. P. Marinqău] 
Foresta Orastie — Gh-rta Bretea Rom.: 
I Mfindru. R Stanca. K. Magyar!, obs. 
A. Nechif; Fotbal Start Deva — Santos 
Boz: D. David. S. Medrea. FI Sterie. obs. 
N. Sebeș; Gloria Geoagiu — Viet. Dobra: 
E. Masyari. A Tibichiu. FI. Bobâlcă. obs. 
I. Ștefănită- Min. II GbcJari — Avântul 
Zdrapți: S. Hanzl. A. Csikl. M. Coste, 
obs. I. Deac.

DE LA SUBCOMISIA 
DE DISCIPLINĂ

Dv Ia subcomisia de discinlină arbitri: 
Arbitrul Răzvan Avram — Călan se Sus
pendă pe 2 etape centru neutilizarea re
gulamentară a nodului de semnalizări la 
meciul Min Teliuc — Metal CrisHor: ar
bitrul Vasile Caootescu — Hd. a fost sus
pendat 2 etane nentru neorezentare la me
ciul Min. Livezeni — Min. Aninoasa; Pe
tru Zlate — Luneni se susnendă 2 etaoe 
pentru aDlicare-' eronată a regulilor de 
ioc la meciul ASA Aurul Brad — Casino 
Ilia: Petre Pona se susoendă 2 etaoe Den- 
tru netrimiterea în termen a raportului 
de arbitrai și Florin Tacob. din Petro
șani se suspendă 2 etape pentru întoc
mirea eronată a raportului de arbitrai Ia 
meciul CFR Marm. Simeria — Min. Ghe
lari. seniori și funiori.

Pagină realizată de
SABIN CERBU

1

1

Sancțiuni la Vega Deva
Luni după-amiază. conducerea clubului Vega 

Deva a analizat slaba comportare a echipei în me
ciul cu Electroputere Craiova și a hotărât suspen
darea pe trei luni a fundașilor centrali Teodorescu 
fi Grosu pentru randament scăzut și s-a avertizat 
întreaga echipă pentru evoluția ștearsă in acest joc, 
stabilindu-se ca premierea jucătorilor să se facă nu
mai după recuperarea (în deplasare) a celor trei 
puncte pierdute In meciul cu Electroputere.

••

Campionatul județean ț

REZULTATELE ETAPEI A IH A: Minerul II ț 
Ghelari — Aliman Brad 3—0; Avântul Zdrapți — 
Gloria Geoagiu 3—1; Victoria Dobra — 1 
Deva 2—1; Santos Boz — Foresta Orăștie 
ria Bretea Rom. — Unirea Vețel 2—1.

CLASAMENTUL

de fotbal
Fotbal Start 4

1—0; Glo-1

1. Foresta Orăștie 3 2 0 1 8—2 6
2. Santos Boz 3 2 0 1 2—3 6
3. Minerul II Ghelari 3 1 2 0 5—2 5
4. Unirea Vețel 3 1 1 1 5—3 4
5. Victoria Dobra 3 1 1 1 4—5 4
8. Gloria Geoagiu 3 1 1 1 4—5 4
7. Fotbal Start Deva 3 1 1 1 4»-4 4
8. CIF Aliman Brad 3 I 0 2 4—5 3
8. Gloria Bretea Română 3 1 0 2 2—5 3

10. Avântul Zdrapți 3 1 0 2 4—8 3
ETAPA VIITOARE: CIF Aliman — Unirea Ve-

I
țel; Foresta Orăștie — Gl. Bretea Ron.. ; Fotbal Start’ 
— Santos Boz, Gloria Geoagiu — Viet. Dobra; Min. ’ 
II Ghelari — Avântul Zdrapți (ora 13,00). L

REZULTATELE ETAPEI A VI-A: Foresta II 
Fălticeni — Metrom Brașov 1—1; Dacia Un. Brăila
— Dunărea Călărași 6—0; Metalul Plopeni — Nitra
monia Făgăraș 1—0: Petrolul Moinești — Politehnica 
Iași 2—0; Rocar Buc. — F.C. Onești 2—2; Gloria 
Buzău — Astra Ploiești 3—4; F.C.M. Dunărea Galați
— F.C. Brașov 1—1: Precizia Săcele — Poiana Câm- 
pina 1—0; Tractorul Bv. — Midia Năvodari 6—0.

CLASAMENTUL
1. Astra Ploiești 6 5 1 0 17— 6 16
2. F.C. Onești 6 4 1 1 17— 8 13
3. Rocar București 6 3 2 1 9— 4 11
4. F.C. Brașov 6 3 2 1 8— 5 11
5. Tractorul Brașov 6 3 1 2 11— 5 10
6. Metrom Brașov 6 3 1 2 6— 5 10
7. Midia Năvodari 6 3 t 2 10—14 IO
8. Dacia Unirea Brăila 6 3 0 3 19— 8 9
9. Foresta II Fălticeni 8 2 3 1 9— 4 9

10. Precizia Săcele 6 2 2 2 6— 7 8
11. Petrolul Moinești 6 2 l 3 12—14 T
12. Gloria Buzău 6 2 1 3 8—15 7
13. Dunărea Galați 6 1 3 2 7—11 6
14. Politehnica Iași 6 2 0 4 4— 8 6
15. Metalul Plopeni 6 1 3 2 2— 9 6
16. Nitramonia Făgăraș 6 1 1 î 4— 6 4
17. Poiana Câmpina 6 t 1 1 4—11 4
18. Dunărea Călărași 6 0 2 1 4—17 2

ETAPA VIITOARE : F.C. Onești. ■ Foresta n.
i Astra PI. — P*car Buc. ; Midia Năvodari — Gl. Bu- j 
i zău; Nitramonia Făg. — Dunărea Călărași; F.C.-*Bra- ț 
!’ șov — Met. Plopeni: Metrom Bv. — Dunărea Galați; i

Poli. Iași — Precizia Săcele; Poiana Câmpina — ) 
Tractorul Bv. | Petr. Moinești — Daeia Brăila. ț

I

I

I
B

I

H DIVIZIA
Juniori

Casino Ilia — Min. Ghelari
CFR. Marmosim Simeria — Victoria ’90 Călan
A.S.A. Aurul Brad — Constr. Hunedoara 
Min. Bărbăteni — C.S M. Paroșeni-Vulcan 
Retezatul Hațeg — Metalul Crișcior 
F.C. Dacia Orăștie — Minerul Aninoasa 
Minerul Teliuc — Minerul

CLASAM

1. F.C. Dacia Orăștie
2. Minerul Aninoasn
3. A.S.A. Auriri Brad
4. C.S.M. Pa«-oș.-Vu>can
5. Minerul Bărbăteni
6. Minerul Ghelari
7. C.F.R. Marm. S meria
8. Victoria Călan
9. Constr.

