
Guvernul României ho tă râ te :

Ari. L (i) Ca «fSM»» a  creşterii preţu
rilor ţ i  tarifelor la mărfurile ţi  serviciile 

. . ' nesubvenţionate, cu Începere de ia 1 mai 
■ 1993 se indexează cU 6,8 Ia şu ti pensiile 

de asigurări sociale de stat, inclusiv ale 
pensionarilor Bisericii Ortodoxe Române, 
ale artiştilor plastici ţ i  scriitorilor care 
au fost integrate în acest sistem, pensii
le militare, IOVR şi cele stabilite potri
vii Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea me
moriei eroilor martiri şi acordarea unop 
drepturi urmaşilor acestora, precum ţi 

' răniţilor din timpul Revoluţiei din decem
brie 1989.

(2). Pensiile indexate potrivit prevede
rilor alin. (1) se majorează cu o sumă 
fixă, reprezenttad compensarea cu 100 la 
şută a  creşterii preţurilor şi tarifelor ca 
urmare a eliminării subvenţiilor ia pro
dusele şi serviciile destinate populaţiei, 
astfel:

al <5 620 lei, pensiile pentru limită de 
vtrstă eu vechime integrală şi pensiile de 
invaliditate gradul î ;

b) 9 627 lei, pensiile pentru limită de 
vtrstă cu vechime incompletă ţi pensiile 
de invaliditate gradul I I ;

c) 3972 Iei, pensiile de invaliditate gra-
, tim  m  î  ■■

d) pensiile de urmaş se majorează cu 
, o compensaţie în sumă fixă reprezenttnd

50 ta sută, 79 la sută sau 190 la sută din 
compensaţia de 6620 lei, prevăzută la Ift.

H O T Ă R Î *
CU PRIVISE LA INDEXAREA ŞI COMPENSAREA PENSIILOR DE
a s ig u r ă r i s o c ia l e  d e  s t a t , m il it a r e , lo .v .r „ a l e  a g r i

c u l t o r il o r  Ş I A ALTOR VENirURI ALE POPULAŢIEI, tNCEFlND
CU 1 MAI 1993

A. după cum stat ta plată unul, doi sau 
mal mulţi urmaşi.

Art. 2. (î) P en s ie  agricultorilor se In
dexează cu 6£ la sută.

(2) Pensiile indexate potrivit prevede
r i i»  alin. (1) se majorează cu o sumă fi
xă, astfel:.

a) 1000 lei, pensiile pentru limită de 
vechime tateivîrstă cu vechime integrală şi pensiile de 

invaliditate gradul ( ;
b) 850 lei, pensiile pentru limită de 

vîrstă cu vechime incompletă şi pensiile 
de invaliditate gradul II j

c) pensiile de urmaş se majorează cu o 
compensaţie în «rată fixă, reprezenttnd 
50 la sută, 75 la sută sau 100 la sută din 
compensaţia de 1000 lei, prevăzută la lit. 
a, după cum slnt ta plată unul, doi sau 
mai mulţi urmaşt

Art. 3. (1) Se majorează cu procentul 
general de indexare compensare de 42;7 
la sută, care cuprinde atlt efectul elimi
nării subvenţiilor cît şi cel al creşterii 
preţurilor şi tarifelor produselor şt ser

viciilor nesubvenţionate următoarele ve
nituri :

a) pensiile suplimentare din sistemul a- 
sigurărilor sociale de s ta t :

b) Indemnizaţiile de îngrijire acordate 
pensionarilor încadraţi în gradul I  de 
invalkHtate;

c) ajutoarele sociale stabilite pe baza 
legislaţiei de pensii;

d) suma lunară acordată mamelor eroi
lor martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, eu 
modificările ulterioare;

e) indemnizaţiile şi sporurile ce se a- 
cordâ invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război ta temeiul Legii nr. 49/1991;

f) ajutoarele băneşti trimestriale care 
se acordă potrivit Decretului-Lege nr. 70/ 
1990;

g) ajutoarele pentru soţiile militarilor 
tn termen;

h) ajutoarele ocazionale care se acordă 
potrivit H.C.M. nr. 454/1957 ;

i) alocaţiile de întreţinere pentru mi
norii daţi tn plasament familial sau Sntre-

otrivit legii Unor familii ori pe®*

ajutoarele băneşti lunare , stabilii* 
art. M dta Lege® «w. 33/199»;

, demnizaţia lunară pentru flecar* 
an Se detenţie, internare, domiciliu obli
gatoriu sau strămutare acordată pe baza 
Decretulul-Lege nr. 118/1990, cu comple- 
tările ulterioare.

(2) Pensiile suplimentare pentru pensio
narii militari se majorează astfel:

— cu 42,7’ la sută pentru cei trecuţi în 
rezervă pînă la data de 31.12.1991 ;

— cu 20.1a sută pentru cei trecuţi ta 
rezervă în perioada 1.01.1992—31.12.1992 J

— cu 6$ la sută pentru cei trecuţi ta 
rezervă după data de 1.01.1893.

Art 4. Alocaţiile de stat pentru copii 
se majorează cu 1120 lei pentru fiecare 
copil, ţinîndu-se seama de efectul elimi
nării subvenţiilor la produsele alimentare.

A rt 5. Ajutorul ce se acordă potrivit 
legii ta cazul decesului salariatului sau 
pensionarului de asigurări sociale de stat, 
militar şi IOVR se stabileşte la 20 700 lei, 
iar ta cazul decesului unui membru din 
aceste familii, ori unei persoane dependen
te social, la 17 200 lei.

Art 6. (1) Alocaţiile de hrană pentru 
consumurile colective din unităţile soda. 
le de stat se majorează ta funcţie de creş
terea prognozată a preţurilor la produsele

(Continuarâ in 8 2-8}

CUVfNTUI LIBER
;imma

ANUl V 

NR. 859

JOI, 29 

APRILIE 
1993

4 pagini — 15 lei

Renaşte spiritul lancului
Emoţionantă şi plină de 

: semnificaţii, recenta întîl- 
nire a moţilor de la Cluj- 
“Napoca. Spiritul lancului 
a renăscut printre cel pe 
care atîta i-a iubit şi pen
tru care s-a jertfit. Iar tot 
ce s-a întîmplat mai zi
lele trecute în cetatea spi
rituală a Transilvaniei a 
fost sub semnul Tricolo
rului. Aşezat la loc de ma
re cinste, cum însuşi Cra
iul Munţilor l-a aşezat în 
întreâga-i existenţă, tri- 

i cotorul a dominat o întîl- 
nire ce greu va fi dată 
uitării. Icoana lui Avram 
Iancu era în sufletul tu
turor celor prezenţi, dar 
şi purtată în dreptul ini
mii personalităţilor care 
au onorat această sărbă
toare a urmaşilor săi, de 
la academicianul Ştefan 
Paseu; preşedintele de o- 
noare al Societăţii „Avram 
iancu", pînă la Gheorgfte 
Fuhar, primarul - munici
piului Cluj. Şi au  venit 
moţii din toată ţara. Chiar 
dacă stat prefecţi sau
subprefecţi, preşedinţi al 
consiliilor judeţene sau
simpli truditori ai acestei 
ţări. O delegaţie condusă 
de loan Sicoe, preşedin
tele filialei Hunedoara a 

. societăţii, a foit prezentă' 
şi din judeţul nostru. Ho- 

* Iul Casei de Cultură a stu- 
: denţilor clujeni, primitoa

re,., gazdă a reuniunii, a 
maTcat cum se cuvine e- 
vcnimentul. Expoziţia de- 
carte cu accente pe bio
grafia laneului, ale mo
mentelor de seamă din 
istoria României, precum 
şi expoziţia de numisma
tică şi medalistică au creat 
o atmosferă propice mo
mentului.

Adunarea Naţională 
a Moţilor

Declarate tacă dintru 
început de preşedintele 
Societăţii „Avram Iancu", 
dl Teodor loan Stan, o- 
biectivele principale ale 
reuniunii au fost întări
rea comuniunii spirituale 
a moţilor şi simpatizanţi
lor acestora de pretutindeni 
şi realizarea fondurilor ne
cesare ridicării grupului 
statuar „Avram iancu".

