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. # MOSCOVA. Procura
tura Generală a Rusiei a 
anunţat, marţi, că este gata 
să pună la dispoziţia Co
misiei Dumei de Stat care 
anchetează evenimentele 
din Cecenia toate do
cumentele solicitate în 
această chestiune. După

cum notează ITAR.TASS, 
răspunsul înaltei instanţe 
judecătoreşti a intervenit 
după avertismentele lan- 
şate de şeful Comisiei, care 
a prevenit că va ridica 
problema reducerii fon. 
durilor de finanţare a Pro
curaturii, dacă până Ia 20 
februarie nu vor fi îna
intate materialele cerute.

•  BONN. Ministrul ger
man de finanţe, Theo Wai- 
gel, a dat luni publicită. 
ţii la Bonn proiectul de

reformă fiscală, prevăzut 
a intra în vigoare in 1996, 
transmite agenţia Reuter.

Proiectul de reformă ur
măreşte simplificarea ac
tualului sistem fiscal, pre
cum şi reducerea impozi- 

i tetor locale plătite de com
panii cu 2,7 la sută şi 
scutirea de la plata im
pozitelor pe venit a per
soanelor cu venituri mici.

•  ROMA. Poliţia ita
liană a lansat, luni, în 
mai multe oraşe ale ţării, o

A L A  
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vastă 1 rniuţlunc . panfcmii
anihilarea celei mai mari 
reţele de „albire" a bani
lor murdari, aparţinând 
Mafiei siciliene — transmi
te EFE, recepţionată ■ de 
ROMPRES. După cum au 
informat surse ale poliţiei, 
investigaţiile anterioare au 
relevat că, prin interme
diul acestui „canal“, au 
fost puse în circulaţie mai 
multe milioane de dolari.

Detalii asupra opera
ţiunii, denumită „FOrziere" 
(Fortăreaţa), urmează să
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fie dezvăluite în cadrul 
unei conferinţe de presă,

•  IERUSALIM. Primul 
ministru israelian, Yitzhak 
Rabin, a anunţat marţi o 
mini-remaniere ministe
rială, ca urmare a refuzu
lui partidului ultra.ortodox 
Shas de a participa la co. 
aliţia guvernamentală — au 
anunţat surse oficiale, citate 
de agenţiile Reuter şi France 
Presse. Ca urmare a a- 
ccstci măsuri, două din 
portofoliile deţinute până

acum de Rabin v  rezer  ̂
vate membrilor Shas — 
cel al internelor şi al cul- 

1 telor — au fost atribuite 
ministrului turismului. Uzi 
Baram, şi respectiv, mi
nistrului economiei, Shi. 
mon Shctrit, ambii repre
zentând Partidul Muncii.

TRANSMITE!
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MMIURI BURE, PUDURI
Convorbire cu dl ing. TITUS IONESCU, 
directorul Direcţiei judeţene de drumuri 

şi poduri

— Stimate, dle director, 
4eşi la încheierea, bilanţu
lui pe 1994 se mai lucrea
ză» sunteţi in măsură să 
spuneţi cititorilor ziarului 
„Cuvântul liber" ce iu. 
crări aţi finalizat în-anul 
ce s a încheiat recent ?
• — Noi suntem cu situa

ţia mereu „Ia zi", la toate 
secţiile: Păuliş, Orăştie, 
Hunedoara, Brad, Haţeg, 
Valea Jiului. Firesc, şi la 
niveluldirecţiei. Ca să 
răspund la întrebare : am 
modernizat 22,8 km dru
muri judeţene şi comuna
le, am aşternut covoare 
asfaltice intr-un strat şi 
două straturi pe o lungi
me de 31,7 km. Am fina
lizat lucrările la drumul 
de centură clin Petroşani, 
drumurile Dobra — Roş- 
câni, Bărăşti — Săcel, 
Simeria Veche —- Totia. 
Au fost' date în folosinţă 
două poduri peste Strei, 
de 80 m si, respectiv, 30 
m lungime.
" — Aveţi lucrări începu

te care continuă şi în acest 
a»?

— Da. Podurile peste 
Mureş de la Gelmar şi 
SSim, drumurile Geoagiu 
— Balşa, Rovina — Meri- 
şor, Bretea Română — 
vâlcele, Silvaşu de Sus — 
Prislop.

—• Pentru acest an, din 
eare a trecut mai bine 
de o lună, Ce obiective 
prioritare aveţi în aten
ţie?

—- Drumurile: limită ju
deţ Alba — Ilomorod — 
Geoagiu, Certeju de Sus
— Săcărâmb, Peşteana — 
Densuş, Sântămărie Orlea
— Dâncu Mare — Turmaş, 
Romos — Romoşel, Rişcu- 
liţa Dobroţ —- Obîrşa, 
Ilia — Vorţa, Fizeş — Bar- 
bura, Nojag — Varrftaga, 
Băiţa — Hărţăgani. Repet, 
continuă în regim priori
tar lucrările la podul de 
la Gelmar, iar la podul 
de la Zam lucrările vor fi 
reluate tot în regim prio
ritar.

— Stimate dlc director, 
mulţi cititori din zona 
Pojoga, Tisa, Zam ne în
treabă când se va asfalta 
drumul din şoseaua naţio
nală până la Pojoga. Ce 
le răspundeţi ?

— Că au dreptate. Este 
un drum important, pe care 
se transportă calcar, ma
terial lemnos. Noi l_am 
prins în programele noas 
tre de mai multe ori. Dar, 
cum betonarea lui în
seamnă cheltuieli foarte 
mari, a fost amânat de la 
un an la altul, peste 
capul nostru. Ce pot să 
le spun sătenilor din zo
nă ? Pentru acest drum 
avem documentaţia apro
bată. In funcţie de- fon
durile ce ni se vor aloca 
drumul va fi atacat, tot în 
regim de prioritate.

—- In încheiere, ce aţi 
dori să spuneţi cititorilor 
noştri, tuturor celor ce fo

losesc drumurile şi podu
rile construite de firma 
pe care o conduceţi ?

— Aş vrea să subliniez 
că tot ceea ce facem noi 
este numai în folosul oa
menilor. Lăsăm în urma 
noastră obiective care vor 
dăinui peste ani. în pro
gramele noastre pentru 
1995, pentru anii viitori, 
avem prinse foarte multe 
lucrări. Chiar dacă mă 
repet, subliniez că svem 
capacitatea de muncă -• 
telectuală şi tehnică, oa
meni destoinici, specialişti 
de înaltă clasă, cu vechi 
state de servicii la dru
muri şi poduri, atât la 
construcţii, cât şi la în
treţinere, oameni care au 
lăsat în urma lor Obiec
tive — cum spuneam — 
ce vor dăinui peste ani. 
Putem face mai mult, mai 
bine. Nu vreau să strecor 
nici o umbră de pesimism, 
dar adevărul acesta este: 
totul depinde de bani, de 
fondurile ce ne sunt alo
cate. In acest sens aş 
cere înţelegere la benefi
ciarii noştri. Dar şi la 
toţi cei care folosesc dru
murile. Noi le construim, 
le întreţinem.

GII. I. NEGREA.
TR. BONDOR

r
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-j- Sf. Sfinţit Mc. Po- 
licarp, Ep. Smirnei; 
Sf. Gorgonia;
A murit, în 1901, 
IOAN S. NENIŢES- 
CU (n. 1854), poet şi 
publicist;
Soarele răsare la ora 
7,04 şi apune la 17,55; 
tapfi lg perigeu;
Ag tmwt 53 de zile 
din an; au mai ră, 
mas 312.

/ n  o b i e c t i v

Lucrări pe carosabil în Deva, pe bdul 22 De
cembrie. , Foto PAVEL lAZA

• „O FATĂ SINGU. 
RĂ.N  NOAPTE“. Este 
genericul spectacolului cc 
va fi prezentat pe scena 
Casei de Cultură din De. 
va, în data da 27 febril, 
arie. a.c., începând de la 
ora 17. în spectacol <:- 
voluează : Lorcdana Oro. 
za, Laura Stoica, bine, 
cunoscute soliste de mu
zică uşoară, Rodiră Po. 
pescu Bităneseit. Dem 
Rădulescu s.a, (M. i!.),

•  PĂŞUNILE. Dove
dind preocupare pentru 
creşterea producţiei pă. 
şunilor naturale, în co. 
muha Unirea s-au cum.

Vremea continuă să |
1'  fie frumoasă în aproa. * 

pe toată ţara. Doar în | 
J regiunile din partea de » 
|  vest a ţării nebulozi. j 
« tatea se 'va accentua . 
|  temporar şi, local, vor I 
« cădea ploi, neînsemnate ’ 
|  cantitativ. Temperatu- I 
! rilc, la amiază, vor fi *
1 cuprinse între 8 grade j 

şi 16 grade C, local mai I 
a ridicate în sud. j

parat 47 de saci cit in. 
grăşăminta complexe, fo„ 
losindu.se in acest scop 
sumele provenite din ta. 
xcle de păşunat încasa, 
le în anid trecut Acesta 
îngrăşăminte au fost a. 
plicate de curând pe 
păşunile din Unirea şi din 
saţul Cvăguiş. (N. T.)

m PREŢURI !N PIAŢA 
DEVA. Ieri dimineaţă,' la 
ora 7 , 3 în Piaţa Deva 
se înregistrau următoa
rele preţuri: porumb — 
?50 de leiJleg, mere — 
190—1300 de lei fkg, ustu
roi — 2500 de. lei!kg. 
cartofi — 700—800 da leii 
kg, făină de mălai — 500 
cit» lei/kg, ceapă —: 1500 
de lei fkg , brânză de oaie 
— 4500 de lei/kg, roşii

Ziarul „Adevărul*1 a de 
dansat o acţiune privind 
eliminarea din legislaţia 
electorală a procedurii 
clientelar-politice a votu
lui pe liste ale partide
lor politice. Am votat de 
două ori liste ; prima oară 
pentru o legislaţie de doi 
ani şi a rezultat un par
lament căruia i 's e  pot 
imputa multe păcate, dar 
nu i se poate nega mare
le merit de a fi dat ţării 
legea fundamentală nu
mită Constituţie. Am vo
tat a doua oară liste şi a 
rezultat un parlament care 
are marele merit de a fi 
întârziat prin tergiversări 
reforma în România şi de 
a fi continuat să promove
ze, între altele, prTh exe
cutivul pe care-1 susţine, 
un clientelism vecin cu 
lichelismul. Afirmăm deci 
din capul locului : Susţi
nem cu toate mijloacele 
care ne stau Ia îndemână 
iniţiativa declanşată de 
ziarul „Adevărul" de a 
determina Parlamentul să 
modifice legea electorală 
în sensul ca pe buletinele 
de vot cu -care partidele 
politice se prezintă in faţa 
alegătorilor să apară un 
om cu identitatea lui, 
nu o listă de nume despre 
care cel mal adesea ale
gătorul nu ştie nimic.

Ca să nu teoretizăm prea 
mult pe această temă să

ne explicăm de ce criti
căm votul pe liste.

La alegerile parlamenta
re şi prezidenţiale din 
1992, aş fi votat bucuros 
candidatul unei formaţiuni 
politice al cărei program 
îmi satisfăcea ' exigenţele 
de alegător şi de cetă
ţean, Ei bine, acea for
maţiune politică â avut 
lipsa de inspiraţie să aşe
ze în fruntea listei de 
partid o lichea. II cu
noşteam bine, îi ştiam şi 
„virtuţile" morale şi „ca
lităţile" de lider.» friptu. 
rist. Şi pentru că-1 cu
noşteam, acea formaţiune 
politică n-a obţinut votul 
meu. Iar dacă vreun şef 
de partid este atât da 
naiv să creadă că într-o 
familie în care mai mulţi 
membri au drept de vot 
nu au loc consultări şi in 
privinţa votului pe car© 
fiecare urmează sâ_l dea, 
se înşală. #

Dar nu numai eu am 
votat în septembrie 1992. 
Au votat mulţi care nu-i 
cunoşteau pe „capo" din 
fruntea listei şi el a ajuns 
în parlamentul României 
din care ne dă legi şi ne 
dă sfat.uri.