10. Minerul
11. Metalul
12. Minerul
13. Casino Hia
11. Retezatul

Hunedoara 
Lvczeni 
Crișcior 
Teliuc

Hațeg

VIITOARE : 
Hunedoara

Livezeni
E N T U L

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1

1
0
1
3
3
0
2
1
0
1
0 
o
o 
o

o
1
1 
o 
o
2
1
2
3
3
4
4
4
4

4 
4
4
8
7
6
8
8

17—
14— 
16—
23—
15—
8—

12—
11—
9—16
6— 15

11—19
9—18
7— 23
6—24

13
12
10

9
9
9
8
7
6
3
3
3
3

ETAPA 
Ilia; Constr. 
ria; C.S.M. Paroșeni Vulcan 
Met. Crișcior 
Retezatul Hațeg: Mm. Livezeni 
tie; Min. Ghelari — Min. Teiiuc.

CasinoVictoria Călan
- C.F R. Marmosim Sime- 

A S A. Aurul Brad : 
Min. Bărbăteni; Min. Aninoasa — 

F.C. Dacia Orăș-

■

I 
I 
I 
I 
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I
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I 
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In primele opt luni 
acestui an, pompierii 

au intervenit

• •Pompierii militari

FLAGRANT
HOȚI ÎN NOAPTE

9'

Adelina nu va mai răspunde prezent

Grupul 
de Hu-

DOMNUL „INSPECTOR" 
A FOST REȚINUT

• în acest an, 
de pompieri „Iancu 
nedoara" se înscrie cu bune 
rezultate în domeniul pre
venirii incendiilor. Au fost 
executate 620 de controale 
la agenți economici cu ca
pital de stat, mixt sau pri
vat, fiind înlăturate pe 
timpul acestora peste 700 
de cauze potențiale de in
cendiu.

• Mai bine de 2 000 de 
avize și autorizații au fost 
eliberate în această perioa
dă celor care au dorit să 
se privatizeze.

Odată cu venirea toam
nei,, reîncep și școlile.

Acest . moment este aș-
■ teptaț,, cu multă bucurie

■ după, o lungă vacanță de 
‘ ■ vară.

Copiii se reîntâlnesc, își 
povestesc unul altuia cum 
și-au petrecut frumoasele 
clipe ale vacanței.

Despre circulația rutie
ră însă se va discuta pro
babil mai puțin.

Cu siguranță însă, ele
vii clasei a III-a de la 
Școala generală nr. 4 din 
orașul Vulcan vor simți 
lipsa colegei lor de clasă 
Cistelică Romina-Adelina.

Aceasta a „dispărut" în- 
tr-un accident rutier. Cu 
puține zile înainte de în
ceperea noului an școlar, 
viața i-a fost curmată de 
conducătorul unui 
turism.
" Pdștu Eculai din 
Vulcan, conducător
la S.C. „COM-IMEX" 
SRL din localitate, se a- 
fla la volanul autoturis
mului HD-OIXFT. La tre
cerea 
oprit 
carea 
rilor, 
până 
cărui

auto-
orașul

auto

așa cum

pe lângă un autobuz, 
în stație pentru Ur
și coborârea călăto- 
nu a redus viteza 

la limita evitării ori- 
nericol.

prevede legea circulației. 
Din autobuz a coborât 

Rymina-Adelina. care la 
rândul ei nu s-a asigurat 
la traversarea străzii. Lo-

două vieți o- 
bunuri mate- 
valoare de 
de lei.

o mai mare O' 
și eficiență au

ale 
hunedorenl 
la 110 incendii și 79 acțiuni 
de înlăturare a urmărilor 
provocate de inundații. Au 
fost salvate 
menești și 
riale în 
3 251 000 00*

• Pentru 
perativitate 
fost constituite noi subuni
tăți la ilia, Dobra, Brad, 
Geoagiu, Orăștioarâ de Sus, 
Rîu de Mori și Uricani.

vită în plin, fetița a fost 
transportată la spital. Cu 
toate insistențele medici
lor, viața nu i-a mai pu
tut fi salvată.

Fiecare asemenea „scă
pare copilărească" se poa
te plăti foarte scump, și 
tocmai de aceea conducă
torii auto sunt chemați să 
vegheze ei în primul rând 
la evitarea accidentelor.

Copiii trebuie protejați, 
să nu uităm niciodată a- 
cest lucru și să procedăm 
în consecință, conducând 
prudent, la limita evită
rii oricărui pericol, de fie
care dată când îi zărim în 
preajmă.

în același timp, o dată 
cu deschiderea școlilor, 
cei care suntem nu numai 
conducători auto, dar și 
părinți și educatori, să nu 
uităm că reîmprospătarea 
cunoștințelor elementare 
în materie de circulație 
sunt absolut necesare pen
tru cei mici I

Trebuie să reamintim 
copiilor pericolele stră
zii. să-i sfătuim să res
pecte regulile _ de circula
ție, să-i supraveghem în 
permanență și să căutăm 
să-i învățăm principiile 
civilizatei rutiere.

I 
I 
I 
I
I

Locotenent colonel 
MIRCEA NEGRU, 

Inspectoratul de po.iție 
al județului Hunedoara

Poliția municipiului Hu
nedoara a depistat și re
ținut pe Florih Nicolae 
Volf, de 37 de ani, din 
Hațeg. Domnul se dădea 
inspector la Agenția de 
Protecție a Mediului. 
Cinci manageri și adminis
tratori aj unor societăți 
comerciale au fost păcă
liți de „inspector", pro- 
mițându-le obținerea u. 
nor autorizații necesare 
funcționării firmelor.

A fost oprit din acti
vitate când adunase vreo 
750 000 de lei.

De remarcat că „inspec
torul" are antecedente 
penale.

Pagină realizată de VALENTIN NEAGU
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Un șofer de la BADPS 
Deva și un lucrător de] 
la Avicola Mintia s-au 
apucat .de furat. Dar nu 
oricum, ci noâptea și prin 
violență.

Șoferul se numește* 
Gheorghe Dumitru și are| 
23 de ani, iar celălalt, | 
Daniel Gelu Ișfan, de 29| 
de ani.

într.o noapte, prin 
lență, cei doi au s 
dintr-un autoturism din 
Leșnic bunuri 
re de 4 000 000

Daniel Gelu 
fost prezentat 
lui și. pentru 
vă de omor, săvârșită an
terior asupra lui Gosti- 
nel Buruiană, pe care l-a 
lovit ch o furcă în cap.

i.l vio-l 
sustras I 
m dini 

in valoa- 
de lei.
Ișfan a 

Parchetu- 
o tentati-

I
1I> 
I 

i m 

I I

Garda financiara este un, 
aparat specializat ce face 
parte din Ministerul Fi
nanțelor. Ea efectuează, în 
numele statului, controlul 
asupra administrării și u- 
tilizării mijloacelor finan
ciare ale organelor centra
le și locale ale administra
ției de stat, precum șl ale 
instituțiilor de stat și ve
rifică respectarea reglemen- 

țărilor financiar-contabile 
in activitatea desfășurată 
de către regiile autonome, 
societățile comerciale și 
alți agenți economici, în le
gătură cu îndeplinirea o- 
bligațiiior acestora față de 
stat.

Se arată în lege că acest 
aparat specializat acționea
ză operativ pentru comba
terea și prevenirea frau
delor, a contravențiilor și 
infracțiunilor ia regimul 
fiscal, vamal și la prețuri, 
luând măsurile prevăzute 
de lege.