Iată cîteva repere ale a- 
nalizei activităţii societă
ţii „Avram Iancu" efec
tuate cu acest p rile j: •  
Societatea s-fl născut din 
durerea de veacuri a ro
mânilor pe propriile lor 
pămînturi •  Moţii s-au 
mulţumit cu puţin în via
ţă  şi sînt adevăraţii mar
tiri ai neamului *  Prin 
Avram iancu, generaţia

de la 1848 a dat o lecţie 
usturătoare duşmanilor 
noştri •  Din rîndul mo
ţilor s-au ridicat mulţi oa
meni de vază ai neamu
lui * în  aceste vremuri, 
duşmanul scoate din nou 
capul •  Societatea „Avram 
Iancu" îşi ridică ferm 
glasul împotriva condi
ţiilor impuse de Ungaria 
în relaţiile cu România •  
Budapesta continuă poli
tica de imixtiune •  Ca în
totdeauna, moţii se vor 
afla din nou la datorie 
pentru a apăra această 
glie numită România •  
Zonă Munţilor Apuseni să 
fie numită zonă strategi
că a României *  Moţii au 
fost nevoiţi să migreze 
spre alte pămînturi. Da
torită eaHtâţBor lor, au 
reuşit să se acomodeze şi, 
oriunde s-âr afla, de ei se 
vorbeşte numai de bine •  
Cu aurul scos din Munţii 
Apuseni s-ar fi putut pava 
dramul de la Cîmpeni la 
Turda *  Cu toate acestea, 
deşi prefecţii şi primarii 
îşi dau interesul, viaţa lor 
se degradează. Este nevoie 
să ii* întoarcem cu privi
rea spre ei * Pînă în pre
zent, în ţară s-au consti
tuit 14 fiHaie ale societăţii

VALENTIN NEAGU 

(Continuare în pag. a 2-a)

N O I PER SPEC TIVE ÎN  R E L A Ţ IIL E  

ECONOMICE R 0M Â N 0-G E R M A N E
Zilele trecute, judeţul pentru această ramură —

Hunedoara a fost gazda u- investiţii care se ridică, Sn-
nor întîlniri de afaceri în- tr-o primă etapă, la 250 de
tre firma „GEROM E- mii de mărci, iar dacă re-
XIM“ SRL — firmă ro- laţiile se vor derula bene-
mâno-germană, şi societăţi fie, pentru ambele părţi,
comerciale cu capital de investiţia va atinge aproxi-
stat sau privat. mativ un milion de mărci.

Conferinţa de deschidere Alături de acest sector de
,a avut loc marţi, 20 apri- activitate, oaspeţii au asi-
lie a.c., la sala mică a gurat pe cei prezenţi si de
Complexului hotelier „De- mijlocirea altor schimburi
cebal" din Deva, unde au economice între firme hu-
fost prezenţi alături de riedorene si firme din Ger-
conducători al societăţilor mania, 
comerciale hunedorene şi • - Pe întreg parcursul săp- 
reprezentanţi ai primării- tămînii trecute, reprezen-
lor din judeţ, alte persoa- tanţii firmei „GEROM E-
ne. XIM" SRL au purtat un ,

în  cuvîntui de deschide- larg şi benefic dialog eu
re, dnii Mirow Uwe şi conducători ai unităţilor
Waldemar Brandt, din par- economice, dialog care per-
tea firmei germane, şi-au mite o nouă perspectivărin
exprimat disponibilităţile relaţiile economice cu ex-
pentru Investiţii în dome- teriorul a firmelor hune-
niul materialelor de con- dorene. 
strucţii, de noi tehnologii CORNEL POENAR

O

©  EXPOZIŢIE DE SCULP
TURĂ, In. data de 29 aprilie a.c., 
ara EI, in holul Muzeului Ju
deţean (bdul 1 Decembrie) va a- 
vea loc vernisajul expoziţiei per
sonale de sculptură a artistului 
Constantin Sine seu, membru al 
Asociaţiei Artiştilor Plastici din 
România. Cunoscutul creator ex
pune lucrări de sculptură în mar
moră şi lemn. (M.B.)

© CĂRŢI NOI. La Casa Cărţii 
Deva se găsesc tn aceste zile căiţi 
interesante. „Codul civil", „Meta
fizica lumilor posibile şi existen

ţa,lui Dumnezeu"' de Adrian Mt- 
foitt, „Doctrine şi curente-in gin-' 

/ dţrm  economică" (din, seria 
conomie management") de Sulta
na Sută-Selejan, toate apărute la 
Editura AU. Cel interesaţi gă
sesc „Istoria literaturii române de 
la origini pînă tn prezent" a lui 
George Călinescu sau Morfolo
gia religiilor“ de Mircea Eliade. 
(V.R.) ..

0  SALĂ PLINĂ. Trecînd .pes
te unele absenţe notabile din 
program şi peste micile incidente 
ivite la lumină şi sonorizare, 
spectacolul extraordinar ,,Nebunii 
marilor turnee“ a făcut, cum de 
mult nu s-a mai văzut, ca marţi, 
Sala Sporturilor din Deva să fie 
plină pînă la refuz de iubitorii de

muzică şi umor. Ce bine ar fi ca 
la‘ asemenea manifestări,"inclusiv 
la cele sportive care se voţ or
ganiza aiei, să avem parte de o 
afluenţă de public asemănătoare ! 
(N.T.)

©  PENTRU SUFERINZI. Ieri, 
28 aprilie a.c. — ne informează 
dna dr. Lidia Dobrei — a plecat 
din Marmagne (Franţa), spre o- 
raşul Călări, un convoi umanitar 
pentru aprovizionarea cu medi
camente şi materiale sanitare al 
societăţii caritabile „Monique şi 
Evelynne". Convoiul este condus 
de pastorul Victor Rodriguez şi 
de farmacista Evelynne Rodrigu
ez. (E.S.)

©  AVEŢI GRIJĂ DE ELEVII 
Sîntem încunoştintdţi că pe ruta

dintre satele Dobroţ — Tomeşti 
autobuzele nu circulă la Orele ? 
dimineţii, cînd. elevii trebuie să 
ajungă la... clopoţel. Drumul nu-i 
prea lung, copiii, mai cu seamă , 
că a sosit primăvara, se duc şi 
pe jos. O întrebare se pune, to
tuşi, la adresa conducerii S.C.
„Crişbus“ S.A, Brad : : dacă abo
naţii au achitat abonamentele, nu 
trebuie să-i serviţi ? (N.H.)

© MĂCAR PUNEŢI SEMNE ! 
De-a lungul drumului care trece 
prin centrul comunei Crişcior, 
gropile şl denivelările sînt la 
tot pasul. Cînd plouă se fac bălţi, 
noroaie, cînd e uscat şoferii dau 
din groapă în groapă, acestea ne- 
fiirid semnalizate. Conducătorii 
auto care nu cunosc drumul pot 
da de necaz. (Gh.I.N.)

•  ESCALADAREA PRE
TURILOR de la 1 mai nu
va ocoli nici autoturismele 
autohtone. După cum ne-a 
informat o sursă din con
ducerea regiei .Comauto- 
sport" SA, preţul autotu
rismelor „Dacia" va sălta 
probabil cu aproximativ 30 
la sută, ceea pe înseamnă 
că o „Dacie", care astăzi 
costă 1,5 milioane lei, va 
ajunge la 1,9—2 milioane 
lei.

•  BRUXELLES. Cores
pondenţă de la A. Bîrsan : 
Comisia' CEE a adoptat o 
„reglementare" In ba_a 
căreia Comunităţile Euro
pene vor acorda in 'iitoruj 
apropiat un ajutor Româ
niei, constînd în -livrarea 
(gratuită) a anei cantităţi 
de 150 000 de tone de griu 
panificabil — informează 
surse autorizate de la Bru
xelles. Ajutorai respectiv 
— care Urmează a fi fur
nizat în mai m tiie tranşe 
(ultima — cel «nai tîrziu 
la 15 iulie) — constituie 
răspunsul părţii comunitare 
la o solicitare ta  acest sens 
adresată anterior de către 
Bucureşti. Se precizează că 
griul, provenind din sto
curile CEE, este menit să 
contribuie Ia satisfacerea tt- 
nor „necesităţi presante", 
în domeniul alimentar, ale 
României.

•  UNGARIA nu va pune 
condiţii pentru intîlnirca 
româno-ungară la nivel 1- 
nalt, dar pur şi simplu do
reşte să se convingă de 
faptul că şi cealaltă parte 
este gata să ia hotărîri pen
tru a se înregistra progre
se, se arată într-un interviu 
acordat de ministrul de ex
terne Geza Jeszenszky zia
rului „Romaniai Magyar 
Szo", citat de agenţia MTL 
Opinînd că Ungaria ar do-* 
rt ca relaţiile bilaterale s i 
Se îmbunătăţească radical, 
Jeszenszky a menţionat din 
nou, potrivit agenţiei MTI, 
că „Ungaria nu are pre
tenţii teritoriale, ea recu
noaşte şi respectă tratatele 
de pace". Ministrul ungar 
afirmă că o piedică reală 
în calea încheierii tratatu
lui de bază ungaro-român 
o constituie soarta minori
tăţii ungare • din România. 
„Ond minoritatea maghia
ră Va fi mulţumită, atunci 
va avea intr-adevăr şansă 
încheierea tratatului".