ION CIOCLE1

(Continuare în pag. a 2-a)
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u n a  p e
•  Un soldat aflai pe front ii scrie cică- 

litoarei sale soţii:
„Te rog, lasă-mă in pace, să-mi termin 

războiul în linişte

— 3000 de lei fkg, lapte
— 700 de lei litrul, smân. 
tână — 1000—1200 de lei 
borcanul de 420 gr, mor. 
covi — 800—1500 de leii 
kg, ouă — 180 de lei/ 
bucata. (C.P.).

•  GROPILE VOR FI 
ASTUPATE. Ca urmare a 
folosirii materialelor anti
derapante, mai cu seamă 

' nisip în amestec cu sare, 
pa şosele au apărut multe 
gropi. Le.am văzut ş-t pe 
traseele Săcămaş — Coşe. 
viţa, Leşnic — Zam, a- 
flate în răspunderea Dis. 
trictului din Ilia al dru. 
murilor naţionale. „Pe 
măsură ce vremea se va 
îmbunătăţi vom începe o 
acţiune amplă pentru as
tuparea gropilor de pe

şosele" — ne spunea dl 
ing. Dumitru Brdnda, şe
ful districtului. Auto. 
mobilistii abia aşteaptă! 
(GH. 1. N.).

•  LUCESCU a fost de- 
mis de la Brescia, după 
ce in pauza campionatu
lui refuzase alte oferte 
din partea altor formaţii 
din prima divizie a Ita
liei. După spusele lui M. 
Lticescu, despărţirea este 
temporară. In locul său 
a fost numit antrenor 
Gigi Maifredi ce a ' mai 
pregătit cunoscutele for- 
maţii Bologna, Juventus 
şi Genoa. (S. C.)
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Termorep S.A. Hunedoa
ra, fost VUlcan Bucu
reşti, a cunoscut în anii 
de după revoluţie o peri
oadă de profunde tensiuni 
ce au culminat cu scanda
lul de proporţii din pri
măvara lui ’93. Schimba
rea conducerii, dar mai 
ales pacea socială cu sin
dicatul la care s-a ajuns, 
a creat premisele unei 
conlucrări, fapt ce a con
dus, în final, la reînnoda- 
rea activităţii de pro
ducţie pe un făgaş normal.

După cum a rezultat şi 
din dialogul pe care l_am 
realizat recent cu dl ing. 
Iloraţiu Oprea, managerul 
societăţii, dificultăţile nu 
lipsesc, iar dacă în ur
mă cu aproape doi ani 
situaţia economică a fost 
foarte grea, existând oare
cum neîncrederi din partea 
beneficiarilor serviciilor 
S.C. Termorep S.A., cu 
timpul lucrurile s-au a- 
meliorat, în prezent bene
ficiarii văd cu alţi ochi 
prestaţiile efectuate de lu
crătorii de la Termorep, 
fapt ce a condus la o a- 
coperire a activităţii de 
producţie cu comenzi, cel. 
puţin până în luna au
gust. De asemenea, s-au 
contractat şi lucrări în 
Valea Jiului, iar din mers 
s-a reuşit să se închege o 
atmosferă de lucru favo
rabilă.

încotro se îndreaptă S.C.

•*** *-* * « •*•**#••*•*ţ *-*#.#.*•*:

Termorep S.A. Hunedoara 
şi ce face îh prezent âu 
fost doar câteva probleme 
la care am ţinut ca dl 
Iloraţiu Oprea şă ne facă 
unele precizări: „Acum 
avem, opina interlocutorul 
nostru, 480 de angajaţi, 
dintre care aproximativ 40 
au fost încadraţi în muncă 
la noi de când am preluat 
conducerea societăţii. Noi 
lucrăm în meseria noastră 
de bază, anume, reparaţii 
centrale termice şi investi
ţii la CET li, care este 
în fază de finalizare. Ne 
străduim ca în toamnă să-l 
punem în funcţiune, fiind 
de altfel obiectivul nostru 
nr. 1 — lucrare pe care o 
realizăm împreună cu 
I.C.S.H.

Lucrări mari, de ase. 
menea, avem în combinat 
— reparaţia capitală la a-

glomerâţorUl II, maşina de 
răcire electrofiltre, benzi 
transportoare, la care se 
adaugă două  ̂turnuri de 
răcire şi două contracte 
mari cu Romgazul.

Sintetizând dialogul in
terlocutorului nostru se 
poate Spune că lucrurile 
evoluează favorabil, cu 
toate dificultăţile pe cară 
le indică vremurile ac
tuale. Iar cât priveşte re
laţia administraţie — sin
dicat, s-a ajuns nu numai 
la partea socială enunţată 
anterior, dar şi Ia o per
cepere a problemelor so
ciale din partea conduce
rii, care sunt înţelese la 
adevăratele lor dimensiuni, 
chiar dacă, uneori, nu pot 
fi rezolvate întru totul, 
datorită elementului finan
ciar.

CORNEL POENAR

« l
j UNDA VERDE !

Au primit „undă verde" de la Comisia judeţeană j 
|  de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru a se *
* continua demersurile investiţionale, câteva planuri ur- J 
I baiiistice de detaliu. Este vorba de cele referitoare «
* la extinderea cu spaţii pentru birouri şi alte spaţii! 
|  pentru vânzare a unui complex comercial pe strada |
* Tudor Vladimirescu — beneficiare fiind S.C. „Ga-* 

. |  Iaxy Comexim" S.R.L, Şi S.C. „Mira Club" SRL— j
» laţ Lupeni, cel referitor la amplasarea a 4 chioşcuri J 
î  şi un grup sanitar la Vulfean — investitor Consiliul j 
. local Vulcan şi de cel privitor la o stâţie de distri- J 
|  buţie a produselor petroliere, pe D.N. 68, Ia Toteşti ■
» — beneficiar Grozooi Renaldo-Remus. (I- C.).

Votul uninominal
<U ignare din pag t)

Alte măşti, aceeaşi pie
să. Intr-una din weekendu- 
rile (sau vacanţele, nu 
mai ştiu) parlamentare, mă 
întâlnesc cu un parlamen
tar hunedorean. „Mai ve
dem noi, zice parlamen
tarul, cum o să ,vă mai 
descurcaţi voi (adică noi, 
ziariştii) cu. articolele 205, 
206“.'

Excelenţa sa, pasămite, 
era unul dintre cei câre-şi 
dăduse votul, din toată 
inima Şi cu tot năduful, 
Ia încriminarea în mod 
special şi agravant a de
lictului de presă, Dacă ar

fi numai asta, nu am 
avea nimic de obiectat. în 
faţa legilor, toţi suntem 
egali. Dar faimoasele „îm
bunătăţiri" aduse Legii pe
nale, au creat posibilita-i 
tea ca orice, cetăţean ale 
cărui fapte reprobabile au 
fost încriminate prin pre
să, să te cheme direct în 
faţa instanţei ca inculpat. 
Cât năduf împotriva opi
niei liber exprimate tre
buie să fi băltit în sufle
tul celor ce au conceput 
şi votat o asemenea lege 
a timorării- preşei, a pum
nului în gură?

L-am avut oaspete de 
curând în judeţ pe dis
tinsul om politic şi şef e_ 
xecutiv de partid, Adrian

Năstase. L-am întrebat în 
cadrul Conferinţei de pre
să, pe care a organizat-o 
la Deva, dacă partidul de 
guvernământ are intenţia 
să se prezinte la viitoa
rele alegeri tot cu liste 
de partid. Răspunsul a 
fost cam ambiguu, dar n-a 
lăsat loc la dubii cel pu
ţin într-o privinţă: în con
cepţia partidului de gu
vernământ, de votul uni
nominal Va beneficia a- 
legătorul român doar la 
alegerile pentru „eşaloa
nele inferioare". Cu alte 
cuvinte, vrem noi egalita
te, dar nu pentru căţei.

Pentru asemenea moti
ve şi pentru încă altele 
100, susţinem votul no
minal.

■ ’ SEMNE - BUNE
încă de la începutul anului trecut, locuitorii dta 

Brad şi cei din comunele învecinate arondate la uni
tatea dc desfacere a produselor petroliere din oraş 
s-au declarat mulţumiţi de modul serios şi operativ 
în livrarea buteliilor persoanelor particulare.

Printr-o bună colaborare între Primăria din Brad 
şi cele din comune, cu unitatea specializată locală, 
şi la începutul acestui an s«a văzut aceeaşi preocu
pare în distribuirea buteliilor la populaţie. Zilnic, la 
Brad, în punctele stabilite pentru distribuirea bute
liilor, oamenii sunt serviţi eu promptitudine şi ama
bilitate de la primele ore ale dimineţii. De asemenea, 
maşinile cu butelii sunt văzute periodic servind, pe 
baza repartiţiilor, oamenii din localităţile Ţârăţel, 
Crişcior, Bucureşci, Baia de Criş etc.

Deci, la Brad, unde se ţine o evidenţă clară a 
numărului de butelii pline primite de la furnizori, 
populaţia se declară satisfăcută, totul decurge civi
lizat, respectându-se şi preţul de vânzare. Astfel 
au fost eliminaţi cei care, până nu de mult, îşi fă
ceau un venit din vânzarea locului la cozile inter
minabile care se făceau zilnic.

ALEXANDRU JLRCA, 
Brad

O boală ee nu 
iartă - SIDA

Sida există şi constitu
ie Un pericol. Trebuie ştiut 
că infecţia cu HIV nu dă 
sîmptome specifice vizi
bile, uşor de recunoscut. 
Nu poţi spune dacă cine
va este infectat numai du. 
pă cum arată sau după 
cum se simte. Numai me
dicul are dreptul de a pu
ne un diagnostic, în urma 
unui test specific al sân
gelui. Infecţia cu acest vi
rus nu produce o îmbol
năvire imediată. Intre mo
mentul infectării şi declan
şarea bolii pot trece chiar 
ani de zile, ani în care o 
persoană infectată se sim
te bine şi trăieşte normal. 
Dar această persoană, a- 
parent sănătoasă, poate 
transmite infecţia şi alto
ra.

Infecţia cu HIV se trans
mite prin f a) Contact Se
xual neprotejat (fără pre
zervativ), între persoane de 
sex opus, sau de acelaşi 
sex; b) Direct prin sân
ge infectat sau prin folo
sirea în comun a acelor, 
seringilor sau a instru- 
mefttarului tăios, nesteri
lizat sau impropriu ste
rilizat, după fiecare utili
zare ; c) De la o mamă 
infectată la copil, în tim
pul sarcinii sau la naştere.

Infecţia cu HIV nu se 
transmite prin aer, atin
geri, mângâieri, prin stră
nut, tuse sau sărut (exis

tă risc la sărutul afectuos 
dacă sunt microleziuni ale 
muccteselor bucale); nu se 

. ia nici prin insecte, ţân
ţari sau muşcături de a- 
nimale, toalete publice, pis
cine, saună, duşuri publi
ce, prin veselă sau prin 
mâncare. Trebuie reţinut 
că riscul de infectare pe 
cale sexuală există pentru 
toate contactele sexuale ne- 
protejate. Numai noi în
şine ne putem proteja de 
infecţia cu HIV şi nu es
te nici complicat, nici 
dificil, nici costisitor. Cea 
mai bună protecţie este 
fidelitatea reciprocă în 
cupluri. Trebuie evitate re
laţiile sexuale întâmplă
toare ; în caz contrar se 
foloseşte întotdeauna pre
zervativul (atenţie însă- la 
daţa de expirare a aces
tuia).

