
'€1 prestigioasă fcra* (* 
- capitel privat din Deva 

pueteOsăde mai moft timp
pentru cine doreşte să a- 
peleae le ea serviciul de 
racavdare a receptorului TV 
individual îa modernul sis
tem de televiziune prin ca
bla. Nu este singura In Ju
deţ care prestează aseme
nea servicii. S-ar spune 
deci că activează într-un 
mediu eoncurenţial. Firma 
deveană asigură şi servi- 
ce-ui şi In plus difuzează 
program propriu.

Doritor de servicii mo
derne, cum noi românii n-am

parte până a . 
deeis!

. 'toBlSK '
..... să solid*

şt eu un astfel de racord,
scop în care, prin luna iu
lie a anuluj trecut, cu chi
tanţa 353239, am achitat

v t t o e  S en ir ii S
şi am aşteptat să 

mi se facă racordul. S-a 
întâmplat să ajung la rând 
când mai erau patru zile 
până ce 1994 $â predea şta
feta toi 1995. Nq m-am su
părat. Le-am mulţumit fr|4 
mos băieţHor care mi-au 
racordat televizorul la te* 
le vizi Unea prin cablu şi 
două zile mai târziu m-am 
înfiinţat cu toate actele la 
biroul de relaţii eu publi

cul al societăţii, al cărei

ocamctetă aici, să achit în
treaga lucrare. Trec peste 
faptul eă funcţionara so
cietăţii, căreia urma să-i 
achit contravaloarea lucră
rii, părea sâ nu fi mâncat 
în acea zi decât mere pă
dureţe (cât ne va mai tre
bui ca să învăţăm compor
tamentul îndatoritor şi ci
vilizat în raporturile cu 
cetăţenii, căci constat cu

regret că nici privatizarea 
nu-1 aduce ?) şi mă opresc 
la o secvenţă hazlie, dacă 
n-ar fi avut efecte pecuni
are. Funcţionara a desco
perit că n-am plătit pen
tru racord decât un avans 
(peste' 25 ta sută din va
loarea întregii lucrări). In 
concepţia patronilor socie
tăţii respective, faptul de 
a nu fi plătit anticipat va
loarea integrală a lucrării 
de racordare este o culpă
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Constituind un perma
nent subiect de* discuţie şi 
de confruntare eu viaţa, 
cunoaşterea evoluţiei pre
ţurilor te produsele de 
l«Bg Consum — pâine, car
ne, preparate din came, 
ouă, produse lactate şi al
tele rr< prezintă o impor
tanţă aparte pentru a rea. 
liza o reală protecţie a 
consumatorilor, in sensul 
de a căuta acele magazi
ne şi lacuri de unde se 
poate face aprovizionarea 
pe măsura buzunarelor 
noastre, tot mai goale. >In 
dorinţa de a aduce ase
menea informaţii utile pen
tru consumatori, eu spri
jinul salariaţilor de la bi-
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PREŢURI MARI, PREŢURI MB
Evohtţia preţurilor la produsele 

de larg consum

râul de industrie alimen
tată din cadrul Direcţiei 
judeţene pentru agricultu
ră şi alimentaţie, prezen
tăm preţurile practicate, în 
săptămâna trecută, în mu
nicipiul Deva, la .principa
lele produse alimentare, cu 
menţiunea că. in viitor ac

ţiunea vă fi extinsă şi în 
; celelalte municipii şi ora
şe ale judeţului nostru.

Pentru început avem In

Vedere să cuprindem uni. 
tăţiie comerciale — socie
tăţi eu capital de stat sau 
privat — care desfac pro
dusele la preţurile cele mai 
scăzute. . .

Pâinea de 400 grame se 
vindea cu 359 lei la ali
mentara nr, 99 şi cu 400 
Iei Ia alimentara nr. 36, 
la cea de 700 grame cos
tul a fost de 480 lei la 
S.C. Haj Ahmed Sjt.C. şi

de 900 lei la alimentara 
nr. 5, S.C. Anieom S.RX. 
şl te S.C. Prola Florica 

■ SJIX, iar te. cea da 100# 
grame - f  1000 tei 1a S.C. 
Anieom SAL. şi 600 tei 
la S.C. Haj Aluned S.N.C. 
De asemenea, pâinea albă 
de Rapolt s-a vândut cu 
800 lei un kg şi 1600 lei 
2 kg, In magazinul S.C. 
A coma S.R.L, iac. la ma
gazinul SC. Cetate, costal 
era de 290 tei la franzela 
albă simplă de 600 grame 
şi 500 lei la franzela Re
cord de 500 grame.

NICOLAE TIRCOB

(Continuare !n pag. a 2-a)

a -(—Aducerea moaşte
lor S t loan Gură de 
Aur;

a Onomastică: lacob;
•  98. lilpius Traianus 

ocupă tronul Imperiu
lui Roman ;

a S-AU NĂSCUT: chi
mistul rus D.I. MEN- 
DELEEV (1834, m. 
1907); scriitorul VA- 

SlLE SALAJAN (1947);
•  AU MURIT: compo

zitorul italian GlU- 
SEPPE VERE» (1901,

^ . n. 1813); matemati
cianul maghiar JA- 
NOS BOLYAI (1870, 
n. 1802); poetul ma
ghiar AI>Y ENDRE 
(1919, n. 1872);

a Soarele răsare te 7.40 
şi apune la I7.iT;

•  Au trecut 28 de iile 
din an ; au mai ră
mas 339.

