
* WASHINGTON, „Ad
ministraţia SCA intenţia- 
pe n i si aloeê  în urmi. 
Işral an financiar, 788 
«liw ne dolari pentru 
pornovarea reformelor e-

cpnonke în finala 0 în 
aKeâtafedih fosta Union« 
Sovietică", a declarat se
cretarul de stat american# 
Warren Christopher, citat 
de ITAR.ŢASS. Aceste 
fonduri' vor fi incluso 
în ' cheltuielile generale 
destinate strategiei dc po
litică externă, in valoare 
de 21 miliarde dolari, pre
văzute in proiectul de 
buget al SUA pe 1996. „

Jr GENEVA. 0  - nouă 
: rtindă de «îego ieri " gete- ■ 
giano—abhăze, cu , medie
rea ONU, Rusieifi OSCE, 
a început, marţi, la Ge. 
neva, anunţă agenţiile in
ternaţionale de presă. Şe
fii! delegaţiei gruzine, Jaba 
Ioseliani, şi-a exprimat 
îndoiala că vor fi realiza
te progrese în cele trei 
zile de negocieri, ca ur
mare a rigidităţii părţii

abhazer- După
menţionat "W,- âc __
măreşte să 'fie recunoscu
tă 'drept ŝubiect egal în 
cadrul unei Georgii fe
derale**.
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Un învăţător se 
pentru proprietatea

I I

în luna decembrie 1994, 
am primit la redacţie o 

\ scrisoare din satul Bro. 
tuna (Vaţa de Jos), sem
nată de un grup "de pă- 
Xinţi ai eterilor de la 
iŞcoaîa primară din loca- 

' utate. Ni se solicita spri- m ta legătură cu grădi. 
/ne şcolii care urma ; să 

fie înstrăinată. Pentru 
această intenţie era vizat

* primarul comunei, dl Flo- 
... rian Tomuş, care, în anul

1993, nu a permis învă- 
. Jătorului Dan Başa să va. 
.lorifice in folosul şcolii 
Iarba strânsă de pe acel 

« teren de şapte ari. Deci, 
fânul a fost vândut de 
primărie. In aceste con- 
diţii, şcoala a apelat la 

. forul său tutelar — In
spectoratul Şcolar Jude
ţean —, care a trimis o 
adresă Primăriei din Vată 
de Jos, prin care aceasta 
era înştiinţată că tere
nul se află cu acte ca-

* dastrale în proprietatea
■ şcolii din Brotuna. Pri- 
- măria n-a ţinut seama de
această- adresă, comuni- .

* când învăţătorului" Dan 
Başa că aici se va con
strui un câtnin Cultural. 
De fapt, ' O intenţie mai 
veche a fostului consiliu 
popular, de dinainte de

■ 1989. în mod firesc, con- 
rSucerea şcolii nu â mai

intrat în propria grădi
nă până la clarificarea lu
crurilor. In 1994, gardul 
grăd|niî s.a dărâmat şi 
nu l-a mai reparat ni
meni. îTinerii din sat au 
început să bată aici min
gea» vitele au păscut iar. 
bă, boiţarti de BOA, 
transportaţi cândva pen
tru construcţia căminului 
cultural, aii fost pe trei 
sferturi furaţi,

Contactat telefonic îna
inte de publicarea în ziar 
a scrisorii grupului de 
părinţi din Brotuna, dl 
Florian Tomuş ne-a răs
puns cu fermitate că în 
grădina şcolii se vâ con. 
strui un cămin cultural, 
tairucât terenul se află 
în proprietatea comunei, 
deci a primăriei, iar gar
dul rupt de .o maşină a 
fost reparat.

Deplasarea noastră la 
Brotuna avea să arate 
însă contrariul celor trans
mise de dl primar. Adl. 
că, dl primar Florian To
muş ne-a minţit. Iată ce 
ne-a spus învăţătorul Dan 
Başa: „Grădina şcolii se 
află în proprietatea insti. 
tuţiei cu acte. Era fi
resc ca noi să valorificăm 
iarba de aici, pentru că 
şcoala -nu are alte veni
turi pentru procurarea u- 
nor mături, a unui pa-

liiliilimiilli!tlillillUiiiiiii!{ii:iiiii;Ki:iilitiiSLiiiiîUi!!liIUii!llli!lîll(lilltfflLiijUiLli{!Jifl!ii!i!!!!tMiii!i.'.!.,)!:'!i!

O

chet de detergent, pen
tru înlocuirea unui geam 
spart, a unei clanţe.. In 
comună, colegii mei folo.' 
seso terenurile aferente 
şcolii in folosul instituţiei, 
fără să întâmpine greu-' 
tăţi: la Prăvăleni —- 1/2 

livadă, la Birţirt — 
comisia comunală de apli
care a I-ogii fondului 
funciar a eliberat deja 
certificatul de proprietate 
şcolii. Nu sunt probleme | 
Ia Vaţa de Sus, Prihodiş- 
te. In aceeaşi situaţie ca 
şi noi se află grădina 
de deasupra curţii Şcolii 
generale Vaţa de Jos, dar 
aici primăria nu emite 
pretenţii de proprietate. 
Cât timp am valorificat 
noi iarba, banii încasaţi 
au fost depuşi pe un car
net CEG. Menţionez că 
noi ne aflăm în posesie 
actelor cadastrale de pro
prietate: Foaia de avere 
nr. 484, care indică drept 
proprietar Ministerul în
văţământului. Public, şl 
procesul verbal al comisiei 
săteşti încheiat în 1943, 
care confereau suprafaţa 
de teren de 181Q mp şcolii, 
din care, 710 mp ~  gră
dina în cauză! înainte de 
1989, fostul consiliu popu
lar comunal a adus pen
tru construcţia căminului 
cultural o cantitate de

Anchetă realizată de 
DUMITRU GHEONEA, 

MINEL BODEA

O Singurul orga» care acceptă vidul 
este capul.

BINGO SPORT

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  Sf. Mc. Nichifor ; E- 

piscopii Marcel şi 
Pangratie (Odovania

* Praznicului. Întâm
pinării Domnului);

•  Onomastică:
Gabrlcla;

•  1992. Primele alegeri 
libere, din ' adminis
traţia publică loca. 
lă a României;

•  Soarele răsare la ora 
7,25 şi apune la 17,35;

•  Au trecut 39 de zile 
din an ; au mai ră
mas 326.

FELICITĂRI,
DLE DIRECTOR!

Prima gală de box pro
fesionist organizată în 
municipiul Hunedoara — 
la iniţiativa reputatului 
boxer local Mi hai Leu 
— de către „I.G.S.H.*'

. (prin. inimosul său di. 
rector general, ing. Do- 
ru Gaiţa) şi „Michael 
Lowe Sport Management", 
(a aceluiaşi Mihai Leu) 
—, cu susţinerea; finan
ciară a unui mare nu
măr de sponsori din Hu
nedoara şi Deva şi, cu 
ajutorul Federaţiei Ro
mâne de Box şi âl Ligii 
de Box Profesionist din 
România — s-a bucurat 
de o reuşită deplină. 
Sala „Constructorul", pre
gătită în cel mai mic 
detaliu, şi cu un ring 
amenajat la cel mai 
înalt nivel competitiv, a 
devenit, la ora 18 a zilei 
de sâmbătă, 4 februarie 
a.c„ neîncăpătoarg. A. 
proape 1000 de specta
tori, între care notabili
tăţi ale municipiului gaz
dă şi ale judeţului, au 
urmărit partide de o ri
dicată factură tehnică şi 
spectaculară .între câţi
va dintre cei mai buni 
boxeri amatori şi pro
fesionişti ai ţării la 
această oră. „Am con
struit ’ în Hunedoara un 
combinat siderurgic, ani 
construit oraşul în. care 
trăim» am construit şi 
alte combinate siderur
gice, am construit şi alte 
oraşe, iar acum • con
struim un spectacol spor
tiv, construim clipe fru
moase, de destindere 
pentru oamenii Hunedoa
rei" — scria în pro
gramul galei dl Doru 
Gaiţa. Felicitări, die 
director general! Aţi reu
şit şi în acest dome
niu.

sala „Constructorul" Hu
nedoara, a avut loc o 
conferinţă de preşul' pe 
temă boxului amator şi 
profesionist, a spectaco
lului sportiv de a - doua 
zi. întrebat dacă-şi cunoaş
te adversarul — Ruslan 
Smolenkov, din Sankt 
Petersburg (Leningrad), 
şi ce părere are despre 

, evoluţia meciului cu el, 
valorosul pugilist ro
mân Daniel Dumitrescu, 
de la „Alex Corn" Bu
cureşti, In vârstă de 27 
de ani, trecut de curând 
la profesionism şi în
vingător în toate cele 
cinci partide disputate, a 
răspuns sec : „L.am vă
zut o dată, dar nu l-am 
examinat bine. Nu ştiam 
că voi boxa cândva cu 
el. în orice caz, îl bat 
de.l omor". Zis şi făcut, 
•cum. a zis iepuraşul din- 
tr.o cunoscută anecdo- ţ 
tă. Pentru că, în ciuda V 
tenacităţii, subtilităţii 
tehnice şi agresivităţii 
lui Smolenkov, în repri
za a 6-a (meciul era 
planificat să se dispute 
pe durata a opt reprize 
de câte trei minute), 
puternicul, şi stilistul Da
niel Dumitrescu a câş- 
tigat, prin K.O. tehnic, 
când nasul şi urechea, 
dreaptă ale rusului sân
gerau abundent. Chiar 
dacă, în repriza a doua, , 
o stângă fulgerătoare a 
lui Ruslan l-a trimis pe 1 
Daniel la podea, acesta j 
şi-a impus în continuare 
jocul său tehnic, elegant, 
calculat, a lovit din toa
te părţile adversarul şi 
a câştigat înainte de li
mită.

LUI M1RON COZMA ) 
11 PLACE BOXUL l

Remarcat. prin super- 1 
bul său sacou vişiniu, mai ţ

DUMITRU GHEONEA /„IL BAT DE-L OMOR"
în preziua galei — vi

neri, la ora 12,30 —, la (Continuare în pag. a 2-a)

Lui Miron Cozma îi place boxul. Iar dnei Leu (graţia din mijloc) îi plac... 
boxerii», soţul său fiind de-acum binecunoscut în ţară şi în străinătate, prin 
răsunătoarele victorii obţinute. Foto PAVEL LAZA

04Vă invită în fiecare zi, între orele 12 
dimineaţa, la salonul de bingo din Sala Spor- | 

K turilor, să câştigaţi premii de milioane. >
I ' . (605988) !

1 ÎLr m mmm ,  mmm m mmm m m m  >m mmm m mmm m mmm m mmm m mmm m mmm m mmm m mmm

cu prevederile legale. 
(Al.

• SPRIJIN. Prin grija 
specialiştilor de la Cen
trul agricol din comuna 

•  PRIMELE PROCESE. Lăpugiu de Jos, pentru 
Astăzi, 9 februarie a.c., agricultorii particulari din
Judecătoria din Brad, re- zonă s-qU adus şi s-au
cent înfiinţată, va orga- distribuit 14 tone in.
niza . primele şedinţe de grăşăminte chimice. In
judecată. Pe rol sunt în. funcţie de opţiunile a-
scrise plângeri ale locui- cestora, acum se aduc 
lorilor din zonă, care, seminţe pentru primăva- 
ăupă dezbateri, vor pru ră, respectiv, de legume 
mi soluţii in conformitate şi de porumb. (Ni T.).

•  CERERI NEONO
RATE. Dl. Atanasie Reis, 
din Bretea Română, a 
venit la redacţie şi ne.a 
spus că, deşi cetăţenii ce 
posedă pădure au de
pus cereri încă din vara 
trecută pentru marca
rea arborilor ce pot fi 
tăiaţi, Ocolul Silvic Ha. 
ţeg n-a trimis pe ni
meni să efectueze a. 
c'eastă operaţie. Oare de 
ce ? (Tr. B.}.

Joi, 9 februarie, vre
mea va continua o u- 
şoară încălzire. In ves
tul ţării, temporar ce
rul va fi noros, dar 
ploaia vâ cădea doar 
pe alocuri. Tempera, 
turile vor creşte, în 
timpul zilei, la 11 — 13 
grade C.



Un învăţător se „bate"
pentru

(Urmare din pag. I)

boiţari. Pentru construc
ţie se prevedeau doar 
250 mp, tor restul să-l fo
losească şcoala. Acum, 
autorităţile postrevoluţio
nare vor să ne ia totul. 
Noi şi acum suntem pen
tru oamenii satului, pen
tru construcţia căminului 
cultural, dar să nu ni se 
ia întreaga grădină de
cât strictul necesar şi prin 
bună înţelegere, adică în 
schimbul a ceea ce ni se 
ia să fim compensaţi cu o 
suprafaţă identică din re
zerva de pământ. Nici
decum cu forţa, pentru 
că noi suntem proprie
tari".

Nemulţumit de atitudi
nea Primăriei din Vaţa 
de Jos este şi Voi ea Ispas, 
de 84 ani: „E păcat să 
ajungem de bătaie de joc 
cu grădina şcolii. Primă
ria trebuie să ajute nu 
să distrugă ce am făcut 
noi, pe banii noştri. Lo
cul ăsta era al ltif Rus 
Gavrhă, cu care eu am 
copilărit. El a vândut te
renul la sat, pentru con
struirea şcolii, cam în 
1935. Am avut copil şi 
nepoţi care au învăţat aici. 
De ce nu are curajul dl 
primar să vină în sat Ia 
noi să făeă o adunare 
cu oamenii, să puteau spu. 
ne şi noi părerea şi să-i 
arate învăţătorul actele 
Pe care le deţine şcoala?"

Nemulţumită-de ceea ce 
a făcut primăria a fost şi 
dna Violeta Parca : „E-
xistă o rezervă de pământ 
fn Sat, aflată la dispozi. 
ţia primăriei. De ce nu e 
folosită? De ce să distru. 
gă grădina — proprietate

proprietatea
a şcolii? Şi vreau să tnal 
menţionez ceva —. canti
tatea mică de lemne (doar 
1,5 mc} primită de şcoală 
pentru încălzirea sălii de 
cţasă".

în legătură cu aceeaşi 
stare de fapt am discutat 
cu dnele Florica Iovan, 
Viorica Cioară, Cornelia 
Rus, Dorica Banks, care 
au elevi Ia şcoală şi care 
şi-au exprimat nemulţu
mirea faţă de intenţia pri
măriei.