Tratamentul injectabil sc- 
face cu seringi de unică 
folosinţă. Pacienţii trebuie 
să pretindă insă asistente
lor medicale să desfacă în 
faţa lor ambalajul acesto
ra. Pentru celelalte instru
mente, răspunderea sterili
zării revine cadrelor îhe. 
dicale. (Prin lege s-au sta
bilit pedepse eu închisoa
rea pentru orice manevră 
incorectă). Se vor evita 
tratamentele făcute de „a- 
sistenta din bloc" cu se. 
ringi fierte pe aragaz, sau 
de alte persoane amatoare.
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6,30 Ştiri, seriale, de
sene animate; 10,05 Serial 
•  Kojak; 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,30
Duelul familiilor (es);
14.15 Santa Barbara (s);
15,10 Pasiunea ei e crima 
(s); 17,00 Hans Meiser
(talkshow): 18,30 într-'
noi vs); 19,00 Frumos şi 
boga t (s); 20,10 Ex
ploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune şi rele (S);
21.15 Gemenii (co. SUA), 
cu A. Schwarzenegger;
23.15 Santinela <s,p.); 0,15 
Gottschalk, Late Night 
Show; 2,30 Kojak (s./r); 
5,55 Exploziv — magazin.

E B f l E
7,30 Ştiri; 10,00 Show

ul lui Maurtzio Costanzo 
(r); 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TG 5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,05 Complot în 
familie (show); 16,20 A- 
genţia matrimonială (ma
gazin); 17,00 Desene an5- 
mate; 18,00 Super-samu- 
raiul (s); 18,25 Desene a- 
nimale; 19,00 O.K., nreţul 
e corect (cs); 20,00 Roa
ta norocului (cs); 21,00
TG 5 — ştiri; 21,25 Cir
culă zvonul (show); 21,40 
Fiica maharajahului (s); 
23,45 Casă, dulce casă 
(show); 2,30 Cotidiene 
(r); 2,45 Circulă zvonul
(r); 3,30 Nu doar moda 
(mag.); 4^0 Braţ de fier 
(reluare).

6,30 Brunch — TV 1 
(magazin TV); 10,15 Ve
cinii (s); 10,45 Brunch -  
TV 2 (magazin TV); 13,00 
Loving: „Fructe oprite" ; 

13,25 Soarele Californiei (s);
14.25 Falcon Crest (s);
15.25 White Fang (s.a.];
15,55 Tânărul Indiana 
Jones (s.a.); . 16,55 Mac 
Gyver (s.a.); 18,00 Să
riscăm! (cs); 19,00 Totul 
sau nimic <cs); 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15
Sectorul lui Wolf (s.p.); 
22,15 Schreinemakers, în 
direct (magazin inco
mod); 1,00 Crimă in Pa. 
radis (f. TV, SUA, 1988, 
p. II); 3,35 Tânărul In
diana Jones (s/r); 4,25
Reluări.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 8,00 Ştiri ITN;
9.30 Poveştile zilei (mag,);
10,00 Super shop; 11,00 
Roata banilor — piaţa 
europeană; 12,00 Buletin 
bursier; 13,30 Ştiri NBC 
(d); 15,30 Roata banilor 
(rep.); 19,00 Azi —• repor
taje (d); 20,30 Viaţa noas
tră (em. ecologică); 21,00 
Entertainment X Press 
— noutăţi din lumea fil
mului ; -21,30 Magazin
NBC; 23,00 Ştiri ITN; 
0,30 Real Personal; 1,00 
Buletin bursier; 1,20 O- 
ferta pieţei; 1,30 Ştiri, cu 
Tom Brokaw; 2,00 Timp 
egal, cu Mary Matalin ;
2.30 Show-ul serii, eu 
Jay Leno; 3,30 Viaţa 
noastră.

mROS3333
9,30 Călărie e Cupa 

Mondială la sărituri de la 
Bruxelles (r); 10,30 Nata- 
ţie « Cupa Mondială de 
la Gelsenkirchen (selec- 
ţiuni); 11,30 Tenis 0 Euro- 
cârd Open ’95 de Ia Stut- 
fgart — ziua 3 (rezj; 13,00 
Atletism # Magazinul lu . 
nil februarie 1995;
15.00 Snooker # Liga Eu
ropeană; 17,00 Eurifun 0 

Magazin distractiv; 18,00 
Tenis •  Eurocard Open 
*95 de ia Stuttgart — ziua 
4 (direct): 22,30 Buletin 
de ştiri 1; 0,00 Box 0 
Meciuri internaţionale;
1.00 Golf o US—PGA, 
Tour Royai Garribeân
Classic; 2,00 Buletin de 
ştiri 2.

JOI,
23 FEBRUARIE

7,00 TVM 0  Tete- 
matinal; 8,30 La prima 
oră ; 9,15 Serial (r) •  
Santa Barbara; 10,00 
Actualităţi ;*'10,05 Limbă 
străine; 11,00 Serial (V) 
0  Aur şi noroi; 12,45 

. Desene animate; 13,10 
1001 audiţii; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 15,05 TVR Cluj- 
Napoca; 15,50 Actua
lităţi; 16,00 La orizont 
— economia; 16,55 Mi- 
ienium; 17,40 Handbal 
feminin 0  Silcotub Za
lău — Rapid Bucu
reşti (direct); 18,15 Rit
muri muzicale; 18,25 
Desene animate; 18,50 
Tragerea Loto 5/40 şi 
excepţional Expres; 
19,00 Medicina pentru 
toţi; 20,00 Actualităţi 
0  Meteo 0  Telesport; 
20,45 Serial 0  Om 
bogat, om sărac; 21,45 
153014 km. Emisiune 
realizată de Direcţia 
Poliţiei Rutiere; 22,00 

Studioul economic; 22,53 
Simpozion; 23,40 Ac
tualităţi; 24,00 Serial 
Familia Palliser.

7,00 La prima oră 
0  Desene animate; Re
vista presei ; 9,15 Ora 
de muzică; 10,06 Tele
jurnal Worldnet; lfr,30 
Trenuri deosebite; •  
Indonezia (I); 11,30 De
sene animate; 12,Mf 
Noi frontiere (r); 15,M 
Limbi străine (r); 16,00 
Desene animate; 16.30 
Serial e Fiicele docto
rului; 17,90' Ceaiul de 
la ora 5; 19,00 Bt*d-
siune în limba ger
mană ; 20,00' Convie
ţuiri; 21,00 TVM 0 
Mesager; 21,30 Formu
la 3 (cs); 22,00 Film •  
Miere amară (Franţa);
23.20 Stadion e Calei
doscop sportiv intern 
şi internaţional.

MSSESSm
0,00 Desene animate 

(r); 9,30 Serial (r) •
Trăie,te_ţi visul; 10,20 
Serial (r) 0  „Vecinii";
11.20 Chestiunea zilei 
(r); 12,20 Staruri pen
tru totdeauna (r); 18,00 
Desene animate; 18,30 
Film documentar •  
„Deschis pentru ala. 
ceri"; 19,00 Primul pas; 
20,00 Film serial •  
„Echipa de şoc“ — ep. 
11; 20,50 Ţara nimă
nui ; 21,00 Telejurnal 
(emisiunea de ştiri a 
televiziunii TELE 7 abc 
din 22. 02. 1995); 21,30 
Serial 0  Vegas — ep. 
53; 22,20 Mitică; 22,30 
Chestiunea zilei

9,00 Teletext; 10,00 
Observator 0  Antena 
1; 11,00 Focus 0 Ştiri 
din actualitatea foca
lă; 11.15 Civilizaţia 
rutieri; 11,30 Studio 
deschis (r); 12,30 Film 
artistic. „Divorţul ei"; 
15,00 Teletext: 17,M 
Observator 0  Antena 
1; 18,00 Film artistic. 
„Trei sunt prea mulţi"; 
19,15 Worldnet
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U L T IM A T U M U L  L U I H O R E A
Izbucnită la sfârşitul 

fui octombrie 1784, răs
coala condusă de Horea, 
Cloşca şi Crişan a cu
prins rapid întreg Zaran- 
dul, întinzăndu-se şi spre 
comitatele învecinate. A- 
junşi în Valea Mureşu- 
tul, răsculaţii au început 
pregătirile pentru a ataca 
&eva şi cetatea ei, unde 
se refugiaseră numeroşi 
nobili fi oficialităţile co
mitatului Hunedoara. Ce
fe două atacuri din 6 şi 
ţ  noiembrie 1784 asupra 
Bevei nu «tu izbutit. Dar 
răscoala a continuat să 
cuprindă noi fi noi sate 
din munţi, de pe Valea 
Streiului, pe Muref, pe 
Arieş şi spre Tămave. 
tu acest moment de vârf 
t i  răscoalei a apărut do
cumentul cunoscut sub 
manele de „Ultimatumul 
adresat nobilimii din ce
tatea Devei• de către răs
culaţi, in numele tui Ho
rea, un adevărat program 
revoluţionar care preve
dea desfiinţarea feudali
lor, părăsirea moşiilor şi 
împărţirea acestora po
porului, precum fi impu
nerea lot la impozite, a- 
semenea tuturor contri
buabililor, ceea ce ar fi 
însemnat statornicirea in 
Transilvania a unei noi 
societăţi lipsite de pro
prietăţi şi privilegii feu
dale.

Condiţiile prezentate de 
Horea şi poporul său e- 
rau: i. Nobilul comitat 
fi toţi posesorii lui să 
jure pe cruce, cu toate 
Odraslele lor. 2. Nobili
me să nu mai fie, ci ca
re unde poate primi o 
slujbă crăiască din aceea 
să trăiască. 3. Nobilii po
sesori să părăsească pen

tru totdeauna moşiile 
nobiliare. Şi ei să plă
tească dare ca fi popo
rul de rând. 4. Pămân
turile nobiliare să se îm
partă între poporul de 
rând potrivit poruncii 
’împăratului, ce va urma. 
5. Dacă corniţele şi Ta
bla comitatului împreu
nă cu nobilii posesori se 
învoiesc la acestea, le

TEZAUR 
MUZEISTIC ŞI 
ARHIVISTIC 

HUNEDOBJEAN

făgăduiesc pace, iar în 
semnul ei cer să ridice 
atât pe cetate, cât şi pe 
capetele oraşului şi pe 
alte locuri, pe prăjini cât 
mai lungi, steaguri albe.

Drept termen, trimişii 
fixează, la porunca lui 
Horea, ziua de 14, du
minică, seara, iar răs
punsul să fie trimis popii 
Dănilă din Crişcior, alt
fel ameninţă să nimiceas
că oraşul. Ideile „Ulti
matumului", aşa cum a- 
precia regretatul acade
mician David Prodan, 
„vizează desfiinţarea no
bilimii şi a proprietăţii 
feudale, atribuind pămân
tul în întregime ţărani
lor. Aşadar, desfiinţarea 
nu numai a raporturilor 
feudale, ci şi a latifun
diilor,,. Condiţiile se a- 
dresează nobilimii şi po
sesorilor comitatului Hu
nedoara, dar ele vizează, 
evident, întreaga nobili
me". t

Analizând mai amă
nunţit revendicările cu
prinse in „Ultimatum", 
vom observa că ele nu 
cuprind nimic din cele

ale iobagilor fiscali din 
Munţi. Ele sunt ale ţă
ranilor: din Zarand. Cei 
trei ţăfani (Giurgiu Mar- 
cu, Ion Abrudean din 
Crişcior şi Petru Abru
dean din Ruda), care vin 
tn numele lui Horea, 
sunt de aici_ şi trebuia 
să fie trimişi din tabă
ra lui Crişan. Indiferent 
dacă Horea a contribuit 
la formularea revendică
rilor sau numai a con
simţit la ele, ori nu i 
s-ar fi comunicat decât 
ulterior, ele poartă pres
tigiul numelui său. Aşa 
cum sublima academi
cianul David Prodan, 
,,Ţăranii se vădesc con
vinşi că numai sub nu
mele lui vor avea greu
tatea cuvenită, că el le 
reprezintă mai mult de
cât oricine năzuinţele. El 
reprezintă şi în mintea 
ţăranilor şi a nobilimii 
răscoala însăşi Sub nu
mele lui o dezlănţuie ţă
ranii, în numele lui se 
petrec actele ei, coman
date de el sau nu. Lui 
le atribuie, sub numele 
lui le osândeşte nobili
mea".

