
»

Ir>tr_unul din ultimele defunctei URSS, iar că-
imentarii publicate ne păstrul pentru aceste
ătam sceptici in ce p.'i- ţări n-a fost aruncat la
şte primirea ţărilor gunoj. Ba poate că, în

*n urmă propunerii aiperi-
in cane, a fost dat jos din
0 pod şi lustruit, ca să pară
- cât mai-frumos când va
a ajunge să-l arunce din
>, nou pe grumazul acestor-

„străinătăţi apropiate-". 
Cum rămâne însă cu 

promisiunile admiterii ţă
rilor central şi est euro
pene în NATO, fără dis
criminare, fără prejude
căţi, în spiritul deplinei 

în echităţi ? Ne râspuiţde
acelaşi ministru ăl apără- 

S.U.A., William 
care preciza nu

rerii că ţările din 
noastră, foste corn 
vor .intra în suspomenitele 
organizaţii europene la,.,

(Sfântu Aşteaptă.
După ce am fost păcă- 

i liţi cu Parteneriatul pen- 
ţ tru Pace despre care ni 
1 s-a spus că este anteca- 
l mera pătrunderii 
1 NATO, despre care de la 
\ bun început marile pu- rii al 

teri occidentale au ştiut Perry, 
că nu asigură securitatea demult, că multe dintre
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banu, director -general în 
Ministerul Sănătăţii, |6ful 
Poliţiei Sanitare din Ro
mânia, care ne-a răspuns 
in exclusivitate:

—■ Dle doctor» cun} a 
fost-anul 1994 pentru Po
liţia Sanitară din Româ
nia ? '

— Anul 1994 a,fost un 
an. foarte greu, caracterizat 
printr-o serie de eveni
mente epidemiologice cu 
totul deosebite, In special 
datorită evoluţiei holerei 
în lume şi apariţiei focare
lor de pestă înlndia, care 
ne-au impus o multitudine 
de măsuri pentru proteja
rea populaţiei. Noi «mi*

Dialog consemnat dfe 
CORNEL POEMAR -

•  Dacă ar. avea oamenii bani.. « Concurenţa? Nu ne 
sperie •  Comerţul ar merge mai bine dacă oraşul ar fi 
mal bogat • La noi reclamaţiile îşi găsesc rezolvarea •  
lipseşte în cartier un magazin de electrice •  Puţine ma
gazine prezintă marfa sţşa cum o prezentăm noi.

un an cu pro- 
epidcmtologice

lentral şi est euro_ ţările membre ale Parte- 
im fost păcăliţi neriatului pentru ~ Pace 
oară atunci când riu vor face niciodată 
promisf intrarea în parte din NATO. O de- 
*entru stabilirea claraţie cum nu se poate 
or admiterii s-a mai fermă şi clară } 
comisie şi cine Ceea ce'este trist, tnM 

id Îşi Vor mai a- ales pentru România, îl 
le ea. constituie faptul că din
tt, dorind parcă să nrou se vântură ideea ad_ 
a index P^rtene- miterii „pe sprânceană" 
>entru Pace, mi- în această organizaţie, 
apărării al S.U.A. singura care ar garanta 
is crearea unui securitatea ţării. Mai 
;t-Consultativ Per_ precis, se pare că Ro- 
* că formă de co*- mânia nu mai prezintă 
între NATO şi interes pentru securitatea 

ia Rusă Cu alte Americii, iar potrivit Ee- 
s-a propus, după g» 57, cu privire la se-

i noastră, urî'pact curitatea SUA, sunt bo
ilor puteri oeci- minalizate Polonia, Ce-
eu. Rusia. Impo- hia. Slovacia, Ungaria,

ii oare? In nici Ţările ţîâltice Şi eEîâr... 
împotriva vreunei Ucraina. România a fâ- 
-i NATO sau a mas (ca şi Bulgaria) pe 
Mai degrabă este dinafară. Pin nou aproape 
de acea „străină- singuri în faţa colosului 
iropiată" de care din Răsărit, care n-a te» 
a Rusia şi pe care cetat niciodată să viseze

spunea dna Mărioara Pop. 
Avem de toate în magazin. 
Oare ce nu se găseşte la 
noi ? Dar este foarte greu, 
vânzarea merge anevoios, 
de vreme că puterea de 
cumpărare a populaţiei a 
scăzut. Ai noştri (adică 
S.Q. „Mercur Corvînex" 
S.A. — n.n.) se zbat, se 
dup ta ţară să aducă măr
furi ieftine de la diverşi

ESTERA ŞINA

Spre a ne' feri de idei 
preconcepute, de zvonuri 
„după ureche" sad conclu
zii greşite privind comer
ţul în'Hunedoara, In raidul 
pe care l-ara făcut drin 
magazine din Micro V, am 
refraut părările unOr co
mercianţi despre propria 
activitate, ca şi despre co
merţul din cartier ori din
-0»Ş;

Magazinul aUteeiitar- nr. 
IU), de la intersecţia bu
levardelor „TraUm" ca 
„Bucegi". „Am să mă re
fer la magazinul meu —.

•  Rupă ultimele orien. 
VM : ale - Ministerului 
Sfciătâţii. Poliţia Sani
tară va funcţiona sub 
|d d >  prefectului.

Bhnpozionut ce a reunit 
Inspectoratele judeţene de 
{tmiţâe sanitară, arondate 
Oentiului de Medicină 
fatwmttivă Timişoara, or
ganizat recent în Staţiunea 
âHMtftiu-Băi, s-a dovedit, 
prin problematica pusă în 
discuţie, o . acţiune de ex-

(Conlinuare in pag. a 2-a}(Continuare fa pag. a 2-a)

’ -' întrucât problemele care 
•tau în faţa' Pdliţiei Sani
tare te general nu sunt 
dintre cele nud simple în 
actuala etapă, — profitând 
de această ocazie şi de a_ 
mabilitatea interlocutori
lor — ; am adresat câteva 
întrebări ,dl. dr. Petre Cio-

gURÂ 51-TI CUMPERI AkTUk

16 februarie

•  Sf. Mc. Famfil, Va
lentin yl . Cuv. Fiavian;

•  Onomastică, Iuli-
ana;
'  •  1918. Ziua renaşterii 
statului lituanian. Săr
bătoare naţională;
• # 1926. tnfitaţârea
fundaţiei culturale „Re
gele Ferdinand I"; 1 
' '■* Soărele răsare la
ore 7,15 şi apune Ia

*
•  Au trecut 46 de 

zile din an; au mai ră
rită s 319.

j BI NGO S P O R T
|  Vâ invită în fiecare zi, între orele 12—M 
|  dimineaţa, la salonul de bingd din Sala Spor- 
j turilor, să câştigaţi premii de milioane.
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adică Casei de. CopU Baia de 
Criş. (C.P.)

: O INVESTIŢII. Printre impor
tantele teerSrt de UdvegttfţLce te 
are prevăzute 'pentră^ fi ere. 
cutată In acest ăfi R.A.G.L. Pe- 
trilă, se numii  şf 'RnoJtoorea 
rezervorului de avă de 2S60 mc 
pentru un ansamblu de locuinţe 
de 290 apartamente; (S.C.f

o  MODERNIZARE. De căteza 
#le qu început tuerărtie de ex. 
tindere — modernizare a parcării 
#»„ fa* spUiWyt m g tep ii 
Hunedoa rin, şxti rea . «e 
faţa 0 'sg' ae; &ef?ţ lunţptne .H 
S'mfaimă,Î0Î'.eieVa 'ăqje&jd. m  
spaţiu tnuit med amplu pentru

parcarea autoturismelor. Moder- [să se respecte cele stabilite (te 
ntzdria parcării are dr’ept scop comisia locală pentru fond, fun- 
descongestionarea zonei, iar după clar? (N. T.). 
toate probabilităţile, lucrările de 
«menajare a ’ acesteia se vor 
finaliza în timp de două luni-
(c.p.y

0  ÎNCĂRCĂTURA. Dna Aure
lia Forte din satul Cristur are 
o nemulţumire în legătură cu 
faptul că, după ce s-a stabilit o. 
dată amplasamentul şi dreptul 
de proprietate, inmânându-i-se 
şt titlul respectiv, acum apar noi 
„proprietari", care-i împing pe 
cei vechi cu hotarele. Cum se 
poate ieşi pare ăintrJo asemenea 
încurcătură ? Nu este oare firesc

© CONFERINŢE. Azi şi mţţpe, 
la sala mică a Casei de cultură 
din Deva, au loc conferinţele — 
prelegeri de metafizică şi astro
logie susţinute de Asociaţia 
ELTA Universitate, începând cu 
ora 17. Tenia conferinţelor — 
„De la fizică la metafizică". 
(M.B.) ' '

Joi, 16 februarie. Vre 
aşea răraâu#|ealdă pen-Î.zşiea raiuiMţjNTCtuua pe.n- „ 
tai această perioadă. In j 

'  nordul , ţării, cerul se f 
|  va înnoura şi local sunt t 
V posibile ploL In cele- » 
1 lalte regiuni t̂impul se j 
* tnenţîijiê  frurdoş. Tem- ( 
I peraturile minime, dimi- J 
J rieaţa, vor oscilă între f 
■  -rfŢ Şi 4“C,. iar maxi- Â 
^ mele între 6° şi 16*G. ţ

1
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siderăm că eforturile pe 
care" le-am' făcut sunt în
cununate de succes, întru
cât în anul trecut, aşa 
cum figurează -şi în eve
nimentele mondiale ale 
sănătăţii, in România nu 
au fost focare secundare, 
deşi am avut foarte multe 

'cazuri de holeră, cazuri 
care au fost toate din im
port, ir, special din Tur
cia.
; tn al doilea rând, mă
surile deosebite la Aero
portul .Otopeni cât şl în 
porturi ne.au feriţ să a- 
vem probleme atât noi — 
România.. —, dar. şi ţările 
vecine. O altă situaţie deo
sebită cu care am « fost 
confruntaţi în ’94 a fost 
cea de schimbare de ati
tudine, de trecere la noua 
reformă sanitară, în care' 
rolul asigurărilor sociale 
eşte -t u  totul deosebit, din 
<:are;câştigâ atât cetăţeanul 
dar şi medicul, prin faptul 
că este stimulat să depună 
şi activităţi care erau lă
sate Ta o parte. Conform 
noilor reglementări şi ex
perienţelor din cele opt 
judeţe ale ţârii, medicul 
poate sâ ajungă în prezent 
la un câştig de la 300 000 
de lei, bani în mână, pâ
nă la aproape un milion 
de lei, în funcţie de e_ 
fortul suplimentar pe ca
re-! face faţă de populaţia 
pe care şi-o are înscrisă. 
'Aceasta, practic, înseamnă 
ş| Oi economie de piaţă în 
Sensul că cetăţeanul îşi 
alege medicul,1 iar dacă 
medicul nu-şi vede de 
treabă, nu are eapitaţie — 
im are populaţie înscrisă 
e- practic nu primeşte bani. 
Deci, iată ce înseamnă o 
stimulare in funcţie de 
activitate şi banii care 
pot ' să-î revină medieului.

r— Curo apreciaţi buge. 
tul pentru anul 1995, res
pectiv dotarea din cadrul 
Poliţiei Sanitare ?

Pentru acest an am 
făcut o schimbare în urma 
unei analize a activităţii 
din ultimii ani, dar în mod 
deosebit reforma are în 
vedere şi experienţa ţâ- 

> rilor dezvoltate. Am reuşit 
să realizăm pentru medi
cina preventivă un buget

separat în cadrul Ministe
rului Sănătăţii, lucru ce ne 
permite să cântărim exact 
fiecare acţiune pe care o 
facem. Am introdus în pro
iectul de buget câ toate 
veniturile pe cave le rea
lizează inspectoratele de 
poliţie sanitară să nu iflai 
meargă la bugetul staţului, 
ci să rămână ia dispoziţia 
acestora pentru investiţii 
în aparatură, reactivi, vac
cinuri, cât şi pentru-pre
mii în procent de până la 
30 la sută pentru persona
lul care are o activitate 
eficientă’, s \

— Aceste venituri Vi
zează şi amenzile î

— Nu. Amenzile consi
derăm -că trebuie să sfie 
virate la buget. Aşa este 
normal,, altfel s-ar crea 
situaţii deosebite, s-ar crea 
situaţii de abuz din partea 
lucitorilor noştri. Pro
blema este ca - omului 
nostru din Poliţia Saijitară 
să i se creeze cadrul ne
cesar de a presta servicii 
Căţfe p&pulaţie. Şpr© e- 
xemplu : combaterea ' in- 
sertelor, acţiuni de derati
zare, acţiuni de determina
re a diferiţilor factori de 
mediu, acţiuni ce vizeâză 
starea de sănătate — exa
menele pentru SIDA, tu
berculoză ete. —, dar şi 
diveţse documentaţii. Mai 
mult1 decât atât,) întreprin
derea' este obligată să e- 
fectueze controlul scqndîţi- 
ilor de mediu, Aici tre
buie să plecăm de la i- 
dcea că nu trebuie să se 
plătească sporuri pentru 
Condiţii , de^ebite, ci, din 
contră, să se plătească băni 
pentru cOftdiţii bune de 
muncă, deci salariaţii să 
lucreze în condiţii de pro-, 
tejare a sănătăţii, împre
jurare în care oamenilor 
li se prelungeşte starea de 
sănătate. Nivelul de1 teh
nologizare, in perioada ur
mătoare, va fi în , ppliţia 
sanitară şi în funcţie de 
venituri. Ai bani, te dotezi 
mai bine, iar greşelile de
vin din ce în ce mai fnici. 
Noi suntem obligaţi să fa
cem constatări Obiective, 
care să rezolve situaţiile 
prompt pentru populaţie 
cât şi să apărăm un * ce
tăţean dacă este învinuit, 
poate de multe ori. pe ne
drept, . ..........