Cu ocazia aceleiaşi de
plasări am încercat să-l 
contactăm la Primăria din 
Vaţa de Jos pe dl primar 
şi pe dl viceprimar, pe 
secretarul primăriei. Nu 
am întâlnit pe nimeni I 
De aceea, am revenit a- 
cum câteva zile. Iată ce 
ne-a spus mai întâi dl 
prof. Sabin Selagea, di
rectorul şcolii coordona
toare şi consilier local la 
Vaţa de Jos: „Credem că 
în 1993 primarul a făcut 
o licitaţie ilegală a fânu
lui din grădina Şcolii pri. 
mare Brotuna. Acest lu
cru no a fost adus la 
cunoştinţa consilierilor. 
Iar In legătură cu drep
tul de proprietate al şco
lii asupra grădinii în 
cauză, credem că e ne
cesară o şedinţă a consi
liului local, Ia care în. 
văţătorut din Brotuna să 
înfăţişeze actele de pro
prietate pe care Ie pose
dă. Situaţii similare nu 
am mai întâlnit pe raza 
comunei, legat de proprie
tăţile Şcolilor".

Iată ce a declarat dl 
Nicoiae Crepcea, vicepri
mar, locuitor al satului 
Brotuna : „Intr-adevăr, te
renul de Ia Brotuna s-a

cumpărat de către săteni. 
Pe jumătate s-a construit 
şcoala, restul a rămas gră
dină în folosinţa învă
ţătorului. Primăria inten
ţionează să construiască 
acolo un cămin cultu
ral. în funcţie de bai.ii 
pe care o să-i avem, vom 
demara In acest an con
strucţia căminului cultu
ral. Cred că banii re
zultaţi, după revoluţie 
încoace, din valorifica
rea fânului din grădina 
şcolii, au fost folosiţi m 
interes personal de învă
ţător. Banii de pe carne
tul CEC, pe care-1 posedă 
şcoala, s-ar putea să fi 
fost puşi ulterior".

Am fi dorit să aflăm 
şi părerea dlui primar 
Florian Tomuş în această 
poveste neplăcută, ce con
stituie un prilej de mare 
nemulţumire pentru cetă
ţenii din Brotuna şi insti
tuţia lor şcolară. N-am 
avut noroc nici de data 
aceasta să-l găsim. Ulte
rior, a telefonat la re
dacţie că terenul este al 
primăriei şi Pe el se va 
construi un cămin culttL 
rai După câteva minute, 
în aceeaşi zi (3 februarie 
a.c.), ne-a sunat la redac
ţie dl prof. Sabin Sela
gea şi ne-a comunicat 
intenţia primarului, Flo
rian Tomuş, că renunţă 
la teren, şi învăţătorul 
poate face ce vrea cu el. 
Dincolo de intenţii, cre
dem că într-un stat de 
drept trebuie să primeze 
legalitatea. Iar în cazul 
grădinii şcolii primare de 
Ia Brotunâ — actele de 
proprietate! Dreptul ce
lui în... drept I

DIN COLŢUL RINGULUI
(Urmare din pag. I) vă, liderul sindical din tâ-I şi pe dl prefect

— --- '■...... ............... • Valea Jiului se apropie .Georgei Răican şi pe dl
marele minerilor sindi- şi de box. El şi-a ex- deputat Ioan Diniş. E
calişti din Valea Jiului, primat chiar opţiunea de bine. Dar nu-1 văd pe
Miron Cozma, s-a aflat la a organiza o gală de box dl Costel Alic, pre-
gala de box profesio- profesionist în Valea Jiu. şedinţele Consiliului Ju-
nist din Hunedoara, în lui, bineînţeles cu spri- deţean. Să lipsească toc- 
preajma familiei lui Mihai jinul acestui mare cam- mai d-lui, fost sportiv ?!“. 
Leu. Se pare că, In- pion şi patriot care este’ După pauza de Ia ju- 
cheind capitolul „greve", Mihai Leu. Căci spon- mătatea galei, acelaşi: 
Miron Cozma a trecut la SOT1 mai găseşti, dar un ^  venit şi dl Alic. Dar 
domeniul sport După Leu... mai greu. a piecat jji Răican. Şi-or
ce s-a remarcat In teni- fi predat In mod spor-
sul cu piciorul, având OFICIALITĂŢILE... tiv ştafeta, ori se ade
la activ şi câteva me- REPRIZE vereşte că nu pot sta
ciuri internaţionale la a- La începutul galei, amândoi In aceeaşi bar. 
ceastă disciplină şpSŢtL cineva remarca: „O, ia- că?t“. 'Poate.-

Captură ta Patiţia 
municipiului Deva

Luni, 6 februarie a.c., la 
sediul Poliţiei municipiu
lui Deva, am participat la 
o „întrevedere" cu un 
individ oe a dat multă 
bătaie de cap poliţiştilor 
deveni. Spunem acest 
lucru, întrucât, intr-o pe
rioadă relativ scurtă, cel 
care purta cătuşe la mâini 
a reuşit sâ spargă vreo 
20 de autoturisme (cam 
atâtea îşi aduce aminte 
deocamdată). Mai exact, 
este vorba de- perioada 
octombrie trecut fe
bruarie 1995.

Cine este însă acest nou 
client al poliţiei? Se nu
meşte Kalman Attila-Beîa, 
din Deva, trece pe 21 de 
ani şi altă ocupaţie nu 
prea a avut.

în general îi plăcea să 
lucreze singur, unealta 
•de bază fiind o şurubel
niţă, cu care forţa por
tierele, ori spărgea gea
murile de Ia maşini. Apoi, 
slăbiciunea lui erau radîo. 
casetofoanele, aparatura 
electronică, în general. 
Azi aşa, mâine tot aţa... 
Din dialogul cur Kalman, 
am reţinut în esenţă ur
mătoarele : •  Prima ma

şină pe care a spart-o a 
fost din curiozitate. a La 
început i-a' fost mai greu, 
apoi s-a obişnuit, a Nu 

exact ce i se va în- 
pla, dar se aşteaptă 

la câţiva ani de puşcărie. 
•  După părerea.lui, exis
tă o şansă reală de a fi 
recuperat de societate.

Evident, cercetările con
tinuă, dar latele evaluări 
ale pagubelor pricinuite de 
Attila Kalman s-au fă
cut. Ele-sunt de multe 
milioane de lei, atât pa
gube, cât şi distrugeri.

Deşi îi plăcea să „mun
cească" singur, „afaceri
le" aveau nevoie şi de a- 
sociaţL în această treabă 
i-a găsit pe Iulian Das- 
călu, Cristian Câmpeanu, 
Iuliu Horvat, Ludovic Kaş- 
ler şi Ştefan Tisan. Poate 
ar trebui să zăbovim pu
ţin cu gândul la faptul că 
Iulian ş! Iuliu sunt elevi! 
Preţul pe cari îl primea 
pentru un radiocasetofon 
furat era între 10 #00 şi 
40 000 de lei. Ce părere 
au oare cei păpibi#?

V. NEAGU

O parte din aparatura furată de Kalman din 
antoturismele sparte.

Foto PA VEL LAZA
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6,30 Ştiri •  Seriale • 
Desene animate; 10,05 Se. 
rial •  Kojak; 11,00 Fru. 
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,30 
Duelul familiilor (cs);
13,30 Springfield Story 
(s); 14,15 California Clan 
(s); 15,10 Pasiunea ei e
crima (s); 17,00 Hans
Meiser talkshow; 18,00
Jeopardy (cs); 18,30 In
tre noi (s); 19,00 Frumos 
şi bogat (s); 20,10 Ex
ploziv — magazin ; 20,40 
Vremuri bune, vremuri 
rele ; 21,15 Stăpânul ffla. 
reelor (melodramă SUA, 
1990); IM  Ştiri •  Show 
nocturn; 2,30 Kojak (s/ 
r).

CANALE 5
J OI ,

9 FEBRUARIE 
7,30 Ştiri ; 10,00 Show

ul lui M. Costanzo (r); 
12,45 Forum (mag.); 14,00 
TG5 — Ştiri; 1425 Co
tidiene; 1440 Beautiful 
(s); 15,05 Complot în
familie (show); 16,20 A. 
genţia matrimonială — 
magazin; 17,00 Desene
animate; 18,00 Super,
samuraiul (s); 18,25 De.
sene animate; 19,00 O.K. 
Preţul e corect (cs); 
20,00 .Roata norocului 
(cs); 21,00 TG 5 -*• Ştiri; 
21,40 Roata de aur (show); 
23*45 Casă, dulce casă 
(show); 0,15 Show.uI lui 
M. Costanzo; 2,30 Co
tidiene (r); 2*45 Circulă
zvonul (r); 3,36 Nu doar 
moda (magazin).

J OI ,
9 FEBRUARIE

6,30 Brunch TV_1 (mag. 
TV); 10,15 Vecinii (s); 
10,45 Rrunch TV.2 (mag. 
TV); 13,00 Loving (s); 
13,30 Soarele Californiei 
(s); 14,25 Falcon Crest 
(s); 15,55 Tânărul India, 
na Jones (s.a.>; 16,55 Mac 
Gyyer (s.a.); 18,00 Să ris
căm f (cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,00 Ştiri 
— Sport; 20,30 Roata
norocului (cs); 21,15 Co. 
misarul Rex (s.p.): „Tare 
trageţi în Rex î"; 22,15 
Schreinemakers In di
rect (magazin incomod); 
1,00 Themroc (co., Fran. 
ţa* 1972); 3.00 Re
luări.

N B C
J OI ,

9 FEBRUARIE 
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 8,00 Ştiri ITN ;
9.30 Poveştile zilei (ma
gazin); 10,00 Super shop;
11.00 Roata banilor —
piaţa europ.; 12,00 Bu
letin bursier ; 13,30 Ştiri 
NBC ; 15,30 Roata bani
lor (rep.); 19,00 Azi —
reportaje (d); 12,30 Via
ţa noastră (em. ecot);
21.30 Magazin NBC; 23,00
Ştiri ITN; 23,30 Show
ul serii, cu Jay Leno; 
0,30 Real Personal; 1,00 
Buletin • bursier; 420
Oferta pieţei ; 2M Timp 
egal, cu Mary Matalin;
2.30 Show-ttl serii, cu Jay 
Leno; 3,30 Viaţa noastră 
— emisiune ecologică;
4.00 ftivera în direct.

EUROSPORT
J OI ,

9 FEBRUARIE 
9,30 Ski • C.M. — Sier. 

ra Nevada. Slalom pentru 
combinată (r); 10,00 Ski 
• C.M. Sierra Nevada. 
Slalom uriaş, feminin — 
1 (d); 11,30 Ski artistic O 
Altenmarkt; 12,30 Ski

o Sărituri — Liliehammer; 
14,30 Fotbal • Supercii- 
pa Europei • A.C. Mi. 
Ian — Arsenal (reluare);
16.00 Eurofun • Mag. 
distractiv; 17,00 Tenis o 
Magazin ATP; 17,30 Te
nis o Turneul ATP ■— 
Dubai (direct); 20,30 Ştiri;
21.00 Atletism • Con
cursul IAAF Indoor de 
la Madrid (direct); 23,00 
Ski •  C.M, —Sierra Ne
vada. Slalom ţtrîaş fe
minin; 1,00 Golf.

» FEBRUAR»

P

7,00 TVM •  Tele. 
.matinal; 8,30 La pri. 
ma oră; 9,15 Film
serial •  Suta Barba, 
ra k); 10,08 Actuali, 
tăţi; 10,05 Limbi străi
ne ; 11,05 Serial (r) •  
Aur şi noroi; 12,45 De. 
sene animate; 1408 
Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi •  Est Meridian; 
15,05 TVR Cluj-N. •  
Panoramic ; 16,00 Ac. 
tualităţi; 16,10 Di
vertisment internaţio. 
nai; 17,00 Milenium; 
18,25 Desene animate; 
18,50 Tragerea Loto 
5/40 şi Multiplă Ex
pres; 19,00 Medicina 
pentru toţi; 19,30 Se. 
rial •  Pata şl băieţii;
26.00 Actualităţi • 

Meteo •  Sport; 20,45 
Serial •  Om bogat, 
om sărac (cp. 15);
22.00 Studioul - econo
mic; - 2455 Simporina; _ 
23*40 Actualităţi; 24,00 
Seriale de neuitat.

TVR 2
7,00 La prima oră

•  Desene animate •  
Dedicaţii muzicale: ( ] J  
Ora de muzică; KUt 

America muzicală; !ÎJO
Desene animate; I%00 

Caleidoscop; 1330 Cam. 
pionatele Mondiale de 
Ski alpin; 1 4 3 0  Ma
gazin social; 1 3 ,9 0  

Limbi străine (r); BMW 
Desene animate; 1430 
Serial •  Fiicele doctă*, 
rultti; 17,00 Ceaiul de 
Ia ora 5 •  Invitatul 
emisiunii; poetul A- 
drian Păuncscu; 19,00 
Emisiune în timbn 
germană; 20,00 Ac
tualităţi; 21,00 TVM
•  Mesager; 21,30 For
mula 3 (cs); 22,00 Cine. 
matografui de artă •  
Intre noi doi (Franţa- 
Canada, l9?9);

m w /x r m

9,00! Desene ani. 
mate (r); 9,30 Film se
rial (r) •  Trăieşte^)
visul; 1410 Chestiu
nea zilei ţr); 1 2 ,1 0  Sta. 
ruri pentru totdea
una (r); 18,60 Desene 
animate; 18,30 Film 
documentar; 19,00 Pri
mul pas; 20,00 Seria) 
o Echipa de şoc — ep. 
9; 20,50 Ţara niaţă- 
nui; 21,00 Telejurnal 
(emisiunea de ştiri 
TELE 7 abc din 8 fe
brila rio); 21,30 Serial 
„Vegas" — ep. 51 | 
22*30 Chestiunea zilei; 
23,30 Cartea de citi
re ; 23,35 Cutia nu. 
zicală; 0,10 Video text.

9,00 Teletext; 10,00 
Observator •  Antena 
1; 11,00 Studio des
chis ; 12,00 Film •
„Focul din cămin"; 
16,00 Teletext; 17,00
Observator •  Antena 
4; 18,00 Alternative
O Metafizica în viziu. 
nea ELTA ; 18.30 Fi toi 
o „Momentul adevă
rului"; 20,00 World, 
net •  „Turism şi re
surse".