Cât priveşte originalul 
documentului, acesta se 
află în păstrare la Ar
hivele Statului din Deva. 
Este scris în limba ma
ghiară — limba majori
tăţii covârşitoare a no
bililor — şi poartă sem
nătura aiitografă a lui 
Cărolus Brânek, magistrul 
Oficiului sării din Soi- 
muş, sat din imediata a- 
propiere a Devei. Docu
mentul, întocmit la 11 no
iembrie 1784, este înre
gistrat Ut comitat şub-nu
mărul 866, pe ziua de 13 
noiembrie.

Prof. IOAN FRAŢILA

COLOANE ALE ZIDIRII ISTORIEI NAŢIONALE

V alo ro s  lăcaş de cu ltu ră
De la deschiderea lui 

în vara anului 1952 şi 
până în anul 1964, Mu
zeul din Orăştie a avut 
un profil istoric, cuprin
zând o serie de piese ar
heologice, mare parte 
provenite de la donatori 
anonimi din zona Orăştiei. 
Având însă în vedere boga
tele tradiţii etnofolciorice 
ale satelor care gravitează 
în jurul Orăştiei, muze
ul şi-a schimbat apoi 
profilul, devenind un mu
zeu de etnografie şi artă 
populară, profil pe care 
îl păstrează şi in prezent.

Expoziţia permanentă 
cuprinde opt încăperi, în 
cadrul' cărora sunt eta
late o serie de obiecte 
vechi sau mai noi, toate 
atestând, pe lângă preo
cupările şi îndeletniciri
le de bază ale strămo
şilor ce au convieţuit pe 
aceste meleaguri, cum ar 
fi agricultura, păstoritul, 
mineritul, dogâritul, pes
cuitul, albinăritul ş.a., şi 
diferite obiecte care au 
aparţinut puternicelor 
bresle şi reuniuni care 
activau aici pe la jumă
tatea secolului trecut. Pa
trimoniul de bază al mu
zeului este format din 
bogata colecţie de costu
me populară, specifice 
zonei Orăştiei şî zonelor 
limitrofe acesteia, pre
cum şl din colecţia obiec-

telor de ceramică, a în
crustaturilor în lemh, a 
diferitelor obiecte de Or
nament din gospodăriile 
ţărăneşti sau a unor vechi 
instrumente muzicale.

Atenţia vizitatorilor este 
reţinută în mod deose
bit de încăperea care a- 
dăposteşte un interior de 
cameră din vechile lo
cuinţe ţărăneşti, cu spe
cific zonal.

Dintre cele mai impor
tante piese ale muzeului, 
merită să fie văzute: de
pozitul de bronzuri, gă
site în anul 1955 pe te
ritoriul comunei Balşa, 
diferitele unelte dacice, 
descoperite la Sarmize- 
getusa Regia, o mostră de 
grâu carbonizat şi con
ductele ' cu decantoare 
descoperite tot în com
plexul arheologic de la . 
Grădişte, o ceaşcă şi frag
mente de ceramică apar
ţinătoare culturii „coţo- 
feni" (2500-2200 î.e.n.) şi 
mulajul unei statuete an
tropomorfe din cultura 
eneolitică Turdaş (3700- 
2500 l.exi.).

O menţiune aparte şi 
pentru Iada de încasare 
a dărilor din Orăştie, la
dă care este din metal, 
precum şi o altă ladă 
din lemn care a aparţi
nut „Cordovanilor", cu 
scene de muncă realiza
te ta intarsie, apoi tri

colorul, eşarfa şi diplo
ma care au aparţinut 
Reuniunii Meseriaşilor şi 
Lucrătorilor Români- — 
Constructori din Orăştie 
(datate 1939) şi nu în ul
tim rând, „Diploma de 
recunoştinţă", acordată 
unei femei din Pişchinţ, 
în anul 1913. pentru „sâr- 
guinţă şi măiestria de ţe
sut şi de cusut".

Imaginile fotografice 
mărite surprind şi ele di
ferite momente legate de 
viaţa, datinile şi obice
iurile oamenilor care au 
trăit în această parte de 
ţară de-a lungul yremi- 
lor. La intrarea în mu
zeu a fost amenajată o 
interesantă expoziţie de 
tehnică populară, în ca
drul căreia se evidenţia
ză o moară din lemn ac
ţionată manual, dispozi
tive pentru împletitul 
funiilor, o presă ţărăneas
că pentru storsul uleiului 
din seminţele de dovleac 
sau de floarea soarelui, un 
„ţăst" pentru coacerea 
pâinii, o „tocilă" folosită 
la ascuţirea obiectelor de 
tăiat, o „butoară" folo
sită pentru sfărâmatul 
ştiuleţilor de porumb şi 
multe altele.

IOAN VASIU,
Muzeal de etnografie 
şi artă populară Orăştie

Judeţul nostru este u- 
nul din judeţele cele mai 
bogate sub raportul a- 
mintirilor rămase în ur
ma civilizaţiilor trecute. 
Cele mai vechi mărturii 
ale civilizaţiei umane pe 
teritoriul de care ne o- 
cupăm ne conduc cu 
multe milenii înaintea 
erei noastre, in epocile 
paleolitică, neolitică, me
talelor.

Bogăţia subsolului hu- 
nedorean, in diferite mi
nereuri fieroase şl nefie- 
roase, a făcut ca, încă 
din timpurile străvechi, 
aici. să se practice mine
ritul. Baia de Criş a fost 
încă de pe atunci un cen
tru de exploatare a au
rului. S-au descoperit în 
zonă urine ale unor spă-

gia, centrul politie, mi
litar şi religios al daci
lor, reşedinţa regilor 
daci. Săpăturile arheo
logice de mari proporţii 
executate aici au dat Ia 
iveală, pe lângă ruinele 
cetăţii de scaun, şi nenu
mărate piese arheologi
ce care vorbesc despre 
ocupaţiile de bază ale 
dacilor: agricultura, mi
neritul, prelucrarea lem
nului folosit in construc
ţii, comerţul. Tot aici a fost 
descoperit şi un bloc de 
calcar (conglomerat con- 
chilitie), în formă de pa
ralelipiped, care are inci- 
zate pe una din feţe trei 
semne din alfabetul gre
cesc, corespunzătoare li
terelor pi, fi şl ro. Pe 
lângă diferitele sensuri

Cetatea Dacică de la Blidaru.
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lătorii antice. De aici 
provin şiş: trei statui 
„Menhir" extrem de in
teresante. Aceste monu
mente, sculpturale, stili
zate, în formă de pilas- 
tru, au reprezentate, pe 
spate sacul sau coşul de 
minerit prins la margi
nea de sus a gurii cu 
două benzi împreunate în 
faţă ce îl fixează de cen
tură.

Ca centru al stăpâni
rii Dacilor şi Romanilor, 
ţinutul hunedorean tre
ce, pe drept cuvânt, cel 
mai însemnat loc istoric 
al României. Soarta a 
făcut ca pământul aces
ta să păstreze, sub glia 
depusă în cursul veacu
rilor, cele două puncte 
mai însemnate ale stră
moşilor Daci şi Romani, 
capitalele lor. Urmele 
puternicului Burebista şi 
ale viteazului Decebal în 
nici o altă parte a stă
pânirii lor nu sunt atât 
de . bine documentate ca 
prin numeroasele desco
periri arheologice din zo
na Munţilor Orăştiei. Te
ritoriul pe care sunt răs
pândite aşezările dacice 
din • Munţii Orăştiei cu
prinde un spaţiu larg. 
Aici se ridicau, în urmă 
cu peste 2000 de ani, o 
serie de cetăţi, turnuri 
de veghe, construcţii re
ligioase şi numeroase a- 
şezări civile şi gospodă
reşti, a căror viaţă, pli
nă de progres, încetează 
în urma cuceririi Daciei 
de către romani. Printre 
cele mai importante se 
cuvine sâ menţionăm ce
tăţile de la Costeşti, Bli
daru, Piatra Roşie şi, în 
sfârşit, în creierul mun
ţilor Sarmizegetusa Re-

care s-ar putea atribui 
acestor prescurtări (sem
ne de lapîcid, cifre care 
reflectă cunoştinţele as
tronomice şi matematice 
ale dacilor), semnificativ 
este faptul că strămoşii 
noştri au cunoscut scri
sul folosind într-o primă 
etapă literele greceşti.

Dacă epoca dacică este 
atât de bine reprezenta-

numente descoperite în
tâmplător, dar mai ales 
din săpăturile sistemati
ce care se efectuează aici 
de 71 de ani. Materialul 
descoperit cu prilejul să
păturilor se află expus, 
în majoritate, la muzeul 
din localitate.

In afară de Sarmize
getusa. pe teritoriul ju
deţului au mai fost des
coperite şi alte aşezări 
romane: Mieia (Veţel),
Aquae (Căian), Germisa- 
ra (Geoagiu-Bâi). De aici 
provin un număr de 8 
plăcuţe de aur. Descope
rite întâmplător, în cen
trul staţiunii, în anul 
1986, ele sunt confecţio
nate din foiţă de aur de 
22 k. Pe 5 dintre ele a- 
par inscripţii dedicate 
Dianei, Hygiei şl Nim- 
phelor. Printre dedicanţi se 
numără şi Decebalus Lu
ci, dac înstărit, din pro
vincie, căruia lipsindu-i 
cetăţenia romană, îi lip
seşte şi „tria nomina" 
(cei de al treilea nume).

Retragerea armatei şi 
administraţiei romane în 
anul 271 nu a clintit con
tinuitatea de viqjă şi ac
ţiune a locuitorilor din 
spaţiul carpato-danubian, 
rămaşi statornici te va
tra lor de viaţă. Nume
roase mărturii arheolo
gice demonstrează aceas
tă continuitate. Astfel, în 
fosta capitală, populaţia 
rămasă a transformat în 
locuinţă părţi din Pala
tul Aueustalilor, iar am
fiteatrul, prin blocarea 
porţilor de acces, într-o 
adevărată fortăreaţă unde 
se refugia In caz de pri
mejdie. îptr-una din lo- 
jele acesteia, s-a desco
perit un .tezaur monetar 
aparţinând secolului al 
IV-lea. Lângă ruinele 
„vi llei rustica" de la 
Strei au fost dezvelite 
mai multe locuinţe şi un 
bogat material arheolo-

A m fiteatrul roman de 
zegetusa.

tă în judeţul nostru, şi 
mai bine, decât aceasta, 
este reprezentată civiliza
ţia romană.