S U I M  „ U  ZI" A C
Iwiig'"

(Urmare din pag. 1)

furnizori. Cred că ar mer
ge mai bine întregul . co- 
merţ, dacă oraşul ar fi mai 
bogat".

S.C. „Rebeca" S.R.Ii. — 
Consignaţia. Cum nu sunt 
clienţi, tânăra de la tej-‘ 
ghea citeşte un roman. Sunt 
expuse spre vânzare con
fecţii diferite, piese auto, 
cosmeticale, aparatură elec
tronică. -Dialogul se înfi
ripă greu, răspfSnsul în
târzie. „Când sunt salariile 
este vânzare, în rest mai 
puţin", — aflăm in sfârşit 

Magazinul „Electronica-. 
Vitrina. cochetă, design_ul 
exterior atrag. Din relata
rea amplă a dnei Aureliâ 
Go târlea privind activita
tea reprezentanţei S.C. „E- 
lectronica" S.A., Bucureşti 
reţinem esenţialul^ „Pe 
lângă produsele firmei „E- 
lecţronica" mai . primim 
produse ale Ş.C. ' „NEI‘‘ 
S.A.. S.C. „Bucureşti —- Ber
lin International" S.R.L. 
şl S.C. „PIM" Sibiu, cu 
care firma noastră ane în
cheiate •contracte. Oferim 
produsele în garanţie, a- 
vând service-ul nostru. 
Fetele (vânzătoarele 
n.n.) ştju să lucreze îp do
meniu,/au experienţă. Ar- 
tie< ’ele noi ie studiem mai 
întâi, pentru " 4  le putea 
prezenţa şi a da clienţilor 
noştri relaţii". ’

S;Cr „Auroră' Autpcom" 
S F L. — 'magazinul auto- 
nţ°tp. Dţ lonfi Prisăcaru, 
vânzător, aprecia: „Avgm 
o gamă foarte diversificată 
de pie^ apto, pentru j,Da- 
cia“ şi, restrâns, pentru 
„QltCit", plus chimicale 
Şi cosmetice auto.. Observ 
că vânzările sunt ihai slabe 
acum decât în anul trecut 
In unitatea noastră orice 
reelamaţie îşi găseşte re
zolvarea. Lucrăm cu cer
tificate de garanţie, iar 
pentru articolele care sunt 
însoţite dcar de certificat 
dc calitate dăm cumpără
torilor un bon cu ştampilă, 
în baza căruia pot reveni 
în cazul în care nu func
ţionează o piesă. Pregăti
rea noastră o consider Ia 
un nivel mai bun decât 
acceptabil, iar dialogul cu 
persoana din faţa tejghelei

se poartă cu respect şl 
bună cuviinţă, indiferent 
de nivelul acesteia. în ceea 
ce priveşte coirierţul în 
general, îl „văd" mai bine 
pe cel privat, în sensul câ 
mărfurile abundă. Lipseşte 
în cartier un magazin de 
articole electrice. In piaţâ, 
totul este mai bine de când 
s-a modernizat Deranjează 
însă felul de a mătura al 
persoanelor cu această a- 
tribuţie, fiindcă de multe 
ori praful se ridică şi se 
depune pe alimente... Lofc 
de mal bine este oriunde**.

Magazinul ABC — S.G. 
„Fremar Comexim* S.R.L. 
„Aici, Ut noi, ooîeetivulîşi 
dă interesul ca totul A  
meargă foarte bine — spu
nea gestionata Garofiţă 
Poenaru. Aprovizionarea © 
facem hol, de la angrosişti. 
Curăţenia, ordinea, pre
zentarea mărfurilor Tnt*& 
un magazin alimentar © 
consider foarte importantă. 
Sunt Încă unităţi în care 
vânzătorii împachetează. 
carnea fn hârtii pe car© 
făcuseră anumite calcul©,

magazine în care peştele 
este ţinut alături de aii* 
produse care împrumută 
uşor' mirosul specific. Pu
ţine magazine prezintă 
marfa aşa cum 6 prezen
tăm nOL Adică preamba- 
lată, repartizată pe raioane 
strict delimitate, în vitrine 
şi locuri corespunzătoare".

Am mat reţinut că a- 
pariţia paralelismelor în 
comerţ, concurenţa au adus 
schimbări radicale în bine 
ale atitudinii faţă de clienţi 
ori faţă de potenţialii cum
părătorii, că produsele in-' 
dustriale se vând mai ane
voios decât cele alimentare, 
am sesizat în numeroase 
locuri că ordinea, chiar 
spălatul trotuarului şi a 
vitrinelor stradale a in
trat în obişnuit Nu punem 
la îndoială sinceritatea co
mercianţilor cu ©are am 
vorbit., Opinii, alte păreri, 
impresii bune şi mai puţin 
bune, privind activitatea în 
acest important sector al 
vieţii noastre sociale, aş
teptăm şi de la dv, stimaţi 
cititori.

VWWWVVVWWWiVWWW VWVVWVVVVVVWV.V.
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6,30 Seriale, desene, a- 
nimate; 10,05 Kojak (s): 
„Ostatecii"; 11,00 Frumos 
şi bogat (s); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţul e fierbinte (Cs); 
22,30 Duelul familiilor 
(cs): 13,00 Magazinul a- 
miezti; 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 15,10 Pasi
unea ei c crima (s.p.); 
16,00 Ilona Christen talk- 
show; 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,06 Jeopardy! 
(cs); 18,30 Intre nai ls>; 
| | J fQ Frumos şl bogat 
(s/r); 2#,30 Exploziv te
legrafic: 19,45 Ştirile se
rii; 20,10 Exploziv — ma
gazin; 20,40 Vremuri bu. 
ne şi rele (s); 21,15 A- 
ventura K2 (f. Anglia, ’91).

7,30 Ştiri; 10,00 Show
ul lui Maurizio Costauzo
(r) ; 12,45 Forum (mag.);
14.00 TG 5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 24,40 Beautiful
(s) ; 25,05 Complot în fa
milie (show); 26,20 A- 
genţia matrimonială; 17,00 
Da.; 28,00 Super-samura. 
iui (s); 18,25 Da ; 19,00
OK, preţul e cttrect (cs);
20.00 Roata norocului (cs);.
21.00 TG ,5 — ştiri; 21,25
Circulă zvonul (show); 
21,40 Fiica tnahârajahulUi 
(s); 23,45 Casă, dulce
casă (show); 6,25 Show
ul Iul M. Costanzo; 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (*>; 3,30 Nu doar 
moda (mag.); 4,30 Braţ 
de fier (r).

6,30 Brunch — TV 1; 
10,15 Veeinirţs): „Capri. 
cîi“; 10,45 Brunch — TV2;
13.00 Loving (s): „Arma 
uitată"; 13,30 Soarele Ca
liforniei (s); 14*30 Falcon 
Crest (s): „Recviem"; 
1525 Wlute Fang (sui.); 
15,55 Tânărul Indiana 
Jofles (s.a.); „Intre trei— 
nu te%plouă"; 16,55 Mae 
Gyver (s.3.): „Fără milă";
18.00 Să riscăm! (cs);
19.00 Totul sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo ; 26,30 Roata no
rocului (Cs); 21,15 Secto
rul hii VPolf (s.p.); 22,15 
Schreinemakers livc (dia
log); lf)0 Intr-o zi de vi
neri (f.p. Germania/Italia, 
1967); 3,10 MacGyver (s/r).

6,30 Ştiri NBC, cu T«m 
Brokaw; 7,00 La Zi in a- 
faceri; 8,00 Oferta pieţei 
— buletin finan.; 9A0 
Magazinul ştirilor; 11,60 
Roata banilor (rep.); 15,00 
Piaţa americană; 18̂ 30 
Buletin financiar;- 19,00 
Azi — reportaje şi infor- 
maţii) 20,00 Ştiri ITN; 
20,36 Viaţa noastră, cu 
M. Jeffries; 21,66 Enter. 
tainment X Press; 21,30 
Magazinul ştirilor NBC; 
23,00, Ştiri ITN; 23,30 
Show-ul serii, cu Jay Le- 
no; 0,30 Real Personal; 
2,00 Buletin bursier; 120 
Oferta pieţei; 1,30 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Timp 
egăf — talkshow; 2,30 
Show-nl serii ,cu Jay Le_ 
non; 3,30 Viaţa noastră.

EURO SP

9,30 Călărie. Cupa Mon
dială In sărituri de la 
Cânbdţra (rR 10^9 Bia- 
tldn. C.M. de Ia Antholz, 
Italia — 20 km masculin 
(d); 13,00 Ski alpin -Ma
gazin; 14,00 Biatlen CM 
de la Antholz, Italia ~  
15 km feminin (d); 15,30 
Ciclism, „naribo" Classic 
de la MârSetlles (d); 17,00 
Tenis Magâzin ATP; 17,30 
Eurbfun. Magazin distrac
tiv; 18,00 Snowboarding. 
Cupa: Mondială de Ia San 
Candido; 18,30 Biatlon. CM 
— Antholz (rez.); 19,30
Auto Super Stock Căr 
Uacing ’95, Paris — Bercy 
(r); 20,30 Buletin de

,ştiri 1; 21,00 .Arte mar
ţiale; 22,00 Wrestlîng 
World Superstars.
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7,00 TVM— Tele_ 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa v Bar
bara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Aur şi 
noroi (s/r); 12,45 -De
sene animate; 13,10 
1001 audiţii; 14JW Ac
tualităţi; 14,10 TVR 
făşi şi Cluj-Napoca-; 
16,10 Divertisment in
ternaţional; 16,40 SMs 
semnul întrebării; 17,40 
Milenium. Secolul XXI; 
1825 Desene animate; 
28,50 Tragerea LOTO; 
|9,00 Medicina pentru 
toţi; 1920 Făta şi bă
ieţii (sj; 20,00 Actua
lităţi, meteo, >port; 
29 45 Om bogat, « ■  
sărac (s); 21,45. Re
fl crţii rutiere; . ?220 
Studie ul economic; 
22,55 Simpozion; 2$i45 
Actualităţi; 0,05 Fami
lia Palliser â»; *P«

7,06 La Briam ©rife
9,1* Ora de mtoieă;
16.00 Telejurnal UorW- 
net; 1(L30 La capătat 
Pământului (NBC)} 
11,30 D.a.; 12,00 Noi 
Frontiere (r); 12,49 A 
fost odată 1994... (CB); 
1326 Confluenţe (r) I 
14,10 Mag. social; 1528 
Limbi străine <r); 1M6 
D̂ i.î 16,30 Fiicele doc
torului (s,, ep. 52)| 
.17,00 Ceaisd d r la u »  
5. Transmisiune di
rectă de la Ciuţ'&l
19.00 Em. în limba 
germană; 20,00 Convie
ţuiri; 21,00 TVM 1- 
Mesager; 21.30 Formala 
3 (cs); 22,00 Atenţie la 
mironosiţa uşuratică <f. 
RFG, 1970); 23.45 
gol.

-  9,00 Desene animate 
(r); 9,39 FUm seriali 
Trăicşte-ţi visul (r)i 
10,20 Film serial : Ve
cinii (r); 11,10 Chesti
unea zilei (r); 12,19
Staruri pentru toţdea. 
una (r); 18,00 Desene 
animate: Batman; l8,39 
Film documentar: Des
chis pentru afaceri;
19.00 Primul pas (e- 
misiune de Livia PopR
20.00 Film serial; E_ 
chipa de şoc —• ep. 
10; 20,50 Fără ninsă, 
nui; 21,00 Telejumal ţ 
Tele 7 ăbc din 15. 02. 
1995; 21,30 Film seriali 
Vegas — ep. 52; 2229

Mitică; 22,30 Chestiunea 
zilei (emisiune de Car
men Bcndovski); 2320 
Cartea -de citire; 2325 
Cutia muzicală; 0,19 
Videotext.

TV DEVA

9,00 Teletext; 10,00 
Observator — Antena 
1; 11,00 Studio deschis;
12.00 Film artistic; Pe 
neaşteptate; 15,00 Te_ 
Ie text Preţurile ta 
Bursa de Mărfuri Ti
mişoara; 17,00 Obser
vator — Antena Ij
18.00 Film artistic; 
Teroare 1® etajul 40; 
19,40 Worîdnet. ftta 
secretele şampaniei.

\
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Ia viaţa spirituală a 
fieeârui judeţ un rol de. 
seamă II are Centrul df 
Creaţie Populară» care 
are ea obiectiv lundamen. 
tal cunoaşterea, păstrarea 
şi promovarea tradiţiilor 
0* valori r culturii popu- 
laie în contextul dezvol- 

- tării culturii naţional». A- 
eeastâ instituţie constitui» 
banca de dat* şi valori 

'* culturii populare-erea* 
t»ar» a patrimoniului tra
diţional —. şi funeţionea. 
să drept centru ştiinţific 
şi metodologic al activi* 
-taţii de stimulare şi va- 

' torilicare a tradiţiei, şl 
creaţiei jpopuiare in via
ţa culturală, în spiritul 
autenticităţii şi sub sem
nul valorii. Dorind să a- 
profundăm aceste lucruri 
Ue-am adresat dlui prof. 
VAStLE MOLODEŢ, di
rectorul Centrului Jude
ţean al Creaţiei Popula
re — cunoscut om de cul
tură — instrumentist, dl. 
rijor şl folclorist.

— Ce • înseamnă, de 
fapt. cultura populară ? 
Cum influenţează viaţa 
noastră de zi cu zi şi în 
m  măsuri?