!

Din cele mai vechi timpuri, biserica a educat 
oamenii in spiritul dragostei faţă de Dumnezeu, în 
dragostea faţă de semenul nostru, în 'dragostea
faţă de patrie şt a respectului faţă de le
ge. Părinţii ţi bunici* noştri ne povestesc cum a» 
fost educaţi ei, de-a lungul timpului, in acest spirit 
al moralei creştine ţi, ca urmare, oamenii erau mai 
apropiaţi, mai binevoitori unul faţă de celălalt, res
pectând cete zece porunci Dumnezeieşti, intre cărei 
credinţa in Dumnezeu, să cinsteşti pe tatăl tău şt pe 
mama ta, să nu mărturiseşti strâmb. împotriva a- 
proapelui tău, să nu furi, să nu ucizi etc. Doamne, 
cât ar fi de bine dacă lucrurile s-ar petrece aşa. în 
viaţa noastră cea de toate zilele} Când bunicii şi pă
rinţii noştri se aşezau ia masă, cel mal vârstnic, de 
obicei tatăl, iţi împreuna mâinile în chip de rugă
ciune şi împreună cu ceilalţi spuneau „Tatăl nostru", 
iar după ce se ridicau de la masă îşi făcea» semnul

sfintei cruci, spunând: „Doamne ţie-ţi mulţumesc că 
mi-ai dat şi m-al săturat”. Era o mulţumire şi un o- 
magiu adus lui Dumnezeu pentru puterea de mun
că şi hrana cea de toate zilele, rezultată din munca 
lor. Şt, de mici, copiii erau învăţaţi să cunoască ru-

Rugăciunea
găciunile care le erau predate la orele de religie în 
şcoală sau pe care te citeau in cărţile de rugăciuni. Bu
nica, ne având posibilitatea să urmeze şcoli şi să ci
tească călii de rugăciuni, I# avea rugăciunea el. Di
mineaţa când se trezea, îngenunchea la marginea pa
tului şi în şoaptă se ruga: „Tine Doamne pe toată 
lumeaj fTine-iaă Doamne şl pe mine.} Dă Doamne

la toată lumeaj Dă-mi Doamne şi mie./Fereşte Doam
ne de râu pe toată lumea,! Fereşte-mă Doamne şi pe 
mine.! Ajută-mă Doamne să-mi pot creşte copiii şi 
nepoţii.j In dragoste faţă de tine”.

Cm cugetare adâncă răzbeşte din rugăciunea bu
nicii. Şi, de multe ori, îmi vine in minte rugăciunea 
ei, care în cuvinte puţine şi simple scot in evidenţă 
un suflet mare, ce pune înainte de toate interesele 
celorlalţi şi la urmă se gândeşte şi la ea. Şi de fapt 
aşa şi este în viaţă. Dacă societatea merge bine şi 
are ce4 trebuie, avem şi noi Intr-o societate cu fii
ca luI Dumnezeu, cu respect fată de lege, cu dragoste 
faţă de semeni şi de patrie, intr-m cuvânt, respecta
rea moralei creştine şl a celor zece porunci şi cu gân
dul la rugăciunea bunicii, cred că viaţa ar fi pentru 
fiecare mai bună.

bamona m. NOVACEANU,
Sin ta ndrei

nostru romft- 
fiind dintru tocepu- 

tur* creştin « trăit şi va trăi 
de-a pururi sub harul izbă
vitor şi mântuitor ai Cre
dinţei in Dumnezeu, una 
din «ele mai frumoase po
doabe ale sufletului, care 
l-a dat curaj şi încredere 
că nu e singur, ci are în
totdeauna de partea sa a- 
jutorul şi : binecuvântarea 
Celui de Sus. Peste vea
curi, furtuni şi viscole nă
prasnice am indurat când 
cei de alte neamuri au 

, purces la cotropire, mâ
naţi de setea nepotolită 
după acapararea bogăţiilor 
CU care bunul Dumnezeu 
a binecuvântat acest ţinut 
de basm şi de legendă. 
■Nimic însă nu ne-a. putut 

cobiţi, nimeni nu ne-a 
putut încătuşa pentru că 
unirea, dârzenia şi mai 
presus de toate credinţa 

. fa Dumnezeu a fost stân- 
. «â de granit în faţa tutu

ror pustiirilor.
, Dacă mergem pe firul 

istoriei observăm că în
totdeauna, ia noi, creşti- 
disniul a însemnat în pri
mul rând unitate spiri
tuală, adică unitate de 
credinţă care a contribuit 
In cel mai înalt grad la 
cimentarea unităţii naţio- 
rude. Am ştiut să fim şi 
$$ rămânem uniţi şi poa
te aceast» a fost secretul 
dăinuirii noastre la aceas
tă răscruce de vânturi a 
Europei. Românii au sim
ţit, în acelaşi timp,, che
marea Bisericii şi a Cre
dinţei ea pe ua dulce glas 
da mamă. Niciodată acest 
glas n-a Încetat să răsu
na. A Cost glasul istoriei 

stre, glasul bisericii

care ne-a Însoţit In istorie.
Iată foarte pe scurt ro

lul credinţei creştine in 
istorie, In special in ceea 
ce priveşte menţinerea fl 
consolidarea unităţii spi
rituale şi naţionale a nea
mului românesc şi nu este 
puţin acest lucru. Iată pea-

Un popor
dintru

tru ce se cuvine, să păs
trăm cu sfinţenie credin
ţa bisericii noastre orto
doxe, curată, neschimbată 
şi nefalsificată. Şi tot aşa 
să o lăsăm generaţiilor 
viitoare! Dacă puzderia 
de secte de astăzi ar fi 
apărut numai cu 1000 de 
ani în urmă e uşor să ne 
imaginăm ce s-ar fi
de acest popor şi de â- 
ceastă ţară. Astăzi, aici, 
nu mai eram noi, ci alţii. 
Să păstrăm deci această 
unitate de credinţă cu a- 
tfit tnai mult cu cât ea a 
fost cel mai sfânt testa-

Pagină realizată de 
MINEL BODEA

meat pe cane lisus Hris- 
tos, Fiul lui Dumnezeu, 
l-a lăsat omenirii ,ca toţi 
cei ce cred in el sd fia 
una** {Ioan. XVII 21), pen
tru că nu există decât „un 
Domn, o credinţă şi «n 
botez" (Efeseni IV 5).

Trista şi dureroasa rea
litate din lumea creştină 
de astăzi, când există răz
boaie confesionale, când 
există atâta dezbinare In
tre creştini, ne dovedeşte 
că acest testament n-a fost 
nici pe departe respectat. 
Şi acest lucru se datoreşte 
duhului celui rău al întu
nericului «are In ogorul 
semănat cu sămânţa cea 
bună a Cuvântului lui 
Dumnezeu a aruncat zâza
nia şi sămânţa discordiei, 
sfârtecând în Zeci şi sute 
de bucăţi Cămaşă lui 
Hristos-

Jertfa Brâncovenilor ar 
trebui să constituie cel 
mai zguduitor Semnal de 
alarmă pentru toţi cei ee 
falsifică cuvântul iui Dum
nezeu ş) slâbesc unitatea 
spirituală şi naţională a 
neamului. Să rămânem \U- 
niţi în jurul altarului stră
bun şi să păstrăm cu sfin
ţenie întreg tezaurul de 
învăţătură creştină orto
doxă ce corespunde aspi
raţiilor dă mai bine ale 
tuturor creştinilor pentru 
tt cflrtfribui fa chip real 
la creşterea unei lumi mai 
drepte şi a unei vieţi mai 
bune, spre binele nostru 
al tuturor şi spre slava şi 
preamărirea lui Dumnezeu.

Preot
NICOLAE GHEBMAN, 

Parohul Catedralei 
Ortodoxe Dev*

*»iţ0».aa0l'*. .■**.■■#** 'işdtd 4*»«sg*?,»to * i tg*» (ia*

Ţara Zarandului se a- 
seamănă cu o cetate na
turală şl d putem privi 
ca o carte de istorie des
chisă In care frumuseţile 
naturale se îmbină armo
nios ou urmele istorice şi 
de spiritualitate care ates
tă vechimea şi trăirea 
noastră continuă pe aceste 
meleaguri, istoria ne mai 
spune că aces t popor e 
creştin de când e român 
şi e român de când e creş
tin şi învăţătura creştină 
i-a fost hrană sufletească, 
izvor de întărire şi de în
ălţare. Trecând prin vre
muri de istorie, câte bise
rici mari §i frumoase nu 
s-au ridicat din credinţa 
strămoşilor noştri ? Şi Ţa
ra Zarandului nu este lip
sită de astfel de vestigii 
creştine. Ne gândim cu 
pioşenie şi admiraţie la 
ctitoriile voievozilor din 
Crişcior, Ribiţa şi Hălma- 
giu, ce se alătură celor 
mai vechi mărturii ale ar
hitecturii de zid din ţara 
noastră, primului şi celui 
mai numeros grup de pic
turi medievale din câte ni 
s-au păstrat în vestul Ro
mâniei. Tablourile votive, 
ctitoriceşti, ca şi celelalte 
fresce de la Crişcior, Ri
biţa şi Hălmagiu, tălmăcesc 
deosehit de expresiv mo
dul de viaţă, portul şi 
simţirea ctitorilor cnezi şi 
voievozi de ţară, strâns 
legaţi de lumea satelor din 
mijlocul cărora s-au ridi
cat. ' :

Când nedreptatea a de
păşit măsura răbdării, cei 
necăjiţi s-au ridicat la 
luptă. Astfel, mişcarea de 
la 1759 ' — 1760, condusă

de Călugărul Sofronie, de 
la Cioara, întinsă In su
dul Transilvaniei, s-a răs
pândit şi în Zarand, a- 
vând centrul la Hâimagiu. 
Răscoala «te mare răsunet 
de îa 1784, condusă de 
Horia, Cloşca şi Crişan, a 
pornit «lin Zarand. In 
satul C.urechiu dăinuie în-

hrană
sufletească

că biserica de lemn-monu- 
ment istoric, din turla că
reia, în noaptea de 1 spre 
2 noiembrie 1784 răsuna 
dangătul jalnic âl clopo
tului ce ducea peste dea
luri şi Văi ecoul începerii 
marii răzmerite- Preotul' 
Ianăş Cazan din Mestea
căn a făcut rugăciuni pen
tru izbânda răscoalei. Alţi 
preoţi -i s-au alăturat: 
Constantin Turcin din Cfiş- 
cior, Dănilă din Crişcior, 
Avram din Uibăreşti, Ghe- 
orghe «iin Bucureşci ş.a. 
Mulţi dintre preoţii par- 
tteteunţi ia răscoală au 
fost întemniţaţi, anchetaţi, 
maltrataţi sau ucişi. Au

urmat alţi ani grei, când 
nepoţii celor de la 1784 
şi-au unit glasul şi Pro
testul ou al celor adunaţi 
pe Câmpia Libertăţii de 
la Blaj (3/15 mai 1848), 
trecând la acţiune.

în cursul luptelor pe ca
re le-au purtat românii 
sub conducerea lui Avram 
Iancu In Munţii Apuseni 
s-au distins preotul Simion 
Groza, din Rovina, ce îşi 
doarme somnul de veci la 
Ţebea, alături ie „Craiul 
Munţilor** şi de prefectul 
Ioan Buteanu. Mai sunt 
amintiţi ca participanţi la 
luptă şi alţi preoţi din zo
nă: Ioan Oncu. din To- 
meşti, Ioan Faur, din Dum
brava de Sus. Marian Da- 
vid, din Dumbrava de 
Jos, Iov Lupu, ; din 
Crişan, Lazăr Comşă, din 
Ribiţa, Avram Ciocan, din 
Blăjeni-Plai, Aianasie Po- 
povici, din Ribicipara, Ghe- 
orglic Roman, din Grohot.

Nu putem trece cu ve
derea faptei că în anul 
1869, Mitropolitul Andrei 
Şaguna, cu concursul pro- 
topopului losif Başa şi al 
altor distinşi cărturari, au 
pus bazele Gimnaziului 
Ortodox, sUb îndrumarea 
Bisericii Ortodoxe, la Brad. 
Aici s-au remarcat profe
sori distinşi ca; preot dr. 
Pa vel Oprişa, preot pro
topop Nicsîae Mihălţe-.na, 
preot protopop Vasile Da- 
mian ş.a-, care prin mun
ca lor au pregătit nume
roase generaţii de intelec
tuali, recrutaţi îndeosebi 
din satele Munţilor Apu
seni.

Preot IOAN JORZÂ, 
Protopop de Brad

Contribuţia bisericii greco-catolice la Marea Unire
Biserica greco-eatolicâ a avut un rol determinant 

fe procesul de informare, de unire spirituală şi na
ţională a tuturor românilor. înfrăţirea dintre religie 
şi cultură, dintre idealul naţional şi cel spiritual, s-a 
realizat în mod fericit prin apostolatul acestei instituţii 
în cadrul şcolilor pe care le-a înfiinţat şi dezvoltat 
la Blaj, ca Şi prin parohiile greco-catolice din Ardeal.

Ideea unirii românilor transilvăneni cu Ţara Ro
mânească a prins contur după o îndelungată pregă
tire de ia nivelul amvonurilor bisericeşti sau de la 
catedrele acestor şcoli, fiind primele din Transilva
nia. Nicdlae lorga, la Serbările Astrei din 1911, spu
nea: „Blajul cu biserica lui şi prin şcolile lui a do
vedit că însuşirea sa dintâi a fost dragostea dfe neam 
şi învăţătură. Conducătorul luptei de eliberare şl uni
tate naţională, în Transilvania, a fost vreme de două 
secole biserica greco-catolică care, în acelaşi fimp. 
a reuşit să salveze poporul de la calvinizare şi asi
milare austro-ungară“. Tot Nicolae lorga arăta că 
episcopul Petru Pavel Aron a ales, pentru libertatea 
neamului său. calea înceată, dar sigură a şcolii, fina
lizând visurile lui Inocenţiu Micu Klein, prin înfiin
ţarea de şcoli confesionale, acestea constituind loc da 
atracţie pentru capiii doritori de carte din Întreg Am 
dealul, indiferent de confesiune şi etnie, ca şi insti

tuţie de formare a viitorilor preoţi ai satelor din Ar- 
«îeal, care suplineau inclusiv lipsa învăţătorilor.