Și este șl normal ca un 
aparat specializat să ve
gheze ca unii indivizi, puși 
pe căpătuială, să respecte 
legea, chiar dacă nu le con
vine, chiar dacă au impre
sia că democrația înlătură 
disciplina financiară.

La cererea organelor de 
control financiar, conduce
rile și salariații adminis
trației instituțiilor de stat 
și agenții economici supuși 
controlului au următoare
le obligații:

• să pună la dispoziție 
registrele și corespondența, 
actele, piesele justificative, 
dările de seamă, bilanțu
rile contabile și orice alte 

documente necesare con
trolului;

• să prezinte spre veri
ficare valorile de orice fel 
pe care le gestionează sau 
le au în păstrare și care, 
potrivit legii, intră sub 
incidența controlului;

• să dea informații și ex
plicații verbale și în scris, 
după caz, în legătură eu 
problemele care formează 
obiectul controlului;

• să elibereze — potri
vit legii —. documentele I 
solicitate în original sau 
copil certificate;

• să asigure sprijinul șl 
condițiile necesare bune* 
desfășurări a controlului 
să dea concursul pentru 
clarificarea cercetărilor.

Nerespectarea acestor 
prevederi se sancționează 
cu amendă, iar atunci când 
cazul se repetă, amenzile 
se dublează.

într-un an calendaristic, 
nu se poate face decât un 
singur control al contabi
lității, pentru sinceritatea 
bilanțurilor și determina
rea sumelor datorate cu ori
ce titlu statului: este 
pusă controlului la zi 
treaga perioadă scursă 
la precedentul control, 
poate face verificarea 
elamațiilor privind 'eluda
rea legilor, de fiecare da
tă când este cazul.

Membrii Gărzii financia
re exercită controlul ope
rativ și inopinat in legă- . 
tură cu aplicarea și exe
cutarea legilor fiscale și " 
reglementărilor vamale, 1 
mărind împiedicarea Ol. 
cărei'sustrageri de la pla
ta impozitelor și taxelorj 
respectarea normelor de 
comerț, urmărind să se îm
piedice activitățile de con
trabandă și orice procedee 
interzise de lege.

su- 
in- 
de 
Se 
re

Capitolul \ 1 al Codului 
cuprinde regimurile vama
le definitive. Este vorba 
de importul, exportul, pro
hibiții și restricții la im
port și export și regimul 
vamal aplicabil călătorilor 
și alto- persoane fizice.

Așadar, importul con
stă în intrarea în țară a 
mări urilor străine și intro
ducerea lor în circuitul 
economic. Taxele vamale 
dc import se determină pe 
baza Tarifului vamal de 
import aprobat prin lege, 
sunt exprimate în procen" 
te și se aplcă la valoa
rea în vamă a mărfuri
lor, exprimată in lei. Ta
xele vamale aplicabile 
sunt cele prevăzute la da
ta înregistrării declara
ției vamale de import.

în situația în care, ul
terior înregistrai ii, în tim
pul efectuării procedurii 
de vămuire, până la a- 
cordarea liberului de va
mă, este bine de știut că 
unele categorii de mărfuri 
pot beneficia de tarifar 
favorabil, în funcție de 
felul mărfii sau de desti
nația lor specifică, potri 
vit reglementărilor va

male sau acordurilor și 
convențiilor internaționa
le la care România este 
parte. Practic, acest trata
ment tarifar favorabil în
seamnă o reducere sau 
o exceptare de drepturi 
vamale care poate fi apli
cată și în cadrul unui 
contingent tarifar. Legea 
preveae că în cazuri te
meinic justificate, Guver
nul. la propunerea Minis
terului Finanțelor și a 
Ministerului Industriei și 
Comerțului, poate aproba, 
cu caracter temporar, ex
ceptări sau reduceri de 
taxe vamale pentru unele 
categorii de mărfuri. Ex
ceptările ți reducerile de 
taxe vamale se stabilesc 
in mod nediscriminatoriu 
față de importatori sau de 
beneficiari, indicându-se 
în mod expres codul ta
rifar al mărfurilor.

în cazul în care, ulte
rior declarației vamale, 
importatorii sau beneficia
rii importului de măr
furi destinate unei anu
mite Utilizări schimbă 
utilizarea mărfii. aceștia 
sunt obligați să înștiin

țeze înainte autoritatea 
vamală care va aplica re
gimul tarifar vamal co
respunzător noii utilizări, 

în vederea aplicării co
recte a tarifului vamal,

Codul vamal al României (II)
autoritatea vamală con
stată originea mărfurilor 
pe baza a două criterii: 
mărfuri produse în între
gime într-o țară și măr
furi obținute printr-o pre
lucrare sau transforma
re substanțială într-o ța
ră. La valoarea în vamă, 
în măsura în care au fost 
efectuate, dar nu au fost 
cuprinse în preț, se mai 
includ cheltuielile de în
cărcare, de descărcare și 
de manipulare, conexe 
transportului, ale mărfu
rilor din import aferente 

parcursului extern, chel
tuielile de transport al 
măi-furilor importate pâ
nă la frontiera română 
și costul asigurării pe 
parcursul extern.

Trebuie reținut faptul 
că transformarea în lei a 
valorii în vamă se face 
la cursul de schimb sta
bilit și comunicat de Ban
ca Națională. Acest curs 
de schimb se utilizează pe 
toată durata săptămânii 
următoare, pentru decla
rațiile vamale înregistra
te în cursul acelei săptă
mâni.

Atunci când determina
rea definitivă a valorii în 
vamă nu se poate efectua 
imediat, importatorul arc 
dreptul de a ridica măr

furile din vamă, la cere
re, cu condiția să se con-- 
stituie o garanție băneas
că sau bancară, accepta
tă de autoritatea vamală. 
In cazul în care, îri ter
men de 30 de zile de la 
ridicarea .mărfii, importa 
torul nu prezintă docu
mente concludente pri
vind determinarea valorii 
în vamă, autoritatea va
mală procedează la exe
cutarea garanției, opera
țiunea de vămuire fiind 
considerată încheiată.

în ceea ce privește va
loarea în vamă, ea se de
termină și se declară de 
către importator, care este 
obligat să depună la bi
roul vamal o declarație 
pentru valoarea în vamă, 
însoțită de facturi sau alte 
documente de plată a țiăr- 
fii și a cheltuielilor pe 
parcurs extern, aferente 
acesteia. Dacă nu s-a apli
cat un tratament tarifar 
preferențial, deoarece im
portatorul nu a prezentat 
certificatul de origine a 
mărfurilor, titularul ope
rațiunii are dreptul să so

licite restituirea taxelor 
încasate în plus.

în privința exportului, 
este nevoie să precizăm 
faptul că sunt admise la 
export mărfurile produ
se în țară, precum și cele 
importate anterior, cu exr 
cepția mărfurilor care sunt 
supuse unor măsuri de 
prohibiție sau de restric
ție în cadrul politicii co
merciale.