— Prin cultură popula
ră se înţelege totalitatea 
operelor artistice create 
sau existente la nivelul 
tuturor locuitorilor dia 
ari» de răspândire a u- 
nel naţiunii creaţii care 
circulă In spaţiu larg şi 
timp îndelungat, fără 
conştiinţa autorului lor. 
influenţa culturii popula
re asupra noastră, a tu- 
tUror, este incalculabilă 
chiar dacă nu ne dăm 
seama concret. Fenome
nul se explică prin faptul 
eft toate manifestările ar
tistice spontane se carac. 
tgrizează prin modalităţi 
de exprimare complexe, 
Intr-un sistem de inter- 
relaţH corelat cu viaţa 
omului, cu viaţa neamu-

' lui, ea celulă fundamen- 
i  tală a societăţii noastre 
|  tradiţional», cu viaţa 

muaitaţilor mai mici sau 
- mal mari, locale sau re. 
gionale. Această influen
ţă Incifrează înţelesuri 

•• profundă privind relaţii- 
* le omului cu lumea în

conjurătoare, cu natura,
; privind mersul normal al 

vieţii sociale şi soluţiilor 
pe care, într-o evoluţie 
de multe ori milenară, 
individul le-a găsit pen- 

. tru a face ca lucrurile 
să reintre pe făgaşul nor
mal, «tunci când rându- 

. iala lumii a fost dintr-o 
pricină sau: alta stricată. 
Cu valenţele, sale tradi
ţionale sau mai noi, spon. 
ta ne sau organizate, cul
tura populară este un ac* 
de comunicare care nu 
poate trece fără să fie 
perceput Intr-o mai mici 
sau mai mare măsură de 
către fiecare individ, ia» 
fiecare percepţie' îşi la

să amprenta asupra sub
conştientului fiecăruia 
dintre noi. Indubitabil I 

— Deşi se află situată 
la confluenţa unor zone 
folclorice extrem de pu- ‘ 
ternlce, Hunedoara a 
primit influenţe, dar şi-a 
consolidat deopotrivă, in 
decursul timpului, vetre 
de spiritualitate care pun 
In valoare o creaţie a-
parte. Prin ce se carac
terizează aceste vetre fol
clorice ?

— Intr-adevăr, judeţul 
Hunedoara este înconju
rat de zone taine contura
te, cu personalitate p 
Rentă pe harta

« tărtfc Nu tre* 
să uităm totuşi că 

pământul ce se întinde 
de 1» Mureş 1» Izvoarele 
Jiului, din Zarand la 
Poiana Ruscâi şi pănă ia 
hotarele ŞuriamtluuL gtră, 
|uit de înălUmito tobi Cî 
ale Retezatului şl Parân
gului, Judeţul Hunedoa
ra «st» vatră zămislirii 
poporului român şi re
prezintă o- unitate armo
nioasă şi distinctă .pe 
harta României. Nu pu
tem eluda influenţa fel. 
dorului bănăţean, a ee-

ce, a atras nun  cvt 
sontura- tori etnofolclorişti 
te preg- din ţară cât şi din 
etnofol- nătate: fa Ua Den

lui bihorean şi a celui 
din Mârginimea Sibiului 
asupra localităţilor din 
zonele de interferenţă, 
pentru că una este îm
părţirea administrativă' a 
teritoriului şi alta am
plasarea vetrelor etnofol- 
dorice. Cu toate astea, 
In decursul timpului, pe 
teritoriul actual ai jude
ţului Hunedoara ş.au cris. 
talizat şi consolidai câ
teva vetre folclorice bi
ne conturate prin speci
ficitate şi autenticitate : 

pâduremi Hunedoarei, Va
lea Mureşului, Ţâra Ha
ţegului cu Valea Straiu
lui, Zona Orâştjei, mo- 
mârlanii Văii Jiului ‘ şi 
Zona Bradului, care au 
şi unele puncte comun» 
(formule ritmice, struc
turi melodice, cadenţe fi
nale), dar au şi elemente 
caracteristice prerii care , 
1» delimitează una de al
ta (costumele populare»o.. 
biceluri şi jocuri popu
lare). Fiecare din aceste 
vetre foldorice hunedorc- 
ne se remarcă prin crea
ţii populare spedfice fo
curilor : doine, balade, 
melodii instrumentale de , 
dans, cântece vdcale de 
dans, <^htece propriu«i.

se, colinde (colindul cu 
duba), jocuri populare 
(pădureneşti, momâriă- 
neşţi, moţeşti, feeîoreştiX 
obiceiuri tradiţionale Uni
ce în ţară (Popelnicul. Iar
ba vântului ş.a.). Trebuie 
să menţionez că zona pă- 
durenilor este considerată 
de specialiştii -în domeniu 
ca una dintre cele mai 
arhaice vetre .folclorice 
din ţară.
Judeţul Hunedoara, prin 

varietatea şi consistenţa 
producţiilor sale folclori
ce, a atras mari cercetă-

.............  atât
străi- •

nătate: familia Densuşie- 
nildtv Ion Pop Retegamd, 
Sabin Drăgoi, Ovidiu 
Blrlea, Emilia Comişel, 
Mihai Pap şa,  precum 
şi Băla Bartăk, John 
Uoyd, Valentine Fouchâ 
etţ^ multe i nestema
tele folclorice hunedore- 
ne găşindu-şi locul în cu. 
legerfie publicate xe poar
tă semnătura acestora. De 
aceea, noi cel de astăzi, 
nu trebuie, n-avem voie, 
să trecem nepăsători pe 

" lângă comorile inestima
bile ale spiritualităţii a- 
cestor plaiuri şi să le ig
norăm valoarea,

— Exact aici vroiam să 
ajungem. Ce acţiuni sânt 
organizate de către insti
tuţia pe care o conduceţi - 
Vizând Consolidarea unor 
obiceiuri şt dafini în sa
te sau care sunt valorifi
cate scenic?

— Pe parcursul anilor 
au fost întreprinse multe 
acţiuni în acest sens. A- 
cum, Centrul judeţean al 
creaţiei populare, cu spri
jinul Inspectoratului pen
tru cultură personal al 
consilierului şef, dnul 
prof. loan Sicoe, avem hi 
vedere o multitudine de 
activităţi menite să pu
nă In valoare'  dătiiSl^i- 
trşdiţiile şi obiceiurile 
hunedorene. Vedeţi dum- 
neavoastră, în ultima vre- * 
riie la sate se povesteşte 
tot mai pdffn, se captă ţ 
tot mai puţi4 m  danşeaăă 
jocuri populare fot mâi 
puţin, coştumele pppula- 
re nu se tnaî poartă f~ 
proape deloc. în schimb, 
se ascultă tot mii mult 
cântece transmis» prin 
mijloacele modem» de 

comunicare (radio, discuri, 
casete) şi se urmăresc 
spectacole . folclorice, 
transmisa de televiziune :

sau prezentate pe scene. 
Aceste producţii folclorL 
ce nu sunt produse ca 
altădată numai pentru ne
cesităţile celor car» le 
execută, ci mai cu sea
mă pentru spectatorii şi 
auditorii din afară. Aceas
tă schimbare I» statutul 
cântecelor, jocurilor, da
tinilor şi obiceiurilor se 
datoreşte, fireşte, muta
ţiilor 9ocio-culturale prin 
Care trec nu numai me
diile urbane, ci şi cele ru
rale, rele eu viaţă fol
clorică tradiţională. In 
aceste condiţii- munca

valul cântecului, dansu
lui şi portului pădure- 
nesc" (Ghelari), „Târgul 
meşterilor populari" (De. 
va). Festivalul „Căluşerul 
transilvănean" (Orăştie), 
„Festivalul obiceiurilor 

hunedorene de iarnă" (De- 
va) ş.a.

Venind din vremuri 
străvechi, având deci o 
istorie lungă, creaţiile 
populare, prin Incifrarea 
unor sensuri, concepţii şi 
rituri, au căpătat nu nu
mai patina strălucitoare a 
vremii» ci şi valori artis-, 
tice inestimabile. Tocmai

Invălitul miresii la Costeşti.

Intrând pe poarta ga zdei, căluşerii din Boiu a- 
duc cu el bucuria unui obicei de iarnă ancestral.

noastră are două laturi 
distincte:

M identificarea fi cer
cetarea tradiţiilor popu- 

. labe şi
a) 2) conservarea şl valo

rificarea acestora. ■ '
V, Pentru realifofoa aces- 
“te» obiective majore, insti. 

tuţia noastră. In afara cu
legerilor de folclor obiş
nuite pe care le intre- 

.prinde în mod curent, in. 
cearcă noi modalităţi, de 
cercetare în primul rând. 
Astfel a fost elaborat un 
chestionar amplu de na
tură socio-culfurălă şi 

^inim îs anta g U p  u- 
nar. directori •’ de remtne ,î 
culturale cu bogate re
surse' folclorice. Scopul 
acestuia este estimarea 
stării adtuale a potenţia- . 
lului folcloric al judeţu. . 
lui în toate ramurile sale 
şi de a descoperi noi co
mori ale spiritualităţii hu- 
nedorene, urmând ca spe*- 
cialiştii noştri, în urma 
semnalelor primite, să se 
deplaseze pentru finali
zarea muncii de cerceta
re şi conservare. De ase. 
menea, în ultimii ani, am 
încercat să realizăm, şi 
credem că am reuşit, ca 
fiecare vatră folclorică să 
aibă anual cel puţin o 
manifestare de prestigiu 
în care să fie cuprinse 
diverse formaţii artistice. 
Iată câteva dintre ele: 
„Comori folclorice" prad) 
pentru grupuri şi tara
furi de muzică populară, 
„Da Izvor de cânt şi dor“ 
(Ghelari) pentru solişti de 
muzică populară, „Festi

acestea trebuie avute cu 
sfinţenie in vedere, ea 
la transpunerea scenică 
să nu fie aici măcar di
minuate. Dimpotrivă i Or, 
tocmai alei este pericolul, 
Nu de puţine ori ne în
tâlnim pe scenele noastre 
cu stilizări neavenite ale, 
autenticului (colinde pre
lucrate grosolan, introdu  ̂
cerea unor elemente -ale 
baletului clasic In dan
surile populare eţc.), În
depărtarea de specificul 
creaţiei populare (trans
formări de structuri me
lodice, schimbări de ca
denţe finale şa.) promo
vate in spectacole fie din 
necunoaştere, fie din do
rinţa de a crea o notă 
de spectaculozitate ţn 
plus. Mă opresc aici cu 
consideraţiile, pentru că 
doresc să dezvolt această 
temă de „kitsch folclo
ric* cu altă ocazie.

— Festivalul folcloric 
internaţional „Sarmîze- 
getusa" este o manifes
tare de prestigiu care o. 
feră posibilitatea afirmă, 
rii folclorului hunedorean 
în context internaţional. 
Ca director al festivalului, 
ce vă propuneţi pentru 
ediţia din acest an ?

— Invitaţiile pentru 
participare "au fost lan
sate pe toate cele cinci 
continente, atât direct, 
prin noi, cât şi prin Se-, 
cretariatul. general al Or
ganizaţiei Internaţionale 
de Folclor (1.0.V,), cu 
sediul ia Modling (Aus
tria). Am primit deja pa
tru Confirmări (deşi ter

menul limită eşte, 15 a- 
prilie 1995) din Peru, Tur
cia, Italia şi Spania. Du
pă previziunile noastre 
(în urma corespondenţe
lor întreţinute cu multe 

Secţii Naţionale ale I.O.V.) 
crede» că vom avea 12 
—14 ansambluri şi gru
puri folclorice din străi
nătate, plus ale noastre. 
Şi asta datorită faptului 
că se va reedita „circui
tul “ din 1993 ai festiva
lurilor internaţionale de 

folclor : 8—13 august „Sar- 
mizegetusa" (Deva, jude
ţul Hunedoara), 15-120 
august Ia Sârvâr (Unga
ria), 22—27 august in Ga. 
rizia (Italia) şt 29 august 
— 3 septembrie la Krems 
(Austria). In acest fel, 

fiecare ansamblu sau grup 
folcloric străin, indiferent 
de pe ce continent vine, 
participă la acest ţfori- 
piu folcloric european 
timp de o lună. In ceea 
ce ne priveşte pe noi, 
vom avea deschiderea 
festivă în 8 august lă 
Deva şi închiderea la 
Costeşti in 13 august 1995, 
Pe parcursul celor şase 
zile, vor ft prezentate 
Spectacole, (in afară de ce
le amintite) în întreg ju
deţul Hunedoara. Sperăm 
ca de data aceasta să pu- 

, tem pătrunde şi în Vaiea 
Jiului. Concomitent cu 
derularea spectacolelor, 
în această ediţie vom în
cerca itinerarea „Târgu
lui meşterilor populari" 
în cât mai multe locali
tăţi. ,

Prin acest festival in
ternaţional de folclor, Sec
ţia Naţională a  LO-V, De
va — România şi-a câş
tigat un" binemeritat pres
tigiu. Ospitalitatea noas
tră. tradiţională, modul 
cum ne-am primit invi
taţii la ediţiile trecute au 
făcut ca la Secretariatul 
general ai I.O.V., precum 
şi în lume, să se vor
bească fot mâi foult şi 
tot mai frumos despre 
„Sarmizegetusa* noastră.

— Credeţi In destinul 
creaţiei populare huţiede. 
rene de a fi In conti
nuare, peste ani, o vatră 
activă de creaţie, de spi
ritualitate românească ?

— N-aş fnal fi Eu, da
că ruaş crede I Nu pen
tru că sunt (efemer) în
tr-o anumită funcţie sau 
pentru că lucrez Ih a- 
cest domeniu. Ci, pentru 
dă e de neconceput exis- 
tenţa unei naţiuni fără 
cultură populară tn ge
neral şi CULTURA tn 
special. Tn ceea ce pri-

- veşte judeţul Hunedoara, 
Ca şi întreaga ţară, ve- 

. trele noastre ' foiciorice 
şi-au dovedit de-a lungul 
timpufoi perenitatea şi 
pu văd cum ar putea să 
nu mai fie active în pro
cesul de creaţie, atâta 
timp cât fiecare palmă 
de pământ musteşte a 
folclor, fiecare izvor su. 
sură „doinind"; fiecare 
frunză care foşneşte „cân
tând" şi fiecare lan- se 
leagănă „dansând". Me
nirea noastră, a tuturor, 
este aceea de a şti să le 
ascultăm, de-a avea plă
cerea să Ie cultivăm şi 
de-a avea puterea să îe 
ocrotim.