Episcopia Blajului, cu sacrificii, a înlesnit şcola
rizarea copiilor, îndeosebi a celor nevoiaşi, în mod 
dezinteresat. In aceste şcoli a dominat o atmosferă 
de muncă şi disciplină, de credinţă în Dumnezeu, 
Insufleţindu-li-se dragostea de carte, încălzită şi lu
minată de conştiinţa unui ideal de viaţă, de vocaţia 
pentru misiunea de dascăl-apostol ai neamului. Ge
neraţii de dascăli şi preoţi din sec. al 19-lea s-au 
aplecat cu grijă asupra copiilor neamului, dezlegând 
cu emoţie tainele slovelor pentru emanciparea naţio
nală şi socială. De aici, mai bine de două secole, s-au 
răspândit în întreg Ardealul intelectuali ca Andrei 
Mureşanu, Aron pumnul, August Treboniu Laurian, 
Titu Maîoreseu, Pe timpul păstoririi episcopului Ioan 
Bob, pe lângă şcolile de Învăţători, au luat fiinţă şi 
oele comerciale, de arte şl meserii, pentru băieţi şi 
fete. In această perioadă s-au înfiinţat. şcoli confesio
nale la Ofădeă, Gherla, Beiuş, Năsăud, unde s-a în
văţat în limba română. Este demn de remarcat con
tribuţia preoţilor şi profesorilor, în acelaşi timp, din 
aceste şcoli: Samuii Micu, Gheorghe Şincai, Petru 
Maior ca promotori ai Şcolii Ardelene, subliniind în 
mod răspicat originea noastră latină şi propovăduind

unitatea românilor pe teritoriul străbun. Preocupă
rile- lor în acest sens pentru revendicarea drepturilor 
politice şi sociale au fost scoase fa relief fa Supplex 
Libelus Valâchorum, Acest manifest redă situaţia de 
fapt a populaţiei române din Ardeal, stadiul în care 
se afla din punct, de vedere social şi cultural şi care 
a avut răsunet asupra guvernului austro-ungar. E- 
fectele acestui manifest au fost urmărite «ie o altă 
generaţie de dascăli şi preoţi ca Timotei Cipariu, I.F. 
Neguţiu, A. Bunea, ca şi de personalităţi din Princi
patele Unite, luminaţi la şcoala din apus. In timpul 
episcopului Lemeni» apar noi corifei ai luptei pentru 
unitatea naţională ca S. Bămuţiu, Mureşenii, A. Pum- 
nuL

La marea sărbătoare a Unirii de la Alba lulia, 
a participat şi biserica ortodoxă, prin mitropolitul de 
ia Sibiu — Miron Crîstea, biserică Ce a luptat în co
mun pentru desăvârşirea unităţii naţionale. Actul 
Unirii a consfinţit libertatea pentru toţi locuitorii 
ţării, indiferent de etnie şi confesiune, stipulând ar
monia socială şi unitatea naţională, în cuget şi-n sim
ţiri, în cadrul Regatului României.

Dr. TIBEBIU nRAGOTA
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Dacă bucuriile şi sa
tisfacţiile vin din mun
că, necazurile tot de aici 
se trag —- ne spune dl 
Nicolae Iuga, un price
put, perseverent şi cura
jos întreprinzător In a- 
gricultură. în anul 1990 
a lăsat un serviciu bine 
plătit şi s-a apucat cu 
nădejde de agricultură în 
satUl Lăpuşnic. A început 
cu o bicicletă şi cu pom
pa de stropit în spate 
(vermorel), eu alte unel
te simple, pentru a în
griji culturile de cartofi 
şi de legume. Rezultatele 
fiind încurajatoare, ulte
rior a trecut şi la inves
tiţii productive. Acum 
arc în proprietate patru 
tractoare, trei pluguri, 
grapă cu discuri, semă
nători, maşini de stropit 
şi de plantat cartofi, re- 

i morci şi altele.
) Cu gama de utilaje din 

gospodărie şi cu oameni 
harnici, care nu au pauză 

i în timpul anului V decât 
V atunci când plouă sau 
y ninge, asigură lucrarea 
i în cele mai bune condiţii 
i a unei suprafeţe de 150 
\ de ha, mulţi proprietari 
• de pământ din zonă că

pătând încredere şi soli- 
eitându-1 să le cultive 
pământul, ei primind, în 
funcţie de suprafaţă şi 
de cultură, între 10 şi 30 
la sută din producţia rea
lizată. Lucrările mecani
zate sunt făcute de buni 
meseriaşi şi profesionişti, 
cum este fiul său, tâna- 
rttl Ioan Iuga, mecani
zatorii Sabin Căpătan şi 
Marius Luncan.

Conştient de faptul că 
nu se pot obţine rezul
tatele aşteptate decât 
prin aplicarea corectă a 
tehnologiilor specifice, dl 
Iuga întocmeşte fişe teh-. 
nologiee pe fiecare cul
tură şh ca sprijinul unor

Pornind- de la necazu- - 
ile întâmpinate in anul / 
recut la seceriş, dl Remus 1 
’opa din satul Boholt în- |  
reabă, pe- bună dreptate: f 
:u ce vom:, recolta în acest . / 
in ? Tot el dă- şi răspun- 
iul. du coasa este greu,
;u secera nu mai ţine şi 
itunci nădejdea rămâne

unui agricultor
început de drum cu o bicicletă şi cu o pompă de 

stropit •  Curajul de a face investiţii productive • 
Fără pasiune şi ştiinţă nu poţi realiza nimic •  Nu 
este deloc uşor să lucrezi 150 ha cu forţe proprii •  
Seminţele hotărăsc recolta •  Se vorbeşte mult, dar 
promisiunile nu sunt onorate •  Creditele cu dobândă 
subvenţionată să vină când este nevoie de ele I

specialişti, buni colabora
tori, inclusiv de la Insti
tutul pentru Cultura Car
tofului din Braşov, de 
unde a procurat şi să
mânţa, urmăreşte aplica
rea corectă şi în perioa
dele optime a lucrărilor 
agricole. Ca urmare, în 
anul trecut a obţinut o 
producţie medie de 29000 
kg cartofi la ha, 3500 kg 
grâu şi între 8000 şi 11000 
kg porumb ştiuleţi la ha, 
în raport de hibridul fo
losit şi de gradul de fer
tilitate al pământului. 
Pentru a cunoaşte însu
şirile productive ale su
prafeţelor pe care le lu
crează, precum şi nevoia 
de fertilizare a terenu 
lui în funcţie de cerin
ţele plantelor, dl Iuga a 
apelat la serviciile spe
cialiştilor care i-au fă
cut analiza agrochimică 
a solului. Datorită produc
ţiilor obţinute, într-un 
clasament al producăto
rilor agricoli particulari, 
dl Iuga se situează la 
loc de frunte pe judeţ 
şi chiar pe ţară.

Valorificarea producţiei 
a făcut-o prin ROMCE- 
REAL şi F.N.C., cu care 
colaborează bine, iar cu 
cartofii, din 20 iulie pâ
nă în 10 octombrie 1994, 
a ţinut piaţă Devei, vân 
zarea făcând-o dup i bu
zunarul cumpărătorilor, 
Ia preţuri cuprinse între 
100 şi 500 lei/kg. O bună 
parte din producţia de 
cartofi (80 de tone) a va
lorificat-o la preţuri ac

cesibile, prin diverse con
sumuri colective — Ia 
Spitalul din Zam, Lea
gănul de copii din Hu
nedoara şi o cantină din 
Petroşani,

Referitor la structura 
culturilor pentru, anul 
1995, interlocutorul ne-a 
spus că a însămânţat din 
toamnă 50 de ha cu grâu, 
iar pentru această pri
măvară are prevăzut să 

.cultive 20 de ha cu car
tofi, 70 cu porumb, iar 
restul cu tutun şi alte 
culturi. A renunţat să 
mai cultive orz din cauza 
preţului scăzut, care nu 
acoperă cheltuielile şi nu 
are desfacerea asigurată. 
Interlocutorul consideră 
pe bună dreptate că nu 
este normai ca un kg de 
boabe să fie mai ieftin 
decât un pahar de suc. 
Suiturile din toamnă sunt 
fertilizate, iar de curând 
a mai primit 27 tone în
grăşăminte complexe, pe 
care le va aplica pe ve
getaţie sau înainte de 
semănat. Acum se preo
cupă de procurarea se
minţelor din categorii bi
ologice superioare, ştiind 
că numai aşa poate ob
ţine recolte bune. Neca
zul este însă cu preţuri
le acestora, numai pentru 
cartofi având nevoie de 
36 milioane lei, iar po- 
Tumbul este destul de 
scump, dacă guvernul nu 
se gândeşte cumva să-i 
subvenţioneze pe cultiva
tori. In acest scop este 
nevoie de credite cu do
bândă preferenţială, dar

supărarea este că guver
nanţii şi băncile întârzie 
cu măsurile pentru acor
darea acestora, aşa cum 
s-a întâmplat şi în anul 
trecut. Apoi, este greu 
de înţeles de ce nu surit 
sprijiniţi suficient pro
ducătorii agricoli şi pe 
alte căi. Este vorba, spre 
exemplu, de scumpirea 
exagerată a preţului în
grăşămintelor chimice, de 
plata TVA la seminţe 
(care se include, evident, 
şi în costul producţiei). 
Gu toate acestea, ţăranul 
tace şi suportă, nu se 
gândeşte şi nu are timp 
de greve, cum fac alte 
categorii de salariaţi.

Una din supărările dlui 
Iuga constă şi în faptul 
că nu toţi specialiştii se 
implică suficient în rea
lizarea producţiei agrico
le, uneori aceştia răspun- 
zând doar la solicitările 
exprese ale agricultorilor 
particulari. Tri acelaşi 
timp, prea anevoios se 
împlinesc măsurile ce se 
prezintă la emisiunile ra
dio sau TV de către oa
meni cu funcţii inalteîn , 

ministere, inclusiv cei din j 
cadrul guvernului; T<-ate 
acestea produc derută, 
nedumeriri, şi neîncrede
re in cuvântul lor. .

Convingerea dlui Iuga 
este aceea că numai dacă 
toată lumea s-ar aşeza 
temeinic la muncă, aşa 
cum o fac mulţi agricul
tori, s-ar reuşi să se a- 
sigure mult visatul bel
şug de produse agroali- 
mentare, fără de care nu 
este posibil să se chel
tuiască mai puţin de 60 
la sută din venituri pen
tru alimentaţie, cum se 
întâmplă de câţiva ani 
încoace. Putem oare să 
nu dăm dreptate şi cre
zare celor spuse de dl 
Iuga? .

C a le n d a r u l lu c r ă r ilo r  
p e n tr u  lu n a  fe b r u a r ie
• I  La cultura mare: se continuă fertiliză
rile suplimentare , cu îngrăşăminte chimice; 
transportul în câmp al îngrăşămintelor organi-; 
ce ; asigurarea seminţelor pentru însămânţările 
de primăvară ; controlul stării de vegetaţie a 
semănăturilor de toamnă.

■  In legumicultura: pregătirea răsadniţe
lor în vederea producerii răsadurilor; îngriji
rea culturilor pentru solarii şi a culturilor de 
seră; repicarea în ghivece a răsadurilor; fer
tilizarea grădinilor ; repararea şi verificarea 
instalaţiilor de irigaţii.

■  In pomicultură : efectuarea tăierilor la 
pomi ; fertilizarea livezilor, aprovizionarea sub
stanţelor pentru combaterea bolilor şi dăună
torilor.

■  La mecanizare: repararea şi revizuirea
tractoarelor şi maşinilor agricole; pregătirea 
profesională a celor ce exploatează utilajele 
privind reglajele, mtilajele şi tehnologia col
turilor. ' ' ,

, ■  In zootehnie: urmărirea montelor şi fă- 
tărilor ; efectuarea tratamentelor şi a acţiuni
lor sanitar-veterinare programate.

Oameni frustraţi
«. y •

de drepturi
Dl Nicolae Banciu ne 

scrie cu amar în suflet 
despre unele probleme ră
mase nesoluţionate In sa
tul Cărăstău. In con rast 
cu starea agreabilă a ce
lor 120 de gospodării ale 
locuitorilor saiului, unde 
fiecare proprietar se stră
duieşte ca locuinţa şl gră
dina să arate cât mai bi
ne, se găsesc unele „ves
tigii" istorice rămase pen
tru posteritate după de
cembrie 1989, aşa cum sunt 
ruinele grajdurilor fostei 

- cooperative agricole, care 
arată jalnic în urma de
molării. Comisia de lichi

dare este învinuită că Mi 
mulţumit să vândă, une
ori la preţuri derizorii, Bu
nurile fostei cooperative, 
dar nu a făcut împărţirea 
corectă a sumelor încasata 
Ga urmare, au rămas B 
parte dintre cei îndreptă
ţiţi care nu au primit tâ
rne de câte 3600—16 000 iei 
fiecare. ■ ■ 1

Simţindu-se în rândul 
celor frustraţi de nişte drep
turi ce li se cuvin, dl NJI 
îşi exprimă nădejdea 
se va face lumină în pro
blema adusă în dis 
ca şi în cazul schimb 
peisajului dezagreabil ră
mas după demolări. -

ce

la combine, dar crede că 
nu se va mai întâmpla ca 
în 1994, când acestea n-au 
mers o zi întreagă fără să 
se strice, cauzând mari 
pierderi din recoltă. 

Important este, deci, ca 
proprietarii de pământ să 
aibă lanurile curate de 
buruieni (prin erbicidare), 
iar mecanizatorii să asi
gure reparaţii şi revizii 
de cea mai bună calitate 
la combine şi la toate ce
lelalte utilaje' din dotare.

împlinind asemenea de
ziderate, vor avea de câş
tigat atât agricultorii par
ticulari, cât şi mecaniza
torii. . -  -- * '""O

Răspunzând unor dorin
ţe îndreptăţite ale agri
cultorilor privind asigu
rarea producţiei agricole. 
Societatea de asigurări 
„AGRAS" S.A., prin re
prezentanţele sale din 
judeţe, vine în întâmpi
narea acestei cerinţe de 
protecţie a asiguraţilor 
săi, persoane fizice sau 
juridice. Pentru a-i in
forma pe producătorii a- , 
gricoli asupra modului 
de asigurare, l-am ru
gat pe dl ec. Gheorghe 
Dreghici, reprezentant al 
Societăţii „AGRAS" în 
judeţul nostru, să ne dea 
câteva detalii în legătu
ră'cu această problemă.