Exportatorul de măr
furi scoase definitiv sau 
temporar din țară este o- 
bligat să depună o decla
rație vamală de export la 
biroul vamal în raza că" 
ruia sunt ambalate ori 
încărcate pentru a fi es
cortate. în cazuri temei
nic justificate, declarația 
vamală poate fi depusă și 
la un birou vamal de 
frontieră.

Liberul de vamă la ex
port se acordă cU condi
ția ca mărfurile în cauză 
să părăsească teritoriul 
României în aceeași stare 
în care acestea se aflau 
în momentul înregistrării 
declarației vamale de eX" 
port.
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„monstru zămislit 
prin el însuși și năs
cut din el însuși".

Shakespeare 
„too mistuitor] un 

tigru care nu-și sfâșie 
doar prada lui, ci și, 
feroce, propria-și ini
mă'*.

Ziua Noastră

M. Beer
„singurul rău pe ca

re îl suferim fără a ne 
obișnui".

Colette

Gelozia in
definiții

Parcă ar fi fost în alt 
Timp și într-o altă lume... 
Mai ții minte?... Întâm
plător ne-am dat întâlni
re sus pe Golgota, fieca
re sperând că celălalt va 
veni, fiecare temându-ne 
că poate nu vom putea 
ajunge... Și ne-am întâl
nit înfiorați, acolo sus pe 
Golgota — era Golgota 
Noastră. Și Soarele stră
lucea fi ierburi foșneau, 
în zare parcă o altă lu
me se așternea la picioa
rele noastre, râul șerpuia 
lucios precum o reptilă 
udă, erau gâze prin ier
buri și un șoim ce zbura 
săgetând înălțimile albas
tre.

Liniștea, Soarele, Lu
mea întreagă era doar 
pentru NOI și prin iubi
re eram întregul pe care 
Dumnezeu l-a visat de la 
Facerea Lumii.

E același Soare azi, Gol
gota pleșuvă e tot acolo 
și în zarea albastră poate 
mai zboară încă un șoim 
și poate, prin ierburi, mai 
zboară fluturi și cântă un 
greier... vântul foșnește 
prin ierburi la fel ca a- 
tund.

Totul e la fel, același 
august fierbinte, aceeași 
zi... Dar eu stau acum la 
umbra unui stejar, pe 
mușchiul moale și ascult 
cum frunzele pădurii foș-

nesc și îndrăgostitele pă
sări își cântă iubirea. Un 
susur de apă îmi amin
tește setea noastră acolo, 
atunci.

Tu — nu știu unde — 
de mână cu alta... o altă 
iubire...

Și-mi spun că nimic nu 
e schimbat, acolo în tre
cut, acolo pe Golgota în- 
tr-un alt Timp, cu NOI, 
e nuntă în cer și zi de-n- 
mormântare în inimi... și 
totuși, acolo, atunci, pe 
Golgota, în ziua de august 
fierbinte va rămâne, pen
tru o veșnicie și încă o 
zi: Ziua Noastră cu NOI.

„cea mai stupida, cea 
mai neroadă, cea mai 
ciudă, cea mai imbe
cilă dintre pasiunile o- 
menești*.

Mantegazza
„durerea de a vedea 

pe altul posedând ce 
posedăm".

Diogene Laerțiu 
„germenul urii în 

dragoste: o ucide câ
teodată, o rănește în
totdeauna".

Diane de Poitiers 
„sora dragostei, cum 

ț e dracul fratele înge- 
i rului".

I
KJ. Weber

Selecție de 
ILIE LEAHU

1

J

II

INA DELEANU

Știați că...
...Cele mai multe orches

tre -compuse numai din 
femei aU existat în seco
lul al XVIII-lea? Veneția 
era renumită pentru or
chestrele sale compuse doar 
din femei. Executantele 
cântau în mod obișnuit la 
mai înulte instrumente. E- 
le treceau cu ușurință de 
la un instrument la altul.

I

"□

Mă doare sufletul pentru unii,
mă bucur pentru

„Ne-am întâlnit azi cu 
toții aici, pentru a fi păr
tași la clipele de bucurie 
ale tinerei perechi care 
de-acum va porni alături 
în viață, trecând pragul 
căsniciei...**. Cuvintele 
dnei Adina Poralcu, ros
tite cu căldură sâmbătă 
Ia Casa Căsătoriilor din 
Orăștie, au mers la inima 
celor prezenți — părinți, 
rudenii, prieteni și co
legi — la oficierea căsă
toriei dintre Gabriel Ti- 
beriu Cădariu și Otilia 
Claudia Bîldea — o tână
ră și un tânăr din oraș, cu 
idealuri și aspirații co
mune.

A împărtășit bucurii, a 
fost alături de cei care 
au avut necazuri, vreme 
de peste două decenii de 
când este inspector de 
stare civilă la Primăria 
Orăștie. Deunăzi, am sur
prins un crâmpei dintr-o 
zi de lucru la acel birou.

Se prezentaseră pentru 
depunerea declarației de 
căsătorie o pereche de ti
neri. Dna Poraicu le-a fă
cut cunoscute reglemen
tările din Codul Familiei 
pentru încheierea căsăto' 
riei cu privire la condiții
le de vârstă, sănătate, grad 
da rudenie privind opțiu
nea pentru numele pe ca
re doresc să-ț poarte, cât 
și alte prevederi 
între care aceea 
aibă încheiată o 
sătorie. Aflăm că 
oada care a trecut din an 
s-au încheiat 99 de căsă
torii, puține față de câ
teva sute altă dată. In 
schimb ă crescut numărul

legale, 
să nu 
altă că* 
In peri-

DESTĂINUIRI

*

II

de-

Ca să trăim mult...

Ol

divorțurilor, ajungând la 
69 în aceeași perioadă. 
Au fost înregistrate apoi 
nașteri, decese, divorțuri, 
s-au eliberat numeroase 
copii solicitate, s-au făcut 
transcrieri ale unor acte și 
fapte de stare civilă pro
duse în străinătate, ca și 
deschiderea unor succe
siuni după defuncți. între 
timp, dna Adina a dat ex' 
plicații, a îndrumat pe 
toți cei care intrau aici 
să pună o întrebare, chiar 
dacă problema unora nu 
ținea de serviciul respec
tiv. îi asculta pe oameni 
cu răbdare și bunăvoință. 
„Nu pot altfel — spunea. 
Sunt și eu de 
răștie, aici am 
ță și părinții 
Oamenii 
cunosc și 
sează cu 
pect căci

totdeauna, atât cât a 
pins de mine“.

Atenția, meticulozitatea 
cu care întocmește do
cumente importante au in
trat în obișnuit, iar cunoaș
terea legislației, ordinea 
desăvârșită în acte vin în 
ajutorul dumneaei. „Alt
fel nici nu s-ar putea*.

6are-i viața dnei Adi
na dincolo de slujbă ? Ga 
a oricărei mame cu doi 
băieți mari, o noră res
pectuoasă și o nepoțică 
de un an, ale căror bucu
rii sau tristeți nu mai are 
cu cine le împărtăși. 0 
boală necruțătoare l-a 
luat de lângă ea pe cel cu 
care-și întemeiase un că
min reușit și alături de 
care a trăit 34 de ani.