Pagină realizată de 
M1NEL RODEA
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SATUL — AZI
Cine doreşte moartea

SATUL — AZ
După ce timp de cinci 

ani s-a dus o politică sis
tematică de decapitalizare, 
distrugere şi demolare a 
Agromecurilor, fără" a crea 
şi pune altceva viabil în 
ioc, pentru a compromite 
total agricultura şi a fa
ce' pe placul celor ce do
resc să ne vadă înfome
taţi şi în postura de pia
ţă de desfacere, deci de 
consumatori ai produselor 
importate, decât în cea de 
producători şi potenţiali 
concurenţi, toată lumea aş
tepta să se întreprindă 
ceva, inclusiv pe calea 
privatizării, pentru ca me
canizarea în agricultură să 
nu fie omorâtă şi îngro
pată definitiv. Este foarte 
adevărat că au apărut, ceea 
ce este bine, mulţi proprie
tari particulari de tractoa
re şi de maşini agricole. 
Dar ei, Unii fiind lipsiţi 
de experienţă, cU greu şe 
descurcă pe .suprafeţele ce 
le-au revenit în proprie
tate.’ în plus, nu dispun 
nici de tqată gama de u- 
tilaje de care eşte. nevoie, 
în special pentru recoltat, 
iar calitatea lucrărilor are 
de suferit ca şi producţia 
agricolă de' altfel.

Ca şi când ar mai fi fost 
necesară încă' -o • lovitură 
dată Agromecurilor, aceas- , 
ta. n_a întârziat să vină. 
Ca urmare, au fost ex- v

cluse de la creditare cele 
fără vocaţie, nici vorbă 
despre acordarea de cre
dite cu dobândă subven
ţionată, eu toate că s-au 
.făcut multe demersuri şi 
promisiuni în acest sens. 
Toate acestea pun sub 
semnul întrebării pregăti
rea, prin reparaţii şi re
vizii, a tractoarelor şi ma
şinilor agricole pentru lu
crările din acest an. Apoi, 
pe lângă „binefacerile" 
H.G. 500 privind reeValua- 

T rea şi, implicit, plata a- 
mortismeritelor, mai vin şi 
alte angarale.

Dnul ing. Axente Gupa, 
directorul Agromec Ilia, ne 
spunea, de pildă, că în tri_ 
mestrul I al acestui an u- 
nitatea trebuie să plăteas
că peste 15 milioane lei 
taxe şi impozite pe tere
nuri şi clădiri, deşi acum 
nu sunt bani pentru re
paraţii şi nici nu există 
vreo, sursă sigură de ve
nituri. -Colac peste pupâ.- 
ză, apare şi asigurarea de 
35 000 pe fiecare tractor. 
Ba, mai mult, o mare be. 
lea cade şi pe capul trac
toriştilor, care, pentru a fi 
despăgubiţi în caz de ac
cidente, trebuie să se a- 
sigure cu câte 75 000 lei • 
fiecare. Viaţa lor este des
tui de grea, dacă ne gân
dim că, efectiv, ci nu lu
crează decât 3—4 luni bu
ne pe .an, nefexlştâod,

multe solicitări, din câş
tigul realizat trebuind să 
trăiască 365 de zile. Dacă 
nu ar avea şi gospodării 
particulare, de unde să le 
vină şi alte resurse alimen
tare, totul ar fi terminat 
în domeniul mecanizării a- 
griculturii. «

De lucru ar. fi suficient 
şi permanent, fie la repara
ţii, fie la câmp. Deşi s-ar 
fi putut face fertilizarea 
fazială a cerealelor însă
mânţate în toamnă, aceas
tă lucrare, în zona ■ Iliei 
nu s-a făcut mecanizat de
cât pe o suprafaţă de 15 
ha, deoarece au lipsit în- 
grăşămintele chimice nece
sare. pentru alte acţiuni, 
să nu uităm că mai' sunt 
disponibile în zonă cin» 
250 de tractoare ale par
ticularilor.

Jri asemenea condiţii şi 
conjuncturi, când baza teh- 
nico-matcrială a Agrome
curilor se prăbuşeşte vă
zând cu ochii, dacă se mai 
tărăgănează piuit - şi pri. , 
yaţizarea se va ajunge în 
situaţia că nu va mai e- 
xista nimic pentru priva
tizare, ceea pe âr fi foar
te trist şi păgubos pentru 
agricultură in ansamblul 
ei.

Pentru a obţine produc
ţii ridicate şi eficiente, la 
cultura grâului, important1 
de ştiut este modul cum 
se face fertilizarea cu în
grăşăminte chimice. Prin 
aplicarea nerâţionalâ ŞVJt-Ş 
îngrăşămintelor, în doze 
mari, în mod unilateral' şi 
neechilibrat, în locul spo. . 
ririlor de producţie .ce se 
aşteaptă se înregistrează e- 
fecte negative şi diminuări 
de producţie. Luând în 
considerare actualele cos» 
turi ridicate ale diţgrăşă- • 
mintelor, acest fapt impune 
ca cheltuielile anuale r. să 
fie bine cântărite. |n acest 
sens trebuie ştiţit că fie- ; 
care kg de îngrăşământ, In- 
câzul dozei optime; asifu- 
ră un spor . de producţie - 
de 5—6 kg pe terenurile 
de luncă şi 4—5 kg pe tei: 
renurile coliriare.; 4 - H - 

In Vederea stabilirii a- 
cestor doSe’ de îngrăşămirt- ’ 
te se porneşteţde’ lă lucft- ' 
rea de cartare agrochimi» 
că care serveşte la cunoaş
terea conţinutului în ele- ' 
merite nutritive sub .formă ' 
accesibili plantelor V aZot,~ 
fosfor, potasiu, PH, struc
turii, textură etc. Datele 
cartării agrochimice, core
late cu rezultatele obţinu- '

Intre multele şi diverse- 
le probleme care || preocu
pă pe locuitorii satelor, se ri
dică şi cea referitoare la 
preţul acestuia, intervenind 
în‘ unele situaţii - şi trân- 
zafeţii -de; yşhzare-cumpâ- 
rare a ̂ unor , suprafeţe. Fi
reşte, In Mpsa Hri«f regigr 
mentă# teş^e;4̂ ecijţe, pre
ţul se stabileşte prin ne
gociere M it  părţile inte- 
reşi«te, hlfat* iţş.considera- 
re ’ eaţ^orif «fa folosinţă 
(în cazul extravilanului), 
gradul de tertiiitate natu
rală, distonţây Accesibilita
tea şi pr^tabilimtea Ja rae-

Un focar de 
dăunători

Muîţi proprietari, d.e pă- 
mâfaişi de primi fructiferi 
surit .îngrijeaţi de . decli
nul prode^f* cfc fructe, 
sesizând faptul că pomii 
de pe tuaipMtâ drumuri
le# BaţicSMftb Şi judeţene, 
care BU pe*» sunt îngri
jiţi gSB» trebuie, au de
venit adevărate focare de 
dăunători periculoşi, cum 
sunt hifantria (omida pă
roasă a dudului) şi flutu
rele cu abdomen auriu. ,

Deoarece Inspectoratul 
judeţean pentru protecţia 
plantelor asigură substan
ţele pentru tratamente, pe 
care le pune la1 dispoziţia 
proprietarilor de drumuri, 
este bine ca aceştia să so
licite aplicarea; lor. In 
primul rând se cere sâ se 
facă curăţarea pomilor de 
omizi şi, îngrijirea lor prin 
tăierile de rigoare, cei vi
novaţi de neaplicarea tra
tamentelor fiind pasibili de 
aplicarea de amenzi. Ca
zuri frecvente de atac de 
dăunători se semnalează în
deosebi pe drumurile Si- 
meria — Orăştie. Şoimuş 
—- Certej şa.’

Pagină realizată de 
N1COLAE TÎRCOB

. canizare şi irigare, posibi
lităţile de ameliorare a 
potenţialului productiv, alţi 
factori care pot influenţa 
randamentul fi producţia.

în această situaţie, dle 
Antonie Petruţ din Câm- 

v puri-SurdUc, nu yă putem .
spune cu exactitate ' cam 

. care ar fi acum preţul e- 
xăct al unui .hectar* de *te- *

> ren situat în lunea Mu
reşului. El poate oscila în
tre câteva zeci şi chiar su.

• te de Ier pe im mp, de
pinzând de zonă, de cere
re şi; ofertă, aşa cum se 
întâmplă în economia de 
piaţă. Peritru a stabili va
loarea de patrimoniu, spre 
exemplu, în anul trecut
.pentru terenurile încadra
te în categoria a III-a de 
fertilitate, preţul a ajuns 
până la 187 lei/mp.

J — întrucât d provizie.
• narea cu substanţe .peri- 
I tru combaterea bolilor,
I dăunătorilor şi buruieni- 
I lor din culturile agricole 
« reprezintă o problemă de 
1 ' mare interes pentru toţi 
! • proprietarii de pământ şi
I locuitorii satelor, vă ru

gam, dle Nicula; să fa-

I ceţi câteva precizări pri
vind modul de procurare 

î a pesticidelor şi erbici.
|  delor.
» — In primul rând, pen.
I tru tratamentul de lamă 
‘ al pomilW, asigurăm gra-
I tuit substanţele pentru 

stropit, în limita acor-
I* dării fondurilor necesare 

de la buget. Până acum 
j s-au,asigurat in totalita- 
I te produsele pentru pri- 
s mul tratament la livezile 
I organizate, urmând ca şi 
J pentru comune, prin ceri.
»- trele agricole şi cele te- 
l ritoriale de protecţie a 
J plantelor, să distribuim 
1 cantităţile aflate în stoc.
J De asemenea, pentru com-. 
I baterea gândactilui ghe

bos la grâu, avem sub-

te 1 la S.G.P.P. Geoagiu în 
cadrul experienţelor de 
câmp cu îngrăşăminte, ne 
permit să facem o serie de 
recomandări ‘ / ..  T

Pe terenurile amplasate 
în luncă, cârtd plantele pre
mergătoare grâftlui au fost 
trifoi sau borceag, porumb, 
grâu, cartof, sfeclă, unde 
nu s-a fertilizat toamnă, 
se folosesc îngrăşăminte 
complexe in -caWtîtâte de 
300 kg/ha substanţă brută 
aplicate în mustul zăpezii, 
completate cu azotat de ă_ 
moniu în faza de formare 
a primului internod* la grâu 
în -doză de 90 kg/ha "după 
trifoi sau borceag,>120 kg/ 
ha după porumb, 135 kg/ 
ha după grâu, 150 kg/ha 
după: cartof şi 165 kg/ha 
diţŞâ; sfeclă: -> ■ - ■ '

In castul’ în care toamna 
s-a' efectuat fertilizarea de 
bază cU'ţngrăşârftinte com
plexe  ̂ în primăvară la 
formarea primului internod 
se 'intervine cu azotat de 
amoriiU în Briză de 120, 
150, 165, 180, T95 kg/ha în 
funcţie • de -premej^toare»; 
le-mai 'sus amintiler ;;

Terenurile situate în zo
na - de: deal; ’ « nefertilizate 
toamna, ţinând cont de â- 
ceeâşi - succesiune de pre.* 
mergătoare, se vor aplica 
340—350 kg/hâ îngrăşămin
te complexe în mustul Ză
pezii urmând ca la forma
rea primului internod*'să 
se suplimenteze Gto azotat 
de amoniu în ddză <te 120, 
150, 165, 180 şi 195 kg/ha.

Când aceste terenuri au 
fost fertilizate din tqam. 
nă cu îngrăşăminte: comple
xe, se intervine In primă-* 
vară cu azotăt dê  amoniu 
în doze de 150, 180,* 195, 
200 şi 225 kg/ha în furie
ri » •  • •  * • » •  * •

ţie de cultura premergă
toare. Fertilizarea chimică 
a culturii grâului cere men
ţinerea unui raport optim 
între cele trei elemente t 
azot, fosfor şi potasiu. Din. 
ţre acestea azotul partici
pă cel mal mult; la creş. 
terea producţiei, dar tre
buie administrat în aşa - 
măsură încât să nu pro
ducă efecte negative pen
tru că: excesul de azot 1- 
nainte de înfrăţirea grâu
lui duce la formarea unei 
mase vegetative bogate' şi 
o înrădăcinare slabă care^ 
favorizează căderea plan. 
telor; dozele de azot tre
buie corectate în primă
vară, mărirfdu-se cu 15— 
20 kg/ha când cultura are 
o densitate mică Şi o în
frăţire slabă şi rediicân- 
dU-se cu aceeaşi cantitate 
când se'prezintă bine dez
voltată ; dozele de azot se 
reduc cu 1,2—1,6 kg N 
peritru fiecare tonă de gu
noi aplicată direct sau la 
planta premergătoare şi se 
majorează cu 7—8 kg N 
pentru fiecare tonă dC res- 
turi vegetale încorporată; 
îri primâvferile - secetoase 
sau cCI precipitaţii abun
dente doza de azot se re
duce; respectiv creştê  că 
5 kg pentru fiecare W  mm 
precipitaţii1 abatere de la 
media zonei. ;

Pentru asigurarea unifor
mităţii aplicării mecariiza- 
te sau manuale, îqgrăşă- 
mintele vor fî mărpnţite şi 
administrate imediat; acor- 
dându.se atenţie jalonării 
peritru maşinile de îtaprăş- 
tiât şi, respectiv, parcelă
rii tarlalei. '  ‘ ‘ ', ........  --

irig: VASÎtE C1MPEANU, 
S.C.P.P. Geoagiu " -

t * .