Scopul Societăţii „A- 
GRAS“ — ne-a precizat 
interlocutorul — este a- 
cela de a face proteja
rea economică a agricul
torilor — regii autonome, 
Societăţi comerciale, aso
ciaţii agricole sau persoa
ne fizice — prin asigura
rea împotrivă riscului, 
provocat de acţiunea dă
unătoare a factorilor de 
climă, în asigurare cu
prinzând culturile agrico
le, rodul viilor, pomilor 
şi hameiului. Relaţiile 
între societate şi asigu
rat Se stabilesc pe baza 
liberului consimţământ al 
părţilor, precum şi a con
tractului de asigurare.

Factorii naturali de risc 
pentru culturile agricole 
sunt: grindina, îngheţul

târziu de primăvară şi 
timpuriu de toamnă, e- 
fcetele directe ale ploi
lor torenţiale (spălarea 
seminţelor sau a solului 
din jurul plantelor, dis
locarea rădăcinilor, spă
larea polenului şi altele), 
căderea boabelor sau 
fructelor, culcarea plan
telor la pământ fără re
dresare ulterioară,' pră
buşiri sau alunecări de 
terenuri cultivate, incen
dii provocate de descăr
cări electrice etc. Fe lân
gă factorii amintiţi, în 
cazul rodului viilor, po
milor şi hameiului, se 
mai adaugă şi furtuna. 
De menţionat că se des
păgubesc numai pierde
rile cantitative din re
coltă, nu şi cele calita
tive.

Asigurarea se încheie 
oricând în cursul anului. 
Contractele de asigurare 
noi încheiate, după data 
de 25 august, pentru mai 
mulţi ani, sunt scutite 
de plata primelor de a- 
sigurare în primul an, 
dacă nu au existat daune 
pe suprafeţele asigurate. 
Asigurarea anuală se 
stinge o dată cu sfârşi
tul perioadei asigurate

(anul calendaristic), fără 
a mai fi necesară denun
ţarea expresă a contrac
tului. •

Referitor la primele de 
asigurare, important de 
reţinut este că, la asi
gurarea obişnuită, aces
tea se stabilesc în func
ţie de prima tarifară co
respunzătoare culturii a- 
sigurate, de suprafaţa 
asigurată şi de zona geo
grafică. Primele de asi
gurare se pot achita in
tegral sau în rate.

In cadrul condiţiilor 
generale de asigurare, 
sunt stabilite şi obligaţiile 
asiguraţilor în caz de 
daune. Intre altele, se 
prevede că asiguratul tre
buie să ia toate măsu
rile impuse şl posibile 
pentru reducerea sau li
mitarea pagubei, să exe
cute toate lucrările de 
îngrijite pentru dezvol
tarea în continuare a 
plantelor afectate, să fa
că dovadă că până la 
producerea pagubei a în
treţinut culturile Sn bu
ne condiţii, a aplicat re
gulile agrotehnice speci
fice culturii asigurate, 
cuprinse în tehnologii şi 
a luat măsuri de preve

se
Şi
în
că

nire a factorilor de climă 
asiguraţi. în legătură cu 
drepturile asiguraţilor, 
trebuie arătat că, în ca
zul când nu au suferit 
daune, procentul prime
lor de asigurare se redu
ce, asiguraţii putând de
veni şi acţionari ai socie
tăţii de asigurare.

Un capitol aparte 
referă la stabilirea 
piaţa despăgubirilor, 
context, se prevede 
despăgubirea ce se plă
teşte asiguraţilor de că
tre Societatea de asigu
rări „AGRAS“ S.A., în 
cazul daunelor provocate 
ca urmare a acţiunii fac
torilor de risc asiguraţi, 
nu poate depăşi cuantu
mul pagubei şi nici su
ma asigurată. Plata des
păgubirilor cuvenite asi
guraţilor în caz de daune 
se face în două tranşei 
50 la sută cel mai târ
ziu la 60 de zile de la 
data constatării definiti
ve a pagubei şi 50 la su
tă până cel târziu la 31 
ianuarie anul următor. 
Nu se despăgubesc pagu
bele sau partea din ele 
produse din culpa asigu
ratului, ca urmare a ne- 
aplicării la timp şi te 
condiţiile tehnice impuse,

specifice culturii, a lu
crărilor dis întreţinere, 
de protecţie fit osa ni tară 
sau altor acţiuni menite 
să preîntâmpine, reducă 
sau limiteze efectul ne
gativ al factorilor ffo 
risc asiguraţi. • ••••*. -a
" Pentru. Cei interesaţi, 

iată câteva exemple de 
asigurare pentru zona în 
care se încadrează jude
ţul Hunedoara: la cul
tura grâului, nivelul mi
nim al producţiei asigu
rate este de 2300 kg boa- 
be/ha, sumele asigurate 
fiind cuprinse între 300 
şi 500 mii lei/hă, pentru 
care valoarea primei de 
asigurare oscilează între 
24 600 şi 41000 lei/ha. 
Pentru porumb, produc
ţia minimă asigurată es
te de 2800 kg/ha, sume
le asigurate sunt cuprin
se între 250 şi 600 mii 
lei/ha, iar valoarea pri
mei asigurate se situea
ză între 18 750 şi 37 500 
lei/ha. De asemenea, la I 
sfecla de zahăr, nivelul 
minim al producţiei asi
gurate este de 2000 kg/ 
ha, sumele asigurâbile 
sunt cuprinse între 600 
mii lei şi 1200 000, va
loarea primei de asigura
re fiind de 43 200 
86 400 lei/ha.

Alte relaţii şi amănun
te în legătură cu asigu
rarea producţiei agricole, 
puteţi obţine la telefon j 
619522 sau 619097. ţ
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GALERIA VIP M A Y A
Originară din Deva, Ma- 

ya, pe numele său ade
vărat Olivia Rotam, este 
una dintre cele mai cu
noscute dansatoare şi cân
tăreţe de muzică indiană 
din ţara noastră. La vâr
sta de 17 ani, când s-a ho
tărât să devină cântărea
ţă, datorită talentului său, 
a fost ajutată de un pro
fesor ce preda la Bucu
reşti, venit de la Univer
sitatea din New Delhi. 
Acesta i-a procurat casete 
cu muzică indiană şi i-a 
făcut cunoştinţă cu mem
brii ambasadei Indiei la 
Bucureşti. In 1985 a dat 

: mai multe spectacole în 
ţară, alături de o forma.

' ţie de dansatori indieni.
După un an avea să 

primească din partea u- 
nui profesor de la Uni
versitatea din Lucknow o 
bursă de studii în India, 
la una din cele mai bu
ne şcoli şi anume la In
stitutul Indian de Arte 
de la New Delhi, dar o- 
ficialităţile române, de a. 
tunci, nu au fost de acord. 
Totuşi, în 1990, după pa
tru ani de cereri neîntre
rupte din partea Consi
liului pentru relaţii cul
turale, Maya a reuşit "să 
plece pentru a se perfec
ţiona în India. Aici, timp 
de' patru ani, a dat nu
meroase spectacole în ca
re a cântat şi a dansat, 
bucurându-se de un ade
vărat succes.

In ianuarie 1994 a par. 
ticipat la Festivalul In
ternaţional al Studenţilor 
unde a prezentat două 

melodii indiene şi una din 
repertoriul popular româ

nesc. Fiind singura care 
cântă şi dansează în a- 
celaşi timp, ceea ce în 
India se întâmplă foarte 
rar, Maya a obţinut ad
miraţia multor indieni ri
dicând de fiecare dată sa
la in picioare.

De curând, s-a întors 
în ţară unde doreşte să 
scoată un disc şi să des

chidă o şcoală de dans 
indian. Până atunci, va 
fi prezentă pe scenele ro
mâneşti, în diferite spec
tacole, alături de Draga 
Olteanu Matei, Gabriel 
Dorobanţu, Marin Moraru, 
Dan Spătaru.

LILI LAL, 
studentă

Sentimente şi întrebări
Dragostea. întotdeauna 

a valorat cât două vieţi 
a doi oameni. Doi oa
meni, două suflete. Ade
sea ne întrebăm dacă a nu 
iubi este un păcat. Oa
menii au firi diferite. Ni
meni nu poate avea to
tul. Dragostea este ca un 
rău. Gurge, curge, până 
când se revarsă, intr-un 
„salt al trecutului” care 
se închide în cele din 
urmă.

Dumnezeu a creat doi 
oameni : pe Adam şi E- 
va. Am rămas pe pământ 
pentru a crea mai depar
te. Dar totuşi, creăm din

dragoste şi sentimente ? 
Deja toată treaba a de
venit ca o regulă. Fata îşi 
spune: „Trebuie să mă. 
ia cineva ca să nu ră
mân fată bătrână", iar bă
iatul îşi spune : „îmi iau 
una, care să-mi facă de 
toate".

Iată că în ziua de azi 
sentimentele nu prea îşi 
mai au locul lor. Senti
ment e doar un cuvânt 
care face parte din vo
cabularul romanticilor.

Dumnezeu „ne-a creat" 
diferiţi. Răi, urâţi, fru
moşi şi inimoşi. Suntem 
mai multe lumi, ameste.

cate intr-una singură. De 
unde ştim că nu există 
nici un Dumnezeu ? A 
venit cineva să ne spu
nă : „Da, există Dumne
zeu!“. Are dovezi ? Iată 
că nu avem decât senti
mente pentru această di
vinitate. De ce mai mul

te religii ? De ce mai mulţi 
Dumnezei ? De ce mai 
multe lumi şi planete ? 
De ce extraterestri ? De 
ce O.Z.N.-uri ? De ce a. 
tâtea şi nici un răspuns ?

ROXANA MERGEA,
Liceul „Traian", Deva

M U S I O  B O X  BON JOVI (XII)
O dată cu apariţia al

bumului „Keep The Faith", 
revista britanică Rock Po
wer le-a luat un amplu in
terviu, în care fiecare' mem
bru al grupului explica ce 
a făcut in perioada de ab
senţă de pe scena muzica
lă mondială. John Such 
s-a îngrijit de sănătate. Da- 
vid Bryan a lucrat la al
bumul lui Sambora şi a 
compus muzica pentru 
Soundtrack-ul filmului SF 
The Netherworld; Tico Tor- 
res a început să compună 
cu Jon Bon Jovi piese noi, 
intr-un an realizând o ci
fră record de 40 piese noi. 
Jon Bon Jovi a lansat al
bumul solo şi a făcut o 
călătorie cu motocicleta 

.prin America. Această că
lătorie l-a inspirat la rea
lizarea piesei Dry Country. 
Sambora a realizat şi el 
un album solo şi a avut 
un turneu destul de reu
şit în cluburile americane.

In iarna lui ’93, grupul 
întreprinde turnee în clu
buri din New Jersey unde 
a avut un succes extraor
dinar. In 1993 Bon Jovi 
a mai avut trei singles-uri

de top, extrase din album : 
Bed of Roses (ianuarie No 
13 în UK şi No 10 în SUA), 
in These Arms (mai No 9 
în UK) şi I beleieve (iulie 
No 11 in UK). început în 
primăvara lui ’93, turneul 
cu titlul „I’U Sleep, When 
I’m Dead” a debutat in 
Europa, cu Billy Idol şi 
Little Angels (ultima des
coperire a lui Jon).

în mai ’94 apare un alt 
single de top Dry Country 
(No 9 în UK) pentru ca în 
luna noiembrie să apară 
culegerea Gross Road-The 
Best of Bon Jovj, care cu
prinde 15 piese dintre ca
re şi două noutăţi Always 
şi Someday I’U Be Satur- 
day Night. Primul extras 
pe single Always ajunge 
pe locul II în UK şi pe 
patru în SUA. Această cu
legere a staţionat şase săp
tămâni ca No 1 în UK, 
devenind disc de platină, 
iar în SUA a ajuns numai 
pe locul 8, la 6. 11.

La scurt timp după a- 
pariţia culegerii, unul din 
membrii fondatori, Alee 
Jon Such, a anunţat că 
părăseşte grupul, locul său

fiind luat temporar de mu
zicianul de studio Dewey 
Mc Donald. După ce Jon 
Bon Jovi a revenit în to
puri cu piesa Please Come 
Home For Ghristraaş din 
culegerea A verry special 
Ghristmas II, grupul a în
ceput lucrul la un noii al
bum, ce va cuprinde mi
nimum 15 piese şi va .8-- 
părea, probabil, la sfârşitul 
lunii aprilie ’95, sub titlul 
„Balance”. Acest album es
te produs de Peter Coliins, 
un expert britanic care A 
lucrat cu grupurile Queens- 
ryche şi Rush. ’

Pentru acest an, grupul 
Bon Jovi a pregătit o sur
priză fanilor europeni, ei 
intenţionând să concerteze 
pe stadioane împreună cu 
alţi veterani ai hard rock
ului american Van Halei*.' 
Până în prezent au fost 
stabilite trei concerte pe 
stadioane britanice : Lon. 
don, Wembley Stadium (24 
iunie ’95), Gateshead In
ternational Stadium (27 iu
nie) şi Sheffield Don Valley 
Stadium (28 iunie).

HORIA SEBEŞAN

'm m  t . m m  g M  g aam  m amm a mmm a aaam a ^mm a aama a mmm a ^ m  a m m  a m m  a —  a amam a m m  a « ş  a — a m m

O parte din colectivul redacţional al publicaţiei „Tineret Magazin Traian" 
— de la Liceul „Traian" din Deva. Foto: PAVEL LAZA

din pasiune pentru scris. 
Fără a face alte aprecieri, 
care nu sunt decât meri
torii pentru revistă, reali
zatorilor acesteia le-am so
licitat câteva rânduri lega
te de profesia de ziarist şi( 
nu numai:

Larisa Mariş, clasa a 
XH-a: „Mi-ar plăcea să 
urmez ziaristica, dar am 
altă opţiune pentru viitor. 
In numărul următor al re
vistei noastre, voi publica 
o poezie".

Diana Badiu, clasa a

Mihai Petriu : „Ar fi 
frumos să fac. ziaristică în
să optez pentru medicină, 
îmi place mult să scriu".