■
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alimentare şi sînt prevăzute . în anexa 
nr. 1.

(2) Drepturile acordate donatorilor o- 
norifici de sînge, potrivit Hotărîrii Gu
vernului nr. 999/1930, republicată, inde
xate cu coeficientul de creştere prognoza- 
tă a preţurilor la produsele alimentare 
se stabilesc la : 1600 lei pentru bonurile 
valorice pentru produsele alimentare a- 
cordate la fiecare donare de sînge şi 6650 
Iei pentru recompensele valorice acorda
te la fiecare a 5-a donare.

Art. 7. Pentru perioada rămasă de la 
1 mai 1993, pînă la finele anului de îrivă- 
ţămînt 1992—1993, în cazul elevilor şi stu
denţilor bursieri, care servesc masa la 
cantinele şcolare şi studenţeşti, influenţa 
financiară lunară rezultată din majorarea 
alocaţiilor de hrană şi cuantumul actual 
al burselor se va suporta din prevederile 
de cheltuieli aprobate Ministerului în- 
văţămîntului pe acest an.

Art. 8. (1) Sumele rezultate în urma 
indexării şi compensării se includ înce- 
pînd cu luna mai 1993 în drepturile la 
care se referă obţinîndu-se astfel noile 
cuantumuri ale acestora.

(2) Sumele reprezentînd rezultatele in
dexării şi compensării se suportă din a- 
celeaşi fonduri ca şi drepturile la care 
se aplică.

(3) Sumele rezultate în urma indexării 
şi compensării, conform prezentei hotă- 
rîri, cele reprezentînd indexarea şi com
pensarea-prevăzute de Hotărîrile Guver

nului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/ 
1992, 150/1992, 219/1992, 500/1992, 773/1992, 
95/1993 şi 125/1993, precum şi sumele ob
ţinute ca urmare a majorării pensiilor 
conform Hotărîrilor Guvernului nr. 526/ 
1991 şi 277/1992, nu se includ în calculul 
veniturilor în funcţie de care se acordă 
sau se ’ stabilesc chiriile pentru locuinţe, 
din fondul de stat, alocaţiile de stat pen
tru copii, contribuţiile datorate de susţi
nătorii legali ai persoanelor internate în 
instituţiile de asistenţă socială, ajutoarele 
băneşti trimestriale şi ocazionale, redu
cerile care se acordă salariaţilor şi pen
sionarilor pentru procurarea de proteze 
şi produse ortopedice.

(4) Plafoanele reglementate prin Hotă- 
rîrea Guvernului nr. 360/1991, în raport 
de care se stabileşte contribuţia părinţi
lor la. întreţinerea copiilor în creşe şi gră
diniţe sînt prevăzute în anexa nr. 2.

(5) Costul mesei calde şi indemnizaţia 
de hrană ce se acordă, potrivit reglementă
rilor în vigoare, salariaţilor din - unele re
gii autonome şi societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, care se suportă 
din cheltuielile de producţie, vor fi ma
jorate în limita a 18,4 la sută, reprezentînd 
Creşterea prognozată a preţurilor produse
lor alimentare.

Art. 9. Se recomandă societăţilor cu ca
pital majoritar privat, precum şi organi
zaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor 
de asigurări sociale — altele decît cel de 
stat — să se aplice măsurile de protecţie 
socială prevăzute de prezenta hotărîre.

Art. 10. Anexele 1 şi 2 fac parte inte
grantă din prezenta hotărîre.

ALOCAŢIA ZILNICĂ DE HRANĂ PENTRU CONSUMUL COLECTIV, 
J IN UNITĂŢILE DE STAT

Institutul Naţional de Gerontologie 
Geriatrie 1500.

Şl

De la dna Marioara O- 
prea, gestionar la depozi
tul nr. 11 Combustibil Criş- 
cior, aparţinînd Societăţii 
comerciale „Comlemn" S. 
A. Deva, aflăm că locuito
rii comunei se declară p î
nă acum mulţumiţi de mo
dul cum se face aprovizio-

•  ÎNVAţ AMINT
•  Copii în grădiniţe cu program pre

lungit 300 lei/zi •  Copii în grădiniţe cu 
program săptămînal, în case de copii pre
şcolari şi grădiniţe speciale 360 •  Elevi şi 
tineri din casele de copii, din unităţile 
de ocrotire şi învăţărnint special pentru 
deficienţi recuperabili şi parţial recupera
bili, din centrele de calificare sau recali
ficare a deficienţilor şi invalizilor 380 •  
Elevi din şcolile speciale de reeducare 
350 •  Elevi din învăţămîntul primar şi 
gimnazial, din şcoli profesionale, din li
cee şi şcoli post-liceale 380 •  Studenţi' 
440 •  Elevi bolnavi TBC cu forme sta
bilizate, din şcoli speciale 500 » Concur
suri profesionale şi cultural-artistice ale e- 
levilorşi studenţilor în fazele judeţene şi 
finale, participanţilor la olimpiadele in
ternaţionale 500 •  Concursuri profesio
nale şi eultural-artistice ale elevilor şi 
studenţilor la fazele judeţene şi finale, 
participanţilor la olimpiadele^ internaţio
nale  ̂440 •  Copii în tabere, colonii şi ex
cursii 380 •  Copii în tabere internaţiona
le 440.

•  SANATATE
•  Bolnavi adulţi internaţi în unităţile 

sanitare 460 •  Bolnavi internaţi în sta
ţionare de zi 240 •  Copii nou-născuţi pre
maturi, în maternităţi, secţii sau compar
timente 70.

In cazul alimentaţiei _ naturale, de ali
mentaţia noului-născut' poate beneficia 
mama copilului.

•  Copii 0—3 ani internaţi în unităţi 
sanitare 222 •  Copii 3—16 ani internaţi 
în unităţi sanitare '400 •  Copii în creşe 
cu program zilnic 230 •  Copii In creşe cu 
program săptămînal 250 •  Copii în lea
găne de copii 250 •  Bolnavi arşi, internaţi 
în unităţi sanitare 600 •  Bolnavi în le
prozerii 770 •  însoţitori ai bolnavilor in
ternaţi în unităţi sanitare 440 •  Aloca
ţie pentru o raţie de 0,500 litri lapte la 
bucătăriile de lapte 43 •  Donatori de 
sînge 800 •  Bolnavi străini internaţi la

•  ASISTENŢA SOCIALA
•  Cămine de bătrîni şi pensionari 370 

•  Cămine spital pentru adulţi 430 •  Că
mine pentru copil minori cu deficienţe şi 
centre de primire minori 400 •  Cantine
de ajutor social 350.

•  ACTIVITATE SPORTIVA
A. ACTIVITATE SPORTIVA DE PER

FORMANŢĂ
•  La cantine (exclusiv regia) — Com

petiţii sportive interne pînă la 1725 ; — 
cantonamente, semicantonamente şi tabe
re, pînă Ia 1915 ; — Competiţii sportive 
internaţionale, inclusiv mesele oficiale, 
pînă la 2265.

•  La restaurant (inclusiv regia) • —
competiţii sportive interne, pînă la 2570 ; 
— cantonamente, semicantonamente şi 
tabere, pînă la 2865 ; — competiţii spor
tive internaţionale, inclusiv mesele ofi
ciale, pînă la 3445.

B. ALTE ACŢIUNI SPORTIVE, ALTE
LE DECIT CELE DE PERFORMANŢA:

— Competiţii sportive interne, 945 ; — 
cantonamente, semicantonamente şi tabe
re, 1000 ; — competiţii sportive interna
ţionale, 1235, ~

NOTA:
Nivelul alocaţiei de hrană poate fi de

păşit la solicitarea beneficiarilor şi cu su
portarea cheltuielilor de către aceştia.

. - ■ Anexa nr. 2
Plafoane în raport de care se stabileşte 

contribuţia părinţilor la întreţinerea co
piilor în creşe şi grădiniţe

Plafoane prevăzute 
prin H.G. nr. 360/1991 

— LEI — 
Plafoane indexate 

pînă la 67 200 
67 201—97 300 

peste 97 300

pînă la 12 000 
12 001—20 000 
peste 20 000

„Să piară lumea, dar să se 
împlinească legea!”

Gam aşa sună un vechi 
dicton. Şi dacă el ar fi a- 
plicat cu privire la între
gul legii, am subscrie- fără 
rezerve la el. Din păcate, 
însă, în multe situaţii se 
Sa şi se împlineşte din le
ge doar acel segment care 
convine uneia dintre păr
ţile implicate, de regulă ce
lei în a cărei mină se află 
pîinea Şl cuţitul.