O întrebasem de ce 
poartă negru și atinsesem 
o coardă sensibilă. Ochii 
1 s-au umplut de lacrimi. 
„I-aș fi dat din anii mei 
de viață, aș fi făcut orice 
pentru a-1 face sănătos. A 
plecat dintre noi înainte 
de a intra la pensie".

Acum merge zilnic 
aprindă o lumânare,
pună o floare pe mormân
tul soțului drag. tatălui 
copiilor ei, pe care nu va 
înceta să-] iubească câte 
zile va avea. își umple 
apoi timpul cu treburile 
casei, ale gospodăriei, căci 
astea nu se mai termină.

...O doamnă în doliu, cu 
trăsături fine, cu chip fru
mos, calități dublate de 
noblețe sufletească. Aici, 
unde se ia pulsul vieții 
cotidiene, unde bate „ini
ma* fierbinte a orașului, 
dna Adina este alături de 
familiile urbei la bucurii 
sau la necazuri. Cu înțe
legere și iubire, cu vor
bă bună și înțelepciune, 
uitând o clipă de marea 
ei tristețe

ESTERA SÎNA

...să zâmbim. S-a consta
tat că cine zâmbește de cel 
puțin 50 de ori pe zi își 
poate prelungi viața cu 
vreo 10 ani. Deci merită să 
zâmbim mereu. Și, pe cât 
posibil, să ne relaxăm, să 
ne disțrăm.

...să mâncăm pește. 6ele 
mai longevive femei sunt 
japonezele, multe locuitoa
re ale insulei Okinawa a- 
tingând vârsta de 100 de 
ani. Și, ce este mai impor
tant ,ele rămân energice și 
active chiar la această vâr
stă înaintată. Se' conside
ră că acest lucru este po
sibil pentru că’ japonezele 
consumă mult orez, soia.

pește și fructe de mare, 
care reduc riscul unor boli 
de inimă, al osteoporozei șl 
cancerului (boli care la 
pasc de obicei pe femeile 
de vârsta a treia).

...să nu ne izolăm, să nu 
ne enervăm. E bine să nu 
rămânem singure, să fim 
mereu înconjurate de cei 
dragi. Chiar dacă suntem 
în pană de bani nu trebu
ie să ne enervăm pentru 
că nu ne putem împlini 
dorințele. E preferabil să 
găsim o modalitate de a ne 
distra care să nu coste prea 
mult sau chiar să nu pre
supună deloc existența ba
nilor.

să 
să

Micii sunt întotdeauna o atracție.
Foto ANTON SOCACI

aici, din G- 
trăit o via- 
mei la fel. 
cunosc și-lmă

eu. Mi se adre- 
încredere și res- 
i-am ajutat în-

Remedii
• Dacă aveți coșuri a- 

cestea pot f j înlăturate du
că ștergeți fața, de mal 
multe ori pe zi, cu infuzie 
de salată șl consumați cel 
puțin 1,5 litri de apă. Al
tă soluție o constituie in
fuzia de pătrunjel (o le
gătură de pătrunjel se toa
că și se pune timp de 2 ore în- 
tr-o cană de apă clocotită, 
sub capac). Se aplică pe 
față comprese cu această 
infuzie, timp de 20 de mi
nute; combate coșurile și 
hrănește tenul.
• Vreți un obraz neted, 

curat și catifelat? Nimic 
mai simplu! Seara, înain
te de culcare, ștergeți fața 
cu o felie de cartof crud și 
una de lămâie, lăsând zea
ma să se usuce pe piele. 
Aceasta va fi mai albă și 
ridurile se vor atenua. Al-

naturale
tă rețetă la îndemână: un 
castravete curățat de coa
jă și tăiat felii subțiri se 
pudrează cu sare și se la
să într-un castron 12 ore. 
Sucul lui, în părți egale, 
se combină eu lapte dulce 
nefiert. Se aplică pe față și 
se lasă 30 de minute, du
pă car ne ștergem ușo» 
’ti un tifon, fără a clăti.
• Pentru un efect învio

rător. Intr-o sticlă de o ju
mătate de litru se pun câ
teva coji proaspete de lă
mâie cu o ceașcă de ulei 
de măsline. Se astupă sti
cla și se lasă la întuneric 
timp de o săptămână. în- 
tr-o cadă de apă de baie 
se pun 5 picături de ulei 
astfel preparat și se ames
tecă bine. O asemenea ba
ie va avea un efect învio
rător deosebit.

Legume, alimente, medicamente
Telina este un adevărat 

depozit de săruri minera
le. Conține: potasiu, cal
ciu, magneziu, sodiu, iod, 
cupru și zinc. Celuloza și 
pectina au un efect bene
fic asupra tranzitului in
testinal, prevenind consti- 
pația.

Varza este bogată în vi
tamine și substanțe nutriti
ve. Are vitaminele Bl, B2, 
®, caroten etc., iar efecte
le medicale sunt benefice. 
Sucul de varză crudă (20 
—30 de grame) este bun

împotriva paraziților in
testinali; foile de varză 
spălate și puse la macerat 
câteva ore în infuzie Je 
mușețel pot fi întrebuința
te împotriva furunculozei, 
nevralgiilor, durerilor reu
matice.

Morcovul, pe lângă pro
prietățile nutritive, este 
prețuit în îngrijirea tenu
lui. Masca de morcovi (se 
prepară dintr-un morcov 
ras amestecat cu o lingură 
de smântână) previne ridu
rile și revitalizează pielea

Ce nunta
In funcție de perioada 

scursă din momentul în 
care ne-am cununat, nun
țile aniversate poartă di
verse nume. Unele sunt cu
noscute, altele nu. De a- 
ceea vi le reamintim.

— nunta de piele — la 
3 ani de la căsătorie;

— nunta de lână — la 
5 ani;

— nunta de cositor — la 
10 ani]

* — nunta de mătase — 
la 12 anii

— nunta de porțelan — 
la 15 anii

— nunta de cristal — la

aniversam
20 de ani.

— nunta de argint — la
25 de ani;

— nunta de perle — Ia
30 de ani;

— nunta de rubin — Ia
40 de ani; 1

— nunta de aur — la 50
de ani;

— nunta de diamant —
la 60 de ani.

Indiferent ia care nuntă 
ați ajuns vă dorim „La 
mulți ani" de-acum înain_ 
te. Iar dacă sunteți deja 
Ia cea de argint sau mal 
mult înseamnă că puteți 
fi un exemplu pentru alții.