^  ’ L  . .  .  v w r  .
i 0  V

. . .  ' ■ ■ ■  - .  f i  ■ *

— Baciu din vale a zis că numai ţrec dealul 
şl ajung la cabană—

- — Apăi depinde care deal ţi-a spus si treci— '
Desen de R. TOT

■  Indignat de faptul că 
nu sunt semne pentru.com- 
batfrea dâunâtorildr' lş 
poftii fructiferi din gospo
dăriile personale, care s-au 
iriftUlţit exagerat îşi afec
tează producţia de fructe; 
dl Gheorgbe Duttia din 
Crişcidr se interesează de 
modul cum se pot aplica 
trâtâmentele fiţosanitare, 
deoarece acum nu mâl e- 
xistâ echipe specializate ca
re să efectueze aceste ac

ţiuni. " V . •.. - .
Pentru a rezolv» proble

ma respectivă, este bine 
dle Duma s* luaţi legătu
ra cu specialiştii de la cen
trul agricol local şr cu 
primăria, cazri pot asigura 
procurarea jyatuttă a sub. 
stanţelor, necesare.' Pentru 

aplicarea tratamentului, pu
teţi închiria o pompă de 
stropit .de la Centrul din 
Brad: pentru protecţia plan
telor.

stanţele necesare, care şe 
acordă tot gratuit, ele 
âplicându-şe la desprimă. 
vărare, după controlul 
culturilor şi unde sfe con
stată tarlale infestate.

— Ge ne puteţi spline 
despre asigurarea erbici- 
delor ?

— In judeţul nostru 
produsele se aprovizio
nează de la furnizori prin 
intermediul firmelor au
torizate în acest scop. O 
parte dintre ele se des
fac prin ceptrele de pro
tecţie a plantelor din Ha
ţeg, Orăştie, Deva, llia 
şi Brad. Acum avem în 
stoc Icedin pentru grâu, 
Sare de amină pentru 
grâu şi porumb, precum 
şi Onezin penţru porumb; 
De menţionat că preţurile 
sunt cele din anul trecut, 
deoarece substanţele au 
fost fabricate în condiţii
le practicării preţurilor

vechi. Este bine, deci, ca 
cei interesaţi- să procure 
din timp, substanţele de 
care au nevoie.

Convorbire eu dl ing. 
lOAN NICULA, inspector 
şef al Inspectoratului ju
deţean Hunedoara pentru 
protecţie Plantelor.

— Sum se face trata
mentul seminţelor?

— Este bine cai produ
cătorii agricoli să-şi pro
cure seminţele, gata tra
tate, de Ia unităţile spe
cializate. Gei ce folosesc 
seminţe din gospodăria 
proprie trebuie să se a- 
dreseze la şpecialiştii do 
la centrele agricole şl ce
le de protecţie a plante

lor. Precizez că in luna 
ianuarie a.c. a apărut Or
donanţa nr. 4 a Guvernu
lui, care reglementează 
regimul pesticidelor, cele 
încadrate în grupele; I şi 
II neputftnd fi folosite de 
Către agricultorii particu
lari decât In prezenţa 
specialiştilor, deoarece au 
un grad ridicat de toxi
citate. 4 '

— Peritru combaterea 
dăunătorilor din sol, a- 
veţi substanţe ?

t-  Faţă de solicitări,-în 
special pentru viermele 
sârmă, stocul este minim, 
dar s-au făcut demersuri 
să obţinem şi diferenţa 
de Ia fabricile producă
toare.

— Referitor la erbicide- 
le pentru sfecla de za
hăr şi cartofi, ce ne ptt- 
teţî spune?

— pentru sfeefo de za
hăr erbicideîe se asigură

de către fabrica»? de za
hăr, cu care se încheie 
contractate. Pentru oşr- 
tofi'avem puţine substan
ţe şi spetăm să comple
tăm stocul. In conformi
tate cu Ordinul nr. 42 al 
Ministerului Agriculturii 
şi Alimentaţiei, care se 
menţine în vigoare, ne 
vom preocupa să asigu
răm cantitatea de care es
te nevoie In judeţ.

— Privitor la preţuri,
ce precizări doriţi să fa
ceţi? i*

— Preţurile actuale'de 
vânzare, nemddificate, 
sunt de 4308 lei/litrul la 
Icedin, 7993 lei/litrul ia 
.Sarea de amină şi 9461 
lei/kg la Onezin.

Specialiştii de la inspec
toratul nostru judeţean, 
împreună cu cei de la 
centrele agricole, urmă
resc permanent starea fi- 
tosanitarâ a culturilor şi, 
In raport de constatări, 
intervin cu măsuri >% ope
rative şl eficiente pentru 
combaterea bolilor şi a 
dăunătorilor.
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Cu o voce caldă şi o 
prezenţă scenică plină de 
graţie, Viorela Filip a re
uşit încă de la prima sa 
apariţie în ţaţa publicu
lui să-i „acapareze“ “pe 
toţi cei din sală. ■ Rste o 
fire plină de energie,' op
timistă şi ii place foarte 
mult să ajute oamenii. 
Deşi nu are copii, Vio
rela Filip este veşnic în
conjurată de aceste gin
gaşe fiinţe, pe care le a- 
doră foarte mult.

Pentru Viorela este O- 
plăcere să-şi aducă a- 
minte: de anii copilăriei. . 
şi, mai ales, de faptul- că . 
la vârsta de .3 ani, fiin- ; 
du-i. ruşine, cânta ascun
să după Uşă melodia „De 
la primărie in-suâ". Lan
sarea a- venit, ceva mai ' 
târziu, la 23 de ani; cu 
melodia lui Aurel Giro- *** 
veatiU- ,jO. roză de • soare".> ” 
A urmate ■ Conservatorul 
de muzică şi, paralel cu 
acesta,' . două secţii ale 
Şcolii Populare de Artă 
din Bneuheşti. în prezent,

„Păi, definiţia \ mea 
este Petre Ţuţea romă. 
nul !". -

Nu există nici un alt 
cuvânt care să defineas
că mai bine personali
tatea marelui- gânditor, 
de la a cărui trecere în 
nefiinţă .s-au scurs trei 
ani. j y .

Multora numele Ţu
ţea nu le spune nimic, 
dar cei care l-au cunos
cut ttu-l vor uita nicio
dată. Intâlnindu-1 pe 
Ţuţea se întâlneau pe 
ei înşişi. Veneau la el 
goi, pustii şi plecau, cu 
o bogăţie imensă; viaţă 
lor, până atunci fără 
rost, căpăta un sens. 
Ţuţea le apărea tuturor 
ca o fatalitate izbăvi, 
toare. întemniţat şi con

damnat la muncă sil
nică, în penitenciarele 
din Bucureşti, Jilava,

Ocnele Mari şi Aiud, a- 
juns la apogeul suferin
ţei umane, Ţuţea nu 
şi-a pierdut niciodată

credinţa şi a rămas ro
mân până îrr ultimul 
moment al vieţii sale. A 
fost, se poate, spună, un 
erou al naţiunii româ
ne. A scris puţin, ope
ra sa fiind, cu precă. 
dere, una vorbită, dar 
dacă ar mai exista câ
ţiva români ca Ţuţea,. 
viaţa spirituală a popo
rului român s-ar schim
ba definitiv. Ţuţea a 
fost un fenomen,- care 
a lăsat în urma sa oa
meni fericiţi. Să ne a- - 
minţim, aşadar, de cel 
care a fost şi va rămâ
ne mereu românul Pe
tre Ţuţea.

VALERIA DOINA, 
Simeria , -

rcând . are timp; evident, 
Viorelei ii place să tri
coteze, să gătească şi să 

ţ este profesoară dă-, niu--<~ călărească. Cel mai mult ii
zică la- Universitatea £ 
cologîkă ■ şi totodată la 
Şcoala Populară de Artă.; 
De-a lungul anilor a în
treprins * turnee -ifi Italia 
Bulgaria, Statele' Unite 
ale Amliricii, a obţinui 
foarte - multa premii la 
diferite concursuri de gen, 
printre care la Mamaia, 
la „Şlagăre ih devenire", 
la „Cptzahţcma' de 'Aur",

place- la mare, la căbă- 
hiţa sa de pe plaja Tuz- 

-la,- alături de soţul său, 
,Cristian Bîrlădeanu. Per
sonalitatea politică prefe: 
MMma Viorelei este Pe
tre Roman, iar cântăre
ţii ei preferaţi sunt Mo
mea ' Angliei şi Găbriel 
Dorobanţu. ' ,

Deoareceiubeşte poe
zia şi îh aceiaşi timp fio

la' -„MeCod.Chiştnău rile (violetele de Parmă), 
etc. “r: - '■ Viorela dedică tuturor hu- ■

tn -viaţa cotidiană şi - nedorenilor, in aşteptarea

primăverii, prima sa po
ezie scrisă . cil mulţi ani 
în urmă:i ' .
„Am un ghiocel „/j .

Alb şi mititel, '

L-am adus ih casă 

Şi l-am pus pe masă 

Ca să ştiu coafară- rf'X —; 

'Este primăvară":-- - - .A
|  - ~ LIU LAL,

studentă

: - In ansamblu) artistic „Pădureanca" al Clubului elevilor Deva, la taragdt
cântă şi Septimiu Marişca, elev la Liceul energetic. F9to PAVEL LAZ A

Ia -doi ani de la ulţi- 
mul concert şi la patru 
de lai albumul „Empire", 
ce a-' ppimit trijrfu.-plati
nă în SWA, grupul Queen- 
sryche revine r in : atenţia 
publicului cu un nou al
bum „Promised- Land", ce 
se anunţă unul dintre ce
le mai importante eveni
mente discografice ale
anului...

De la debut şi până în 
prezent, componenţa gru
pului â rămas nemodifica- 
tă.' Intr-un număr spe
cial1 revista Metal Ham- 
■ mer ne- prezintă pe cei 
cinci componenţi ai aces. 
tui legendar grup de Hea. 
vy ' Metal/rock progresiv 
din Seattle. Geoff Ta te 
(vocal) s-a născut la 14. 
OL 1959, la Stuttgart, Ger- 
mania. Influenţele sale 
muzicale sunt in general 
grupurile de rock euro
pene, fiind fânul grupu
lui Iron Maiden. Este 
căsătorit cu Susan, ce es. 
te stewardesă. Ca hobby- 
uri iahtingul, având unul 
cp care face deseori că
lătorii. Chris De Garmo 
(Chit), născut la 14. 06. 
1963, Ia WenatcheejWas- 
hington. Influenţe muzi
cale : Judas Priest, Led 
Zeppelin, Genesis. Are

'două chitări ESP şi Gib- 
son. Ca hobby-uri avia
ţia. A -absolvit şcoaţa de 
piloţi' în . 199#. Michael

• Wilton (Chit), născu* la 
23. 02. 1962, în SanFran- - 
cisco. Influenţe muzicale: 
Judas Priest, Led Zeppe-
• linr Ca' preferinţe, chită-

rile ESP, Gibson, Tay- 
lor, Ferider. .Este căsăto
rit cu Lynn. Hobby-uri: 
meditaţia transcendenta
lă, şi lupta împotriva po
luării. Eddîe Jackson 
(bass), născut la 29. OL 
1961, la Robstown/Texas. 
Influenţe muzicale: Ali
ce Cooper, Rush, Yes, 
Kiss, Grand Funk, Rail 
Road şi Elton John. Ghi-

tări favorite: Kramer şi 
Rotosound, pe care a vă. 
zut-o la Gallien Kruger 
(grupul Mh Auley). Hob- 
by : Softball (un sport a- 
semănător cu baseball-ul). 
Are o prietenă C.C. Scott. 
Rockenfield, (bat/key- 
boards). Născut la 15. 06. 
1963, la: Seattle/Washing. 
ton. Influenţat de Noii 
Peart (Rush), de la care 
a învăţat multe trueuri 
de 1..b*terie,„ albumele 
90126 şi' Big Generator, 
aparţinând grupului Yes. 
Are- un studiou mobil, for- 

r mat , din : baterie, Ţ-ama 
Granstar, Cinele Color 
Sound 2000 (pentru-cam 

cert), Paiste Reflector 3000 
- (pentru studio), un corn* 
î putpr ' Alesis HR 16, un 

magnetofon Tascam, un 
Deck JVC, un Alesis Se- 
quencer şi un sintetiza
tor Roland. ,Ţ.;., ■

Geoff şi Chris contau 
împreună din liceu, iar 
 ̂Chris era coleg de clasă 

• eu Michael. Scott şi Chris 
locuiau In aceeaşi clădi
re. Eddie a început să în
veţe să cânte la chitară 
bass, în 1978, apoi a ple
cat să studieze în Seattle, 
unde i-a întâlnit pe cei
lalţi componenţi ăi gru
pului Queensryche.

;'.r-c Va urma — 

HORIA SEBEŞAN

ICWEL ŞI IONEL

■ ’lonet MdWovan şi Ionel 
. .Căldăraş, doi copii'- din 
Deva. Primul, 11 ani, cel 
de al doilea, 10 ani; Din 
buzunarul uftel femei din 
Rapolţel — Mari» Negrea 
— au furat 45000 .de iei: 
După ce poliţia i-a iden
tificat, cei doi. au fost in
ternaţi la Centrul de pri
mire a minorilor, iar ba
nii daţi înapoi.

- ::Ş \  Îs
SPĂRGĂTORI

De obicei, duminica, e- 
levii îşi găsesc altceva de 
lucru, nu de a fura din 
unităţi comerciale. Nu este 
însă şi cazul lui Tiberiu 
loan Ursachi, elev la Gru
pul Şcolar Industrial de 
Construcţii Deva, Mlhai Ro
man şi Petru Ionel Roman, 
ambii elevi la Şcoala ge
nerală nr. 4 din Deva. Gel 
mai' „bătrân" dintre ei are

14 ani. Cei trei au —— 
prinşi,, ih flagrant. în timp 
ce sttrtEuijeau. mărfuri din- 
tr-o; vSjrrnA spartă a rha- 
gasfcmluj „Leopard". Cer- 
cetărifc au stabilit apoi

după amiaza ace
leiaşi zile au furat şi alte 
mărfuri din vitrina ma
gazinului „I.uxor". Preju
diciul a fost recuperat, dar 
faptele...