La săuiuş.. Foto ANTON SOCACIU

se penaBz^adL Şi am 
penalizat; cu 8000 de 

tel, achitaţi cu chitanţa nr.
7025 din 29. 12. 1994.

Cam cum vine asta, dom
nilor? Banii mei stau te 
dumneavoastră din 14 iu
lie, până în 26 decembrie, 
fără să producă nimic (a- 
dică au produs ei dobân
dă, dar nu în contul meu, 
ci în al dumneavoastră) şi 
fără ca dv să-mi fi prestat 
în tot acest timp vrettti 
serviciu! Presupusa mea 
obligaţie de a vă achita 
anticipat un serviciu ne
făcut în schimb este pe
nalizată; şi nu cu admo

nestări verbale, ci cu §000 
de lei, foarte concreţi. So
cotim că fntr-o asemenea 
afacere deloc cinstită, or
ganele de control financiar 
ale statului ar avea nişte 
obligaţii. Asta ca să nu 
mai vorbim de antireclama 
pe care unii agenţi econo
mici şi-o fac.

Dacă această practic» 
s-ar fi referit numai la 
mine, treaei-meargă. poa
te nu scriam aceste rânduri. 
Dar ea este o practică şi 
îi priveşte pe mai mulţi.

Intr-unui din comenta
riile noastre de anul tre. 
cut, după vizita lui EI- 

t fta te Germania, ne.am 
. oprit asupra prieteniei ce 

s-a înfiripat între preşe
dintele ros şi cancelarul 
german Hetakit Kohl, ne- 
având nimic de obiectat 
împotriva, ei, atâta vre
me cât este în beneficiul 
celor două popoare şi nu 
deranjează ţările din jur. 
Ne exprimam atunci te
menea ca între cele două 
mari puteri, una econo
mică — Germania, şi al
te militară — Rusia, să 
nu fi Intervenit vreo în
ţelegere secretă, cum is-

ferit te vreo intervenţie 
din afară împotriva Ru_ 
siei, dacă acest colo» ca
re se întinde pe două con
tinente au fi victima vreu
nei agresiuni, sau dacă, 
prietenul El ţin, personal, 
s-ar afla intr-a stare gra
vă privitei sănătatea. Dar 
să afumi cete spuse de 
cancelar in, momentul 
când Rusia este agresoa- i 
rea, când armata sa a 
năvălit asupra unui po
por care dfereşte să-şi 
câştige independenţa fa
ţă de Federaţia Rusă, U- 
cigând la întâmplare com
batanţi ceceni ş i popula
ţie civilă, eu aviaţia, tan-

COME NT AR I I

toria a mai cunoscut, 
chiar in acest secol, în
tre cele două protagonis
te. - .'V'i:

Recent, de când cu răz
boiul din Cecenia, Kohl 
şi-a adus aminte de" prie
tenul său rus, Elţin. Mai 
mult chiar, a afirmat că 
este mândru de a fi prie
tenul lui Elţin, ceea ce 
insă nu l-a oprit să nu 
condamne raidurile aerie
ne împotriva populaţiei 
cecene. Cât de sincere 
sunt aceste declaraţii ră
mâne de văzut. După cum 
relatează agenţia Reuter, 
declaraţia lui Kohl a fost 
făcută în timpul unor 
dezbateri parlamentare a- 
prinse pe tema războiu
lui din Cecenia, când gu
vernul său a fost acuzat 
de opoziţie că tergiver
sează luarea unor mă
suri pentru a pune ca
păt războiului. Kohl a 
afirmat atunci că : „Surrt 
mândru că am reuşit să 
stabilesc relaţii de prie
tenie cu Elţîn. Aş fi un 
tip josnic dacă unul din
tre prietenii mei s-ar a. 
fia la ananghie şi aş re
fuza să-l sprijin*-.

Afirmaţia aceasta ar fi 
normală dacă s-ar fi re-

■ icuri şi tunuri, ni se pa 
re cel puţin anormal,- da
că nu ridicol sau ires- 

tppnşâbjK ; ţ. :
Luând cunoştinţă de a- 

firmaţiiie lui Kohl, ne re
vin din nott te-minte te
merile exprimate anul 
trecut. Prieteniile acestea 
dintre puternicii zilei nu 
pot să nu stârnească tea- I 
ma popoarelor din jur. 1 
Iar România nu poate fa- ţ  
ce excepţie. România a ! 
mai fost „beneficiara" u- |  
nei prietenii Hitler — ) 
Stalin, care s-a soldat cu 

un pact secret Ribbentrop- 
Moiotov, de pe urma că
ruia am ieşit schilodiţi, 
teritorii' româneşti fiind 
şi acum, după mai bine 
de cincizeci de ani, în a- 
fara graniţelor fireşti.

Să sari în sprijinul prie. 
tenului tău, când acesta 
este lovit sau bolnav, es
te un gest normal. Dar 
când acorzi sprijinul u- 
nui prieten care a sărit 
in gâtul altuia şi-l su
grumă, nu mai ştii ce să 
crezi. Să mai sperăm în
să că prietenia cu care 
se mândreşte Kohl nu 
ascunde nici un secret—

Gh. PA VEL ţ
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■>— Cum sJ t formal 
Marele Canion ?

*«■ Un scoţian a scă
pat o monedă de ou 
penny Intr-un şanţ-.