Milena Ciorobea, clasa 
a XH-a : „Sper să urmez 
jurnalistica. Am scris mai 
multe articole dintre care 
unul şi în „Tineret Ma
gazin Traian" — revista 
noastră din liceu".

Laura Resiga, clasa a 
Kl-a: „Sper ca secţia fi
lologie la care sunt elevă 
în prezent să mă ajute să 
dau la • facultatea de jur-

Mioara Suciu, profesor : 
„Coordonez activitatea co
lectivului de redacţie al 
revistei TMT. Suntem des
chişi spre părerile pe ca
re şi ceilalţi tineri din o- 
raş le au privitor la ceea 
ce s-ar putea publica în 
ziarul nostru. TMT este o 
publicaţie tânără şi se do
reşte a fi o tribună de lan
sare pentru cei care vor 
să slujească scrisul. Toto
dată, suntem deschişi şi 
spre a publica tot ceea ce 
frământă tinerii din ziua

de azi. Recepţionăm şi 
criticile care ni se aduc 
pentru că fiind la început, 
ne dăm seama că este loc 
da mai bine, atât din punctul 
de vedere al conţinutului, 
cât şi al formei ziarului 
nostru. Solicităm în con
tinuare sprijin de la zia
rişti profesionişti, cu sfa
turi şi idei. Mulţumim, în 
final, pentru atenţia pe ca
re ne-a dat-o Ziarul „Cu
vântul . liber" în ceea ce 
priveşte popularizarea în 
oraş a revistei TMT“.

Nora Marin, director 
adj. — Liceul „Traian" 
Deva : „Aş vrea să transmit

un mesaj din partea tu
turor cadrelor didactice de 
la liceul nostru. în primul 
rând salutăm apariţia zia
rului TMT. Pentru noi, 
scoaterea acestei publicaţii 
a fost un vis de ani de zi
le, care s-a materializat a- 
cum, datorită unui entu
ziasm tineresc, a acestor 
copii. Vreau să vă spun 
că pentru noi acest ziar 
reprezintă emoţie, visare, 
raţiune, reprezintă tot ceea 
ce defineşte un tânăr de 
azi. Ii dorim ani mulţi !“.

CORNEL POENA1Î, 
PAVEL LAZA

PARADOX 
Să vrei să mori 
Cu fiece clipă ce trece 

prin tine.
Să vrei să trăieşti 
Cu gândul cu care-ai 

ucis adevărul 
Când ploile toamnei,

iele nebune, 
Aleargă prin câmpuri 

de marmură 
Dăltuitul feţele hâde 

ale babelor 
Din gingăşia tinerelor 

nimfe
Ce s-au scăldat în

lacul de mărgean 
De pe tărâmul celor 

ce se-ncrcd în sine. 
MONA JUŞCA I,

In pragul celei de a 
doua apariţii, revista „Ti
neret Magazin Traian", e- 
ditată de către un grup 
inimos de elevi şi profe
sori de la Liceul „Traian" 
din Deva, reprezintă un u_ 
nivers gazetăresc, izvorât

XII-a : „Să urmez ziaristi- 
a mi-ar plăcea foarte mult, 
dar din păcate am optat 
pentru altă facultate. Mă 
>cup în continuare de scris. 
A fost extraordinar să văd 
primul număr al revistei 
noastre. Am făcut şi co
rectură".

nalistică. îmi placfe foarte 
mult literatura, de aceea 
am sâ încerc să scriu cât 
mai mult pentru Avista 
noastră".

Valeria Doina/
X-a : „ScriSUK/este
dintre pasiunile 
place mult jnma.

le.
işti



■un o ra ş  c a re  

re fu z ă  s ă  m o a ră
Călanul — ca unitate administra- 

tiv-teritorialâ prezintă o particula, 
citate. Este un oraş compus din 
două oraşe net separate intre ele 
şi 13 sate aparţinătoare. Se poate 
cava mai bizar ? Şi totuşi, compo
nentele au un numitor comun. Îşi 
trag „oxigenul" existentei — oricât 
(te şocantă ar fi afirmaţia — de la 
Societatea Comercială „Sidermet" 
S A  De altfel, aşa a fost încă de 
pe vremea când Călanul era doar 
t> comună şi combinatul o măruntă 
uzină care confecţiona aproape meş
teşugăreşte radiatoare din fontă. Co. 
mii de umbră In care a intrat du
pă revoluţie siderurgia românească. 

etichetată ca megalitică, energo- 
- togă, caducă sau pur şi simplu gră

madă de fiare vechi — a cuprins 
Ifi dimensiunile lui şi Călanul. Mulţi 
„£retmi“ — breslaşi ai fontei, oţe
lului şi cocsului — care vedeau în 
«Hcuţul oraş de pe Strei un con
curent la existenţa lor, au început 
să-i cânte prohodul. Şi dacă ar fi 
făcut-o doar aşa ca să moară şi 
capra vecinului, treacă.meargă, dar 
ei- aveau oameni la pupitrul de ia 
Care se strânge robinetul de oxi
gen al investiţiilor. Călanul însă 
refuză să moară- Are rădăcini prea 
adânci în solul siderurgiei româneşti. 
In tradiţie ca s-o facă.

Intre aceste date se mişcă şi con
duce destinele oraşului consiliul lo. 
Cai.

— Care sunt, die primar, Mihai 
Negesc, problemele cele mai strin
gente eu oare se confruntă în pre
zent Călanul, consiliul local şi... pri- 
mărul său ?

— E cam lung răspunsul la a- 
cftastâ întrebare, dar încerc să punc
te*. Cea #a i dureroasă şl mal strin. 
4 Mit&#>roblemă a noastră este fo-

Avem 2360 de persoane te 
unui loc de muncă. Syn* 
In această cifră şi absoL 
Itoeu, sau şcoală profesio, 

sau de facultate, pare nu au 
idei un moment' un -loc de 

Sunt mipdcne, tot aici, Sî 
e, ale căror familii Însumând 

IS3 de membri, nu au pici un fel

de sursă de venit sau, în anumite 
cazuri, doar munca ocazională. A- 
cestor oameni trebuie să li se asi
gure protecţie socială. Cu aceasta 
ajungem la o altă mare durere — 
bugetul. Este vorba de partea lui 
ce se alcătuieşte din impozite şi 
taxe locale, Neputinţa agenţilor e- 
eonomici de a-şi achita obligaţiile 
la bugetul local (noi n-am reuşit s& 
atragem la buget nici 25 la sută 
din aceste surse), fac din buge
tul local unul foarte sărac. v

Tot în legătură eu sărăcia buge
tului este şi gospodărirea oraşului.

— La dumneavoastră salubrizarea, 
spaţiile verzi şi plantate au fost 
privatizate. Nu mai funcţionează a- 
ceastă formă de gestionare a fon
durilor şi de gospodărire a oraşu
lui ?

— Ba funcţionează, şi cu bune re
zultate, dar de gospodărirea oraşu
lui ţin mult mai multe. Am pro
pus Ministerului de Finanţe un fel 
de compensaţie, cu agenţii econo
mici care au obligaţii la bugetul 
local, dar nu şi le pot achita, in 
sensul ca în cadrul acestor obligaţii 
ei Să presteze unele activităţi sau 
să facă unele lucrări necesare ora
şului. N-am găsit la minister ecoul 
dorit, la propunerea noastră.

— In ce mod se mai pune Ia Că- 
lan problema locuinţelor, die pri
mar ? .'V.-

— Deocâmdată nu aş spune că 
există la noi în oraş oameni care 
nu au un acoperiş deasupra capu
lui. Problema locuinţei se pune ca 
o opţiune pentru locuinţa indivi
duală. In aeest scop s-au stabilit lo
turi pentru locuinţe individuale —- 
10 in Strei şi 2 la Crişeni.

Acestea fiind zise despre proble- 
ţnele spinoase ale oraşului, să a- 
runcăm o privire asupra ,a ceea ce 
a hotărât bt anul 1994 consiliul 
tocai. |n  şedinţele sale ordinare, 
consiliul a hotărât In problema ba. 
getului local şi de câte ori a tort 
nevoie -.m- rggţifiearea Iui. .pin pă- 
cale, rectificări se produc atonei 
când conadiul judeţean mai acor
dă cu destinaţie bine determinată

unele subvenţii. Puţinătatea centri- T 
buţiei locale la bugetul local nu 
face necesare rectificări determina
te de aceste surse. A mai hotărât 
în privinţa cuantumului impozite
lor şi taxelor locale, in baza Legii 
27/1994, a concesionării de terenuri 
pentru construcţii de locuinţe sau 
de garaje, Încadrarea pe zone a te
renurilor, |n vederea impozitării, 
stabilirea taxelor de păşunat, pro. 
tecţia mediului.

Vreo notă de specific local In 
probleme in care a hotărât anul 
trecut consiliul na se Întrevede, 
deşi ne gândim că, daţ fiind pro
centul mare de şomeri in rândul 
populaţiei active, „parlamentul” lo
cal trebuia să se cupleze mai bine 
pe direcţia încurajării iniţiativei 
particulare, dornică , a dezvolta ac
tivităţi productive sau prestatoare 
de servicii, generatoare de loeuri 
de muncă. Poate o va face consiliul 
local anul acesta.

Tot anul acesta, consiliul local 
este chemat să hotărască ce formă 
organizatorică se va adopta pentru 
activitatea de gospodărie comunală 
şi locativă, actuala formă — regie 
de stat — nemaifiind viabilă în 
conformitate cit legea.

Oraşul are o sursă proprie de a- 
pă potabilă, captată prin puţuri 
de adâncime. După spusele dlui pri
mar Mihai Negesc şi ale dlui vi- 
ceprimar Florin Şaptelei, debitul a- 
cestei sUrse ar fi suficient pentru 
alimentarea cu apă potabilă a popu
laţiei oraşului. Dar oraşul cumpă
ră această apă de la RAGCL- De
va, prin conducta magistrală Sîntă- 
măria Orlea — Deva, cu consecin
ţele financiare corespunzătoare. Sis
temul de captare prin puţuri este 
dezafectat, nemaiputând servi 
nici măcar ca sursă de siguranţă 
pentru oraş în cazul deselor avarii 
pe conducta magistrală.

Au prin Urmare la ce-şi cupla 
energiile şi iniţiativa în acest an 
preelectoral cei 18 consilieri care 
alcătuiesc, până la alegerile viitoa
re, consiliul local.
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Scurtă călătorie ; încercaţi să şofaţi atent. Vineri 
este ziua capriciilor şi-i bine să evitaţi conflictele cu 
cei apropiaţi. Week-endul îl petreceţi rezolvând pro
blemele familiei. Din nou gustul pentru afaceri vă 
dă târcoale. V v

TAUR
Piedici în dobândirea unui câştig, dar meritele 

profesionale vă vor fi răsplătite în cele din urmă. 
Călătorie în scopuri de afaceri. Vă va interesa un 
schimb de locuinţă. Posibilitatea unui eveniment ne
plăcut In locuinţă poate interveni din nou.

GEMENI
Neînţelegeri .în chestidhi financiare. Vă veţi a- 

puca Insă de lucru cu entuziasm, veţi evolua bine 
şi In problemele profesionale. Neînţelegeri In familie, 
evitaţi deci schimbul,ostil de păreri.

RAC
Influenţele astrelor întunecă avansarea şi in. 

vestiţiile financiare. Veşti bune vizând o afacere; 
Întâlniri prieteneşti, avantaje materiale. Luni o zi 
favorabilă sănătăţii şi treburilor casnice. Atenţie la 
relaţiile cu partenerul dv. care este hipersensibilizat. 

LEU
Reuşite educaţionale, întâlniri cu prieteni şi cu 

cunoscuţi. Veţi primi importante sume de bani. în 
week-end multe satisfacţii, pentru a Începe săptă
mâna bucurându-vă de libertate. Dispuneţi de ener
gie interioară, aşa că fiţi optimist.

FECIOARA
Veţi călători pentru scurtă vreme, dar şofaţi cu 

Atenţie. Şanse de a face mişcări reuşite în afaceri; 
Tensiunea din atmosferă vă influenţează negativ căs
nicia, relaţiile sentimentale. Progres în afaceri, oco
liţi insă neprietenii. -

■ BALANŢA
Trebuie să rămâneţi diplomat. Veţi fi ajutat să 

vă ref&ceţi material şi financiar, vă veţi achita da- 
toriile. Reuşită în ocupaţia dv; dacă aţi fost bolnav, 
sănătatea se reface. E bine să ocoliţi momentele de 
impulsivitate. • • >.1, >•*:•• . .ue/j.

SCORPION
Piedici % în dobândirea unui câştig, yeţi fi plătit 

totuşi bine pentru merite profesionale. Relaţiile vor 
funcţiona perfect, vă veţi interesa de un schimb de 
locuinţă. în casa dv, poate interveni un eveniment 
neplăcut. Protejaţi-vă !

SĂGETĂTOR , . 
Rezistenţa dv. este la pământ. Inamici ascunşi 

Vă pot strica relaţiile la locul de muncă. Veţi putea 
ţine piept duşmanilor dv. Nu-î exclus să aflaţi o 
taină. Luni, comunicarea cu cei din jur va luă o 
întorsătură pozitivă.

CAPRICORN
Necazurile vă vin de la unul dintre părinţi. Al

tercaţii în familie, partenerul1 de viaţă putând de
veni pe moment inamic. Veţi intra în posesia unei 
sume de bani. Un secret dezvăluit se va întoarce im. 
potriva dv. Relaţii proaste Ia Iodul de muncă.

VĂRSĂTOR
In jurul dv — atmosferă romanţioasă ; veţi cu

noaşte oameni încântători. Bună înţelegere cu par
tenerul, veţi găsi căi noi ele realizare profesională. 
Ziua de marţi vă va aduce profituri băneşti. Aten
ţie, însă, aparenţele înşală.

/ PEŞTI ...
Vă interesează tot ceea ce este legat de casă ori 

de părinţi. Complicaţii cauzate de un drum ori de o 
femeie. Probleme cu sănătatea ; încercaţi să vă vi- 
taminizaţi. Veşti pozitive de la prieteni. •

\

vă
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Consiliul local al comu
nei Ltmcoiu de Jos este 
alcătuit din ti  consilieri, 
dintre care şapte au can. 
filmat în alegeri pe lista 
Partidului Democrat (FSNj, 
doi sunt membri PNJCD, 
unul este liberal, iar unul 
eColog ist. Este eterogenita
tea politică un impediment 
în desfăşurarea activită
ţii ? Nu, nici pomeneală. 
O confirmă şi dna Ileana 
Ciuclan, primarul comunei.