Ulpia Traiana Augus
ta Dacica-Sarmizegetusa 
a fost, de la începutul 
stăpânirii romane, capi
tala puternicei provincii 
din nordul Dunării. Ast
fel, ea a fost cel mai im
portant oraş, cu cele mai 
însemnate instituţii şi cu 
cei mai înalţi reprezen
tanţi ai oficialităţii ro
mane. Extinderea şi splen
doarea oraşului o cunoaş
tem din numeroasele mo-

Is -
la Ulpia Traiana Sarmi-

*
Igic (ceramipă, greutăţi, 

pieptene, străpungători, 
fusaiole), datând din se
colele IV—V. Monedele 
romane imperiale, din 
bronz în majoritate, des
tul de numeroase, ates
tă, la rândul lor. conti
nuitatea locuirii fostelor 
centre urbane şi rurale 
din epoca romană de că
tre populaţia autohtonă 
daco-romană.

OLIMPIA PALAMARIU, 
Dir. adj. Muzeal 

Civilizaţiei Dacice 
şi Romane
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SATUl -  AZI
O fermă care
supravieţuieşte

Redimensionându-şi ac
tivitatea în raport de noi
le condiţii create după de
cembrie 1989, Ferma din 
Lăpuşnic a S.C. Agromicia 
Mintia şi-a păstrat profi
lul zootehnic, având o în
semnată investiţie, bază 
materială şi experienţă a- 
fumulată în acest sens. 
Discutând cu dna Angela 
Ardelean, economista fer
mei respective, am reţinut 
faptul că acum efectivul 
de :bovine se menţine la 
peşte 4 0 0  de animale, din 
care în lactaţie se găsesc 
în jy£ir ide 150; Nu se poate 
spune că . s-a stins poten
ţialul maxim de produc
ţie, aouni cantitatea zilni
că; ăd lapte marfă care se 
vinele .fe upiţatea judeţea- 
nă -de pnofil, respectiv la 
SjCţ Dw ® S-A. Deva, a- 
jungăftd undeva în jur de 
800j lit-pi., Valoarea geneti
c ă p  aâăţhâlelor este mult 
maS-bană, insă intervin u- 
nS, faţrtori legaţi de fu
rajare, cate influenţează 
nivelul producţiei medii de 
lame ce se obţine, in spe
cia* ;fiind vorbă de folo- 
sfrdă nutreţurilor concen
trate, .casă sunt procurate 
la costuri destul de ridi
cate, în comparaţie cu pre
ţul laj^eiui. ' După aplica-; 
rea prev^derilof Legii nr.

83/1993 privind sprijinul 
acordat de stat producăto
rilor agricoli, precum şi 
preţului stimulativ^pentru 
lapte Ce se aplică diferen
ţiat pentru perioada de 
iarnă şi de vară, există 
condiţii ca preocuparea şi 
interesul pentru creşterea 
producţiei şi a randamen
tului fermei zootehnice să 
conducă la rezultate mai 
bune In acest an.

Deşi ferma are puţin te
ren in proprietate, sala
riaţii ei lucrează în fie
care an circa 185 de hă, a 
bună parte aparţinând pro
prietarilor din zonă, In a- 
cest mod putăndu-se .asi-, 
gura din producţie proprie 
furajele fibroase, suculente 
şi grosiere, cantităţile de
pozitate permiţând stabili
rea unor raţii cât de cât 
echilibrate cu aceste ser- 
ti mente, Gospodărind cil 
grijă pământiii şi baza ma
terială a fermei/ cu ţoale 
că rentabilitatea, fn zoo- 

. tehnie, în special la fer
mele de yaci cu lapte, este 
pusă sub semnul întrebă- 
rii dacă nil se obţin pro
ducţii performante, s-a 
reuşit ca ferma din . Lă
puşnic să obţină profit şi 
In anul trecut.

In structura culturilor 
furajere, un loc importai! 

'■-YY Yl&'iţ'’-'

îl ocupă leguminoasele, ele 
ocupând acum peste 30 de 
ha, precum şl porumbul 
pentru siloz. Pe o bună 
parte din suprafeţe sunt'în. 
sămânţate, la înţelegere cu 
proprietarii de pământ, cul
turile pentru care aceştia 
îşi exprimă opţiunile.

Faptul că s-a acordat a- 
tenţie sporită organizării 
judicioase a reproducţiei, 
va permite ca în acest an 
indicele de natalitate să 
ajungă la 85 la sută, ceea 
ce -reprezintă o bună ba
ză de pornire pentru creş
terea în continuare a pro
ducţiei de lapte. întrucât 
nu sunt condiţii pentru 
sporirea efectivelor de bo
vine, cu exemplarele va
loroase din prăsilă pro
prie se asigură înlocuirea 
reformelor, excedentyl din 
efectivul de viţele putând 
să fie 'Vândute crescători
lor particulari de anima
le dm zonă, care au ast
fel poşibilitaţea să îmbu
nătăţească situaţia zooteh
niei din gospodăriile per. 
sonale.

Datele prezentate relevă 
faptul că atunci când se 
depun eforturi consistente 
pentru a soluţiona' proble
mele complexe ale produc, 
ţlei, se găsesc soluţii, şi 
posibilităţi ca o fermă,cu 
profil zootehnic, In ciuda 
condiţiilor precare, sâ sur 
pravieţuiâscfi şi să centri» 
buie cu cantităţi Însemna, 
te de lapte la aprovizio
narea populaţiei urbane.

M»-*-

scris,

vă

' '■ " • V ;
Declarându-şe nemulţu

mit dif, modul.; etnii decur
ge aplicarea 'Legii 18/1991 
în satul Cărăstău, dl Ni- 
colae Baneiu ' readuce în 
discuţie o serie de cazuri

rectă a legii, nedreptăţin- 
du-i astfel pe unii;' pro
prietari, în sensul că li 
s-au schimbat fără motiv 
unele amplasamente, nese- 
cotindu.se interesele rea,

sksşa

■  Dl' Ladislau Balea,
fiind nemulţumit de mo
dul dam s-a făcut lichida
rea patrimoniului foste? 
cooperative agricole din 
comunaUnirea, doreşte să 
se adreseze, prin inter
mediul ziarului nostru, 
dlui prefect pentru a lă
muri situaţia actuală a 
proprietăţii .adunate din 
munca şi cu sudoarea foş
tilor: cooperatori. In acest 
sens- petentul doreşte să > 
ştie de ce o parte din bu
nurile agonisite sunt lă
sate? să se degradeze, fără 
ca cinevâ să se mai in
tereseze de soarta lor. Spe
răm*. ca problemele aduse 
in discuţie să fie receptate 
şi doorganele locale abi
litate ,să soluţioneze pro
blema.

Venind in întâmpinarea 
solicitărilor multor .pro
ducători agricoli, în sen
sul de a apropia aprovi
zionarea cu seminţe de 
proprietarii de pământ, 
pentru a face mai supor
tabile cheltuielile cu 
transportul acestora, la 
Simeria Veche, nr. 85, 
funcţionează S.C. Alsim 
Impex S.R.L., care are 
în obiectul său de ac
tivitate comercializarea 
de seminţe şi material să- 
ditor, oferind totodată 
certificate de calitate şi 
fitosanitare, precum şi 
informaţii tehnice de spe. 
cialitate. Firma respecti
vă vine să completeze un 
gol în desfacerea semin
ţelor care, de regulă, se 
ţealizează prin firme spe. 
Cializate de profil, res
pectiv prin UNISEM şi 
SEMROM din Orăştie.
' Pornind de la opţiuni-

Temporizare în aplicarea 
Legii 18/1991

concrete ce denotă activi
tatea nesatisfăcătoare a 
comisiei locale pentru sta
bilirea dreptului de pro
prietate asupra pământu
lui. Din datele ce ni le-a 
prezentat, care au fost a- 
duse în repetate rânduri 
şi la cunoştinţa Prefec
turii, fără a fi luată însă 
vreo măsură pentru respec
tarea prevederilor legale, 
reiese că s-au făcut nume. 
roase favoruri pentru cei 
ce au avut ca atribuţii să 
vegheze la aplicarea co-

le ale proprietarilor de 
drept.

Având în vedere nere
gulile ce s-au comis, pre
cum şi faptul că se tem
porizează clarificarea situa
ţiilor şi acordarea titluri
lor de proprietate, dl N.B. 
solicită ca, în spiritul pre
vederilor legale, să fie 
luate măsuri penrtru a se 
aduce corecturile necesare 
în privinţa stabilirii drep
tului de proprietate priva, 
tă asupra pământului.

Pulsul
laptelui

Crescătorii de animale 
din satul Ohaba predau, 
comparativ cu celelal
te sate din comuna Lă- 
pugiu de Jos, cele mai 
mari cantităţi de lapte 
pentru consumul ur
ban. Discutând cu dl 
Roman Bublea, fost sa
lariat la colectarea lap. 
telui cu cisterna în ca
drul firmei judeţene de 
proîil timp de peste un 
deceniu, care şi acum 
are în gospodăria per
sonală 6 bovine şi se 
ocupă de activitatea 
punctului'de colectare a 
laptelui din localitate, 
am luat „pulsul” acestui 
produs. r-'-.-i

•— Dacă in lunile de 
vară, când producţia es
te maximă, datorită şi 
condiţiilor mai bune de 
furajare, strângem şi 
predăm zilnic la Devii 
câte 500—600 litri lap
te, tn perioada de iar
nă, cantitatea livrată 
este ceva mai redusă, 
aprecia interlocutorul. 
Oricum, măsura de di- 

1 ferenţţere a preţului pe 
fiecare litru de lapte, ■ 
In raport de anotimp, 
precum şi de majorarea 
plăţii la producător, es
te bine venită şi ne'aş
teptăm să sţwrească li
vrările de la gospodă
riile particulare. .

In rândul celor mai 
vrednici crescători de 
animale se situează dl 
G. Bulzan, care în fie
care lună din ultimul 
trimestru al anului tre
cut a predat între 514 
şi 585 1 lapte la punc
tul de colectare. De a- 
semenea, Victoria Şo- 
man, Elena FUrdui, Mă
ria Gura, Victoria Herci, 
Maria Muntean, losif 
Şoman şi alţii au vân
dut în fiecare lună câte 
300—450 1 lapte fiecare 
prin punctul de colec
tare de la Ohaba. Tot 
ei sunt cei care şi a- 
cum se înscriu cu cea 
mai mare contribuţie la 
livrările zilnice. De 

menţionat şi colaborarea 
bună precum şi corec
titudinea şi punctualita
tea cu care dl Ioan 
Martin, şofer pe cister. 
na de pe această rută, 
înţelege să le aibă fa
ţă de crescătorii parti- 1 
culari din satul Ohaba. 1

'

V

Producerea răsadurilor de legume
La stabilirea necesarului de răsaduri trebuie să se 

ţină seama de numărul de fire care se pot obţine pe 
mp, acesta fiind de 510—550 fire/mp la tomate şi vine. 
te şi 600—650 fire/mp la ardei pentru răsadurile ne- 
repicate cu care se înfiinţează culturile de vară-ioamnă.

Pentru culturii! mai timpurii este obligatoriu re» 
picatul în ghivece sau cuburi nutritive la o densitate 
de: 350—400. fire/mp pentru varză şi conopidă şi de 
260—250 fire - pentru tomate, ardei, vinete.

Pentru culturile timpurii în câmp, vârsta răsadului 
la plantare nu trebuie să depăşească 30 de zile -pentru 
varză şi conopidă timpurie şi 35—4* zile pentru tomate, 
ardei şl vinete.