„Cetăţenii din satele Po
iana şi Techereu ale co
munei Balşa ne-au adus 
la cunoştinţă prin concetă
ţeanul lor, Viorel Iacob, 
în cursul unei audienţe la 
redacţie, o stare de lu
cruri care ne-a dus cu 
gîndul exact la dictonul 
sub care am titrat aceste 
rînduri.

In urmă cu ani, cînd pă- 
mîntul — în special pen
tru ţăranii din zonele ne- 
cooperativizate — devenise 
o povară tot mai greu de 
suportat, s-a întîmplat ca 
fosta I.P.E.G. să-şi consti
tuie, pentru nevoile canti

nelor sale, o gospodărie zoo
tehnică anexă. Pentru tur
ma de oi ca şi pentru alte 
animale ce creşteau pe lin
gă stînă aveau nevoie de 
teren.

Prin înţelegere cu fostul 
consiliu popular comunal 
şi cu acceptul proprietari
lor, din proprietăţile celor 
din satele amintite ş a 
rupt în acest scop un trup 
de circa 30 de hectare de 
teren. Fostul comitet exe
cutiv al fostului consiliu 
popular judeţean a emis 
decizia nr. 252/1988, prin 
care terenul respectiv tre-' 
cea în proprietatea statului. 
Foştii proprietari au fost 
mulţumiţi că li s-a mâi 
luat o povară din spinare,

mai cu seamă că, potrivit 
afirmaţiei primarului co
munei Balşa, s-au operat 
în acelaşi timp şi scăderi
le din registrul agricol.

Revoluţia din decembrie 
1989 a schimbat radical a- 
titudinea oamenilor faţă de 
proprietatea funciară. 
I.P.E.G.-ul avea alte pro
bleme, mai. grave decît 
gospodăria anexă de la Bal- 
şa, a?a că aceasta a fost 
lichidată. Proprietarii tere
nurilor respective au reluat 
folosinţa lor. Ba, mai mult, 
socotindu-se proprietari de 
drept ai amintitelor tere
nuri, ei nici cel puţin nu

AUDIENŢA LA 
REDACŢIE

şi-au mai făcut cereri pen
tru a reintra în posesia .or, 
pierzînd termenul dat de 
lege în acest scop.

Conform unui principiu 
de drept, necunoaşterea le
gii nu absolvă pa nimeni 
de consecinţele ei şi ş-ar 
părea că lucrurile se în
cheie aici.

Cît de legală şi de temeini
că este decizia unui organ 
al puterii executive de tre
cere a unui bun din pro

prietatea particulară în pro
prietatea statului ? Am a* 
dresat această întrebare 
dlui Iuliu Gutaş — doctor 
în ştiinţe juridice, preşe
dintele tribunalului jude
ţean. r
— Domnule preşedinte, un 

organ al administraţiei de 
stat poate decide trecerea 
în proprietatea statului, fă
ră despăgubire, a unui te
ren proprietate privată ?

— La timpul respectiv, o 
asemenea decizie avea ba-

PREOCUPARE
PERMANENTA

narea cu combustibil. Zil
nic, de aici pleacă spre 
beneficiari (în mod ritmic, 
cu prioritate pentru bol
navi, veterani de război şi 
handicapaţi) cantităţile so

ză juridică într-o hotărîre 
a fostului consiliu de mi
niştri. Din acest punct de 
vedere, efectele ei sînt 
temeinice şi legale. Depin
de însă în ce situaţie se 
aflau terenurile în cauză Ia 
data respectivă.

Aşadar, particularităţile 
cazului trebuie avute în 
vedere.

Consiliul Local Balşa, ca 
toate consiliile locale, de 
altfel, suferă de o anemie 
bugetară cronică şi se ve
de strîns între chingile a- 
cesteia şi cele ale promi
siunilor făcute cetăţenilor 
în campania electorală. Pî
nă la un punct ni se pa
re firesc că el caută orice 
posibilităţi de a realiza 
venituri la bugetul propriu. 
O asemenea suprafaţă de 
teren închiriată pentru pă- 
şunat ar aduce venituri de
loc de neglijat. Primarul 
spune fără echivoc : ' „Au 
cerut, să fie repuşi în pro
prietate asupra acelui pă- 
mînt ? N-au cerut, aşa că 
el este al statului". Adică 
să piară lumea, dar să se 
împlinească legea ; o lege 
care-i dă statului îndreptă
ţirea să se socotească pro
prietarul unui bun pentru 
care nici măcar nu a. des
păgubit pe nimeni nici cu 
o centimă.

Personal, avem convin
gerea că numai justiţia 
poate dezlega acest nod 

gordian legat de proprietate, 
ea fiind cea mai în măsu
ră să decidă asupra temei
niciei sau netemeiniciei li
nei decizii administrative 
prift care unor oameni li 
s-a desfiinţat dreptul de 
proprietate.

ION CIOCLEI

licitate. Numai pe primul 
trimestru al anului în curs, 
printr-o colaborare bună 
cu furnizorii, SFTSPPL De
va şi RAH Petroşani, s-a 
suplimentat repartiţia cu 
200 t la leiţne de foc, 65 
t  huilă şi 75 t cărbune 
brichete. (Al.J.)

U N D E V A , Î N  F R A N Ţ A !
Iniţiate în anul 1991, da

torită' dnei dr. Lidia Do- 
brei, legăturile de priete
nie dintre elevii Liceului 
Industrial din Călan şi cei 
ai Liceului „Elie Faure" 
din Lormont, localitate si
tuată In apropiere de Bor
deaux, în departamentul 
Gironde, au continuat ţi 
s-au aprofundat de-a lun
gul anilor. Plin de entu
ziasm, profesorul de istorie 
—geografie Jean Michel 
Dauriac, a început prin a 
organiza corespondenţa din
tre elevii săi şi liceenii ro
mâni. A luat astfel fiinţă 
asociaţia ,/Laser" urmată
un an mai tîrziu de asocla-

RENAŞTE SPIRITUL IANCULUI
(Urmare din ; pag. 1)

„Avram Iancu" •  In a- 
ceste filiale sînt cuprinşi 
oameni de suflet, persona
lităţi şi artişti de valoare 
naţională •  Unii susţin tot 
timpul ca minorităţile na
ţionale să aibă drepturi. 
Dar este drept ca şi etnia 
română să-şi păstreze 
drepturile sale sacre •  Nici
odată nu ne-am temut 
că naţiunea română este 
în pericol. Va exista, va 
exista şi trebuie să fie 
prosperă şi fericită.

DESPRE
GRUPUL STATUAR 

„AVRAM IANCU"
•  S-a pornit o acţiune 

serioasă pentru realizarea 
monumentului •  Nimic nu 
ne va împiedica să-l rea
lizăm la Cluj-Nappca, deşi 
o parte din populaţie boi
cotează realizarea lui •  
Bronzul necesar a sosit 
deja •  Pentru adunarea 
fondurilor necesare, s-au 
lansat apeluri, s-au deschis 
conturi •  S-a luat legătu
ra şi cu diaspora, în El
veţia existînd un cont pen- 
ţru adunarea fondurilor •

Societatea „Avram Iancu" 
are mulţi sprijinitori. 

APRECIERI ALE DLUI 
GHEORGHE FUNAR, 

PRIMARUL 
MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA 

•  Ne bucură că moţii 
au venit astăzi la Gluj- 
Napoca •  Anul trecut spe
ram ca acum să ne în- 
tîlnim la statuia lui Avram 
Iancu « Din păcate, avem 
şi mulţi duşmani, chiar 
şi dintre români, care con
sideră că această statuie 
n-ar trebui ridicată aici 
•  13a 1 Decembrie, Ziua 
Naţională a României, vă 
invităm pe toţi la statuia 
lancului •  Au fost multe 
propuneri şi variante. Vă

pot spune câ se va ridica 
o statuie cum nu avem 
încă în România. Va avea 
o înălţime de 25 de m, ea 
costînd aproximativ o ju
mătate de miliard de lei 
•  Vom face la Cluj un re
ferendum, aici, unde 80 la 
sută din populaţie este ro
mânească, pentru a-1 cu
noaşte părerea în legătură 
cu reînfiinţarea universi
tăţii hortiste şi a unul 
consulat maghiar •  Acor
dăm prea mult timp şi 
spaţiu din munca noastră 
maghiarimii o Pericolul 
este mare. Mai mare ca în 
1940. N-ar fi exclus ca mo
ţii să coboare din nou din 
munţi o Acum, din tur
nul primăriei se aude cîn-

ţia „Phare". Activităţile 
celor două asociaţii s-au 
concretizat în 1992 prin ac
ţiunea „Un convoi pour la 
vie", în cadrul căreia 30 
de elevi şi profesori fran
cezi au vizitat Călanul, a- 
ducînd pe lingă ajutoare 
umanitare şi rechizite şco
lare, material sportiv şi 
mai ales cărţi pentru bi
blioteca franceză din ca
drul liceului.