— Culoarea politică a 
consilierilor este diversă, 
dar acest fapt nu afectea
ză buna desfăşurare a con
siliului local. La Luncoiu 
de Jos atât legislativul — 
Consiliul local adică — şi 
primăria — executivul, deci 
— nu facem nici un fel de 
politică în afară de aceea 
a lucrului bine făcut.

— Politica lucrului bine 
făcut. Frumos spus! Dum
neavoastră din ce forma
ţiune politică faceţi parte ?

Din Partidul Demo
crat. Am test in ESN şi 
ara rămas cu P.D.

— Spun unii că PD5R, 
partidul de guvernământ, 
în prezent, face presiuni

acţionează miniparlamentul 
şi miniguvernul «lin Lunco
iu de Jos. Şedinţele — ce 
au Ide o dată pe lună — 
se convoacă cu cinei zile 
înainte, când se comunică

fiecare problemă analizată 
au participat la dezbateri 
— în medie — trei consi
lieri care au oferit soluţii 
pentru diverse domenii 3 - 
le vieţii economico-socîaie

tate sunt de acord cu ho
tărârea propusă.

Interlocutorii noştri au 
fost de acord că la înce
putul actualei legislaturi, 
In şedinţele consiliului se

politică-cea a lucrului bine făcut
asupra primarilor de altă 
culoare politică pentru a 
trece în rândurile sale.

— Nu cred aşa ceva. Mie 
nu mi s-a cerut, nici mă
car nu mi s-a sugerat să 
intru în partidul aflat la 
putere.’

La discuţia ce am avut-o 
cu primarul lua parte şi dl 
Liviu Betea, secretarul con
siliului local. Domnia sa 
ne-a furnizat date concre
te asupra modului cum

şi ordinea de zi. In zilele 
premergătoare şedinţei con
silierilor li se pun la dis
poziţie materialele pentru 
a fi studiate. Prezenţa la 
şedinţă este bună, ia cele 
ce au avut loc amil tre
cut, la nici una n-au fost 
prezenţi mai puţin de opt. 
Lipsa unor consilieri se 
explică prin aceea că toţi 
sunt în activitate, iar unii 
lucrează în schimburi.

In fiecare şedinţă, la

a comuneL S-au adoptat, 
de asemenea, hotărâri im
portante cum şr fi cele re
feritoare la stabilirea im
pozitelor şi taxelor locale, 
taxele de păşunat, acorda
rea de ajutoare materiale, 
licitarea de teren agricol 
ş.a. L-am întrebat pe dl 
Liviu Betea :

— Se discută In şedinţe, 
în contradictoriu ?

— Sigur că da. Dar când 
se votează, marea majori

mai discută şi dezlânat, în 
afara problemelor puse în 
discuţie. Prin grija Consi
liului judeţean fiecare con
silier a intrat In posesia 
Legii administraţiei publice 
locale, Agenda . Consiliului 
local ş.a. pe care le-au stu
diat, înţelegând rostul şi 
rolul ce-1 au In conducerea 
vieţii localităţii.

Executivul, primăria adi
că, acţionează pentru apli

carea hotărârilor consiliu 
lui local, iar la această ac 
tivitate îi atrage şi con 
silieri. Iată doar două e 
xemple1: s-a hotărât reps 
rarea căminului cultura 
din Stejărel. Această acţiu 
ne s-a bucurat de pârtiei 
parea, chiar în calitate d 
organizatori, a dior consi 
lieri Nicolae Faur şi Eu 
gen Oprea. S-a hotărât, d 
asemenea, repararea dru 
mulul în satul Podele. E 
consilier Gheorghe Poena 
a fost sufletul acestei ac 
ţiuai. Astfel de exempl 
ar putea fi «late foarte mu 
te. Dar in finalul aceste 
rânduri vrem să facem 
precizare ce poate ţine k 
de concluzie: consiliul 1< 
cal din Luncoiu de J< 
acţionează ca un minipai 
lament, mai bine zis cui 
ar trebui s-o facă un pai 
lament adevărat.

TRAIAN BONDOR
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S.C. „EUROVENUS" S.B.L. v. 
Caută, pentru Complexul Comercial Deva 

— Sântuhalm, în vederea coordonării şi desfă
şurării unei activităţi comerciale moderne

• tineri şi tinere, dinamici şi perseverenţi, 
dornici de a se realiza prin forţe proprii şi de 
a dobândi succesul pe plan profesional.

Condiţii:
— vârsta maximă 35 ani
— studii superioare (eventual medii)
— adaptabilitate în lucru cu echipa
— aspect fl2ic plăcut
— talentaţi pentru activităţi comerciale
— de preferinţă cu permis de conducere. 
In vederea selecţionării sunt invitaţi la se-

( diul S. C. EUROVENUS din Deva — Sântu- 
> halm, nr. 31A (intersecţia cu Hunedoara), 
fiind rugaţi să aducă şi un curriculum vitae. ^

I

S.C. AGROMICIA S.A.
V E Ţ E L  t

o Anunţă intenţia de majorare a preţului ? 
la produsele lactate şi prestări servicii agrico- ) 
Ie, începând cu data de 9 martie 1995. |

• Vindem viţele de reproducţie la pre- i
ţuri negociabile. ' ■ 1

• Se reia anunţul pentru închirieri de \ 
spaţii libere (Mesteacăn, Lăpuşnic, Mintia). Li-j 
citaţia va avea loi>c in fiecare vineri, la ora 12.

(598?)

CONSILIUL LOCAL DEVA
ORGANIZEAZĂ

!

1 !
Valabilă pentru perioada 1—28 februarie 1995  ̂
S.C. „SCORPION EXIM COMPANY“ S.R.L.

Oferă prin depozitul său en gros, din Hu
nedoara, str. _C-tin Bursan, nr, 1, următoareleţ 
produse alimentare, LA CELE MAI AVANTA- \ 
JOASE PREŢURI! ! ! ţ
•  CITRICE : banane, portocale, grepfruturi, \

lămâi, mandarine. I
•  PRODUSE ALIMENTARE : ulei de floarea- i

soarelui — import — 2 600 lei/I; marga- i
rină — import — 1 300 lei/cutie. j

990 lei/st.
BĂUTURI:
— Bere „Steffel“ „—

„Zipfer" 1 240 lei/st. J
„Schwechater“ 990 lei/st.

— Rom 870 lei/st, (Baia Mare)
— Vodcă 850 lei/st. (Baia Mare)
— Alcool dublu 

rafinat
— Ateneu crema
— Griot brandy
— Lichior arctic
— Luminiţa vanilie
— Rachiu caise 
—- Rachiu fructe
— Rachiu zmeură
— Rom 1/2
—■ Rubin cireşe
— Rubin vişine
—- Rubin zmeură
— Vodcă Condor
Preţurile Includ TVA.
Programul de funcţionare al depozitului: 
Zilnic: 8,00 —17,00.
Duminica —- închis.

1817 lei/st. (Arad) 
2 908 lei/st. (Arad) 
1 090 lei/st. „
1571 lei/st „

.1116 lei/st. „
818 lei/st. „
766 lei/st. „
766 lei/st „.

1121 lei/st. „
1 038 lei/st „
1116 lei/st. „
1116 lei/st .
1163 lei/st „

De Ia 1 ianuarie 1995, s.a deschis la Bucureşti Ii
( Reprezentanţa IjC.SU*. (Investimentos Cotnrfrcio e Tu. j 

rismo de Portugal) pentru România: |

î REPREZENTANŢA COMERCIALĂ j  
. .PORTUGHEZĂ j
! (Secretariat Permanent al Delegaţiei j 
j LC.E.P. Viena) ' j
J WORLD TRADE CENTER BUCHAREST \

(camera 1.29.8) 
ţ Bv. Expoziţiei, 2 j
j tel. 01/312 80 75 fax : 312 76 25 j
* Reprezentanţa stă oricând Ia dispoziţia operate. I 
| rilor economici români, pentru cereri de oferte, pro. I 
, puneri de cooperare şi pentru orice informaţie privind J 
|  piaţa portugheză. (38) |

I

\ I

\ Anunţă deschiderea unui depozit 
I Deva, str. E. Gojdu, nr. 79. (BADPS). 

OFERTĂ SPECIALĂI PENTRU ACTIVITATEA EN GROS 
I Contactaţi-ne la telefoanele : 627109 . 
j 056/190399, Timişoara. (5989)

ţ -  *mmm * mmm jr mmm» mmm *  mmm » «  mmm * mmm * mmm s mmm •  mmmm o mmm * mmm

s
pentru executarea lucrărilor de salubrita-) 

te străzi din municipiul Deva. I
Documentaţia, înscrierile şi relaţiile supli- ţ 

mentare se obţin de Ia Consiliul local Deva, | 
camera 38, telefon 618641. > j

Licitaţia va avea loc la 30 de zile de la ? 
apariţia anunţului (în prima zi lucrătoare), / 
ora 10, Ia sediul Consiliului local Deva, P-ţa ’ 

t Unirii, nr. 4. )

I
Data limită pentru depunerea ofertelor este) 
cu o zi înainte de licitaţie. j

S.C. CARMETAPLAST DEVA S.A .

ROMÂNIA, 27Q0 Deva,
sir. Enmnoil Gojdu, nr. 73
tel. 004 054 027106-, 627107 ' .
telex 72266 fax004054 62&So
hmatikulartRJfjimmimi J  <

VA OFERĂ
SERVICII

• Reparăm pompe de injecţie cu distribuitor rotativ
(operaţiunea include recondiţionarea câpuiui hidraulic 
şi centicubarea) ’ ' .ijî4

• Reparăm pompe de injecţie în linie (operaţiunea 
include înlocuirea elemenţilor cizati cu etemenţi noi sau 
recondiţionaţi, la cerere şi centicubarea)

• Recondiţionăm cap hidraulic

• Recondiţionăm clemenţi de pompă de injecţii

•  Recondiţionăm supape ventile pentru poitir

•  Centicubare pompe de injecţie

• Reparăm perforatoare şi ciocane de abata,

• Executăm la comandă stanţe şi matriţe de orice tip 

» Reparăm construcţii metalice

) I

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
TEL/FAX 611261 614983 

Execută:- orice tip de confecţii metalice 
■ - prelucrări prin aşchiere -X.
<••"*¥ •: .amenajări spaţii- comerciale

\

CONSILIUL LOCAL DEVA
ORGANIZEAZĂ

s

pentru executarea lucrărilor de reparaţii, 
întreţinere şi modernizare străzi din munici
piul Deva.

Documentaţia, înscrierile şi relaţiile supli
mentare se obţin de la Consiliul local Deva, 
camera 36, tel. 612735.

Licitaţia va avea Ioc la 30 de zile de la 
apariţia anunţului (în prima zi lucrătoare), 
la sediul Consiliului local Deva, Piaţa Unirii, 
nr. 4, ora 10.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 
. ctl o zi înaintea organizării licitaţiei.
I  | t __ _________ |_________

I

la i

' j & C. „POUDAVA" SA DEVA 
-j£%‘ Vă oferă, te regim en g r o v ^ g  

eu promptitudine, la preţuri avantajoase 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse;

•  biscuiţi (tetr-o gamă sortimentală
diversă);. ?■ ***.
¥ •  Eugenia • Divertis • Crem cu arp*

de banane, ciocofată, portocal ,̂ 
eăpşun?rc^^:-v - 
X # Stîcksuri;
I <• paste făinoasş;

•  tăifei de casă; 
hârtie ambalaj pentru împachetau

i şi c o m e n z i • z iln ic , ia sediul 
S o c ie tă ţii, strada 22 Decembrie, n r. 257, 
t» telefoanele; 054/Ş20712 şi 621750} 
tex; 621159.

S.C. IMCOMEX S.R.L
H . 2*E . XI * f  “

prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 
str. N. Bălcescu, ,nr. II, telefon 64 74 96 :

► TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORlON. 
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu şi fără. lele text)

I TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti 
I FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Gâesti 
I ARAGAZE — Satu-Mare 
I MAŞINI DE SPĂLAT — Cugir
> COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie
I ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni- 

ce: filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii ara
gaz etc.
La toate produsele se acordă

GARANŢIE între 1 - 3  ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI ( 

Produsele se vând sl cu

PLATA IN RATE
pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hu

nedoara.

II IMPORTANT -  Se reduce
■ I  . .  A . A i
■  ■ CU 7 ,o

Pentro Cumpărătorii ce achiziţionează produse 
cu PLATA IN BATE, în perioada 20 ianuarie — < 
martie 1995. ■■ f

n SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI, 
PRIN CASA DE AMANET.

I

i ih
Ih
Ie
Ie
Ih
Ik
I

Cel mai mare 
distribuitor 
en gros din 

ţară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOT AIA IMPORT VEST. 

VÂ OFERĂ:
•  Baloţi nesortaţi: 350—400 kg
•  Sortimente de iarnă : saci de 10 kg ţ
•  pungi de colectare originale, nesortate : i 

5—15 kg.
Cantitatea minimă de vânzare 100 kg. 
Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memorandu

mului, nr. 1.
Telefon/fax: «64/194030, 116486 (luni,

vineri : 8—16).
Orar depozit: satul Vlaha, între luni — 

sâmbătă, 9—16.
________ ____
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CUVÂNTUL LIBER "I,
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VANZAR1- 

j®’ CUMPĂRĂRI

p '0  Vând mobilă cameră 
iiă  (veche). Tel. 618209, 

gupă ora 16. (6135/36)
f  Vând apartament trei 

* camere, Gojdu, parter, bl. 
|D 8/29. Telefon 616272.

(6142)
•  Vând apartament două 

eamere decomandate, zonă 
Centrală, Deva, bdul Dece. 
bal, bl. C, ap. 71, sc. B.

(6158)
•  Vând casă în Ciopeia 

Haţeg, grădină, anexe, tel. 
056/340725, seara. (6157)

•  Vând garsonieră bdul 
N. Bălcescu, bl. 29 B, sc.

_B, etaj 4, ap. 37. Tel. 01/ 
'6315331, după ora 18.