Ţinând seama de vârsta răsadurilor, ca şi de pe
rioadele optime de plantare, respectiv: 20—25 aprilie 
varză şi conopidă timpurie In câmp ; 5—10 mai-pentru 
tomate timpurii în câmp ; 5—15 mai pentru ardei în 
câmp şi 15—20 mai pentru vinete în câmp, înseamnă 
că perioada optimă pentru producerea răsadurilor se 
situează între 25—30 februarie pentru varză şi cono
pidă; 25 februarie — 1 martie pentru tomate ; 25 fe
bruarie — 5 martie pentru ardei şi 5—10 martie pentru 
vinete. : - Y . - ;

Cunoscând epocile de semănat pentru fiecare sper 
cie, precum şi faptul că Ini timpul semănatului -ferafie- 
ratura substratului nutritiv trebuie să fie cuprinsă în
tre 20—24° G, se procedează la introducerea gunoiului1 
de grajd mai repede cu 5—8 zile, timp în eare are ie* 
fermentarea acestuia. , . ţ "

Când temperatura începe să deserească şi se * apro
pie de nivelul la care rămâne mai mult timp constanţă, 
se pune în răsadniţe amestecul de pământ. Practic, ime
diat ce apar mucegaiuri pe suprafaţa biocombustibilvk 

• lui din interiorul răsadniţelor, se presară un strat sub
ţire de. praf de var pentru a îşipiedica apariţia ulte
rioară a ciupercilor şi apoi se introduce amestecul d e  
pământ. Grosimea stratului de biocombustibileste îl> 
medie, de 20—25 cm, jar a amestecului de pământ 4* 
10—12 cm. :T/ “

In general regimul de temperatură- trebuie să ii* 
moderat pentru a obţine răsaduri viguroase şL călit*. 
Aerisirea răsadniţelor pentru scurtă durată se faee chiar 
dacă - temperatura aerului din exterior este relativ scă
zută.- CU 6—8 zile înaihte de plantare,, se aeriseşte atât 

' ziua cât şi noaptea iâ  scopul unei căliri cât mai bune.
; Udarea răsadurilor se efectuează ori de câte ori 
este nevoie, folosind cantităţi' miei de apă Ia tempera
tura substratului nutritiv. • - c ; î

Se poate face şi o ingrăşare suplimentară, dar tre
buie respectată o concentraţie de 0,2—0,5 la sută* (2#—50 
g de îngrăşământ la 10 litri de apă). ‘ y

In preziua plantării este obligatoriu un tratament 
cu Dithane sau Orthocid în concentraţie de 0,2 la sută 
(20 grame la 10 litri apă), iar pentru dăunători, dacă 
sunt, cu Sinoratox .0,15 la sută (15 ml la 10 iitri apă).

Dacă în răsadniţe apare atac de coroplşniţă, a. 
ceasta se combate prin momeli din 800 grame făină de 
grâu sau porumb, 1*0 grame Lindatox, 50 ml sirop ?de 
zahăr şi 50 ml ulei comestibil. Se pun- 10—15 grame 
din această momeală pe metru pătrat!

De asemenea, răsadurile se udă bine înainte de a fi 
smulse pentru plantatul în câmp.

Ing. FLORICA CIMPOIERIŢA, 
S.C.P.P. Geoagiu

Un răspuns aşteptat

De unde procurăm seminţe şi 
; material săditor?

le exprimate de către u- 
nii producători agricoli 
din judeţul nostru, care 
au participat în toamna 
anului trecut la vizitarea 
lotului demonstrativ or
ganizat cu hibrizi de po
rumb marca Pioneer (la 
Asociaţia familială Dără- 
banţ, unde producţia me
die s-a situat între 8 şi 
14 mii kilograme boabe/ 
ha), s-au asigurat 14 to
ne sămânţă din hibrizii 
Nataşa, Helga, Optima, 
Raisa şi Stira.

De menţionat că să
mânţa este calibrată şi 
ambalată în saci sigilaţi, 
ceea ce este foarte im
portant pentru un con

sum economic la ha, de 
numai 15 kg, şi pentru 
garantarea calităţii. Da
că la prima vedere s-ar 
părea că preţurile sunt 
oarecum ridicate, ele fiind 
cuprinse între 2904 şi 
3682 lei/kg de , sămânţă, 
un calcul simplu denotă 
că se obţine un câştig 
dublu la ha numai pe 
seama utilizării seminţe
lor de calitate. De reţi
nut că nu s-a putut asi
gura nici jumătate din 
cantitatea de sămânţă din 
hibrizii marca Pioneer 
care a fost solicitată în 
ţara noastră. Totodată, 
facem precizarea că nu 
este subvenţionată decât

sămânţa de porumb din 
hibrizii româneşti.

Pe lângă porumb, la 
firma amintită şe mai 
asigură, fără adaos co
mercial, seminţe de le
gume şi de plante fura
jere. De asemenea, exis
tă un stoc minim de să
mânţă de floarea soare
lui din soiul Corii, care 
este foarte productiv şi 
mult căutat de către cul
tivatori. în acelaşi timp, 
firma amintită, pe bază 
de comenzi ferme, mai 
asigură puieţi altoiţi de 1 

măi, păr, prun, cireş, nuc, 
vişin etc., precum şi ar
buşti ornamentali.

Gei interesaţi să se a- 
provizioneze din vreme 
cu seminţe şi material 
săditor se pot adresa la 
firma amintită, oare le 
va onora solicitările in 
raport de comenzi şi de 
cantităţile disponibile.

Facilitând dialogul intre 
specialiştii din domeniul 
cercetării agricole şi pro
ducătorii agricoli, de a- 
ceastă dată răspundem la 
întrebarea adresată pen
tru SCPP Geoagiu din par
tea dl ing. Horia Marcu, 
din satul Batiz, care se 
interesează de erbicidele 
ce pot fi folosite în sco
pul combaterii volburei şi 
ştirului din cultura de po
rumb. In acest scop se 
pot folosi următoarele pro
duse sau combinaţii de 
erbicide.

Produsul- Starane 250 
(în doză de 0,8—1,2 1/ha) 
se aplică singur pentru 
combaterea volburei din 
cultura de porumb puter
nic infestată cu această 
specie. Perioada de apli
care este de la răsăritul' 
porumbului până la înspi- 
care. De asemenea, Sta
rane 250 -1- SDMA (în do
ză de 0,8 +  1,5 1/ha) se 
administrează în amestec 
pentru lărgirea spectrului 
de combatere â buruienilor, 
inclusiv volbură şi ştir. 
Momentul aplicării este 
atunci când plantele de 
porumb au 3 până la 6 
frunze, jar buruienile sunt

în stadiul de rozetă (2—4 
frunze). . ■ . . V:

Produsiil Sanrom 375 
S.C. se poate folosi după 
răsăritul porumbului din 
momentul când plantele aU 
2—3 frunze şi până1 au 
5—-6 frunze, în această pe
rioadă buruienile de vol
bură, ştir şi alte specii cu 
frunză lată având înălţL 
mea de 1—2 cm până la 
8—12 cm. Dozele optim* 
sunt do 1, maxim 1,5 1/ha. 
Doza maximă se recoman
dă numai la culturile de 
porumb puternic infestate 
cu volbură şi alte specii 
perene.

Un alt produs, Oltisan 
extra (în doză de «,l 1/ha), 
se utilizează în combate
rea unui număr foarte ma
re de buruieni (printre oa
re volbura şi ştirul), res_ 
pectându-se aceleaşi indi
caţii ca pentru erbicidui 
Sanrom 375 S.G.

Cantitatea de apă nece
sară pentru erbicidarea ţi
nui. hectar este de 30#— 
400 1.
Ing. VASILE CAMPEAK 

S.C.P.P. Geoagiu

Pagină realizată de 
NICOLAE TtRCOB 1



GALERIA VIP

Vocea Irinei Nistor ne 
este foarte familiară, mai- -, 
ales pentru traducerile de 
pe casetele video, aceste 
casete fiindu-ne ca pâi
nea caldă;

în televiziune, Irina 
lucrează din 1984, când, 
peHtf'Thai, a avut prima 
intrare' pe post. A tradus 
peste 3#00' de filme şi 
este foarte mândră de a 
eeastă reuşită. ’ Datorită 
timbrului ei: vocal,* Irina 
ară un of şi anume a- 
oela • că nu" poate face : 
farse la telefon. Şi are 
dreptate, deoarece toată- 
lumea o recunoaşte. - In 
timpul evenimentelor din 
decembrie ’89, a tradus 
in TV, • şub gloanţe, fii*: 
mul Ferma- Animalelor, In 
adea perioadă o exaspe
rau foarte mult cotitroa. 
leîendin-metrou,-dar; fiiri- ' 
du-ireeimoScută voeea, 
scăpa - -iiecontrolată.

In particular, Irina este 
o persoană foarte veselă 
şi foarte prietenoasă. Deşi 
nu fumează, poartă în
totdeauna asupra ' ei un 
pachet de ţigări şi o bri
chetă şi asta pentru că 
are in redacţie foarte 
mulţi colegi care fu
mează. Este înnebunită 
după obiceiurile de Cră
ciun şi în fiecare an îi 
primeşte’ pe toţi cei ce 
vor s-o colinde. Ba, mai 
mult, aceştia nu sunt lă
saţi să plece decât spre 
dimineaţă după o petre
cere pe cinste.

In 1991, Irina a urmat 
un curs în cadrul unui 
seminar de cinema şi TV 
la  Salzburg, tocmai In 
castelul unde- s.a filmat 
Sunetul ■ iuiiMI. A fost 
cuprinsă ,de emoţi e, mai 
ales pentru că. acest filrn 
este unul din filmele pre

ferate alături de Iubire 
Otrăvită. La-Salzburg La 
cunoscut pe marele Alan 
J. Pakula, de* la care a 
aflat că acesta a vizitat 
România cu câţiva ani 
în Urmă. Soţia acestuia 
a scris o carte despre 
regii care. au trăit pe a- 
ceste meleaguri.
: In acest an, Irina Mar
gareta Nistor — care, es
te şi profesor de engleză 
la Academia de Muzică 
— speră să-şi înceapă 
doctoratul in cincma-TV.
• Deşi nimeni n-o crede, 
primul aparat video şi 
La cumpărat abja in ’W, 
şi atunci cu ajutorul pă-, 
rmţilor. Acum. îşi doreş
te o. cameră de luat ve
deri şl o maşină (fiindcă 
tot . are permis de condu
cere obţinut»îUnul trtiiMîir.

*EUA LAL,
. studentă -

! !

Recent, Liceul „Traian" 
a fost onorat cu prezen
ţa a două persoane ve
nite de la Poliţia Sani
tară care aveau ca scop 
introducerea elevilor în 
cele mai vaste şi sigure 
cunoştinţe despre SIDA. 
Au fost discutate măsu
rile de prevenire, cauze
le prin care uneori, apa
rent, fără a şti, virusul 
acestei boli ' „invadează" 
corpul omenesc. Latura 
cea mai importantă şi 
care a necesitat o discu
ţie mai amplă a fost con
taminarea cu virusul HIV 
pe cale sexuală. Ne-au 
fost prezentate casete vi
deo cu diferite cazuri, dar 
mai ales ne-a fost pre
zentată pe larg folosirea 
corectă, a prezervativului.

Ştiţ» dumneavoastră 
„gumiţa" aceea care te 
fereşte de nenorociri. Nu. 
te poate feri insă, dacă- 
nu b * foloseşti corect. A- 
şa pă una din secvenţele 
prezentate pe casetă a,, 
fost punere* unui pre
zervativ pe... un mulaje 
fireşte,’ dar. de* fapt) a

cest articol nu vrea să- 
se refere în principal la 
această boală, numită 
SIDA, ci vrea să se re- ■ 
fere la ignoranţa cu care 
unii elevi au privit ; sec
venţa amintită mai sus.