—
—

T
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importante

BANKCOOP S.A., FILIALA HAȚEG SC CORA SA HUNEDOARA

Precizează că, referitor la anunțul apărut

1997, prin care se convoacă

17. 09. 1997, ordinea de zi a

pletează cu următorul punct:

(2758)i
f
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ședinței se com-
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nr. 1963/30. 08. ț
AGA in data de |
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• DISCUTAREA ȘI MODIFICAREA STA
TUTULUI SOCIETĂȚII,

Lipsesc servicii

în ziarul „Cuvântul liber“

S—
C Tribuna

Cuvântului

Poșta rubricii

I h i
*

I 
% 

I 
w 

I 
w 

I 
w 
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scpate la licitație publică următoarele bunuri 
mobiliare:

• AUTOCAMION MERCEDES DAIMLER 
BENZ, de 5 tone; preț de strigare — 20000000 
lei;

• IFRON PENTRU EXPLOATARE FO- 
RESTTEIlA; preț de strigare — 40000000 lei;

• TRACTOR U 651, culoare albastră, an 
fabricație 1995; preț de strigare — 40000000 
lei;

• CIRCULARE PENTRU TAlAT LEMN,

4 bucăți; preț de strigare pe bucată ,— 5000000 
lei; ’ ’

• GATER VERTICAL, an fabricație 1994; 
preț de pornire — 100000000 lei;

• MAȘINA DE RINDELUIT, preț de por
nire — 5000000 lei;

Licitația va avea loc in ziua de 19 septem
brie 1997, ora 12, la Judecătoria Hunedoara, 
camera executori judecătorești.

Informații suplimentare la BANKCOOF 
S.A., FILIALA HAȚEG, telefon 770090 sau 
Judecătoria Hunedoara, executor judecătoresc, 
telefon 712438, interior 18,

• „Am citit în „Cuvân
tul liber", numeroase an
chete pe tema gospodări
rii localităților. S-a scris 
nu de mult și despre Si- 
meria. Dar numai despre 
anumite străzi și cartiere 
frumoase, despre zona gă
rii. Partea de vest a ora
șului a fost neglijată. în 
această zonă nu avem nici 
o stradă asfaltată sau ca
nalizată și nici iluminată 
corespunzător" — spunea 
dl Mihai Semciuc, din Si- 
meria, strada Alexandru 
Vlahuță, nr. 14, invitân- 
uu-ne să facem o anche
tă în acea parte a urbei.

N.N. Stimate die Sem
ciuc, vom tine seama de 
propunerea dv., dar ori
cum, ceea ce vă nemulțu 
mește pe dv cu privire 1 
starea drumurilor și con
dițiilor de viață ține de 
primăria orașului. Vă 
mulțumim pentru încre
derea acordată.

„Din păcate, viața na 
oferă nu doar bucurii, ci 
și necazuri. Moartea unui 
părinte, a unei persoana 
apropiate sufletului nostru 
ridică probleme complicate, 
alergături pentru diferite 
acte și procurarea celor 
necesare. Aceste obligații 
apasă greu asupra fami
liei în cauză, durerea d 
care este încercată slăbin 
du*i puterea de concen. 
trare, de acțiune.

în orașul nostru, în O- 
răștie, ar fi mai mult de
cât necesar un local, con
struit in vecinătatea ci
mitirului, care să inclu
dă capelă, florărie, maga
zin de pompe funebre, o 
mică sală, separată, undo 
să fie servite gustări pen
tru cei care privegheazâ, 
ca și pomana.

Vă rog să publicați a- 
ceastă propuneie. Poate se 
va găsi un Întreprinzător 
care să se implice în re
zolvarea acestei probleme 
importante a urbei, (dr. 
Sergiu Balboceanu)
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Fcuvântul liber cotidian ^independent

Când e vorba de anvelope.

Veștile bune circulă repede

Cele mai mari discount-uri ale sezonului 
pentru toate tipurile de anvelope.

Condițiile de piață și de livrare cât ți garanțiile oferite în utilizarejîind 
deosebite, nu vă rămâne decât să sunați ia Of AN GRUP șl vom vorbi despre 
anvelope in ce. mai profitabil mod
Acum veți economi Dani.

TOFAN GRUP
Sucursala DEVA
Str. Apuseni nr. 1 

teV fax: 054/ 231563

Societatea Comercială i
„Retezatul" S.A. Deva !

cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, organi-g 
| zează LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE, conform Leg> | 
| 58/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru VANZAREAI 
■ următoarelor active : |

1 Denumirea activului Ob. activitate Adresa 
activului

Prețul de pornire !

fără TVA -lei- |

Ișopron pentru ambalaje depozitare Deva, str. Ardea- 83 000 00( ■g clădire birouri sediu lului. nr. 1
JClădire birou central producție Deva. str. Ardea

lului. nr. 1
32 000 OOu |

JClădlre pereți sticlă depozitare Deva, str. Ardea
lului. nr. 1

137 000 000 ■

|Clădi re depozitare depozitare, etc. Deva. str. Ardea
lului. nr. 1

220 000 0001

|Linie garaj CFR

1
Deva, str. Ardea
lului. nr. 1

22 000 OOC |
1

| La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de cumpărător. I
I Licitația va avea loc pe data de 8 octombrie 1997, ora 10. la sediul |
! S.C. RETEZATUL S.A. DEVA, str. Depozitelor, nr. 11, jud. Hunedoara. ■
* în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a ■
| doua licitație pe data de 20 octombrie 1997. j
• Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zil-g
| nic, la sediul societății comerciale, între orele 8—14. ■

IAlte relații privind activele ce urmează a fi vândute: pot fi luatei 
de Ia consilier juridic, A. Zăvoian, telefon 054/223630. j

| Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul socie ! I1 tății, până in ziua licitației, ora 8, documentele prevăzute de legislația | 
in vigoare. j

| Participanții Ia licitație vor depune la casieria societății sau în con ■ 
} tul 303080401, B.C. Deva, taxa de participare de 1000000 lei și vor face| 
| dovada consemnării garanției de 5 la sută din prețul de pornire a li- g 
| citației.
• Valoarea terenului nu este inclusă în prețul activelor, acesta urmând | I a fi vândut ulterior, conform HG 331/1992, conform prevederilor legale g g in vigoare.

• «•■•.•.•.o

BiLEcul CASTRATOARE la rn- ROLA 
SIMAL EXIM SRL DEVA, 13. 09. 1997 

PREMIUL 1: 5000000 lei — seria 06089 
PREMIUL 2: 3000000 lei — seria 05’11 
PREMIUL 3: 2000000 lei — seria 02951 
PREMII SPECI ALE;

1. 200000 lei — seria 05180
2. 200000 Ici — seria 05184
3. 200000 lei — seria 0- ’66
4. 200000 Ici — seria 06465
5. 200000 Iei seria 00367
6. 200000 lei — seria 06219
7. 200000 lei — seria 06213
8. 200000 lei — 1 seria 01°90
9. 200000 lei — seria 01431

10. 200000 lei — seria 06V<2
11. 200000 lei seria 38007
12. 200000 lei — seria - *.»o7
13. 200000 lei seria nn-09
14. 200000 lei — seria 022«0
15. 200000 lei seria f)<:° ’0 

(001970°

1 M P O R T A N T 1
S.C. ^SCORPION COMPANY- SRL vin

de la prețuri fără concurență următoarele 
produse:

• PUI IMPORT UNGARIA — 17 900 Iei/ 
kg. inclusiv TVA

• PULPE PUL IMPORT UNGARIA — 
22 000 lei/kg. inclusiv TVA

• FĂINA Al BA. „BL 55“ — 3 400 lei/ 
kg, inclusiv TVA. ambalată la 1 kg

• F AINĂ ALBA „BL 55 ’ — 2 500 lei' 
kg inclusiv TVA, ambalată în saci de 
50 kg

Desfacerea se face prin depozitele din : 
—- C-tin Bursan, nr. 1, Huned ara;
— Stand nr. 1 — Complexul Sintuhalm;
— DEVIL (fabrica de lapte) D"va. sau pe 

bază de comandă, la telefoanele 717439 ; 
232181. 