In acest an, în perioada 
4—16 aprilie, 30 de liceeni 
români, însoţiţi de. 6 pro
fesori, directorul liceului, 
prof. Maria Păştinaru, dr. 
Lidia Dobrei, primarul o- 
raşului Călan, Mihai Ne-

*—*—*—*—*—*—*

tecul lancului •  Să punem 
pumnul în faţa furtunii, 
cum spunea Avram Iancu.

SPECTACOL FOLCLORIC
Un moment dintre cele 

mai plăcute Şi emoţionan
te ale adunării moţilor l-a 
constituit spectacolul fol
cloric cu o aleasă partici
pare. Şi-au dat concursul 
ansamblurile folclorice 
„Doina lancului", „Mărţi
şorul", „Ţarina" şi taraful 
din Vata.-Dintre solişti re
marcăm pe: Sava Negrean 
Brudaşcu, Veta Biriş, Ma
riana Anghel, Mariana 
Morcan, Dumitru Fărcaş, 
Nicolae Furdui Iancu, Dră- 
gan Muntean şi Nicolae 
Opruţ. __

gescu, viceprimarul, Flo- 
rian Saptelei, şi comandan
tul poliţiei, Dorelian Sta-, 
matie, au fost invitaţi să 
viziteze oraşul Lormont. A- 
colo s-au bucurat de o 
primire deosebit de căldu
roasă, elevii fiind găzduiţi 
de familii franceze. Repre
zentanţii oraşului Călan au 
fost primiţi de membrii 
Consiliului General al De

partamentului Gironde, pre
cum şi de primarii a trei 
localităţi: Lormont, Saint 
Loubes, Saint Louis d e , 
Montfcrrand, punîndu-se 
astfel bazele unei cooperări 
economice viitoare. In ceea 
ce priveşte liceenii, aceş
tia au avut ocazia să cu
noască sistemul francez de 
învăţărnint, viâţa de zi cu 
zi a tinerilor de acolo, dar 
şi istoricul acestor locuri. 
Prin puterile lor modeste, 
elevii liceului nostru au fă
cut cunoscute francezilor, 
cu ocazia interviului trans
mis pe canalul naţional de 
televiziune M 6 şi a unei 
emisiuni „life“ a postului 
de radio Campus Bordeaux, 
realitatea, cultura şi civi
lizaţia românească. Elevii 
noştri s-au întors din Fran
ţa îmbogăţiţi sufleteşte, 
mai mîndri şi mai siguri 
de ei, ştiind că acoio, un
deva departe, există oameni 
care îi iubesc şi le stimea
ză ţara.
Prof. GABRIELA RADUŢ, 

Călan
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De la alegerile locale, 
dnil ing. Mircea Homoro- 
dean ' şl Ing. Alexandru 
Munteânu îndeplinesc func
ţiile de primar şi, respec
tiv, viceprimar la consiliul 
local al oraşului Orăştie. 
l-am rugat pe interlocu
tori să ne prezinte un scurt 
bilanţ al activităţii, precum 
şi intenţiile de viitor. In 
acest context, am no tat:

•  S-au executat lucrări 
de canalizare pe străzile 
Armatei, General Zărnescu, 
G. Coşbuc şi Enescu, pe 
strada Viilor urmînd a se 
finaliza în această primă-

cîteva reţele principale de 
la care să se poată racor
da apoi toate străzile din 
oraş. Da blocurile de lo
cuinţe s-au obţinut apro
bări în 1992 pentru SCO de 
apartamente, iar alte 200 
vor fi rezolvate în acest 
an, ceea ce va face ca 98 
Ia sută din blocuri să dis
pună de gaz metan.

•  Lucrările de investiţii 
începute anul trecut vor. 
continua în acest an. Ast
fel, cele 43 de apartamen
te din blocul 122 E, din zo
na spitalului, vor fi recep
ţionate şi date in folosinţă

în folosul locuitorilor 
. Orăştiei ■

vară. Asemenea lucrări vcr 
continua în acest an pe 
străzile Orizontului şi Dea 
Iul Mic precum şi iă blo
cul 14 de pe strada Mure
şului.

•  în zona blocurilor au 
fost vopsite, numerotate şi 
ordonate containerele pen 
ţru gunoiul . menajer, sînt 
alocate două milioane de 
lei pentru reamenajarea 
rampei de gunoi a oraşu
lui, prin betonarea platfor
mei şi asigurarea unei sur
se de apă necesară la spă
larea containerelor şi a 
maşinilor ce transportă gu
noiul.

•  Acţiunea de introduce
re a gazului metan în ca
sele particulare a demarat 
în anul trecut, prin obţi
nerea aprobării pentru 460 
de gospodării, urmînd ca 
în acest an să se extindă 
reţeaua pentru încă 1000 
—1200 de case. Se vor crea

pînă la sfîrşitul lunii apri
lie a.c. Blocul 50, cu gar
soniere, ajuns într-un sta
diu avansat de degradare, 
va fi reparat şi transfor
mat în locuinţe cu doua 
camere sau cu o. cameră 
confort sporit, acelaşi lu
cru petrecîndu-se şi cu 
scara „E“ ;l blocului 40, 
tot de pe strada Pricazulul.

•  Tot o lucrare de in
vestiţii este şi alimentarei 
cu apă potabilă a oraşului, 
prin captarea rîului Rîuşor, 
suplimentîndu-se debitul de 
apă cu cca 100 1/s, lucru ce 
va permite în final o mai 
bună aprovizionare cu a- 
pă, renunţîndu-se la sursa' 
Beriu.

•  Incepînd din anul tre
cut, salubrizarea oraşului 
se execută de către S.G. 
SALUBRIS S.R.L. iar în
treţinerea zonelor verzi se 
face de către S.C. FLORI- 
MEX S.R.L. din localitate,

I I
j PROMISIUNE i
* Dl inginer Sorin Dudaş, şeful Districtului de Dru- |
I muri Naţionale Brad, face 6 propunere conducători- „ 

lor auto care circulă cu mijloacele de transport pe |
I DN-76-între Brad şi Gurabarza. Porţiunea cu gropi J 

aproape impracticabilă, cuprinsă între magazinul din i 
j Tărăţel şi Liceul Industrial Barza, care a dat mult « 
|  de furcă astă iarnă acestora, va suporta în Scurt | 
* timp turnarea unui covor asfaltic pe carosabil, oda- | 
I tă cu darea în funcţiune a staţiei de fabricare a as- * 
* faltului. Dar se aşteaptă ca şi proprietarii de imobile | 
I din această zonă să sprijine acţiunea de curăţire a * 
J şanţurilor şi canalelor de scurgere a apelor din faţa I
( acestora. (Al.J.) ‘

I

amîndouă fiind firme pri
vate, în felul acesta redu- 
eîndu-se la jumătate chel
tuielile faţă -de cele înca
sate anterior de către R.A. 
ACTIVITATEA S.A.

•  Anul trecut au -fost 
plantaţi peste 500 de arbori 
ornamentali, dar mulţi au 
fost distruşi de către per
soane răuvoitoare.

•  Finalizînd împrejmui
rea parcului pe latura de 
către şoseaua naţională, ur
mează ca împreună cu S.G. 
ROMPIRO S.A. şi cu Aso
ciaţia vînătorilor şi pesca
rilor sportivi, să amenajăm 
zona dintre gard şi- şosea, 
să se monteze bănci pe a- 
lei, să fie refăcut ilumina
tul, să se amenajeze locuri 
de joacă pentru copii ‘.şi 
să se refacă terenurile de 
tenis şi volei.

•  Au fost executate re
paraţii la îmbrăcămintea 
asfaltică a străzilor Gării, 
N. Bălcescu, Gh. Lazăr, 
Piaţa Victoriei, I, Creangă, 
iar în 1993 se va continua 
cu amenajarea părţii caro
sabile a străzilor Horea, 
Gh. Doja, D. Gherea, Fun
dăturii, Arcului, Vînători
lor, Kogălniceanu şi alte
le. Vor fi, de asemenea, re
parate trotuarele în zona 
centrală a oraşului.

•  Se va continua acţiu
nea de decolmătare şi re
gularizare a Iazului Morii.

•  în 1993 au fost repara
te şi vopsite băncile şi co
şurile de gunoi din cen
trul oraşului, s-au înlocuit 
o serie de indicatoare de 
circulaţie şi au fost mon
tate cele două oglinzi re
trovizoare în zona spitalu
lui vechi.