Modul in care îşi în
fundau râsul, băgându-şi , 
pumnul în gură, modul 
în care unii au discutat 
problema la sfârşitul o- 
rei, felul în care alţii au 
început imediat altă dis
cuţie, ca şi cum ar fi’ ie
şit de la o oră de mate
matică, a fost pur şi sim
plu de neînchipuit.

Semenii mei dragi, v-aţi 
gândit vreodată că aşa 
cum aţi râs atunci, aşa 
aţi putea, Doarhne fe- • 
reşte, să plângeţi mai 
târziu 7

Semenii mei dragi, v-şţi 
gândit ce impresie aţi 
făcut acestor persoane ca. 
re ar fi vrut să vă pu- ’ 
hă pe gânduri şi nu pe 
râs ? V-aţi gândit vreo.. 
dată că cineva v-ar putea 
da un rezultat negativ al - 
analizelor voaslr^* prin ’

care s-ar dovedi că sun
teţi purtători ai virusului 
HIV ? Dacă vâ aduceţi 
bine aminte, ne-a tot tra- 
dus de pe o casetă ur
mătorul pasaj: „SIDA a . 
avut şi are mâi multe vie* 
time ca în cel de-al. doi- . 
lea război mondial". Gu 
războiul însă s-a termi
nat, dar cu SIDA înc$ 
nu. E un semnal de a- 
larmă, dragii mei. Nu e ' 
nici un banc, nici un co- ' 
leg pe seama căruia să . 
faceţi glume. :Nu. E •  
catastrofă, poate chiar 
mai rău. Această catas- ' 
trofă „a explodat" în mai" 
mulţi* copii decât adulţi.

Degeaba lacrimi, degea. 
ba osteneala persoanelor 
de la Poliţia Sanitară,: de-. 
geaba mai multe seringi 
sterilizate, când totul poa
te porni de la; aplicarea 
greşită a acestei graniţe. 
Ruşine vouă, dar mai a- 
ies ruşine- celor care v-aţi 
învăţat. Indiferenţa voas
tră dă "fpârţe mult -de** 
gândit, ’ .

‘  ̂ROMANA mkkgea -

Recent, am consemnat 
la Grupul Şcolar Indus- 

" trial •' Transporturi Auto 
— Deva un eveniment de 
excepţie — lansarea „pe 
piaţă' a primului număr 
al Reyistei C&EDO",, un 
rezultat al dorinţei de a 
desluşi încă din anii a- 
dolescenţei tainele scri- 
Sultli.

De la primul număr, de 
altfel, cum se consem
nează şi in editorialul 
semnat de colectivul re
dacţional, Revista „CRE
DO" este dedicată celor 
care îndrăgesc frumosul, 
celor care vor să desco
pere adevărata faţă a 
culturii în general.. „A- 
cesta este crezul nostru 
şi promitem să nu ne a- 
batem de la el. Ne pro
punem ca prin conţinutul 
acestei reviste să vă sa
tisfacem cele mai variate 
gusturi,* * să* vă sensibili
zăm dorinţa de cunoaş
tere. Dacă nu reuşim, nu 
ne condamnaţi. Noi doar 
încercăm".

Salutul adresat revis
tei de către prof. Marin 
Avrămică, directorul If. 
ceului, Erosul eminescian,

Ştiinţă şi spiritualitate. 
Dreptul ia Viaţă, File de’ 
cronică, * De-ale tezelor, 
ori' De-ale profesorilor 
sunt doar câtpVa titluri; 
pe care le-am spicuit din

dia Opri?*: „b*ă bucu
ră apariţia prttttului nu- 
nîăr al revistei noastre 
şi sper să apară pe par
cursul cât mai multor 
ani, care să satisfacă ce-

Gânduri 
-un univers

primul număr al revistei 
şi care într-o armonie 
perfectă alcătuiesc un i i .  
nivers tineresc, în care 
crezul literar se îmbină 
cu gluma, sau jocul ma
tematic...

Cât despre emoţia şi 
gândurile colectivului de 
redacţie al revistei, scur
tele declaraţii care ne-au 
fost împărtăşite nu sunt 
lipsite de reievanţă : Na-

rinţele tuturor elevilor 
din liceu şi nu numai". 
Valentina Şav: „Profit 
de această ocazie pentru 
a mulţumi colaboratori
lor mei, fără de care ci>ed 
că nu aş fi putut, face 
ceva". Sergiu Aciu : „Sunt 
unul dintre cei care au 
contribuit la elaborarea 
revistei şi doresc tuturor 
celor care se ocupă cu 
înălţarea frumosului la

r. ?• ;r *•*- ; ■?*' ' '„$*«■** 
ndi .' şi peste tot, clipe :v

• fericite şi multe realizări 
in viaţă'*. Qvidiu - HUrtri

- „Sunt foarte bucuros de . 
apariţia primului număr 
al rovisţcS5 „"CRED©'. V-

• rez *- colegilor . mei mult 
succes în continuare'. Da
niel Roşcăneariu : -„Apa
riţia revistei mă buciţfă

' foarte mult. Ii doresc via
ţă lungă şi să fie de. la 
număr la număr; tot mai 
valoroasă". Marius O- 
nofrei: „Sunt foarte bu
curos că am reuşit să 
colaborez la apariţia pri
mului număr al revistei 
„CREDO", chiar dacă • 
n-am reuşit să scriu. Pro
fitând de talentul meu 
de grafician am un sen
timent al lucrului îm
plinit, bine făcut".

La momentul festiv au 
fost prezenţi, alături de 
numeroşi elevi şi profe
sori ai liceului, cadre cu 
funcţii de răspundere de 

la prefectura judeţului, de 
la UOMTELECOM, re
prezentanţi ai presei scri
se şi audiovizualului.

CORNEL POENAR

„întâlnire la poliţie". Cam aşa am putea intitula 
seevenţa de faţă în care copiii cerşetori s-au întâlnii 
cu cei ce i-au pus la „lucru".

Fota PA VEL LAZ A
. .  •

Membrii „Clubului A- 
dolescentul" din cadrul 
Şcolii Normale „Sabin Dră
goi" au iniţiat recent un 
concurs ROBINGO, cu par
ticipanţi din trei licee „ri
vale" : „Traian", „Decebal" 
şi Şcoala Normală „Sabin 
Drăgoi".

Să vedem cum s-au de
rulat faptele. în urmă cu 
câteva luni, în cadrul „Clu
bului Adolescentul" a mai 
avut loc o ediţie a acestui 
concurs cu participanţi din 
cadrul şcolii. în acel mo
ment s-a lansat ideea rea
lizării unui joc ROBINGO 
cu participanţi din cele 
trei licee şi cu mari pre
mii. Ideea a fost întâmpi
nată cu interes, dar mun
ca cea mai grea s-a făcut 
după vacanţă, pentru că 
trebuia ca cineva şă se 
inţpliee şi să-i găsească pe 
cei trei concurenţi, De fapt,

doi, pentru că cel al Şco
lii Normale era deja ales. 
Norocul a fost că preşe
dintele clubului, Ungurea- 
nu Gianina, a pus tot su
fletul ei în etapa premer

gătoare concursului şi îm
preună cu vicepreşedinta 
clubului, Gristina Tat, au 
făcut în aşa fel, încât, toa
te să aibă un sfârşit foar
te reuşit. Concurenţii au 
fost stabiliţi în urma pre- 
selecţiei, în persoanele Iui 
Voina Gesitis (Şcoala Nor_ 
mală Deva), Adrian Jude
le („Decebal") şi Adrian 
Pogea („Traian"),

înaintea începerii con- am decis să particip la devene, constituind de fapt
cursului am dorit să a- preselecţia de la Liceul o noutate,
flăm câteva păreri de la „Decebal" (A. Judele). In încheiere am dori să
cei trei concurenţi. Iată Premiile puse în joc au vă împărtăşim părerile şi 
ce ne.au spus: „Geea ce fost câştigate de Gesius dorinţele celor ce au fost
m-a determinat să părţi- Voinea de la Şcoala Nor- „sufletul concursului". Gris*

PRIN CULTURA
cip a fost faptul că am ci- mală (şi Adrian Judele, Li- tina : „In concurs am fost
tit mult, ştiu multe şi iu- ceul „Decebal”. In luna implicată de la preselec-
besc competiţia". (Cesius martie a.c., va urma altul ţie. îmi place să particip
Voinea). „în cazul meu nu cu premii în valbare de la asemenea activităţi pen-
există o cauză esenţială. 750 000 de lei. tru că mă antrenează şi
Am aflat târziu de con- Gam atât despre concurs. mă solicită pe mai multe 
curs şi plăcându-mi corn. Discoteca, despre care s-a planuri. Cred în acest
petiţia, ra-am decis să par- vorbit mult, şi" care â fost club şi in scopurile noas-
ticip'. (Adrian Pogea). „Go. aşteptată, s-a desfăşurat în tre, care sper să se rea.
legii, de fapt, toată lumea ritmurile muzicii de uiţi- lizeze cât mai curând",
spunea că ar dori să mă mă oră şi a reunit elevi de Gianina : „E greu de spus
vadă şi „oficial^, Astfeţ la mai multe şcoli şi licee care este motivul impli

cării inele în acest con
curs. Simplul fapt că sunt 
preşedinta clubului m-a 
implicat încă de la înce
put. în acelaşi timp, acti
vităţile clubului erau in 
impas, nu eram cunoscuţi 
decât la noi în liceu, îkv 
principalul nostru scop es- 
te reunirea tuturor adoles
cenţilor, din toate liceele 
devene, de a face divertis
ment. prin cultură".

Sperând că ideea va fi 
întâmpinată cu succes şi 
de acum încolo, dorim pa 
noi, tinerii, prin interme
diul unor activităţi de a- 
cest gen, să ne putem A* 
propia unii de alţii,, să a*. I 
preciem împreună frumo* /
SUl. : . ’ j

TANCZEL LORELLEI, 
DUCMIHAELA — 

Şcoala Normală- 
„Sabin Drăgoi" Deva ,
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In ciuda marii sale răs
pândiri in teritoriu (12 sa
te), comuna Pui, îndeo
sebi prin satul centru ae 
comună, se bucură de mul
te atribute ale oraşului. 
Drept pentru care a şi 
făcut demersurile necesa
re spre a obţine statutul 
de Oraş. Ce va avea de 
câştigat ca urmare a schim
bării statutului, rămâne de 
Văzut. dar un lucru este 
Sigur. Va avea de câştigat 

i a  faţa acestui mare pas 
faaiate se află comuna în 
oşamentul In . care noi am 
optat pentru o „radiogra- 
lfere“ ta rubrica de faţă a 
activităţii consiliului său 
lflc«i. ..Radiografierea" ne-a 
permis să- punctăm, chiar 
de la începutul acestor 
rânduri, o trăsătură defî- 
ttftwrie a respectivului con- 
sHHt tocai: de la alegerea 
sa nu a socotit nici un 
moment că în comună ar 
exista probleme, care nu 
câtf în competenţa sa, sau 
eel puţin In răspunderea 
sa morală. Trăsătură aceasta 
iese cu atât mâi bine în 
relief, cu cât la o apropie- 

i re mat mare de. realităţi
le comunei, te. izbeşte di
versitatea acestora în toa- 
te  planurile.