,v.
—........... Iiwntu.i
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VÂNZĂRI- '
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 
camere. Deva, Libertății, 
bloc turn, preț 65 000 000, 
negociabil. Tel. 616112.

(7877)

• S.C. CASSY Orăș- 
tie (fostul CAP) achi. 
ziționcază porci la 7500 
lei/kg. ■ Plata pe loc. 
Informații, Orăștic, 9 
Mai. 90. tel. 23313-1.

(2370)

• Vând Ford Escort
1,6, benzină, cu acte 
și piese rezervă. Tel. 
225244. '7910.)

• Vând cărămidă, țiglă,
coarne, grinzi. C'hergheș, 
nr, 29. (7893)

• Vând apartament două 
camere ultracentral, 
tel. 224954.

• Vând urgent și 
vcnabil Renault 11 
triculat cu carte de 
titatc. Preț 4800 DM. Tel. 
054/224117, 233351. (33596)

• Vând apartament trei 
camere Gojdu, multiple 
îmbunătățiri.
218116

• Cumpăr 
eventual Combi, negociabil. 
Tel, 218433, după ora 20.

• Vând tractor U 650,
telefon 661178, între ore
le 17—20. (912053)

• Vând urgent familii 
de albine. Preț negociabil. 
Telefon 051/730591.

(0912055)
• Vând ARD camione

tă 320, tractor U 445, Bă. 
ița — Trestia — Toma.

(7918)
• Vând urgent garso

nieră, zona gării, cu 
(bunătățiri.

Deva, 
(2350) 
con. 

înma- 
iden-

avantajos. 
(7850) 

TRABANT,

îm- 
Tel. 212720.

(7913) 
casă în Sîntan- 
120 000 000 Iei. 
Tel. 673191.

(2702) 
apartament cu 

iL camere în Simeria. Tel. 
660351. (7926)

• Vând apartament trei 
camere. Al. Saturn, zonă 
liniștită. Tel. 626085.

(2703)
• Vând urgent conve.

nabii Dacia 1310, fabri
cație 1991, stare extraor
dinară și Opel Ascona, fa
bricație 1980, înmatriculat, 
stare bună. Tel. mobil 
092/281378. (2704)

• vând teren intravi. 
lan Viile Noi, Deva, tel. 
673204, preț negociabil.

(2705)
• Vând Dacia 1300, sta

re bună. Relații Dobra — 
-Viile Noi, nr. 6 A, sau 
"Deva, tel. 225719. (2706)

• Vând Dacia 1310 TX-, 
.stare foarte bună, an fa
bricație 1986. Tel. 225719.

(2707)
• Vând făină albă pa

nificație, tip 605, preț 
2018 lei, fără TVA, trans.

țP«r( inclus in preț. Tel. 
051/218780. (7916)

• Vând apartament 
camere, str. Bejan, bl. 
etaj 1, ap. 48, Deva, 
formații la domiciliu.

(8219)
• Vând autoturism VW

Golf Diesel, cu I uși. Tel. 
621712. (7901)

• Vând 
drei, preț 
negociabil.

Vând

«>
77,
In-

^Sudiah^iiidepeirid«ăt^^
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CUVÂNTUL LIBER

• Vând apartament trei
camere decomandate, că
rămidă, cartier Gojdu. Re
lații tel. 227542. (7905)

• Vând garsonieră De. 
va, sir. Bejan, Z 2/12. In
formații tel. 231596. (7980)

• Vând garsonieră Brad.
Informații tel. 231596, o- 
rele 17—20. (7908)

• Vând cameră video
cu accesorii, preț negocia
bil. Tel. 224807. (2755)

• Vând casă Spini, 68. 
anexe, gaze, grădină ma. 
re. Informații 660297.

(2359)
• SC Agron-.ec Săvârșin 

SĂ vinde la licitație publi
că, in fiecare joi, grup 
electrogen 75 . kw, bazine 
combustibil, tractoare U 
650, mașini și utilaje a- 
gricole. Tel. 557434.

(2372)
• Vând vitrină frigori

fică, Orăștic, tel. 641502.
(62373)

• Vând VW Golf 2,
Turbo Diesel, avariat sau 
piese schimb, neînmatri. 
culat, tel. 641290 sau 
612723. (2374)

• Vând cățelușă Ciobă. 
nesc german, de 6 luni, 
Mfntia, 175, Ilusaru.

(2752)
• Vând vilă în construc

ție, teren 500 mp, teren 
3800 mp — Călan Băi, la 
•șosea, garnitură birou. Tel. 
626487 (8—115), 222390,
după masă. (2754)

• Vând convenabil Ford
Escort Diesel, 1986, înma
triculat, impecabil. Tel. 
651579. (6918)

• Vând apartament 2
camere Hunedoara și TV 
Diesel, tel. 656543. (6919)

• Vând dormitor stil
Lenghel, stare excelentă, 
compus din pat masiv du
blu, dulap cu 3 uși curba
te, toaletă cu oglindă cris
tal, două noptiere, plus 
taburet plușat. Preț 22 mi. 
lioane, negociabil. Tel. 
729219, sau 716730. (2188)

• Vând sufragerie Ro-
coco, din lemn masiv, 
sculptată, compusă din : 
vitrină, bufet mare, masă 
ovală, și 6 scaune tapi- 
țate, preț 25 milioane, ne
gociabil, Tel. 729219 sau 
716730. (2188)

• Vând remorcă auto, 
Padeș 50U, înmatriculată, 
500 mărci. Tel. 718604.

(2186)
• Vând Opel Record

2,3 Diesel, 1983, pentru
piese, 800 mărci. Telefon
717146. (2186)

[ ÎNCHIRIERII 1
• închiriez spațiu co

mercial central, vad bun, 
tel. 712234, (lupă ora 17.

(2187)
• Cedez contract de în

chiriere spațiu comercial, 
zona Sala Sporturilor. Tel. 
216043. (7922)

(C L'ICITATII) I

— , - < — —♦ — » —»—

• Sucursala Utilaj 
Transport Ardeal — 
Deva organizează lici
tație în vederea vân
zării de mijloace fixe 
cu condiții de casare, 
în datele de 19. 09. ’97 
26. 09. ’97, 3. 10. ’97. 
Inf. suplimentare la te
lefoanele 213220, 213221, 
interior 36, serviciul 
producție. <7921)

ANI L IX • NR. 1974

OFERTE DE 
l SERVICII

• Asociația familială 
„Bede“ deschide magazin 
alimentar în Sântămăria 
de Piatră. (7917)

• Transport marfă lo
cal și în tară cu dubă de 
2 t, tel. 222025. (7895)

• SC Ed SRL, strada 
Horea, nr. 42 (în curte), 
angajează personal cu ap
titudini tehnice, în v.ede. 
rea producției de mobilă.