LA VOLAN 

PARA PERMIS

A Să ţi se întocmească 
dosar penal la 17 ani, este 
totuşi o treabă, nu ? Cu 
acest lucru s-a ales Adrian 
Todea, elev la Liceul „Tra 
ian“ din Deva. De ce ? 
Pentru simplul fapt că, de
şi nu avea permis de con
ducere, s-a urcat la vplan 
şi... A acroşat un alt auto
turism.

SCANDAL

Urtcani. Un local de a- 
limentaţic publică numit 

Intre conşuma- 
Wf %* doi tinerii Adrian 
Mbtoa, 20 de ani şi Gheor- 
ghe I «iman, 19 ani. Nici 
unul cu o ocupaţie stabilă. 

.Asta nu i-e împiedicat să 
se pupă pe treabă. Să fa
că: scandaL Şi dăi, şi lup
tă.;. până au distrus mo
bilier fii valoare de 200 000 
de lei.

* CU MANA IN

BUZUNARUL ALTUIA

Cu mâna în buzunarul 
altuia a fost prins şi &- 
vidiu Săli, de 17 ani, > de 
loc din' Bâileşti, Dolj. Când 
a crezut că a pus mâna pe 
70000 de lei, a pus poli
ţia mâna pe el. Toată trea
ba s-a întâmplat în incin
ta magazinului „Comtim" 
din Petroşani. (V.N.)
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Pe ordinea de zi a şe. 
j dinţei Consiliului judeţean,
1 car* va aveâ loc în 22 fe- 
; bntarie 1991, este şi adop- 
; tarea unei hotărâri pentru 
| declararea Utilităţii publi
ce pentru lucrarea de in
teres local „Pod rutier pe 

| Drumul judeţean 705 pes- 
; te râul Myceş la Gelmar“ 
|— domuna Geoagiu. \

Pentru că este un Iu. 
'• cru nov., din dorinţa ca ţi 
[cititorii noştri sâ inţelea- 
j gă despre ce este vorba, 
neJain adresat dlui arh. 
Ion Constantinescu ar
hitect şef a! judeţului, cu 

[rugămintea de a ne da u» 
I nele detalii despre un a* 
| semăn ea caz de trecere a 
iunŞU bun tn proprietatea 
fatalului.

^Proprietatea privată cs. 
| te ocrotită de Constituţie. 
[Nifteni nu poate fi expro
priat decât pentru o caii- 

,ză de utilitate publică sta- 
;bi!|tă, potrivit legii, cu o

Despre exproprierea pentru  
cauza de u t ilita te  publică

dreaptă şi prealabilă des- . 
păgubi re prin hotărâre ju
decătorească. Instanţele ju
decătoreşti competente vor 

; putea hotărî exproprierea 
numai după ce utilitatea 
publică s-a declarat potri
vit Legii* nr. 33/1994 pri
vind exproprierea pentru 
cauză de utilitate pdblică 
şi a Hotărârii Guvernului 
României nr. 583/1994, de 
aprobare a Regulamentului 
de lucru (publicate In Mo
nitorul Oficial nr. 139/2 
iunie 1994 şi respectiv in 
Monitorul Oficial nr. 271/26 
(septembrie 1994).

Podul de la Gelmar de 
peste râul Muref este o 
ÎUcrare cunoscută de mulţi

şi în special de cei din 
zonă. El s-a executat pe 
un traseu nou, alături de 
cel vecpi, căruia i-a ex» 
pirat perioada de garan
ţie. Pentru asigurarea ac
cesului la noul pod este 
necesar ca vechiul maga
zin să fie demolat, In ime
diata apropiere a acestui 
magazin s-a construit şi 
pus în funcţiune în 1993 
un magazin nou aparţinând 
SC Emandi & Damian SRL. 
Terenul şl magazinul de 
expropriat sunt proprietate 
a Cooperaţiei de consum.

O comisie judeţeană de. 
seninatâ de Delegaţia per
manentă a  Consiliului ju
deţean, cuprinzând Specia

lişti de- la nivel local şi 
judeţean, a efectuat o cer
cetare prealabilă a unui 
dosar întocmit de Direc
ţia judeţeană de drumuri 
şi poduri, a constatat că 
sunt îndeplinite toate con. 
diţiile pentru ca podul pes
te râul Mureş împreună cu 
caile da acces să fie de
clarate lucrare de Rtilita- 
ţe publică de interes lo
cal, şi pentru a se putea 
promova demolarea maga
zinului vechi, Consiliul ju. 
dcţean urmează să adopte 
o hotărâre în consecinţă. 
Pe baza acestei hotărâri, 
Direcţia judeţeană de dru
muri şi poduri urmează a 
solicita prin instanţa ju
decătorească valorile juste 
de despăgubire.

In acest mod se va pro
ceda şi tn alte situaţii si
milare care vor putea a. 
părea în viitor*.

- ■ Acteneteust 
IONJCIOCLfâ

■j Măsurarea 
1 pământului
— iacă lentă

! 'ţi Munteanu, pri
n< irul i s a w .  Le put iu de 
vs*-r, ras tensionat medi
cal pentru •? per < adă Be 
timp, de aceea toate pro
blemele- localităţii au ră
mas în seama dlui Iosif 
Pogan, vicepriraar, şi a 
dnei Mana Cîmpu ean 
seerc ral t’«rs liului local 
Lipsa primarului nu se 
pcjt - sp int câ nu se ab 
servă csr cei doi ramaşi 
în fruntea comunei şe stră- 
juit-A. -3â o suphneascâ -1 
soi* v .«stem ţoatt pro,<,” î *>. 
ie € e c ad I» atribuţiile pri
măriei.' Uit argument iii» 
dubitabR In sprijinul acu
tei afirmaţii este şi mo- 
dai '.-Jir* Jrc < t» 
pitea rea Legii fondului fun
ciar — cea mâi de seama 
sarcină a acestei legisla- 
J*rţ« f. âsurarea pân ântu 
lui s-a terminat sau*se a-
flă'fti stadiu final pin sate
le Lăsau, Grmd f8- U şi 

A* In satul Lft « 
4. jps & ,4 înmânat pri
mele titlur de proprietate 
SCtafnisia comunală şi sub- 
cefpisiile de pe sate lucrea
ză bine, se fac măsură
tori exacte şi, ca urmare,, 
nu sunt reclamaţii temeini
ci > cu ; rr ire la aces "< t 
!A fost, de aserhenea, im- 
ipifeţttă şi pădurea celor ce 
au d îv eiit Ci ele? dreptul 
; jsUpea acesteia. tntr-e dis- 
cttfie ce am avut-o recent, 

lastf Pogan, viceprima 
/»v. >w spunea

Se face treabă buna 
în măsurarea pământului. 
Cs» urmare, nu avem de 
cât un az în --arc t*arr eni 

ijuns n faţa r.v.iii e- 
lor de judecată R .-cunosc 
iasă că aplic irea 1 egii 
I udului funcia este care 
întârziată şi asta din cau
ză că avem doar un sin. 
gur topometrist ce lucrea-, 
ză la măsurarea pământu
lui; Am avea • nevoie, de 
inşă unul, cel puţin.

i- Aţi făcut demersuri 
în acest sens?

— A. fost la noi dl Po- 
pescu, directorul OCOT 
Dâva şi am ridicat proble- 
•1» n faţa chin n ah. .

—- Ce-a zis dl Popeşcu ?
: *— Că ne va ajuta, 

li cunoaştem pe dl ing 
Poposcti drept unport ca
iro sc ţine de cuvânt. „Cu- 
v#itul liber" va consemna 
tui plăcere acest fapt, când 
Şl se va produce. 

TRA'AN BOVltOR,
Gh 1. NEGREA

Dulgherii Bemus Dna, Gherasim Niţă, Gbeorghe Pădure, Dan Ghiurea, Flo
rin Taşca, Dumitrii Zai, şoferul-macaraglu _ Consta ntin Gorban muncesc la 
viitoarea şcoală cu 24 săli de clasă, din Brad. Foto PAVEL LAZ A

A fo s t  aprobat Planul urbanistic general 
al m unicipiului Hunedoara

Joi» 9 februarie 1995, con. 
{■ siliertt prezenţi la şedin

ţa GonsilîuMij loca! ai mu
nicipiului Hunedoara au â- 
probat în unanimitate Pla
nul urbanistic general al 
municipiului Hunedoara o- 
lalwrat de Institutul UR- 
BANPROIECT -Bucureşti.

Elaborarea acestui plan i 
a început în anul 1993 ; în 
anul 1994 a fost expus pes
te 49 zile intr-o expoziţie 
publică, prilej eu care lo
cuitorii municipiului şi-au

exprimat p&rerîle şi su
gestiile onţru îrabunăţă- 
ţirâa lui, Iar apoi avizat 
In luna mai-1994 în şedin
ţă Comună a comisiilor de 
urbanism, municipală şi 
judeţeană. în luna iartua- 
rie 1935 a obţinu avizul 
Ministerului I.ucrâriîor x>'\- 
blice şi Amenajării Teri
toriului după ce iocumen- 
taţia s-a completat cu un 
Studiu tic circulaţie.

Prin aprobarea lui în 
Consiliul t, *.i'» Pla si 1 ur 

. banistic general a căpătat

valoare juridici, constituia, 
du v» în ■-*’ , de •* i. iî st
al Administraţiei publice 
locale. Pe baza acestuia se 
pot elibera certificate de 
urbanism, autorizaţie de 
construire şi alte acte ale 
j tivităţ i »«rente.
Municipiul Hunedoara es- 

te a treia unitate » i? c  
n strativ-ter o'r,s:n dl \ *u- 
deţ, după municipiul Se
va şi oraşul Orăştie, care 
şi-a elaborat o astfel de 
documentaţie prevăzută de 
Legea r -. 50/1991.

iN  PRAGUL FINALITĂŢII
In oraşul Brad, Legea 

an i ;h. furie iar cst( ( • 
punctul de â fi finalizată. 
A fost făcută punerea în 
posesie â persoanelor în- 
d eptâţ te, în p of , ţie d 
95 la sută, cărora li s-a 
reconstituit dreptul de pro
prietate pentru suprafeţe 
de teren, ce a însumat 
2000 Iţa.
' — Actualmente, cei ca
re aplică legea *— ne spu
nea domnul ing. Nicdlae 
Moga . primarul oraşului 
Brad — nu pot încheia a- 
ceastâ amplă acţiune în

trucât se aşteaptă soluţio
narea problemelor litigioa
se aflate la instanţa de 
judecată şi la comisia ju- - 
deţeană de pe lângă Pre
fectură. Problgmele mari 
ar fi întârzierea punerii 
în posesie, cu vegetaţia fo
restieră (păduri) de către 
cei de la ROMSILVA, ca 
şi neacceptarea noului pro
prietar de a primi pământ 
în schimb din tarlalele 
disponibile în locul eelor 
ocupate cu construcţii.

La nivelul comisiei oră
şeneşti au- funcţionat, cu

foarte bune rezultate, 4 
subcomisii, fiecare având 
în componenţă câte un to- 
pograf. Până în prezent, 
au fost înmânate 188 ti
tluri de proprietate, 50 a. 
semenea titluri îşi aşteap
tă noii proprietari la Con
siliul orăşenesc. La OCOT 
Deva s-au trimis 350 fiş^ 
cu procesele verbale de pu
nere în posesie peptru com
pletarea actului de pro
prietate.

ALEXANDRU JURCA, 
colaborator . . .
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BERBEC

Azi, probleme cu sănătatea; mâine vi se vor 
l  recunoaşte meritele. Armonia se va instala in preaj- 
f ma dv. Speranţe în unele câştiguri; tensiuni legate 
J de o călătorie. Păstraţi-vă calmul fiindcă există şan- 
I se de reuşjtă.

■ TAUR ‘
Reuşite în raporturile cu copiii, într-o legătură 

amoroasă sau in Unele speculaţii. Credinţa vă va fi 
de -mare folos. Epuizare, predispoziţie la îmbolnă
viri ; deci, aveţi nevoie de odihnă. Duminică s.ar 
putea să primiţi veşti de la drum. începeţi săptă
mâna cu dreptul; noi asocieri şi colaborări.

GEMENI
Vă concentraţi asupra finanţelor; este binevenit 

ajutorul prietenilor şi colaboratorilor. Proiecte şi 
j  strategii încheia în u>:«â o tranzacţie.

Atenţie,. luni se resimte surmenajul, cauzat de lip
sa de stern». Siguranţa de sine, conştiinţa influenţei 
«sttpm- gfc -a vă deterinină la acţiuni Individuale. 
Pr^ţătip-vâ psihic (miercuri) pentru un conflict cu 

-tenerni. Searer decurge sub semnul tandreţei, al
înţelegerii.

BAC
. Convenţie financiară, favorabilă. Greutăţi in rea

lizarea tutui proiect. Inutil să daţi atenţie exagerată 
unor amănunte imaginare. începeţi, luni, un nou ca
pitol tn cariera dv., veţi putea câştiga mai mult. Nu 
Uitaţi că subtilitatea este bine apreciată. Persoanele 
din jur pot fi ostile colaborării, adversare ale nou
lui dv proiect. Totul depinde însă de dv.

■■■■■■■■_ LEU ■ . ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  '
Controverse, certuri cu cei apropiaţi. Nimic nu 

se va derula conform plaotilui. Diferenţă de opinii 
cu cel mai bun prieten, în privinţa banilor. La în
ceput de săptămână vă veţi simţi plin de energie; 
aptitudinile dv de realizare a înţelegerii cu colabo
ratorii sau colegii vor spori, relaţiile sufleteşti se 
pot întări.