•  CONTROALE — SANC
ŢIUNI. Oficiul pentru Protecţia 
Consumatorilor * Hunedoara a 
efectuat în anul 1994 1503 ac-- 
ţiuni de contrat. In urma verifi
cărilor s_au aplicat 364 de 
sancţiuni, însumând o amendă 
totală de 42 milioane de lei, iar 
contravaloarea : mărfurilor o- 
ţsrite de la vânzare ŝ a ridicat la 
984 milioane de Iei (C.P.),

•  „INFORMAŢIA ORAŞTIBI". 
Publicaţia de opinie şi informa
ţie, editată de Consiliul local

şi Primăria municipiului Orăştie, 
intitulată „Informaţia Orăştiei**, a 
intrat în cel de al treilea an al 
activităţii sale, ajungând la nu
mărul 20. (Î. 'V.). <

•  BOLI TRANSMISIBILA fit
anul 1994, bolile transmisibile 
au proliferat. Astfel, numărul 
cazurilor de scabie (râie) se ri
dică la 368, al parotiditei e- 
pidemice (oreon) 1103, trichinelo- 
zei 414, varicelă 2346, toxiinfec- 
tii alimentare 20 de cazuri 
<G. P ). ţ

•  ELEVI' IN BIBLIOTECA. 
Biblioteca Judeţeană a organi
zat, de curând, una dintre ma
nifestările sale de tradiţie. Brie

vorba de acţiunea ,,Nu ştim, ne 
informăm, ne informăm, ştim" 
pentru elevi. Au participat, de 
data aceasta, elevii clasei a Vt-a 
de îa Şcoala Generală Nr. 2 De
va (diriginte prof. Elena Igna). 
Elevilor li s-a prezentat, cu a_ 
cest prilej, fondul de carte al bi. 
blioteeii, sursele de. informare 
etc. (M. B.). ‘

•  PRIVATIZARE. în muni
cipiul Orăştie există în prezent 
541 societăţi comerciale cu capi
tal privat. Acestora Ii se ntai 
adaugă încă 280 de asociaţii fa
miliale, independenţi şi • liber 
profesionişti care desfăşoară ac
tivităţi în diferite domenii; de 
activitate. (I. V.).

•  ALO, TELEFOANELE ! Nu
meroşi cetăţeni din Haţeg sunt 
complet nemulţumiţi de modul 
cum funcţionează telefoanele de 
Ia domiciliul lor. Tonul vine si 
se duce când ţi-e lumea mai 
dragă, numerele se formează 
greşit ş.a. Cei ce reclamă func
ţionarea defectuoasă a telefo
niei haţegane se aleg din partea 
. diriguitorilor acesteia nu nuriiai 
cu promisiuni, ci şi cu vorbe 
urâte. Credem eă la tarifele 
„pipărate" ©e le aplică, „Rona- 
telecom" ar trebui să ofere ser
vicii de calitate. (N. S.).
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In conducerea Partidului 
Socialist al Muncii — o 
ştie toată lumea — au a- 
părut unele disensiuni ca
re s-âu soldat cu demisia 
unor lideri, în frunte cu 
dl Teodor Mohora. Presa 
ne-a făcut cunoscut că a- 
semenea acte s-au produs 
şi la nivelul unor organic 
zaţii. Iată de ce am con
siderat util să avem o dis
cuţie cu dl Carol Sabo, 
preşedintele organizaţiei ju
deţene Hunedoara a P.S.M.

— Dle preşedinte, în 
PSM, la vârf, este oarecare 
furtună. S-a reverberat" fe
nomenul şi la organizaţia 
din Hunedoara ?
- — Absolut deloc. La 
noi este linişte. Gestul ce
lor demisionaţi a - fost dis
cutat în toate organizaţiile 
municipale şi orăşeneşti,

precum şi în Comitetul Di
rector judeţean şi în or
ganele executive.

— La ce concluzii s-a 
ajuns?
. — Unii dintre cei ce au 

participat la aceste dez
bateri — puţini — au a- 
prcciat actul grupului Mo
hora, dar concluzia este 
să mergem şi mai departe 
cu Partidul Socialist al 
Munca.

— Cu Verdeţ şi Păunes-
CU ? / . i-'"'

— Problema nu se pune 
aşa. Partidul este partid, 
nu contează cine îl con
duce în momentul de faţă.

— Asta aşa este. Dar, 
profitând de ocazie, am 
vrea să vă mai punem în
că câteva întrebări.

— Poftiţi.

— Câţi membri şi sim
patizanţi are PSM în ju
deţul nostru ?

— în jur de 20 000 co-
tizanţi şi simpatizanţi. A- 
vem organizaţii în toate 
municipiile şi oraşele şi 
în comune, « , 6

— Ce vă preocupă în 
prezent?

— Pregătirea unei ple
nare ordinare ce va avea 
loc curând; Va apărea - 
cel de-al Il-lea număr al 
ziarului „Viitorul socialist". 
Toate articolele sunt şi au 
fost trimise în tipografie.

— Cum difuzaţi ziarul ?
— Prin organizaţiile 

noastre din teritoriu.