(2701)
• Casa de Amanet „La- 

kris“ Deva-IIunedoara pri
mim aur, 40 000 lei/gram, 
fără comision înainte, te
levizoare color. Oferim 
sume mari. Tel. 627655, 
718641 și 092/281368.

(2180)
• Firmă Mixtă angajea

ză agenti comerciali, te
lefon 069/443017, 069/ 
423060, 092/275062. (OP)

(I PIERDERI j

• Pierdut legitimație 
handicapat, pe numele 
Mureșan Lucreția. O de
clar nulă.

• Pierdut certificat de 
Înmatriculare aparținând 
SC Nicoexim SRL Deva. 
Se declară nul. (7915)

L DIVERSE 1

• Consiliul de admi
nistrație al SC Sapruc 
SA Deva, Aleea Atelie. 
relor, nr. 1, convoacă a- 
dunarea generală extraor
dinară a acționarilor la 
data de 29 septembrie 
1997, ora 14, la sediul 
societății. In cazul nein- 
deplinirii condițiilor ce
rute de Ordonanța nr. 5/ 
1997, a doua adunare ge
nerală se va convoca în 
același loc pe data de 
15 octombrie 1997, ora 14. 
Relații tel. 054/214591.

(OP)
• Pregătim persoane ti

nere dinamice pentru vân. 
zări directe. Posibilitate 
de avansare rapidă și 
câștiguri mari. Atenție! 
Locuri limitate. Sunați 
azi 627527. (7903)

• Colectivul Muzeu
lui Civilizației Dacice 
și Romane Deva îm
părtășește durerea co
legei lor Mihaela Bc- 
ceanu, pricinuită de 
trecerea în neființă a 
tatălui 
ing. MIHAI MOSCALU 

(7923)

• Sincccre condo
leanțe distinsei doam
ne Moscalu, greu în
cercată de pierderea 
soțului 

ing. MIHAI MOSCALU, 
trecut prematur în
lumea veșniciei. Un
ultim pios omagiu din 
partea noastră, iar Bu
nul Dumnezeu să-i 
dea odihnă veșnică. 
Familia colonel Radu.

• Cu sufletele în. 
doliate și pururi ne
mângâiate, șoțul Tra
ian, copiii Alina, De
lia, Mihai, mama Po_ 
licsenia, socrii Sofia și 
loan anunță pierderea 
pentru totdeauna a 
scumpei lor

LAURA LAZAlt 
înmormântarea — 

joi, ora 14, de la Casa 
Mortuară.

Dumnezeu s-o ierte 
și s-o odihnească !

(912054)

• Cele mai profun
de sentimente de tris
tețe pentru cea care 
a fost fina noastră

LAURA LAZAR
Nu te vom uita nicio

dată. Familia Fulea 
Nicolae. (912054)

• Cu durere, soția Ca- 
tița, fiicele Anișoara, Doi
na, nepoții cu familiile a. 
nunță decesul lui

TOPOR PARTEN1E 
înmormântarea joi, ora 

11 — Brănișca.
Fie-i țărâna ușoară !

(0912056)

Tragere la sorți la 
Tribunalul Hunedoara

La sediul Tribunalului Județean Hunedoara a 
avut loc tragerea la sorți pentru desemnarea celor 5 
judecători membri aj Biroului eleeto al județean, 
precum șl a președintelui și locțiitorului Biroului 
electoral de circumscripție în vederea alegerii pri
marului orașului Simeria, care va avea loc în data 
de 12 octombrie 1997.

Biroul electoral județean are următoarea compo
nență: Rodica Ghilea — președinte, Rodica Tănase, 
Nicolae Wardeger, Elena Mîndruțlu, Viorica Mu- 
gescu. Președintele Biroului electoral de circum 
scripție este domnul Simion Blaj, iar locțiitor doam
na Elena Zdrcnghea.

I| CURSUL VALUTAR j
16 SEPTEMBRIE 1997

• 1 dolar SUA — 7505 leii
• 1 marcă germană — 4256 lei I
• 100 yeni japonezi — 6220 ici 1
• 1 liră sterlină — 11991 leii
• 1 franc elvețian — 5182 lei"

I • I franc francez — 1267 leii
• • 100 lire itălien» — 436 Iei!

Cursurile incluse în această listă au la bază |
Scotații ale societăților bancare autorizate să efec u
|tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă |
■ nu implică obligativitatea utilizării
■ tranzacții efective de schimb valutar

cursurilor în ■
și înregistrări. 1

" "" 1
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; UNIUNEA NAȚIONALA A NOTARILOR
’ PUBLICI BUCUREȘTI
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organizează în data de 8—9 noiembrie 1997, 
concurs pentru ocuparea posturilor vacante de 
notari publici în următoarele circumscripții, 
arondate Camerei Notarilor Publici Alba, cu 
sediul în Sibiu, bulevardul Victoriei, nr. 11

1.

2.

3.

30

Circumscripția ALBA IUL1A 
— localitatea CUGIR

Circumscripția

— localitatea

AIUD

Ocna Mures

DEVACircumscripția
Circumscripția HUNEDOARA

5. Circumscripția BRAD
6. Circumscripția MEDIAȘ

Data limită de depunere a dosarelor este 
septembrie 1997, ora 14.

4.

1

1

1
2

1
1

post

post

I

I
%

I
I
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I
*

I
*

*

I*
Ipost 

posturi |

I*
I
I
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I
I«
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I

post 
post

Pentru informații 
Camerei Notarilor 
Sibiu, bulevardul

nai 
din 
telefon 069/21G225.

vă puteți adresa perso- 
Publici Alba, la sediul 

Victoriei, nr. 11 sau la

SOCIETATEA COMERCIALA INDUSTRIE 
MICA ȘI SERVICII SA ALBA, SÎNTIMBRU

BLOC CERAMIC MARE — 290 x 240 x 
mm.
Calitate deosebită, preț avantajos, 2478 

lei/buc, respectiv 257712 lei/mc.
Prețul include TVA-uI.
Livrare imediată — prin auto și CFR.

138

S.C. INDUSTRIE MICA ȘI SERVICII SA 
ALBA, cu sediul în Sîntimbru, Șoseaua națio
nală, nr. 1G, jud. Alba, telefon 
fax 058/842249, produce și livrează 
teriale de construcții:

058/842232, 
si alte ma-

cu

— cărămidă normală plină și cu goluri;

— cărămidă elicientă mică;
— bloc ceramic mic și mijlociu.
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PRODUSE LA PREȚURI AVANTAJOASE j 
LIVRARE IMEDIATA prin auto și CFR. • 
Informații suplimentare la sediul societății. J

SC PffiOSIPP St.l Oradea
[Reprezentanțijet I, ap. 17 leifali 054-621853

INSTALEAZĂii

T’’ Sisteme automate de supraveghere ș: akm are 
.la eiracție și incendiu

j*? Sisteme de televiziune cu circuit inclus
:•/ Sisteme de control al accesului prin, canei». 

-Sisteme de interfpme și videointerfonie 
Alarme auto
Geamuri țermoizolaloare Și șpcurizante

' Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA

fV—
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