•  De la data de 1 apri
lie a.c., şi-a început activi
tatea Cantina de ajutor so
cial, care funcţionează în 
localul primăriei din zona 
pieţei agroalimentare, lin
gă autogară, unde se asi
gură hrana de prînz şi ci
nă pentru persoanele lipsi
te de posibilităţi de între
ţinere sau care âu venituri 
foarte rrjjci.

•  Recent au fost concesio
nate, prin licitaţie, un nu
măr de 26 de loturi pen
tru construirea de case fa
miliale, pe strada Dealul 
Mic, urmînd ca peste pu
ţină vreme să mai fie li
citate alte 54 de loturi cu 
aceeaşi destinaţie.

IOAN VASIU,
Orăştie

i împreună ne
Preşedintele cooperativei 

de consum din Băiţa, dl 
EMIL GU.GA, este un om 
mereu nemulţumit. Se zba
te să facă mai mult pehtru 
săteni, pentru toţi locuito
rii din cele 11 sate ale co
munei.

— Primăria cum vă spri
jină l-am întrebat mai
zilele trecute.

— Colaborăm bine. Doar 
avem aceleaşi interese : îm
preună să mulţumim toţi 
sătenii. împreună şi . cu 
dumnealor, bineînţeles.

— Care-i reţeaua comer
cială a comunei?

— 17 unităţi de desface
re cu amănuntul, 7 de ali
mentaţie publică. Acope
rim toate satele, asigurăm 
sătenilor o servire tot mai 
bună.

— De pildă ? -
— Avem asigurate ln zi 

cantităţile de ulei, zahăr, 
făină. Restul articolelor sînt 
aprovizionate zi de zi prin 
toate magazinele din satele 
noastre.

— Privatizarea „prinde” 
la Băiţa ?

— Prinde şi încă bine.

Am dat în contracte 5 u- 
nităţi de alimentaţie pu
blică şi 3 cu desfacere cu 
amănuntul.

-— Se simte o -oarecare 
îmbunătăţire în servirea 
oamenilor?

— Vă dau un exemplu. 
Dacă unităţile de desface
re cu amănuntul vindeau 
lunar produse în valoare de 
230-—240 de mii de lei, as
tăzi se apropie de 300 de 
mii de lei pe lună.

— Datorită ?
— Preocupării pentru a- 

provizionare, bunei serviri. 
Acum aleargă ei după mar
fă la furnizori. Aş zice 
aşa : este mai multă preo
cupare, cointeresare, sti
mulare, bunăvoinţă în ser
virea sătenilor. Nu aşteap
tă să aducă alţii -

— Exemple bune ?
— Gestionarii magazine

lor din Ormindea, Fizeş, 
cel de unelte agricole con
dus de dl Dorin Ştega, res
taurantul ̂ din centrul co

munei, coordonat de dl Ioan
Iovan, mereu bine aprovi
zionat, curat. Se bucură de 
bună apreciere din partea

i i

clientelei, mereu în creşte
re.
- — DIe preşedinte, care 
este volumul vînzărilor Ia? 
nare în reţeaua comercială 
pe care o conduceţi ?

— Mai bine de opt mi? 
l'ioane. Cu o subliniere : as
cultăm zi de zi părerile să
tenilor, ne zbatem să Ie 
rezolvăm cît se poate mal 
bine, adică să le asigurăm 
trebuinţele zilnice.

— La contractări şi a- 
chiziţii dumnealor vă aju
tă ?

—• în satele comunei Băi
ţa sînt buni crescători de 
animale. Dumnealor înţe
leg că trebuie să livreze 
statului produsele care le 
prisosesc în gospodăriile 
proprii. Obţin venituri tot 
mai bune. Aş vrea să sub
liniez că în fiecare gospo
dărie, in fiecare curte, sînt 
animale — vaci, boi, cai, 
oi, capre, păsări, iepuri eter, 
Sătenii, repet, sînt oameni 
harnici, muncesc mult. Ve
deţi cum arată casele lor* 
Făcute din sudoarea frunţii 
lor...

Gh. I. NEGREA

Ce ne-a mai adus iepuroiii'?
în această primăvară în

târziată şi chinuită, ea şi 
viaţa noastră în tranziţie, 
legumele-verdeţuri au fost 
rarităţi pe piaţă. Cît de
spre preţuri, mai bine să 
nu vorbim. Mai ales că 
acum s-au... redus. De pil
dă, înainte de Paşti o le
gătură de ceapă costa 70 
—80 de lei la Deva, pe 
cînd acum face doar 50 de 
lei, sau chiar 40 de lei (de
pinde dacă sînt 4 sau 5 
fire). Să sperăm că după 
1 mai nu va urca preţul 
firului de ceapă verde de 
la 10 la 100 de lei. Mal 
este timp pînă la anul I 
Deocamdată să ne limităm 

la preţurile de acum. Ri
dichile costă 50—60 de lei 
legătura, urzicile au Înce
put să dispară de pe piaţă, 
dar au apărut în. ;cainb 
frunzele de ştevie, cu 20—
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CONCURSUL D IN  

2 M A I

1. ASCOLI (3) 31 47—27
30—32

15 9 6
— LUCCHKSE (15) 31 6 15 10
Gazdele nu-şi pot permite nici un eşec. 
Pronostic : 1

(+7)
( -D

7. PADOVA (7) 31 13 10 8 33—28 36 (+6)
— V-ENEZ1A (9) 31 11 11 9 36—29 33 (+1)
Partida prezintă importanţă doar pentru gazde,

care nu putem spune că nu mai speră.
Pronostic : 1

8. PISA — COSENZA 
Pronostic pauză : X, 2

2. CESENA (11) 31 10 11 10 31—27 31 ’ (—1)
— BARI (8) 31 13 8 10 37—35 34 (+2) 
Meci fără nici o miză pentru două combatante ca

re se zbat acum undeva pe la mijlocul clasamentului.
Pronostic : X ,

3. CREMONESE (2) 31 15 10 6 52—32 40 (+10)
— PIACENZA (4) 31 -14 11 6 37—22 39 (+  7) 
Nou-promovata Piacenza se vede acum foarte _a-

proape de a păşi pe marile stadioane şi este hotărîtă 
să nu dea cu piciorul şansei.

Pronostic : 1, X, 2

4. F. ANDRIA (18) 31 3 16 12 18—31 22 (—8)
— SPĂL (16) 31 6 13 12 22—33 25 (—7)
Spăl se mai poate salva doar... „murind" capra

vecinului (Bologna). Se pare că aşa se întâmplă. 
Pronostic : X

5. MONZA — LECCE 
Pronostic pauză -• X

6. MONZA (13) 31 6 16 9 20—25 28 (—2)
— LECCE (5) 31 13 13 5 36—31 39 (+7)
Lecce se vede acum ieşită din „plutonul celor 4“.

Aşadar, va încerca să-şi impună punctul de vedere. 
Pronostic fin a l: X, 2

9. PISA (10) 31 11 11 9 19—18 33 (+3)
— COSENZA (6) 31 12 13 6 30—19 37 (+7) 
Coşenza va trebui să vină neînvinsă, altfel şanse

le promovării se micşorează.
Pronostic fin a l: X, 2

10. REGGIANA (1) 31 16 13 2 35—11 45 (+13)
— TERNANA (29) 31 3 7 21 18—53 13 (—19)
Se întâlneşte Prirna clasată cu ultima, ceea ce spu

ne totul. ‘ '
Pronostic : 1

11. TARANTO — BOLOGNA 
Pronostic pauză : X, 2

12. TARANTO (19) 31 3 13 16 19—43 17 (—13)
— BOLOGNA (17) 31 7 9 15 25-43 23 (— 9)
Bologna are acum foarte mari şanse de-a pica,

însă în cele şapte etape se mai poate salva. 
Pronostic : X, 2

(+1)
( - 2)

13. VERONA (12) . 31 10 11 10 25—26 31
— MODENA (14) 31 9 10 12 29—35 28 
Gazdele ar putea să-şi apropie ambele puncte pu

se in joc. .
Pronostic : 1, X

25 de lei grămăjoara. Cel 
mai interesant mod de co
mercializare este al lobo
delor, care nu se mai vind, 
la grămadă, ci cu buche
ţelul, 6—7 fire cu 25 de Jel 

Ce mal găsim în aceste, 
zile în piaţă ? Găsim spa
nac cu 120—200 lei/kg. Şi 
tot de sezon găsim Hori, 
multe şi frumoase, dar 
scumpe. Salată verde, cas
traveţi şi gulii desfac doar 
aprozarele şi florăriile. Pre
ţurile sînt şi pentru aceste 
legume-verdeţuri piperate. 
Dar sîntem nevoiţi să le 
plătim, pentru că după o 
iarnă lungă trebuie să cu
prindem în hrana noastră 
şi vitamine. Atît cît ne per
mite punga. Sau, aşa cum 
făceau haz de necaz, de 
Paşti, două persoane : „Ce 
ţi-a adus iepuroiu’ ?“ „Ni
mic, dar lăsă că ne aduce 
de Ziua Muncii, Ia toţi, 
Văcăroiu !“ De verdeţuri 
vom mai avea bani şi du
pă 1 mai. (V.R.)