Au consemnat: 
TRAIAN BONDOR, 
VALENTIN NEAGU

U.D.M.R.-ul cere! ţipa şi ameninţa
Formaţiunea politică 

considerată de unii o a- 
beraţie, o eroare, de alţii 
chiar o ilegalitate — am 
numit Uniunea Democratic 
că a Maghiarilor din 
România — nu stă o clipă 
locului. Cere, ţipă, ame
ninţă cu pâra la organis

mele europene şi mon
diale. Cere şi ţipă după 
drepturi, şcoli, limbă ma
ghiară oficială, denumiri 
bilingve de străzi şi insti
tuţii acolo unde există 
doar câţiva unguri, auto
nomie teritorială şi etnică 
şi câte şi mai câte. Li
derii acestei formaţiuni 
politice zic că U.D.M.R. 
ba este, ba nu este partid 
politic — se mai hârâie în
tre dânşii, se acuză de 
colaborarea cu securitatea, 
dar cântă în aceeaşi voce 
când este vorba de pre
tenţii.

Ultimul ţipăt ‘al U.D.M.R. 
este legat de pretenţia de 
autonomie şi autodeter
minarea internă a comu
nităţilor locuite de ma
ghiari, cerând deci insta
larea de administraţii 
maghiare în judeţele 
Mureş, Harghita şi Co- 
vasna. Pe unii nu i-au 
surprins aceste pretenţii' 
ale U.D.M.R. — pe cei ce 
au urmărit tactica paşilor 
mărunţi ai formaţiunii. Pe 
cei mai mulţi, insă, da. 
PUNR-ul — firesc — a 
fost primul ce a sărit în 
sus de indignare. într-o 
scrisoare publicată, dl Gh.

Funar îi facd pe unguri 
antiromâni, atentatori la 
suveranitatea şi indepen
denţa României. Este un 
punct de vedere ce nu-1 
comentăm. Au ripostat şi 
partidele de guvernământ; 
Guvernul, Preşedinţia ş.a.

Interesant este că pre
tenţiile absurde şi pericu
loase ale U.D.M.R. au 
stârnit reacţii şi in for
maţiunile ce alcătuiesc 
Convenţia Democratică din 
România. întâi de toate 
fiihdcă ele n-au ştiut ni
mic de iniţiativa aliatului 
maghiar. Mai apoi de
oarece pretenţiile U.D.M.R.
— cum au. apreciat con
ducerile PNŢCD, PSDR 
ş.a. — pun în pericol su
veranitatea, independenţa 
şi integritatea României. 
PD. (FSN) a calificat res
pectiva acţiune drept mai 
mult decât anormală, iar 
liberalii, prin dl ‘Crin 
Halaicu, au calificat-o 
barbarie. S-a discutat chiar 
pe tema dacă sUDMR-ul 
mai merită să facă parte 
din Convenţia Democrati
că. Iată ,deci, cum în a- 
ceastă situaţie — când 
liderii maghiarilor cer ab
surdul, ţipă şi ameninţă
— partidele româneşti, in
diferent unde se situează 
pe eşichierul politic ro
mânesc, iau poziţie comu
nă, evident cu nuanţele 
înscrise în programul lor. 
Şi asta este foarte bine

Revenind la politica 
UDMR şi la ultimele ei 
acţiuni ce încearcă desta

bilizarea ţării, acaşţe-a nu 
au surprins deloc — pe 
români, Jn primul rând, 
dar şi pi maghiari. Dl 
Iosif Chiuzbaian, ministrul 
justiţiei, a afirmat dă sunt 
întrunite toate condiţiile 
pentru scoaterea UDMR 
în afara legii. Afirmaţia, 
domniei sale este extrem 
de pertinentă şi nu ne 
îndoim' că se vor depune 
strădanii pentru materia
lizarea ei, întrucât un 
partid pe bază etnică este 
nu numai o aberaţie, ci o 
enormă eroare.

TRAIAN BONDOR

Neastâmpărul şi inocenţa vârstei
„A-nceput de ieri să 

cadă/ Câte-un fulg, asum 
a stat./ Norii s-au mai 
răzbunat/ Spre apus, dar 
stau grămadă/ Peste sat“.

Grădiniţa, în Turdaş, 
funcţionează intr-o încă
pere a şcolii. Un spaţiu 
modest, dar plin de de
sene, de jocurj şi de ju
cării, dar mai ales de ino
cenţă şi veselie, de sufle
tele . „mari“ ale micuţilor 
învăţăcei, de zburdălnicie 
şi neastâmpăr... Pretu
tindeni sunt popii frumoşi 
şi isteţi, copii care în
vaţă Zilnic câte ceva, 
acumulând cunoştinţe, po
trivit vârstei lor. Căci cine 
n-a învăţat, la vremea 
copilăriei, fascinantele ver
suri ale poeziei „Iarna pe 
uliţă" de George Coşbuc, 
.cine, copil fiind, nu şi-a 
dat drumul „de pe coastă" 
cu sania, făcând mătănii, 
prin zăpadă I La acestea 
reflectăm într-o zi albă de 
iarnă, când, trecând pe 
lângă îmbătrâniteîe ziduri, 
am auzit glasuri clare 
de copii, care, împreună 
cu educatoarea lor, re- 
luau cunoscutele versuri 
ale poetului năsăudean, 
atât de potrivite anotimpu
lui, jocului lor din pau
ză. N-am rezistat tentaţiei 
de a-i cunoaşte... • Ioana, 
Alex, Andrada, Rodica, Li
vid/ Mihai, micuţi între 
3—6 ani, erau câţiva din 
grupa „combinată" a doam- 
nei Maria Crişovan, pre
zenţi la „ore". Prezenţi 
nu doar fizic, ci cu întrea
ga lor pricepere la recitări 
şi cântece, Ia activităţile 
libere, de joacă, dar şi cu 
fantezia şi îndemânarea la 
îmbinarea elementelor de 
geometrie pentru jocurile 
de construcţii . Am Vă
zut o vreme cum cei mici

îmbinau pătratele şi drep
tunghiurile, triunghiurile şi 
sferele, pentru a-i da o- 
biectului final o denumi- 

. re : castel, macara, auto
mobil etc.‘‘. „Unii sunt 
veniţi aici la ţară, la bu
nici, doar pentru o vreme. 
Dar vin şi la grădiniţă 
pentru a nu pierde de
prinderile. Avem şi noi 
material didactic, jocuri 
şi jucării" — spunea e- 
ducatoarea. Frecventează' 
zilnic grădiniţa 15—16 pre
şcolari din cei 20 înscrişi.