FECIOARA
Concentrali-vă asupra tranzacţiilor şi nu asuprit 

neînţelegerii oi sentimentale, f. -■'!>«, asupra «nor 
probleme importante. Veţi scăpa de unele greutăţi 
financiare, perseveţ-enţa fiind a doua dv natură. E- 
fectele totalei dv angajări vor fi mari. Veţi primi 
oferte profesionale sau o avansare; dar mai bine 
cereţi sfatul unui expert,

BALANŢA
Insomnii, surmenaj, neplăceri. Se pune proble- 

ma reîr« ircării ba eriiloj Sste pj.iâti sâ >»••«.4 i în 
posesia unui câştig. Veţi deveni mai cooperant, tnai 
deschis dialogului. Marţi, stare tensh ală legată de 
bani sau drumuri cu unul dintre parteneri. Prestan
ţa dv ar putea fi afectată. O problemă ce ţine de 
avere devine rezolvabilă.

SCORPION
NU exageraţi în - afaceri care presupun riscuri. 

Este momentul unei reuşite în raporturile cu copiii. 
Predispoziţie la îmbolnăviri, epuizare, trebuie să vă 
odihniţi. Relaţiile cu partenerul de viaţă vor deve
ni mai armonioase. Vă veţi bucura de sprijinul’u. 
nui protector. Veţi verifica documente care să ateste 
averea dv.

SĂGETĂTOR
Veşti de la drum lung; vă vor preocupa reli

gia sai. filozofia Inamici ascunşi tr g sfori pentru a 
■* 4 împiedica - călător e or ®î ceri et străinii iV 
municaţl prost tu intimii; «« călătoriţi ••â.tîbâia. 
Veţi încerca să vă faceţi recunoscute meritele, să 
obţineţi ajutorul unor protectori.

CAPRICORN
Obţineţi bani şi putere. Perseveraţi în bunele dv 

intenţii. Vă preocupă o călătorie imaginară. Faceţi 
eforturi pentru a vă face simpatiei. Un Inamic as» 
c ins ha fac rău; -* ven ,f nsibil îi aveţi i.^'riîî 
ţumiri cu Sexul opus. Deveniţi tăcut şi-i bine să rămâ- 
ncţi aşa p nfru a vă re -5 » ăţi,

VĂRSĂTOR
Griji financiare sau sentimentale. Atenţie să. 

nu cădeţi într-o stare depresivă. Obligaţii familiale 
şi de societate. Duminică — elanuri şi căderi succe
sive. Controverse, diferenţe de păreri cu partenerul 
de viaţă. Veţi da dovadă de energie în promovarea 
ideilor dv; procedaţi însă cu diplomaţie. Datorită 
încăpăţânării, s-ar putea să vă aşteptaţi la conse' 
cinţe financiare neplăcute

PEŞTI
Ocupaţi-vă de plata Unor taxe şl impozite. Veţi 

încheia săptămâna de lucru cu nervi. Certuri cu o 
i persoană din motive care ţin de prevederi legale.
1 Veste de la drum lung -r veţi discuta despre o câ.
|  lătorle ori o eventuală [ afacere cu străini. Nu rfifU- 
l zaţi sfatul unui competent despre cum sâ vă faceţi 
; avere! Devine iminent sprijinul unei persoane CU 
) relaţii, al unui prieten.

s
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vă veţi plăti 
datoriile?

Asociaţia de locatari nr. 
130 din cartierul Gojdu al 
Devei numără 264 de a-, 
partamente cu peste 760 de . 
locatari. In general oamenii 
îşi achită conştiincios da
toriile la taxele comune. Nu 
lipsesc însă nici cei care, 
luni la rând, uită de aceste 
datorii. Se numără printre 
aceştia locatarii de la a. 
partamentele 9 şi 24 din 
blocul 40 — cu 262 945 şi 
respectiv 78 858 de lei da
torii, cei de la apartamen
tele 45, 86, 137, 139 şi alţii 
din blocul 43 cu datorii în 
valoare de 203 928, 206 953, 
194 607, 256 645 de lei da
torie, cei de la aparta
mentele 36, 44, 43 şi 10 — 
din blocul 45, care dato
rează In ordine la asocia
ţie 353 713, 142 793,, 100 122, 
104 240 de lei Nu-i vom 
cita deocamdată cu numele 
în aceste rânduri decât 
pe „recordmani", iii şe nU_ 
mese : Vaier Virdea, Aytay 
Ladislau, Angela Alba,

Iosif Dehelean şi Dumitru 
Buhăian cu datorii de 
peste 200 de mii de lei 
Când aveţi de gând să vă 
plătiţi datoriile, domnilor ? 
De servicii beneficiaţi ca 
şi cei care uneori îşi rup 
de la gură, dar nu rămân 
datori (Vasile Marcu — 
preşedinte, Lazăr Danciu 
— vicepreşedinte al comi
tetului asociaţiei de loca- 
tari). * ,N

SOCIETATE 

COMERCIALA

Asigură cu preco- 1  

mandă toată gama de 1 

piese Oltcit, tel. 4)31/1 

148670. ■' (6013)1

! “ a  C  ^ P O L ID A V A ^ S ^ T l^ V A "  I
|  J £  Vă oferă, în regim en gros, ^  [
! cu promptitudine, la preţuri avantajoase !
j şi de calitate ireproşabilă, următoarele |
; produse: j
| * ti. biscuiţi (într-o gamă sortimentală *
I diversă); . j.
j •  Eugenia - Divertis - Crem cu arp- j 
s do banane, ciocolată, portocala, :
j căpşuni,'

ti Sticksuri; |
|  •  paste făinoase; j
| •  tăiţei de casă; j;
[ •  hârtie ambalaj pentru împachetau \
| ftelaţfl şi comenzi • zilnic, la sediul j 
: societăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, j 
Ua telefoanele. 054/620712 şi 621750; ! 
lffcXî 621159. ' ’***** \"A' ■' ~ -• ■' .v.ă:-- ■: \ v i: . .ti
I .......... ....... ............... i  _________________- I

I
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I
1

I. CAG LI ARI (8) — PARMA (2) x.2 î

« Deşi gazdele sunt în stare de multe surprize, |  
oaspeţii au de partea lor nu numai valoarea, dar şi i

IIA

\
: h . IBANCA AGRICOLĂ SA , 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ I H
HUNEDOARA — DEVA j

multe victorii obţinute in meciurile directe.

II  2. CREMONESE .(14) -  FIORENTINA <6)1 x ■

1 Acasă, Cremonese a realizat victorii la echipe de j  
frunte. Şi are mare nevoie de puncte. "Ş

I 
I
I•
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

|  Anunţă, vânzarea la licitaţie a 2 (două)] 
î  iapartamente cu câte I  (doţiă). camere, s&* j 
I tuate în Deva, unul pă bdul N. Bălcescu, j 
I  W. 27, ap. 47, iar iîf td  pe str. I. Crmngă,\ 
|  U.M ,4p. 16. |

t e  IĂcUdţiavâ avea loc la seMul Jude-\ 
î  câtoriei Deva, biroul executorilor judecă- j 
|  t&reşti, la data. de 21. 02. 1995, cm 9. *

EUROVENUS..r.L
Vă oferă prin Complexul Comercial 

din Deva —- Sîntuhalm, nr. 31 A — noua 
generaţie de tractoare chinezeşti d& 1$ CP 
(motoare xu 2 cilindri şi pornire autbma- 
tă).

în cadrul aceluiaşi complex puteţi 
cumpăra şi diferite modele de remorci 
pentru autoturisme.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
054/621386; 626294.

SC. EUROVENUS .S.R.L. vă oferă 
prin Complexul Comercial material lem
nos pentru Construcţii —• toate elemen
tele necesare unui acoperiş, precum şi 
grinzi din răşinoase — la preţuri deoac-

s

\

bit de avantajoase.
Informaţii suplimentare la telefoa

nele, : 054/621386; 626294.
In cadrul COMPLEXULUI ; EURO-\ 

VENUS, situat în Deva — Sîntuhalm. nr. \ 
31 A, s-a deschis un magazin specializat \ 
în mochete şi covoare persane de produc-\ 
ţie internă şi import. V

.Aici puteţi găsi permanent 100 mo- i 
dele de mochete cu totul deosebite la pre
ţuri foarte avantajoase.

Informaţii' suplimentare Ut telefoa- 
[ nete : 054/621386; 626294.

3. FOGGIA (13) — SAMPDORIA (4) 2 I
Meciul este televizat şi se poate încheia cu orice I 

rezultat. Noi credem însă in forţa de atac a oaspeţi- ■  
lpr. I

, 4. GBNOÂ (15) — ROMA (3) x 2 I
Marinarii — în criză de formă —■ s-ar bucura şi I 

de un egal. E greu în faţa romanilor— ^

5. INTER (11) — BRESCIA (18) 1 *  ,, J
Lucescu şi echipa sa vor face tot ce se poate să ■  

nu piardă. Chiar şi un punct ar fi buh pentru „rân-| 
dunele".. - |

6. JUVENTUS (1) — NAPOLI (12) 1
Nu credem că Napoli ar aduce marea surpriză, 

să învingă pe „Juve". Un egal nu poate insă. fi exclus.

4:'Ar -
I

I

I-% ■
I-fh
I
t

s  a  quasar eLectro s .r.l.
, %. TEL/FAX 611261 «14983

Execută:- orice tip de confecţii metalice 
• prelucrări prin aşchlere 

W  - amenajări spaţii comerciale

-------- --B — W i-
S.C. AGROMEC S.A. HUNEDOARA j

Anunţă beneficiarilor de lucrări agri-1
|  | cole mecanizate intenţia de majorare d j

■» tnriiplnv rlo rtln+n îvtnonnvtrt m) rtn+n Ao tti *

i i
SU S| |

I  ^

7. LAZIO (5) — MILAN (7) 1 X . |
Meci echilibrat, ambele echipe ţintind mai 

in clasament. ■ •'

Ş. V aDOVA (16) — TORINO (9) 1 X |
Cele două echipe vor juca la victorie. Gazdele! 

simt mai motivate să obţină victoria. 1

9. REGGIANA (17) — BARI (10) 13  |  |
De obicei gazdele înving acasă şi în deplasare..,! I 

n-au luat punct. Dar şi Bari poate „taxa" „găurile"! 1 
apărării gazdelor.

tarifelor de plată, începând cu data de 15. \ 
03. 1996. ' ' (6015)[

■ ■ ■ ■  y-'k'
-------- 1

10. ATALANTA (10) — COMO (19) 1 
Gazdelor nu le poate scăpa victoria.

1 l

! i
11; LECCE (20) S ALERNIT AN A (13) 1 X 1
O partidă ce s-ar putea încheia nedecis, oaspeţii I 

fiind în stare de Un egal. Dar gâzdelor le-ar surâde! 
o victorie. ? .

M. B.F.B, STAMPROD SJ1.I., ;
©•¥• Str. 1 Decembrie nr.27 Tei B13Ş10

Executa:- ştampile in 24 de ore
inscripţionări pixuri si brichete î 

«P rsclame luminosss, - [
• ti

-------------- ------------ ------------------ s------

S.C. AGROMEC SA,
JUDEŢUL ALBA

' r ' ' -- •' - *<■ ti
Str. Călăraşi, nr. 41. I

Vinde la I-■ %

12. LUCCHESE (13) — CESENA (5) 1 *
De neînvins acasă, Luccheşe va căută să puncteze. |  

Insă Cesena are până acum în deplasare 7 rezultatei 
de egalitate. ' ă

13- UDINESE (2) — COSENZA (16) 1 X |
Gazdele, considerate cu cea mai bună înaintare I 

din seria B, au în vedere numai victoria. Pentru si- I
guranţă, mergem şi cu un „X“- I

I !
I 9.

în ziua de-sâmbâtă, 18. 02. 1995, oraj

S
Următoarele : ;
•  Tractoare U—680 \
•  Maşini agricole î
ti  Remorci RM—2 \
Informaţii la telefon: 731918.

1

IMCOMEX 8.R.L.
■ M f H H M K

' t ;

prin magazinul «CENTRAL" din Orâşiie,’ 
str. N. Bălcescu, tir. II, telefon 64 74 96;:

•  TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORlOM.
GOLDSTAR (90 prpgrame, telecomandă, ! 
cu şi fără teletext) -

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRl) -  Bu< ureş*»
•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeştl
•  ARAGAZE — Satu-Mare
•  MAŞINI DE SPĂLAT -  Cugir
•  COVOARE ŞI MOCHETE -  Cisnădie
•  GRESIE ŞI FAIANŢA — model Italia
•  ALTE PRODUSE electronice" şi electroctţsoi- 

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 intre 1 - 3  ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I 

Produsele se vând si cu

P L A T A  ÎN  R A T E
pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hu

nedoara. :i..

II
■ ■

— Se reduce 
cu 24 %

| guranţa, mergem şi cu un Mx~> ■  |  '  * ;
■ m ammm m m tm am wm m iam m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i a a M a i l  mm t  m m  mm m  tm m  m m m  t  mmm t  m m  t  m m  .  m m  .  m m  ‘ m m  .  mm .  mm

Pentru cumpărătorii ce ashiziţionează produse 
cu PLATA IN RATE, în perioada 20 ianuarie — A 
martie 1995. ,

tf SE ACORDA ÎMPRUMUTURI ÎN LEI, 
•• PRIN CASA DE AMANET.



VÂNZARI- 

CUMPARARI

: Yând televizor color 
.Grundig cu telecomandă, 
tel. 627366. (6652)

'0  Vând piese CZ 175 
Sport. Tel. 617694. (6651)
i © Vând televizor alb- 
hegru, . f̂uncţionare bună, 
£5 000 lei,' tel. 616197, zil
nic, după ora 16. (6649)

•  Vând butelie rusească
mare, tel. 616834. (6648)

•  Vând apartament două
camere parter, zona Do
robanţi şi televizor color 
•CU telecomandă. Tel. 
528698. (6645)

*■ •  EurOdrinks prin Lo- 
rilena Invest; băuturi al
coolice, rom, vodcă, * li-, 
Chioruri, preţuri fără con
curenţă. Loc. Haţeg -(par
cul pompierilor). (6643)

•  Vând 3 ha teren ara
bil in satul Chitid, tel. 
.731067. (6642)

•  Vând (schimb) apar
tament 3 camere, parter, 
ZOna gării, tel. 612874.