în cadrul acţiunilor - ,ţfc, 
NICEF ce au ioc în jtei 
deţul nostru," se numără Şt1 
activităţile organizate M  
Şcoala Generala din <Sâ? 
lan. Aici, din iniţiativa la t 
văţătoarei Manuela Turei, 
au fost organizate ; două 
excursii cu elevii la Peş
tera Urşilor şi la staţiunea 
balneo-elimaterică

Acţiuni UN1CEF
obiective turistice din Ju
deţul Bihor. Elevii şcolii au  
plantat puieţi în oraş, aflf 
contribuit la acţiunile de 
gospodărire şi înfrumuseţa
re organizate în Călan, atţ 
colectat ajutoare pentru 
copiii din fosta Iugoslavie 
şi pentru handicapaţi. Tot 
la această şcoală sînt or* 
gahizate expuneri pe teme 
c a : „Primarii — prieten# 
şi apărători ai copiilor*^ 
„Zilele drepturilor copila» 
lui", „Solidaritate cu « jr 
piii din fosta Iugoslavie*^ 
„Grija, pentru copiii doţaţjţ 
şi superdotaţi" etc. (A. Ze
fir).

S.C. „VINALCOOL** S.A. DEVA 
Organizează în fiecare marţi, incepînd ctt 

data de 2 iunie 1993, licitaţie publică pentru 
vînzarea mijloacelor fixe, după cum urmează }
•  tractoare U-650 •  remorci auto •  budane- 
stejar #  căzi polistif •  buncăre metalice 9  re
zervoare metalice şi altele.

Tractoarele pot fi văzute la Filiala de pro
ducţie Deva iar restul de mijloace fixe şi la cen
trele societăţii de la distileriile Ilia, Haţeg, Brad, 
Orăştie şi depozitul Hunedoara.

Listele şi preţurile de strigare pot f! consul' 
ţaţe la sediul societăţii, situat în municipiul De
va, bdul 22 Decembrie, blocul 42, parter.

Garanţia de 10 la suta pentru participare 
se depune la sediul societăţii cu cel puţin trei 
zile înaintea desfăşurării licitaţiei.

SPITALUL ORĂŞENESC BRAD 
La data de 14 mai 1993, ora 10, la sediul 

Spitalului Orăşenesc Brad are loc licitaţia pu
blică de închiriere a 56 mp pentru activitate de 
asistenţă medicală — profil ginecologie.

Pînă la data de 12 mai 1993, ora 15, se vor 
depune la sediul unităţii garanţia de participa- i 
re, reprezentînd 10 la sută din valoare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
unităţii. (302)
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ANIVERSĂRI

•  MUU'A sănătate, fe- 
f t un călduros „La 
âtd 1" pentru Adrian

fc&scăw, cu ocazia aniversă
rii frumoasei vîrste de 24 
4 e  mi.. {5711}

•  CU ocazia pensionării 
Şl tmfrtinirii a 55 ani pen-

Thegan Savestean din 
JLa mulţi ani“ ţi  
sănătate din partea 

soţiei, copiilor şi a nepo- 
tetulut Darius. (5741)

CONVOCARE.i • •
i* TINERETUL din eo- 

M B  Brănişca vă invită în 
I  măi 4993, ora 20, la un 

'N A SC  SAL in compania' 
(Ort i. iei CONTRAST.

(5733)

DIVERSE

'•  CAUT editor serios 
lucrare ,150 sche- 

de pronosport*. Tel 
029325, Seva. (5655)

VtfSZĂRI- ..

'•  VţND garsonieră (Pes
te Luncoi) Brad, telefon 
•98107. fam. Vlad Petru, 
după ora 20. (5626)

•  CUMPĂR obiecte
ITOchl; mobilă, bijuterii, me
dalii, broşe obiecte vechi 
din sticlă, porţelan, bronz, 
aramă, alpaca, argint, in
strumente muzicale, moia- 
re, sfeşnice, lămpi, cande
labre, bibelouri, jucării, pă
puşi, sobă teracotă veche, 
decoraţii, monezi, orice o- 
biect vechi. Tel. 954-17351.

(5622)
•  VÎND Mercedes 240

Diesel, tn stare de funcţio
nare, neînmatriculat, preţ 
convenabil. Informaţii Be
irut, bl, 65, sc. 2, ,et. i. ap. 
BT. (5629)

•  VfND maşinării pentru
carmangerie, preţ nego
ciabil. Deva, Eminescu, nr. 
86. (5648)

•  VlND IMS. Infirmaţii
Stntuhalm, nr; 77. (5659)

•  VfND urgent garsonie
ră cu gaz şi beci Ia par
ter. Simeria, str. 1 Decem
brie. b i  102 A, ziln'<c.

(5709)
•  VtND .Renault 5, Fiat 

Panda, camion Mercedes
electronică, motor re- 
, Renault 4. Tel. 611443. 

«: (5645)
•  VfND 30 familii albi

ne cu lăgi noi. Ilia, str. Ho
rea, nr. 4, tel. 385. i5643>

e  VlND Warshawa Com
ite, cu piese de schimb, sta- 
BB de funcţionare. durea 
loan, corn. Luncoiu de dos,
>! DudsZi rit, 35. (56*12)

•  VÎND piese motoci
cletă Slmson. Deva, str. 
Sireţiior. nr. 2 (Viile Noi).

(5641)
, •  VÎND lemn brad us

cat t căpriori, bile, cheres
tea. TeL 619042, orele 20 
-4 3 , : c (5522)

•  VfND (schimb) apar
tament două camere^ par
chet, etaj 10, bdul Bălces- 
eu; M tractor U-445 sau 
Dacia (Ungaria), pluş di
ferenţe* Deva, tel, 628837,. 
după ora 20. (5717)

•  VlND frigider * Arctic.
Deva teL 622611. (5715)

•  VlND apartament 4 
camere. Orăştie,_tel. 647099.

(5714)
•  VlND butelie aragaz.

TeL 624909. (5713)
•  VlND brăţară aur 14

K, 34 grame. Tel. 626191, 
după ora 16. (5651)

•  VfND garsonieră con

fort I, gaZ metan, Orăştie, 
teL 642372. (5652)

•  VÎND autoutilitară VW 
Caddy Diesel, fotocopier 
Konica, telefax Thomson şi 
instalaţie recepţie satelit 
completă. Deva tel. 614193.

(5653)
e  VlND Mercedes 123 D, 

an fabricaţie 1980, stare 
perfectă. 2000 cmc. Infor
maţii Simeria, str. Ciodr- 
llei ,nr. 2, zilnic orele 11— 
12, 17—18. (5657)

•  VÎND Dacia 1100, pen
tru piese de schimb, şi a- 
ripi Dacia 1100, noi. Rela
ţii sat Rovina, corn. Bră- 
nîşca, nr. 75, simbătă şi 
duminică. (5C53)

•  VÎND maşină înghe
ţată nouă. Deva, str. Ho
rea, nr. 42, orele 10—24.

>5720)
e  VlND televizor alfc- 

negru, canapea, 2 fotolii, 
măsuţă. Telefon 612196, 
după ora 15,30. (5737)

•  VlND urgent Honda
Quintet, neînjnatriculată, cu 
motor in stare foarte bună. 
Deva, Dacia, Ai. Romani
lor, b l 21, ap- 35, {5730)

•  VlND apartament 3
camere decomandate. Deva, 
tei. 625514. (5735)

e  VlND Dacia 1300. Hu
nedoara, bdul Corvin, bl. 
L ap. 2. (4865)

c  VÎND piese Re
nault 14. Informaţii 
Hunedoara, tel. 716435.

(4869)

•  SG COMSOLŢA SRL
HUNEDOARA vă oferă bi
bliotecă Danton, sufrage
rie Antoinette. Informaţii 
Al. Zorilor, nr. 14. Tel 
714924. (4870)

•  VÎND videoplayer Fu- 
nai, sigilat, telecomandă, 
preţ convenabil. Tel. 713401.

• (4872)
•  VÎND Volon A-80, tria

de în RFG. Tel. 711317.
(4873)

•  VÎND videoplayer Sam
sung, cu casete înregistra
te, preţ convenabil. Tel. 
715803. (4875)

•  VÎND apartament 2 
camere. Deva, Al. Romani
lor 22/32. Tel. 712231.