Copiii nu mai sunt nici 
timoraţi, nici închistaţi. 
Dimpotrivă. Apropiatul dia
log cu ei îi face; să vină 
cu. drag la grădiniţă. Sunt 
copii cuminţi şi respectuoşi, 
care-i salută pe cei mari 
chiar şi pe stradă. Dar şi 
neastâmpăraţi, ca peste .... 
tot, copiţ care se urcă- şi 
aleargă peste bănci, pii- 
nându-i pe educatori In 
dificultate. Este neastâm
părul vârstei, nu obrăzni

cie. Sunt „ieşiri" care pot 
fi • domolite cu răbdare şi 
înţelegere. Când am ieşit 
în stradă, cu puţin timp 
înainte de terminarea 
cursurilor, 0 bunică aş
tepta cu sufletul la gură 
să-şi întâlnească nepoţe. 
Iul. Când, in sfârşit, a 
apărut în spaţiul dreptun
ghiular al uşii, s-ă apro
piat şi, luându-1 de mână 
şi aranjându-i fularul alb, 
s-au îndreptat împreună 
spre casă.

...Pretutindeni sunt copii 
frumoşi şi isteţi, copii 
zburdalnici şi inocenţi, dar 
gata oricând să primească 
învăţătura de bine şi în
demnurile părinţilor şi bu
nicilor, ale educatorilor. 
La acestea reflectăm în
tr-o zi geroasă de iarnă, 
privindu-le bujorii din 
obraji şi neastâmpărul pri
virii, ce reflecta lumina 
albă a zăpezii,

ESTERA ŞINA

\  BA N C A  „DAC IA FEL1X»

S-au modificat dobânzile
De la dna economist 

VIRGINIA LUCACIU, di
rector economic la Ban
ca „Dacia Felix" Cluj_Na- 
pdca — Sucursala Deva, 
am aflat noile dobânzi 
practicate cu începere de 
la 1 ianuarie a.c. Aceste 
modificări se referă la 
conturile de disponibilităţi 
la vedere şi depozite în 
lei la termen- atât ale 
persoanelor fizice cât şl 
ale agenţilor economici.

Pentru disponibilităţile 
la vedere, atât agenţilor 
economici cât şi persoane-

Preţuri mari, preţuri mici
Clacă la transportul fânului. In imagine Popa 

Dumitru, Şavu Laurian fi Toc Gheorghe, din Vorţâ, 
încărcând un car cu fân. Foto : PA VEL LAZA

lor fizice Ii se acordă 35 
la sută pe an. In ' cazul 
depozitelor în lei ia ter
men, dobânzile sunt de: 
65 la sută pe an pentru 
persoane fizice, 50 la sută 
pe an pentruagenţieco;. 
nomici — pentru o pe
rioadă de trei luni; 50 la 
sută pe an pentru persoa
ne fizice, 45 la sută pe an 
pentru agenţi economici— 
pentru 6 luni; 45 la sută 
pe an pentru persoane fi
zice, 42 la sută pe an pen
tru agenţi economici — 
pentru 9 luni; 40 Ia sută 
pe an pentru persoane fi
zice şi agenţi economici 
— pentru un an.

Aceste dobânzi se apu
că de la începutul anului 
1995 la depozitele noi, iar 
la cele din sold, pe mă
sura expirării termenului, 
conform opţiunii clienţi
lor. Depozite pe terme
ne de 1 şi 2 luni nu' se 
mai constituie. Calculul şi 
bonificarea dobânzilor se 
face lunar. Pentru - de
pozitele retrase înainte de 
scadenţă se va bonifica 
pentru întreaga sumă o 
dobândă egală cu dobân
da la vedere.

Pentru creditele acor
date agenţilor economici 
dobânzile percepute de 
bancă sunt în funcţie de 
specificul activităţilor des. 
făşurate. Astfel pentru ac
tivităţi comerciale dobân
da percepută este între 
95—105 la sută, iar pen
tru producţie şi investi
ţii între 83—93 Ia sută.

VIORICA RiXVÎAN

( Urmare din pag. I) la alimentarele nr. 5, 99, 3400 lei/kg la telemeaua
" ~ ~ ' 22, 11 şi altele; salamul de vacă (alimentarele nr.