(6151)
•  Vindem sită plană 

(nouă), cu patru pasaje. 
Telefon <>33204, seara.

(6175)
•  Vând apartament 2 

camere. bloc cărămidă, 
Gojdu, telefon 069/445138.

(6194)
•  Vând remorcă auto

(5 tone), sat Banpotoc, nr. 
34. (6169)

•  Vând casă Simeria.
Informaţii — Simeria, Ioan 
Slavici, 13. (6167)

•  Vând apartament 3 
camere, central, cuier hol 
covor persan. Tel. 620095, 
preţ avantajos.

(6166)
•  Vând casă cu încăl

zire centrală şi dependin
ţe, str. Toamnei, nr. 3, 
tel. 616332 sau 621459.

(6164)
•  Vând casă (gaze, de

pendinţe), Deva, str. Victor 
Babes, nr. 4 A.

(6159)
•  Vând apartament 2 

; camere, central, etaj I, în
Deva, telefon 056/182610,

(6184)
• Cumpăr talon Opel 

Kadett 1,2 S, model 1981. 
Telefon 621375, Deva.

(6173)
•  Vând apartament 2 ca

mere, decomandate, ultra-
- central, etaj 4, multiple îm

bunătăţiri (faianţă baie şi 
bucătărie, gresie, balcon 
inchis). Caut asociat (în
chiriez) spaţiu en gros, 
peste 100 mp (local public).

I: Brad — Mesteacăn, Com
plex ABC, telefon 612798,

(6191)
•  Vâncl apartament 2 

camere. Tel. 625149, 618218.
(6185)

• DEPOZIT EN GliOS, 
str. Depozitelor, nr. 17, 
Deva. - Vinde : ulei sticle 
1/2, Oradea; margarină; 
zahăr ; orez, griş; deter.

- genţi; pesmet; alte pro-' 
, duse alimentare. Zilnic o-

rele 8—17. Vând moară 
grâu. Informaţii telefon 
059/122211. (6189)

•  COOPERATIVA DE 
CONSUM ŞOIMUŞ, jude. 
ţul Hunedoara, organizea
ză licitaţie publică pentru 
Vânzarea unui chioşc a- 
limentaţie publică, cu 
anexe, la data de 15. II. 
1995, ora 10, în satul 
Ghişeădaga. Ofertele şi 
informaţii la sediul Coo
perativei de consum Şoi- 
muş, telefon 668260. De 
asemenea, cooperativa de 
consum Şoimuş angajea
ză gestionar pentru bu
fetul din - satul Ormindea.

(6162)
• Vând teren intravi

lan, cu certificat de pro
prietate, 1,2 ha. Orăşth, 
(Sumuştău), tel. 641098.

(5428)
•  Vând mobilă dormi- . 

tor, nouă, ambalată, preţ

convenabil. Orăştie, teL 
641522/ între orele 8—15.

. . . . . . .  . ... (5429)
•  Vând difuzoare Rusia,

noi, orgă Yamaha şi Seq- 
venţer. Telefon 641607, 
Orăştie.........  (5430)

•  Vând Opel Record 20 
E, înmatriculat, aparat 
mărit foto Krakus şi ca
meră video VHS, Brauer, 
preţuri convenabile. Tel. 
054/641834.

(5431)
•  Vând urgent garso

nieră, confort I, Micro 3, 
telefon 723438.

(6551)
•  Vând talon Dacia

1300, preţ negociabil. Tel. 
722010. (6562)

•  Vând apartament 2 
camere, strada Bucegi, 
bloc K3, ap. 22.

(6558)
MM* *  *  mm m  m trnmm *  m >  t  «h m  •  m

•  Societatea Agri
colă 3 — Călan vinde 
la licitaţie întreg pa
trimoniu. Licitaţia va 
avea loc în data de 
15 februarie 1995.

(6553)
mmm rn MM • mm * mmm* • m^m * m

o Facultatea de ingine
rie din Hunedoara, cu 
sediul în Hunedoara, str. 
Revoluţiei, nr. 5, orga
nizează licitaţie publică, 
în data de 27 februarie 

" 1995, pentru închirierea 
unui spaţiu cu suprafaţa 
de 80 mp, pentru activi
tăţi industriale, cu profil 
metalurgic. Relaţii su
plimentare la tel. 711919, 
712538, 714046.

(6559)
•  Vând Dacia 1310, an

fabricaţie 1993, 5 mili
oane, si dubă Opel, 1,25, 
3 500 000, negociabil. 714050.

((5562)

PIERDERI

• Doamna care a găsit
o verighetă în faţa chioş
cului de pe str. Mineru
lui este rugată să sune 
la G2747D. Ofer recompen
să. (6193)

• Picfrdut acte ,de 
societate: autorizaţie 
de funcţionare, întă. 
ritor autorizaţie, cer-, 
tificat de înregistrare la 
camera de comerţ, cod 
fiscal, cazier judi
ciar, cerere de înre. 
gistrâre de la camera 
de comerţ, două pla
nuri de la sistemati - 
zare, memoriu teh
nic în trei file. Toate 
actele au fost Înveli
te în ziar. Actele au 
fost pierdute de' la 
piaţa Deva până în’. 
Micro 15, în ziua de 
6 februarie. Găsitorul' 
este rugat să sune la 
numărul de telefon 
629934 şi va primi 
recompensă. (6190)

DIVERSE
•  S.G. Madoro Prest

SRE anunţă majorarea ta
rifelor la măciniş, din 
10 martie 1995. (6175)

•  S.G. Leconfex SUB 
Păuliş anunţă inten
ţia de majorare a pre
ţului la producţie, da
torită majorării ma
teriei prime. (6181)

•  Familie tânără ne
oferim să întreţinem 1—2 
persoane în etate. Tele
fon 613330. (6182)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) a- 
partament două camere,

Tg. Mureş, cu Deva. Re
laţii la telefon 624173.

(6183)

ÎNCHIRIERI

•  Gaut pentru în
chiriat (perioadă lun
gă) casă, 3—4 camere, 
telefon, apă, gaz. Tel. 
613029, orele 16—22.

(6322)

•  Inginer ALGATEL 
caut pentru închirie
re garsonieră sau a- 
partament complet 
mobilate. Tel. 626099.

(6172)

•  Caut să închiriez
spaţiu ultracentral în 
Hunedoara, Orăştie, 
Haţeg, Petroşani pen
tru activitate de bi
rou (Safi). Informa
ţii telefon 611564, o- 
rele 9—17. (6188)

m m m  m *mmr * mmm  *  m m » •  < mm •  mmm

•  Caut de închiriat 
garsonieră, ofertă pe ter
men lung. Tel. 715841.

(6561)

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C. BENO-OIL S.R.L.
Deva angajează operator 
calculatoare; condiţii: stu
dii superioare, având cu
noştinţe de contabilitate. 
Telefon 625608. (605488)

•  Efectuez transport
marfă cu camion izoterm 
Volvo de 10 tone. Tel. 
621058. (6137)

•  S.C. EL GRECO Dana 
Reisen SRL organizează 
excursii săptămânal în 
Polonia, cu plecare în 
fiecare luni din Arad. 
înscrieri şi informaţii su
plimentare — Hunjdoan, 
telefon 713802.

(853?)
•  S.C. Cernafruct S. A.

Hunedoara, cu sediul în 
Hunedoara, str. Carpaţi, 
nr. 92, organizează con
curs în data de 23 fe
bruarie 1995, ora 10, la 
sediul societăţii, pentru 
ocuparea următoarelor pos
turi vacante: consilier 
juridic; contabil şef; doi 
vânzători pentru maga
zinele situate în Hune
doara; un vânzător pen
tru magazinul situat în 
Călan; un şofer posesor 
de permis categoriile B, 
G, D, E. Ofertele (cereri
le) se vor depune in scris, 
la biroul personal al so
cietăţii, până la data de 
20 februarie 1995. Rela
ţii suplimentare se obţin 
de la" biroul personal. Ia 
telefon 711296, sau 715482, 
Hunedoara. (6554)

COMEMORĂRI

•  Au trecut şase 
săptămâni de lacrimi 
şi durere de, când, în 
urma unui tragic ac
cident, ne-a părăsit 
iubitul nostru tată, 
socru şi bunic 

ANDREI NEGOŢ1U 
Bunătatea şi chipul. 

drag vor rămâne veş
nic în inima şi gân
dul nostru. Parastasul 
de pomenire va avea 
loc sâmbătă, II fe
bruarie, ora 11, la 
Cimitirul din str. M. 
Eminescu, Deva. Dum
nezeu să-l odihnească!

(6200)

noi, pe drumul fără în
toarcere, cel care a fost 
un bun soţ şi tată, 

NOVAC TEODOR 
Soţia Ţânia şi fiica Mi- 

haela. Lacrimi şt flori pe 
mormântul tău. Dumnezeu 
să-l odihnească 1

(605484)

D E C E S E

* Mulţumim celor care 
au fosţ alături de noi, în 
momentele dureroasei des
părţiri de iubitul nostru 
fiu, soţ, tată, frate, cum
nat, profesor doctor 

NICULAE STANCIOIU 
Fie ca rugăciunile şi 

gândurile pioase ale celor 
ce l-au condus pe ultimul 
său drum, în satul natal, 
să-i aducă odihna şi ali
narea de care nu a avut 
parte în această viaţă. Fa
milia. (605487)

•  Mulţumim tutu
ror celor care au fost 
alături de noi la ma
rea durere pricinuită 
de trecerea fulgeră-• 
toare în nefiinţă a ce
lei care a fost o mi
nunată mamă, soţie, 
soră şi mătuşă

ROZALIA
GHEORGHIŢA

Dumnezeu să-ţi o- 
.dihnească în pace su_ 
fletul nobil. Familia.

(6201)

•  Horea şi Tudorel 
cu familiile, conster
naţi de durere, anunţă 
dispariţia fulgeră
toare • a celei care a 
fost mamă, soacră şi 
bunică
ELVIRA EUGENIA 

FILIP
Incinerarea va avea 

loc în Germania — 
Ludviesburg. >. (6204)

•  Soţul, fiicele, gi
nerii şi rudele apro
piate anunţă dispari
ţia fulgerătoare dintre 
noi a celei care a fost 
o bună soţie şi mamă, 
profesoara

NICOLINA
MIIlAlLA

din Călan. înmormân
tarea va avea loc vi
neri, 10 februarie, ora 
12, în Călan. Nu te 
vom uita niciodată su
flet bun şi ocrotitor. 
Dumnezeu s_o odih
nească în pace ! (6207)

•  Sora Pasat Dorina, 
cumnatul Dumitru şi ne
poţii aduc un ultim oma
giu celei care a fost prof.

NICOLINA MIIlAlLA 
Odihneşte-te în pace su
flet bun. (6207)

•  Cu nemărginită durere 
soţul Traian anunţă tre
cerea în nefiinţă a celei 
care a fost o bună soţie,

ANETA SECAREANU
înmormântarea joi, 9 

februarie 1995, ora 13, la 
cimitirul Popa Şapcă.

(6560)

•  Au trecut 6 săptămâni 
de când a plecat dintre

•  Cu durere în su
flet fiii Secăreanu Oc- 
tavian şi Mircea a- 
nunţă incredibila dis
pariţie din viaţă a ce
lei care a foşt, o ma
mă deosebită,
ANETA SECAREANU 
în vârstă de 62 ani. 
Lacrimi şi flori. pe 
mormântul tău ! Nu te 
vom uita niciodată I 
Familia. * (6566)

•  Cu lacrimi în ochi 
dna Strifler Erica este a- 
lături de familia îndoliată 
la dureroasa despărţire de 
cea care a fost; _ 

ANETA SECAREANU 
îi vom păstra o vie amin
tire. (6566)

m S a l a r i a ţ i i  O f t c I »  
lui poştal I Hunedoara 
sunt alături de dna 
directoare Gărpinişan 
Linica, in , moipentele 
grele cauzate de de
cesul; tatălui său şl 
transmit: familiei sin-/ 
cere condoleanţe.

 ̂ . . . (6565)

ABONAMENTELE  
LA ZIARUL  

„CUVÂNTUL H B E R “
Recenta’ majorare cu 23 la sută a costului hârtiei de 

ziar, însoţită şi de majorarea comisioanelor de că
tre unităţile de difuzare, obligă redacţia ziarului să 
.majoreze costul abonamentului la 1500 lei lunar, plus 
taxele poştale. Abonamentul rămâne calea cea 
tnai avantajoasă de procurare a ziarului. Faţă de 
cumpărarea prin chioşcuri, care ar costa 2100—2200 
lei, în funcţie de numărul de apariţii în luna res. 
pectivă, prin abonament se asigură o economie de 
600—700 Ici. Ca să nu mai vorbim de alte pre. 
ţuri, un litru de lapte, de exemplu, costând la pia. 
ţă între 800—1000 lei.

> Prin abonament, cu 1500 Iei pe lună, primiţi 
ziarul zilnic la domiciliu (marţea, joia şi sâmbătă în 
8 pagini, iar miercurea şi vinerea în 4 pagini, deocam. 
dată).
. Reamintim cititorilor noştri că oficiile poştale şi 

factorii poştali efectuează abonamente la ziarul nostru 
— pentru luna martie —, începând- cu data de 10 
februarie 1995.

I

S.C. POLLDAVA S.A.
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie nr. 257.

Organizează la sediul societăţii, în fiecare 
zi de marţi, ora 10, începând cu data de 
14. II. 1995

pentru vânzare de mijloace fixe (utilaj tipogra
fic), lista acestora putând fi consultată la sediul 
societăţii.

Taxa de participare Ia licitaţie este de 
5000 Iei.

Informaţii suplimentare Ia telefon 621750, 
int. 127 (mecanic şef).

F R E S C 0
• v .  w /m ă m m

prin reprezentanţa Hunedoara
0 dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată; vitrine frigorifice
1  refrigeratoare bere
•  maşini paste făinoase
•  ciocolâtiere
Hunedoara, str. N. Bălcescu, or. 1 Poli

clinica cu plată, et. 3. tel. 054/712832,

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR
DE AFACERI i

Rentabilitate maximă 
Risc minim 

F MOAt
•  certificat de investitor SAFI — comi

sion 4 la sută
•  pensie privată SAFI — comision 1 la

sută
Informaţii la tel./fax 611564 

Adresa : str. M. Eminescu, nr. I 
D E V A
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