' , (4876)
•  VÎND Fiat 124, an fa

bricaţie 1978, stare excep
ţională, şi piese de schimb. 
Informaţii Peştişu Mare, nr. 
24 sau tel. 722286, între o- 
reie 7—9 şi 19 -22. (4881)

•  VlND urgent Volk ;wa-
gen Passat, Deva, tuefon 
619340. (4685)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament
două camere Tg. Jiu, cu 
■Deva, exclus Dacia, Mi
cro. Tel. 628538, după ora 
22. : ■■■-"- (6484)

•  SCHIMB apartament
4 camere, contra 2 camere 
central. Tel. 615244, Intre 
orele 18—22. 15827)

•  OFER la schimb auto
turism  Diesel, stare per-; 
fectă, înmatriculat, contra 
apartament zonă centrală 
sau garsonieră mobilată. / 
Deva, tel. 613167. (5640)

•  SCHIMB apartament 
2 camere Gojdu cu două 
garsoniere. Relaţii telefon 
615670, după ora 20. (5547)'

•  SCHIMB apartament 
2 camere Bucureşti, cu si
milar Deva, exclus Dacia şi 
Micro 15. Relaţii telefon 
626898, orele 15—19, (5654)

e  SCHIMB apartament 
2 camere proprietate, Hu
nedoara cu similar Arad. 
Informaţii Hunedoara, str. 
Viorele, bl. 4, ap. 14.

(4866)

ÎNCHIRIERI

•  DAU tn arendă pe un 
an  pâmtnt arabil — 29 ari, 
în sat Mintia. Informaţii 
teL 617256. 15710)

e  TINERI căsătorii! cău
tăm apartament penr.i În
chiriat, cumpărăm ARC 323 
D, avariat Deva tel. 023079, 
după ora 16. (5731)

OFERTE 
DE SERVICII

e  CAUT femeie în vîrstă 
pentru îngrijire* copii 7 
ani. Tel. 611999. (5727)

•  SC COMTOUR L0- 
WE SRL angajează 
disck-jokey. Reiaţii la 
tel. 621113 sau 82i3"7.

—

•  ŞOFER profesionist,
mecanic, îmi ofer servicii
le. Tel. '721769, după ora 
16. (4874)

PIERDERI
•  PIERDUT carnet mem

bru cooperator, eliberat de 
Cooperativa de Credit Pui, 
pe numele Flora Grigore. 
Se declară nul.

•  PIERDUT carnet şo
maj, eliberat de Forţele de 
Muncă Hunedoara, pe nu
mele Bereczy Iboşca. Se 
declară nul. (4871)

COMEMORĂRI

DECESE

e  LA trecerea unui 
an, un pios omagiu şi 
neştearsă amintire re
gretatului nostru 

CLEMENTE UV1ÎJ -
BENGA,

trecut atît de timpu
riu în lumea veşnirici. 
Dumnezeu să 1 ierte şi 
să-l odihnească în pa
ce ! Soţia An;, şi fiul 
Marius. _____ (5721)

•  SE împlineşte un an 
de la moartea celui care a 
fost

EMANUEL MATEAŞ
Dumnezeu să-l odihnească t 
Familia. ' (5716)

•  CU aceeaşi durere a- 
nunţăm că la 29 aprilie se 
împlineşte un an de cînd 
a plecat dintre noi, la nu
mai 22 de ani,

ADI TODERESCO. 
din Răchitova, jud. Hune
doara. Lacrimi şi flori pe 
mormîntul său. Nu te vom 
uita niciodată! Familia.

(5612)
•  PIOS omagiu celui ca

re a fost
NECULAI CHIOSA,

la împlinirea a şase săptă- 
rţiîni de la deces. Comemo
rarea, sîmbătă, 1.05.1993, o- 
ra 12, la Cimitirul Gh. A- 
postol, Hunedoara. Fie-i 
ţărîna uşoară! Fiica; gine
rele şi nepoata. (4861)

•  CU sufletul îndu
rerat, soţi* Valeria şi 
fiul Cristian anunţă 
dispariţia fulgerătoare 
a  celui care a fost un 
bun soţ şi tată,

IOAN BRKTEAN, 
în vîrstă de 54 de ani. 
înmormîn tarea are fee 
astăzi, 29 aprilie irj3 , 
ora 15, !a Cimitirul 
Bulturi, Hunedoara.

(4879)

*  UN ultim pios o- 
magiu « to i cai® a fost 

«nr. (r)
IOAN BRETEVN

trecut prematur In ne
fiinţă. Din parte? fa
miliei Petriuc. (5728)

•  COLECTIVUL de 
cadre din Grupul de 
Pompier! al Judeţului 
Hunedoara este alături 
de familia îndoliată şi 
regretă profund dece
sul prematur al 

«nr. (r)
IOAN BRETEAN

Amintirea lui va că
mine veşnic în memo
ria noastră. Dumnezeu 
să-l odihnească în pa
ce ! ,5735)

•  SÎNTEAî ? lături 
de Văii şi Cristi la 

marea durere pricinuită 
de decesul bunului 

mr, fr)
NELU BRKTEAN

Sincere condoleanţe. 
Familia Albu Nedelco.

(4877)

•  FAMILIILE Gross 
şi Brujan aduc un ul
tim omagiu celui care 

•a fost
IOAN BRETEAN

îi vom păstră o veş
nică amintire îr. su
fletele noastre. <4879)

V W M 'iW .W .V iVtW iV .S W .V W W W tV iV W /

S.C. COMIXT MASTERS

vă aşteaptă - ,/••'•/
La depozitul en-gres din strada Horia nr.î 

67, pentru a vă aproviziona cu produse alimeh-j 
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fran-' 
ţa la preţurile cele mai mici.

Adaos comercial 0—10 fa sută. (4499) \

S.C. INFOMIN S.A.
D E V A

Organizează, începînd cu data de 3.05.1993, î 
cursuri de iniţiere în utilizarea calculatoarelor: 
IBM-PC.

Durata cursului este de 5 săptămîni.
Relaţii se pot obţine Ia telefon 613915. (282):
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•  ZDROBIŢI de durere, 
soţul loan şi mama Lina 
anunţă prematura dispa
riţie, la numai 60 de ani, 
a bunei lor soţii şi fiice

MEZA MARIA 
din Simeria.

Înmormîn tarea va avea 
loc astăzi, 29 aprilie 1993, 
ora 14, în cimitirul orto
dox Biscaria, din Simeria.

Dumnezeu s-o ierte şi 
s-o odihnească! (4686)

•  SINCERE condoleanţe 
domnului Meza loan, din 
Simeria, în clipele de grea 
cumpănă, la pierderea so
ţiei dragi

MEZA MARIA 
Familia Alic Octavian.

14637)

S.C. FARMACEUTICA JREMEWA** S.A.
• DEVA /V ; ţ

Scoate la licitaţie suprafaţa de 89 mp dez
membrată din spaţial farmaciei 12 Haţeg, cu 
sediul In Haţeg, str. 8 Mai, bloc 13, judeţul Hu
nedoara, tn vederea închirierii pentru două ca
binete medicale.

Licitaţia va avea Ioc în termen de 30 zile 
de la apariţia prezentului anunţ.

Informaţii suplimentare la telefon 95—  
623260, interior 21.

„Ufir&rde terasa 
.Maşini de cusut 

cu pedale

re < import Ger 
man«3> 5°A

10°A
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S.C. „CETATE” S.A. DEVA

Anunţă licitaţie publică pentru elaborarea 
RAPORTULUI DE EVALUARE COMERCIA

LĂ" al firmei. Pot participa institute de specia 
litate care au experţi ANEVAR şi care fac do
vada că au mai elaborat cel puţin 2 asemenea 
rapoarte. Ofertele se fac în plic închis, în 15 
zile de la data prezentului anunţ, ia sediul so
cietăţii, din DEVA, str. Mureşului, nr. 4, tel. 
095/614225 ; 095/613356. (4524)

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ DEVA

Scoate ia licitaţie publică două tractoare 
U 650 şi 6 remorci de 5 tone.

Licitaţia va avea loc Ia sediul R.A.G.C.L. 
Deva, din str. Libertăţii, nr. 6, în data de 12 
mal 1993, la ora 10.

Mijloacele fixe mai sus menţionate pot fi 
văzute în localitatea OSTROV, judeţ Hunedoa- 
ra.

Informaţii suplimentare în acest sens se pot 
obţine la telefonul nostru, 611243.
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R.A.G.C.L. SIMERIA

Anunţă intenţia majorării preţurilor la 
prestări servicii către populaţie şi agenţi 
nomici începînd cu data de 1 mai 1993. (303)

ţi eco- ( 
W3) |

Ziar editat de S.C. „CUVlNTUL LIBFR" S A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva. 2700, str. I Decembrie. 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. Întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat Ia S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA ' ......  ~ r ~  “