■ . ■ italian : 5513 lei/kg la ma- 92, 22, 11 şi . 36) şi 3701 lei/
In ceea ce' priveşte car- gazinele S.C. Decebal, 4820 kg (la S.G. Anicom S.R.L.),

nea de porc, prin maga- lei la S.G. Ardeleana şi iar telemeaua de oi s-a vân-
zinele S.C. Decebal, pulpa 5700 lei/kg la alimentarele dut cu 3800 lei/kg la sin-
fărâ os avea preţul de niai sus amintite. La pa- gurul magazin al S.G. Ar-
7700 lei/kg, cea cu os cos- rizerul, de Vită, costul a deleana, unde s-a găsit a-
ta 4606 lei/kg, pulpa de fost cuprins între 4680 şi cest produs,
vită fără os — 7924 lei/kg, 4800 lei/kg. Alte comentarii privind
şi cu os — 4333 lei/kg. Con- La carnea de pasăre, ca. nivelul preţurilor şi in- 
junctural, întrucât apro. litatea I, costul a fost cu- fluenţele asupra lor nu mai
vizionarea nu este perma- prins între 3750 şi 3800 lei/ facem, c i' subliniem con.
nentă,. la S.C. Adi sorti- kg. Preţul ouălor s-a si- statarea că acolo unde se
mentele respective erau tuat între 190 lei (inclusiv . urmăreşte o adevărată pro-
mai ieftine Cu 1500-2000 ia magazinul propriu al tepţie a consumatorilor şi
lei/kg. . S.C. Avicola), şi 220 lei/ unde produsele agroalimen-

Oscilaţii semnificative se ou, la unele magazine cu tare se Vând prin magazL
întâlnesc si la preparatele profil comercial alimentar. nele producătorilor, se poa-
din carne! Spre exemplu, Referitor la produsele te asigura menţinerea sub 
la salamul de vară: 6680 lactate, unde adaosul co- control a costurilor, un rU-*
lei/kg la magazinele S.G. mercial este liberalizat, se laj sporit de mărfuri şi
Decebal, 6200 lei/kg, la S.C. constată că preţul de vân- realizarea unui profit re.
Sever ABC, şi 7000 lei/kg zare a fost cuprins între zonabil. . „

Alimentarea cu apă a locuitorilor Devei
Sistemul de alimentare directă, prin îmbunătăţirea de distribuţie, 

cu apă a populaţiei muni- debitului de apă brută sau In previziunile pentru vi. 
cipiului Deva şi nu numai prin puţuri în funcţie, pre- itorul apropiat, mai sunt
a acesteia presupune in. cum şi capacităţi corespun- cuprinse termene de dare
vestiţii de mare anvergu- zâtoare de tratare a apei; în folosinţă, în funcţie de
ră. S-ar putea spune că 43 km de aducţiune, 0  disponibilităţile financiare,
prin ceea ce are momentan 1000 mm şi 13 km de a- bugetare şi de resursele
la dispoziţie şi prin ceea ducţiune, 0  600 mm, © proprii ale regiei, termi
ce se preconizează a se pu- parte a acestor capacităţi narea dublării capacităţii
ne în funcţie în anii viitori, alimentează cu apă pota- de captare-tratare de la
acest serviciu se; va ridi- bilă şi localităţile urbane Sîntămăria Orlea şi a în
că, pentru locuitorii mu- şi rurale de pe traseul Sln_ că unui rezervor de 10 000
nicipiului reşedinţă de ju- tămăria-Orlea — Deva. mc, precum şl extinderea
deţ, la nivelul optimului. Sistemul mai include de- reţele pe străzile încă

Deocamdată, baza mate- capacităţi de înmagazi- neracordate la sistemul de
rială a acestei prestaţii cu- nare a apei, însumând alimentare cu apă curen-
prinde: capacităţi de cap- 29 000 mc, ceea ce înseam- tă,- şi o serie de „inele" de
tare a apei însumând a- nă o rezervă de apă de a- echilibrare a presiunii pen-
proape 1 000 de litri pe se- proape 400 1/locuitor, pre- tru zonele eu presiune scă-
cundă în capţări din priză cum şi 143 km de reţele zută. CI.C.J.
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•  Pe drumul judeţean 
706 A, în satul Chişcădaga, 
Apostolescu Silviu Marcel, 
şofer profesionist la Ex
ploatarea Minieră Poiana 
Ruscăi — Teliuc, s-a an
gajat cu autobasculanta pe 
care o conducea într-o 
depăşire neregulamentară.
In urma tamponării cu o 
altă autobasculantă, care 
circula regulamentar din 
faţă, cele două maşini au ■ 
fost avariate, iar şoferul 
vinovat s-a ales cu le
ziuni corporale grave.
. •  In localitatea Pui, ca-, 
pota motor a autoturismu
lui ARO nr. 3-HD-3976 
s-a deschis în timpul mer
sului.' Cel de la volan, 
respectiv, Beldea Gheorghe, 
din Vulcan, nemâiavând 
vizibilitate, a pierdut con- 

‘ trolul volanului şi în a- 
fara şoselei s_a izbit vio
lent de un copac. A avut 
de suferit ') pasagera din

dreapta conducătorului au
to.

•  Pe drumul naţional 66, 
pe raza oraşului Călan, 
Drăgan Vasile Cornel, din

Turda, şofer profesionist, 
din cauza unei defecţiuni 
tehnice staţiona cU auto
cisterna pe partea carosa
bilă, aceasta nefiind sem
nalizată, Neatent, Păţru 
Florin, din Hunedoara, a 
intrat cu autoturismul în 
roata autocisternei, ac- 
cidentându-se grav.

•  Viteză de deplasare 
l-a păgubit destul de 
mult pe Druţ Ioan, me-

I INDIGNARE NEÎNTEM EIATĂ
« Printre alte probleme, în nota intitulată „Spe.

ranţe deşarte", publicată în ziarul nostru nr. 1300, 
J din 19 ianuarie ajc., dl Lucian Mateş, din satul Va. 
| lea Brad, îşi exprima indigndţ-ea pentru faptul că 
• dacă înainte de 1989 terenul din zonă era încadrat 
I în categoria a patra de fertilitate, cei ce conduc a- 
* cum l-au trecut în1 categoria a treia. Facem preci-
( zarea că o asemenea afirmaţie este complet eronată. 