(6634)
0  Vând casă, dependinţe, 

in sat Câjrjiţi. Informaţii 
!â tel. 624879. (6633)

•  Vând maşini de 
cusut industriale MCI 
4, tel. 611258, orele
17—21. (6654)

•  Vând convenabil două
case (Brad şi Livadea, corn. 
Baru). 626392. (6629)
■ 0 - Vând fân şi lucerna
de calitate, negociabil, tel. 
673107, zilnic. / (6625)

« * •  Vând tobe electronice, 
Skneria, tel. 661398, întră 
©relei 17—22. (6624)

#  Vând casă, grădină,
sat Fizes — Băi ta, tel. 
«86209. ' (6620)

* Vând cărămidă (240 x 
i #*S x 63 mm), vând Fiat 
: 125 (cu talon). Beriu, nr.

63 A. . (6626)
’ '# -Vând combină tre-

ierat John Deer (Germa- 
I nia), tel. 058/825817, (6616)
I' ţM Vând casă în Rapoltu 

Mare. informaţii tel. 
669136. (6022)

* . •  Vând apartament două 
camere central, tel. 618218,

1 ©rele 18—20. (6662)
! •  Vând casă Spini, nr.
j 95, preţ 16 000 DM, nego- 
: ciabil. (6661)
>> : •  Vând parchet fag (350x
* 60), 17,5 mp, uscat. Ihfor-
s maţii. tel. 613745. . Iiadu.v
' I - ;  -(6658)

, •  Vând casă - în cpm. 
Sristur 139 bis, jud. Hu,

* (MSţloara, informaţii' tel,
i, 064/367627: (6655)
% ' •  Vând bar de zi cu 
t terasă funcţională şi spa
ţiu semifipisat pentru alte 
activităţi en gros. Deva, 
str. 'Mărăşeşti nr. 30, după 
pra-10. (6656)

ţ , •  ,Cumpăr in Deva gar- 
! sonîeră sau apartament 
| două camere parter, cen. 
trai,; vad comercial. Tel. 
033242, joi, vineri, orele 

r (6601) 
• ” Vând 10 tone fân. 

Informaţii Chişcădaga. nr 
.48. •

.< ©f Vând apartament 4 
.camere Deva, Liliacului, bl. 
*48, se. C, ap. 27, etaj I. 
Informaţii zilnic, preţ ne
gociabil. (6638)
.1 ©  Vând motor tractor 
650, în stare bună Valea ’ 
Pâljii, nr. 62. (6062)
, © Vând casă cu spaţiu 

jcomcrcifsl în funcţiune, 
grădină mare, strada A-

vram lancu (lângă fabrica 
de pâine Brad). (60501)

•  Vând casă cu grădi
nă, încălzire centrală', - 
Crişcior, tel. 656047. (60502).

•  Vând casă ideală pen
tru vacanţă sau gospodărie 
cu teren aferent şi anexe. 
Localitatea Bucium Po
ieni, judeţul Alba. Infor
maţii teL 665087, . (92300)

•  Vând urgent- Dacia
1300. Deva, tel. 617885 sau 
621515. (606026)
1 © Vând Fiat Uno Die
sel, înmatriculat, computer 
Hcwlet — Pakart, pătuţ 
copil, xerox. Canon. Tel. 
716301. (6367)

•  Vâhd maşină pop-oorn, 
informaţii tel. 716178.

(6366)
• Vând apartamente zona 

OM şi teatru şi semicursie. 
re. Informaţii tel. 717446,

‘ orele 15—21. (6365)
•  Vând teren construc

ţie, şi grădină. Hunedoara, 
str. Severin, nr. 20. Infor
maţii Hunedoara, str. Sar. 
mizegetusa, nr, 1. (Radu).

(6364)
•  Vând apartament 3

camere si eventual garaj. 
Tel. 716738. (6362)

•  Vând apartament 2 
camere decomandate. In
formaţii Hunedoara, V ip- 
rele, bloc 10, ap. 21. (6361)

0  Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie *88. informaţii 
Hunedoara; tel. 720502.

(6359)
•  Vând apartament 3

camere; etaj 2, tel. 728492, 
după ora 16. (6358)

•  Vând apartament 3 
camere, confort- I, preţ 
convenabil. Tel. 722889.
‘ (6357)

•  Vând mobilă mo. 
dernă, preţ convenabil, re
laţii'Hunedoara, tel. 724143.

, (6355).
© Vând tractor 650 cu 

remorcă auţobasculabilă. 
Sarmizegclusa. nr, 25.

(6058)
, •  Vând urgent în rate 
apartament două camere, 
Mercedes 200,. talon. Ha
ţeg, . telefon 770098.

(6059)
•  Vând geamuri tâm

plărie, abricht, gard fier, 
cherestea, scândură, dulapi, 
teren pentru construcţii. 
Haţeg, strada Parcului, 
10. (6961) -

OFERTE

DE SERVICII
© S.C. Cemafruct S.A. 

Hunedoara, cu sediul In 
Hunedoara, str. ■ Caepaţi, 
nr. 92, organizează con
curs în dâta de 23 ...fe
bruarie 1995; ora T0, pen
tru Ocuparea postului .- de 
administrator: (gospodar). 
Cererile se-vor depune în 
scris la- biroul personal al 
societăţii, până lâ data de 
20 februarie' ’95. " Reiaţii 
suplimentare • se, obţin la 
biroul personal, la telefo
nul 711296 său telefăx 
715482 Hunedoara. (6363) 
«‘©Ţ Contabilă, ■ întocmesc 
evidenţă contabilă- pentru 
speietâţi comerciale, ” loc. 
Bejan, nr. 78. Vând fân.

(6630)
•  Confecţionăm rolete

geam, din lemn şi plastic, 
preţ 60 000 mp, durata de 
la comandă până la mon
tare 45 zile. Informaţii la 
telefon 660157, 'între orele 
12—22. . (6636)

© Ofer spre închiriere 
aparat poker noul Telefon 
660091, Soneria.

- , 1 - (6635)
•  Mtşu Luppa efectuea

ză tralfspoft persoane —
18 februarie Turcia, 23 
februarie Polonia (45 000) 
sau SWvşcia. Tel. 612166,

.714352 sau la B.T.T. Da- 
va. _ (6632)
• « S.C. June Aii Prod 
SBL Rapolt anunţă ma
jorarea preţului ' la pâine 
ia preţul de 750 lei/kg/ 
pâine. (6023)

■ '' ELENA CRAINIC
care în 17 februarie 1990 
a plecat acasă, la Domnul.

(6613) i

© Astăzi se împlinesc 
sase săptămâni de când

Inginer ALCATEL cau» răsU pentrU t0t-
pentru închiriere came
ră, garsonieră sau aparta
ment, complet mobilate. 
Telefon, 626099.

-V, >V (6295)
© închiriez casă cu

grădină, loc. Hondol. Re
laţii Deva, tel, 624729.

(6617)

PIERDERI

•  Pierdut autorizaţie;
staţii radio T. 49-92 1136— 
1148, 1146—1152, aparţi
nând SG. Minexfor S. A.. 
Deva. Se declară nulă.

(6650)
.! © Pierdut legitimaţie,
eliberată -de Macon S.A, 
pe numele Motoar. Eîisa. 
beta. Se decimă nulă.'

(6641)
© Pierdut acţiuni la so

cietatea eomereială „Apa» 
lliim" Alba Iulia şi la 
societatea comercială de 
bere „Ursus" Cluj, pe" 
numele Căliriescu Tamara. 
Se declară nule.

(6663)
. © Pierdut • autorizaţie e- 
li barata de Prefectura De
va, pe numele .Suba 
Gheorghe. Se declară 
nulă. (6660)

© Pierdut carnet şomer 
W-310969. Se declară nul.

© Pierdut certificat şi 
legitimaţie handicapat, pe 
numele Coandă Marian. 
Se declară ’ nule.

ÎNCHIRIERI
. . . »

© Închiriez pentru nunţi 
şi înmormântări mese, 
scaune, veselă. Păclişa, 
telefon 777283.

(7060)

DIVERSE

. •  Societatea comercială
Etamed Prodexim Haţeg 
anunţă intenţia de ma
jorare a adaosului -co
mercial până la sută la 
sută, începând cu 15 mar
tie 1995. (6063)

COMEMORĂRI.

* Aştept cu dor reve
derea cu iubita mea soţie

VICTOR TIREA
zis TIRU * *

îl vor plânge cu multe 
lacrimi fiicei®; soţia, ma
ma, surorile, cumnaţii, so
crii, rudele.: Dumnezeu 
să-l odihnească f

(6628)

D E C E S E  ,

o Familia Şerbnn Voi. 
cu transmite sincere con
doleanţe familiei îndo
liate la dispariţia fulge
rătoare din viată a lui

.  vicroiţ
I.ABUNŢEV

Dumnezeu să-l ierte!
/ (6060028)

sşagsfl 
-  -------- s-SOCIETATE DEKSVSuMfiK

AGENŢIA DEVA

Str, Duiliu Zamfirescu, bl. Q, et. 1,
4- - - P . V  l •

'

>
0 Familiile Aur şi 

Pufu Aur, cţin Deva . 
şi Bucureşti, anunţă 
cu profundă durere 
încetarea din viaţă a. ■ 
celui care a fost soţ, - 
fiu, tată; frate şi cum
nat, •'

AUR A. VASILE 
după o lungă şi grea 
suferinţă; înmormân
tarea are loc joi, 16 
februarie, .ora 13, la 
Cimitirul Bejan.

,  (6668)

© Mulţumesc tutu
ror colegilor mei de la 
PECO Deva şi prie
tenilor care au fost 
alături de mine prin 
flore," prezenţa şi con
doleanţe, la greaua 
pierdere . ‘ pricinuită' de 
decesul mâmei mele, 

ANUŢA RUGUn

- « Soţia Tatiana, fii. 
ca . Irina, ginerele 
Onorel, nepoata An- 
da anunţă, decesul ce- 
lui care a fdst

viere»
' LABUNŢEV

de 75 ani.' Inmormân. 
tarea — vineri, 17 fe
bruarie 1995, ora 13, 
de la Casa Mortuară 
Deva.'

ap.
Societatea de asigurare — reasigurare „ASTRA“ 

S.A. oferă agenţilor economici particulari şi' de stat, 
societăţilor mixte şi altor persoane jurîdlce, posibili
tatea încheierii unei game largi de asigurări, în con
diţiile practicate pe piaţa internaţională şi ta tarife 
de prime avantajoase, după cum urmează :

• Asigurarea bunurilor pentru cazurile de pagube 
produse de incendiu şi alte calamităţi, precum şi pen. 
tru cazurile de furt prin efracţie sau prin acte de 
tâlhărie.

pentru

1

0 Asigurarea maşinilor -şl instalaţiilor, 
cazurile de avarii accidentale. ■ -

© Asigurarea construcţiilor şi răspunderii 
structorului.

0 Asigurarea valorilor pentru cazurile: furt prin 
efracţie sau prin acte de tâlhărie..

© Asigurarea valorilor în . timpul transporiuiui, 
pentru cazurile de furt Prin acte* de tâlhărie.

0 Asigurarea de accidente a angajaţilor.,
•  Asigurarea de răspundere civilă legală şi răs

punderea producătorului.
•  Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de 

avarii Şi furt (CASCO) cu valabilitate in România.
0 Asigurarea de răspundere civilă auto cu vata. 

bilitate în afara teritoriului 'jRoraâniei (Carte veule).
© Asigurarea de accidente a condueâtorlor de 

autoturisme şi ălter persoane' afiato tn .acestea.
© Aşigui-area medicală pentru călătorii în străină-' 

tăte. 1 *
0 Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului. 
Societatea de asigurare — reasigurare „ASTRA“J 

S.A. garantează acoperirea integrală a oricăror pa-' 
gube produse din riscuri asigurate, prin plata unor 
despăgubiri importantei contribuind astfel ta refatce. 
rea. bunurilor distruse din riscuri asigurate, oferindu-f 
vă protecţia prin numeroasele forme-de asigurare. ' 

Personalul agenţiei Deva vă acordă servirii de, 
înaltă calitate şi relaţiile necesare cu privire ia pri
mele dc asigurare practicate de societatea dd ,. „ . 
rare — reasigurare „ASTRA" S.A., şi posibilitatea in- , 
cheierii unor asigurări avantajoase şi sigure, oferin- - 

i du.vă cu promptitudine şi profesionalism serviciile 
|  sale specifice.

, S.C. „S1LVANA“ S.a . HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Piaţa Li- 
beriăţii, m. tel, 054 — 713923. -

Organizează

IT

'

pentru contractarea serviciilor de evaluare 
a societăţii comerciale, în vederea privată- '  
zării, în data de 2 martie 1995, ora 11, Ui 
sediul societăţii. ‘ ‘ î-

Condiţii de participare : garanţie 2' 
milion de lei: Taxa de partkipare: 10000Q 
lei. Depunerea ofertei până ta 1. 03. 1995.

Documentele licitaţiei şi informaţii 
suplimentare se pot obţine de la contabilul 
şef. : °

Costul documentaţiilor : 50000 lei.
Deschiderea ofertei se vo rface  în 2. 

03. 1995, ora *11, '  - Z-’ ■ '  i
PSOCIETATEA COMERCIALĂ GENERAL 

TRANS. S.A. PETROŞANI

Cu sediul în Petroşani, str. Livezeni, 
nr. 12. ...

Vinde în condiţii avantajoase mijloace 
de transport din toate categoriile. .
7 Relaţii la tel: 054 — 542040; 542041 
sau la sediul societăţii. (CEC)