Pentru a-i informa corect pe cititori şi pe agri.
I'  cuitorii din zonă, dl Avram Jampa, directorul Ofi

ciului de studii pedologice şi agrochindce Deva, ne-a 
* rugat să facem rectificarea de rigoare, in'sensul că 
|  terenul respectiv este trecut în ultima categorie, a 
« cincea de fertilitate. Deci, indignarea dlu», L.M. este 
|  neîntemeiată. (N.TJ ’’ c ;!

dic la Spitalul din Lugoj. 
Conducând autoturismul 
6-TM-2847, pe D.N. 7, în 
apropiere de Orăştie, l_a 
răsturnat cu roţile în sus. 
Maşina a fost astfel ava
riată, încât Ioan Druţ. a 
reuşit să iasă afară, doar 
pî-ih partea din spate. No
roc însă că leziunile sufe
rite au fost uşoare.

•  Perţa Vasile, tehni
cian la întreprinderea chi
mică Orăştie, nu a adaptat 
viteza de deplasare a 
autoturismului 2-HD-6112, 
la condiţiile de drum, de 
pe str. N. Titulescu. In- 
tr_o curbă a pierdut con
trolul volanului şi pe 
partea stângă a direcţiei 
sale de mers s_a tampo
nat frontal cu autoturis
mul ARO HD-01-FAV. Co
liziunea s-a soldat doar cu 
pagube materiale.

•  In municipiul Petro, 
şani, Gundich Valentin, 
din oraşul Vulcan, care 
lucrează la S.C. WILCRAFT
GENERAL COMPANY 
SRL, a fost depistat con
ducând autoturismul nr. 
4-HD-8059, fără a poseda 
permis de conducere. Scu
za i_a fost simplă. Tatăl 
său i_a dat maşina să se 
plimbe cu nişte prieteni. 
Oare dacă Valentin nu a 
cunoscut legea (puţin pro
babil), nici tatăl său nu a 
cunoscut-o? O vor spune-o 
însă în faţa instanţei.

COMPANIA DE BLĂNURI^ - • r a i w t e ORÂSTIE
Gheorgno Lazăr Nr. 2 1 cod 2600

jp » praştia - J.ud. Hunedoara ... -  . . . . . .  - -.. v - NQMÂNIA . 40 
L OS4 / 641560; 641561; 641741W 

.Pax: 056 / 190176; 054 / 642717 Tx. 72641 
Reprezentanţă Bucureşti: Phons / Fax: 01 / 2106678

I

S C . F A V IO R  & C O M P A N IA  DE B L Ă N U R I V ID R A  S.A. 
O R Ă Ş T I E

str. Gh. Lazăr, nr. 2, telefon 054/641807, telefax 056/190176 j 
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: I
• consilier juridic  |
• contabil şef — V ID R A  Hunedoara
• economişti — absolvenţi învăţământ superior 'de  spe-Ij

cialitate. |j
Inform aţii suplimentare şi înscrierea se fac la sediul S .G . s

FA V IO R  * C O M P A N IA  DE B L Ă N U R I V ID R A  S.A. Orăştie, str. J
I Gheorghe Lazăr, nr. 2, telefon 641741, int. 368, biroul versonal. |
> !
1 “

l S.C. „P Ă L Ă R II C R IS T IN A “ S.R.L. 

Deva, str, A . Vlaicu, nr. 19.

I 1

li
Telefon 61 39 64 j

Angajează economist (ă) cu probleme |  
de Marketing pentru Bucureşti. |

Relaţii suplimentare la szdiul socie- 1 

taţii, zilnic între orele 9— 15. I

•981 INFORMEAZĂ

Explozie de gaz metan
Recent, în apartamentul 

dlui Gordovan Ioan, din 
blocul 76, cartierul Mi
cro 15 *— Deva, a avut 
loc un eveniment deo
sebit. La ora 6,00, când 
s-a sculat şi a apăsat 
pe întrerupătorul elec
tric, s-a produs explozia 
gazului metan acumu
lat peste niaptz în în 
căpere.

Locatarul în cauză şi 
vecinii săi au trăit un 
stres deosebit prin de
clanşarea exploziei, spar

gerea geamurilor şi smul
gerea binalelor.

Dnul Gordovan dă vina 
pe dispeceratul de la 
Romgaz Deva, pe care 
l-a anunţat personal de 
3—4 ori că are scurgeri 
de gaz în apartament, dar i 
nu au răspuns solicită
rilor sale.

Cert este că astfel de 
fenomene sunt deosebit 
de . periculoase, ceea ce 
impune ca atât locata
rii, cât şi unitatea spe
cializată, să dea dova- ' 
dă de maximă atenţie.

C O M U N I C A T

Maior MIRCEA NEGRU, »
Serviciul poliţiei rutiere 1 
a judeţului Hunedoara «»“ <<“ < —  *  “
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D IN  PA RTEA
'D IR E C Ţ IE I G ENERALE A  F IN A N ŢE LO R  

PU B LIC E Ş I C O N T R O L U L U I 
. F IN A N C IA R  D& STA T  

H U N E D O A R A  —  D E V A

în temeiul art. 23 din Legea eontabi- 
! lităţii nr. 82/1991, bilanţurile cantabile 
| ale agenţilor economici care au o cifră de 
! afaceri mai mare de 500 mii. lei şi care 
; potrivit statutelor sau contractelor de a-î 
; sociere nu au obligaţia să aibă cenzori,
! precum şi bilanţurile contabile ale regii- 
| lor autonome, vor.fi verificate şi certifica- 
jte de experţi contabili sau de societăţi co
merciale de profil. în acest scop se vor 

jfneheia imediat contracte de prestări de 
; servicii cu experţii contabili existenţi în 

;! evidenţa Corpului experţilor contabili — 
j  Filiala Deva, încât la data supunerii bi

lanţurilor spre aprobare, potrivit legii, a- 
cestea să fie verificate şi vizate de către 

[cenzori sau experţi contabili. AdreSa 
Corpului experţilor contabili: str. M. Ko- 
gălniceanu, nr. 4, et. 2, camera 22, tel. 
614658, Deva. (25)

I

I
Prin „ÎNCHEIEREA" de şedinţă din 20 decern- | 

brie 1994 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, s-a I 
stabilit ca până la data de 14. II. 1995, când este noul , 
termen de judecată, va trebui să depunem listele I 
cu membrii asociaţiei aflaţi în evidenţele noastre. J 

Pentru ca nici un membru să nu rămână în afara t 
listelor ce le vom depune la Tribunalul Municipiului I 
Bucureşti — Secţia a 4' -a civilă, apelăm la cei care £ 
nu şi-au achitat cotizaţia de 700 lei, pe anul 1994, 1 
să o facă imediat, altfel, conform prevederilor sta- * 
tutare se vor autoexclude şi nu vor mai beneficia de | 
drepturile pe care le vor obţine ceilalţi membri. *

Ca atare, recomandăm ca imediat după achi- I 
tarea cotizaţiei să se trimită la sediul nostru din *
Bucureşti, str. Pădureni, nr. 1, bloc 51, sc. I, etaj I 
3, ap. 20, sectorul 6, cod 77756, copii xerox după ur_ * 
mătoarele acte: ^ila GEG de depunere a sumei de |
70 000 lei, extrasul de cont nr. 8000, comunicatele J 
I.D.M.S. rc-fentoare la înregistrarea pe calculator — i 
pe ţară, şi copia după chitanţa de depunere a coti- » 
zaţiei. j

Reamintim că banii se trimit prin mandat poş- I
tal, cu cont. către APGA Bucureşti, BANG-POST S.A. J 
— S.M.B., Calea Griviţei, nr. 168, Sectorul I, Bucu- | 
reşti, cont. nr. 45H1270096P8037012. »

Toate aceste documente se vor trimite la sediu, | 
unde să ajungă cel târziu până la 5 februarie 1995. »

Mai comunicăm totodată că valoarea cotizaţiei pe I 
anul 1995 s-a stabilit la suma de 1208 lei, care * 
poate fi achitată în perioada imediat următoare. |

Preşedintele A.P.G.A., «
v ŞARPE CONSTANTIN J
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BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC- S.A. CREDIT BANK

SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA 

Cu sediul In Deva, bdul Decebal, bl. 8
V IN D E  LA LICITAŢIE

■  Apartament 3 camere, situat în Deva, car
tier-Micro 15, bl. 48, ap. 69;

■  Apartament 2 camere, situat in Deva, car
tier Dacia, bl. 6, sc. 111, et. 111, ap. 16 
Licitaţia va avea loc la sediul Judecăto-

îriei Deva, biroul executorilor judecătoreşti, 
• în data de 1. II. 1995, ora 9.

S .C . „DECEBAL“ S .A . D E VA  

(FOSTĂ INDUSTRIA CĂRNII)

Colectează de la populaţie fasole boa
be, la preţul de 1000 lei/kg .

Colectarea se face la secţia de conser
ve din Deva, str. I .  L. Caragiale, nr. 20.

Relaţii la tel. 613322, 615532, 611760, 
Deva.

REDUCERI DE P R E ŢU R 11

•  Mărgărind T o p p e r— 1 385 
Q^Rom Caravela — 690

■ •  Vodcă monopol —  695
•  Rachiu alb — 680 
•• Secărică —  690
•  Lichior ciocolată — 850
•  Lichior cherry — 840
•  Lichior portocale — 780
•  Bere Hopfen — 625 
P R EŢU R I FĂ R Ă  T V A  
D E P O ZIT  „B IĂ LC Q a, STR. M . E -

M IN ESC U, NR. 76, TEL. 625561.
(60557)

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC- S.A. CREDIT BANK 

SUCURSALA- JUDEŢEANĂ HUNEDOARA 
Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. 8

VIN D E LA LICITAŢIE
■  Casă, curte şi grădină, situate în comuna 

Certej, sat Săcărâmb, nr. 208;
■  Imobil situat în Orăştie, str. Vânătorilor, 

nr. 7;
■  Camion auto IFA, cu nr. de înmatriculare 

4-HD-9576;
■  Maşini tricotat WKTM;
■  Distilerie, situată în Orăştie, str. Unirii, 

nr. 1;
■  Apartament 3 camere, situat in Deva, car

tier Dacia, bl. 7, ap. 2.
Licitaţia va avea loc, la sediul Judecăto- ( 

i riei Deva, biroul executorilor judecătoreşti, i 
|  (n: data de 3L_I. 1995,j>ra_ 9. „ J B L J

(