I: Consiliul local înglebea-
ţ: *ă consilieri care au can- 
|  -'-şmlat ca independenţi (8),

' reprezentând în pre- 
# tH  formaţiunile politice 

*, f*DAR, MER, PD, sau Con» 
k?(jjBh|iă Democratică. O di- 
. versitute de reprezentare 

aefpuţin pe măsura diver»
[ 1 sităţîi problematice a co- 
l; «atenei. 'Şi totuşi, la Consi*
' Sftfl ieeâî Pui, nu se face 

pâlitieăt Sau mai bine-zis, 
ae face o singură politică:

; b* serviciul comunei şi 
cetăţeanului. Că nu se reu» 

i  şeşte totdeauna nivblul ce» 
m t  de preocupare, că im- 
piicarea mai poate fi şl 
părtinitoare, sau nu atotcu- 

j ,peluzătoare, şi asta este 
adevărat. De altfel, pri- 

' tearul comunei, dl Traian 
Saşiu, avea să ne spună: 

înseamnă că atunci 
Când adoptăm o hotărâre 
(aţi consilierii se află în 
consens. = Sunt şi păreri 
contrare intenţiei iniţiata» 
gutui sau iniţiatorilor 
proiectului de hotă
râre, mai sunt şi voturi

împotrivă, dar democraţia 
funcţionează. Am avut în 
anul 1994 probleme ma
jore în atenţie, în câre am 
adoptat, zicem noi, hotă
râri corespunzătoare. M-aş 
referi la cele legate de a- 
plicarea Legii fondului 
funciar, chiar dacă nu 
s-au făcut puneri in po
sesie sau nu s-au dat ti
tluri tuturor proprietarilor 
de pământ îndreptăţiţi de 
lege la aceasta, oamenii 
sunt de mult aşezaţi pe

nia sa, în domeniul foar
te divers al taxelor lo
cale, în concesionarea ex
ploatării agregatelor d e . 
balastieră, al unor societăţi 
comerciale sau regii auto
nome. Am hotărât tei pri
vinţa extinderii intravila
nului satului centru de co
mună întrucât în vechiul 
perimetru nu mai exista 
tefen liber de construcţii 
dar cererile de autorizare 
s-au Înmulţit".

Şi mai aflăm de la dl

T

pământurile respective şi 
le lucrează. Am adoptat 
hotărâri în privinţa între
ţinerii drumurilor tei co
mună, cum este cel de la 
Pui & Hobiţa sau în sa
tele Pui, Galaţi, Fizeşti. 
Am hotărât în problema 
refacerii podului metalic 
peşte Ştiu Bărbat, privind 
eoncestonareaunor terenuri 
pentru construcţii cu scop 
productiv sau comercial în 
sectorul privat, de închi
riere prin lieitaţie a unor 
spaţii Construite şi altele".

Registrul hotărârilor a- 
doptete anul trecut de con
siliu este mai bogat decât 
cel pe care l-a putut enu
mera primarul din memo
rie. Ne-a ajutat în relie
farea lui dl ing Nicolae 
Gbârşie — consilier comu
nal.

„Am hotărât, spune dom

eonsilier că prin consiliul 
local s-a mediat procurarea 
de sămânţă selecţionată 
pentru agricultori, aprovi
zionarea a peste 70 tone 
de tărâţe pentru crescăto
rii de animale asociaţi, 
prestaţii de lucrări agrico
le, prin agromeeuri din 
judeţele învecinate la ta
rife mai miri decât cele.. 
practicate de agromecurile 
din împrejurimi şi multe 
altele, care constituie di
rect sau indirect, tot atâ
tea surse de alimentare a 
bugetului local. Să ne gân
dim numai câte milioane 
costă un pod peste un pâ
râu sau reabilitarea unui 
km de drum distrus de 
furia apelor. Pe teritoriul 
său, pentru asemenea lu
crări, consiliul local tre
buie să asigure resursele 
de finanţare.

Comuna are aproximativ

5000 ha de păşune, care 
în mare parte a fost inun
dată în timp de vegetaţie 
parazită. Prin defrişarea şi 
valorificarea materialului 
lemnos, s-au adus în bu
getul local 13 milioane de 
lei. Iată, deci, eă la Pui 
nu s-a stat cu mâinile în 
sân lamentându-se că nu 
se poate face nimic din 
lipsă de bani.

Cu cele consemnate până 
aici abia am creat o deschide
re către câmpul de acţiune 
al consiliului, primăriei şi 
consilierilor locali. Consi
liul trebuie să găsească 
soluţii Ia mult mai multe 
probleme. Un exemplu: 
pe teritoriul comunei se 
află captarea de apă bru
tă din care se alimentează 
cu apă municipiul Hune
doara şi o serie de alte lo
calităţi de pe traseUl con
ductei de 1000 mm, ca Şi 
SC Siderurgica Hunedoara, 
care ia apa industrială din 
lacul de la Cineiş, al că
rui debit este îmbunătăţit 
prin conducta respectivă. 
Cu ce se alege comuna 
Pui ? Cu secarea fântâni
lor în satele Hobiţa, Rîu 
Bărbat şi Pui, şi o penu
rie acută de apă pentru 
animale. Consiliul trebuie 
să se zbată ca în schim
bul acestei folosinţe să 
obţină cel puţin racorda
rea la conducta de 1000, 
pentru a aduce apa brută 
în capacităţile de tratare 
a apei potabile de care dis
pune, şi astfel să poată in
troduce apa curentă în mai 
multe sate, şi în primul 
rând în cele prejudiciate 
de secarea pânzei freati
ce. Legat de aceasta se 
cere rezolvată extinderea 
capacităţilor de epurare a 
apelor menajere uzate. Tre
buie să se zbată consiliul 
pentru asigurarea transfe
rului de fonduri de la bu
getul judeţean pentru ter
minarea dispensarului u- 
man, început cu ani în 
urmă şl organizarea Iui 
ca centru rural de sănă
tate. Multe sunt de făcut. 
Executivul consiliului, ca 
şi consilierii, le au pe toa
te trecute pe răboj. Ră
mâne să apropie pentru 
fiecare timpul de înfăptuire.

ION CJOCLEI

S.C. „SIGMA PLUS" SRL DEVA

Organizează în Deva curs intensiv de croi
torie, începând cu data de 01. 03. 1995, Se a 
cordă diplome recunoscute.

Informaţii suplimentare Ia sediul firmei, 
din str. M. Eminescu, nr. 2 (Fundaţia pentru 
Tineret), telefon 612661, între orele 9—17.

(606033)

A S T R A - !
SOCIETATE DE UKBttKOE - ReA3K>UâAftE \

ŞASE COMUNE DIN JUDEŢUL NOSTRU BAT LA PORŢILE ORAŞULUI

AGENŢIA DEVA

Str. Duiliu Zamfirescu, b t  Q, et. 1, 
ap. 4.

Societatea de asigurare — reasigurare „ASTRA' 
S.A. oferă agenţilor economici particulari şt de stat, 
societăţilor mixte şi aitor persoane juridice, posibili
tatea încheierii unei game largi de asigurări, în con
diţiile practicate pe piaţa internaţională şl la tarife 
de prime avantajoase, după cum urmează:

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

•  Asigurarea maşinilor şi instalaţiilor, pentru 
cazurile de avarii accidentale.

•  Asigurarea construcţiilor şi răspunderii con
structorului.

•  Asigurarea valorilor pentru cazurile : furt ̂ prin 
efracţie sau prin acte de tâlhărie,

•  Asigurarea valorilor în timpul transportului, 
pentru cazurile de furt prin acte de tâlhărie.

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

punderea producătorului.
•  Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de 

avarii şi furt (CASGO) Cu valabilitate în România.
•  Asigurarea de răspundere civilă atttd cu vala

bilitate în afara teritoriului României (Carte verde).
•  Asigurarea de accidente a conducătorior de 

autoturisme şi altor persoane aflate in acestea.
•  Asigurarea medicală pentru călătorii in străină

tate.
•  Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului.
Societatea de asigurare — reasigurare ASTRA"

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

Personalul agenţiei Deva vă acordă servicii de 
înaltă calitate şi relaţiile necesare cu privire la pri
mele de asigurare practicate de societatea de asigu. 
rare — reasigurare „ASTRA" S.A., şi posibilitatea în
cheierii unor asigurări avantajoase şl sigure, oferin- 
du.vă cu promptitudine şi profesionalism serviciile 
sale specifice.
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•  Aşezare geografică: 
La 24 km de Capitala, 
judeţului — Deva, la bi
furca ţia drumului naţio
nal din Săcămaş, o luăm 
spre dreapta. Trecem mo
numentalul pod peste Mu
reş. construit în ultimii 
ani, şi după câteva sute 
de metri, intrăm în lila. 
străveche vatră româ
nească străjuită de Mu
reş. Din cele patru părţi 
geografice se învecinea
ză cu comunele Veţel, 
Brănişca, Vorţa, Gurasa- 
da. Bazinul hidrografic 
al Mureşului conferă pă
mântului principala sa 
bogăţie pe care să
tenii îl muncesc cu pri
cepere şi dăruire, obţi
nând roade bune de la 
un an la altul.

•  Spicuim din istorie: 
Cea mai veche atestare

I U  A
documentară datează din 
anul 1226. Localnicii au 
fost la începuturi lucră
tori ai pământului, cres
cători de animale. Apoi 
au apărut şi meşteşuga
rii. târgoveţii, localitatea 
devenind un târguşor, cu, 
influenţă în ceea ce pri
veşte schimburile de măr
furi şi produse eu cele
lalte localităţi din jur.

•  Prezentul: tn anii
din urmă pe harta co
munei au apărut mai 
multe societăţi comercia
le, de construcţii, trans
porturi, s-a extins reţea
ua de apă şi canalizare 
etc., ceea ce a asigurat

locuri de muncă pentru 
localnici, mulţi dintre ei 
locuind în apartamente 
confortabile. A început 
să se extindă privatiza
rea.

•  Viitorul: Centru de 
polarizare pentru oamenii 
localităţilor din jur, co
munei i se prefigurează 
un viitor luminos. Reţe
lei şcolare şi comerciale, 

societăţilor comerciale exis
tente, celei de ocrotire a să
nătăţii li se vor alătura al
tele. Cei peste 4 400 de 
locuitori, dintre care 
1161 salariaţi, au pri
mit cu mare bucurie ves
tea că în conformitate

cu prevederile articolului 
28 din Legea nr. 69, din 
1991. privind organizarea 
administraţiei locale, co
munei Ilia să i se apro
be trecerea de la statu
tul de comună la statu
tul de oraş.

Adunaţi în şedinţă ex
traordinară, cei 15 con
silieri au votat în una
nimitate propunerea de 
adoptare a statutului de 
oraş pentru comuna Hia.

Intr-o bună conlucrare, 
înţelegere şi colaborare 
cu consilierii, în anii de 
după decembrie 1989, au 
muncit ing. Valentin Cio- 
banu — primar, Ioan 
Costea — viceprîmar, 
Alexandru Alba — se
cretar, colaborare ce va 
spori în anii care vin.

GII. I. NEGREA
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p rin  re p reze n ta n ta  d in  H u n e d o a ra  
cu sed iu l în str. N . Bălcescu, nr. 1 

(P o lic lin ic a  cu  p la tă , et. 3), 
te le fo n  054(714659

•  în d u lc ito r i
•  arom e
•  d o zato are  1 884  8
•  maşini în g h e ţa tă  4  ISO *
•  v it r in e  exp u n ere  1 0 0 7  5

i •  c o n g e la to are  411 t
•  c io c o la tie re  495  8
•  cuptoare  p izza  1 7 5 7  8
•  re ir ig e ra to a re  b e re  f  §47  8
•  exp resoare  ca lea  1 1 2 9  8
•  l in i i  S nack B ar
•  l in ie  b iscu iţi
•  l in ie  p a n ific a ţie
•  l in ie  carm an g erie
•  m o b ilie r  b a ru r i, c o fe tă rii
•  h â r tie  im p rim a n tă : A  3, A  4  
P re ţu r ile  se c a lc u lea ză  ta  cu rsu l o fic ia l

ş i nu  In c lu d  T V A . G a ra n ţie  6  lu n i  — 2 ani.
(F . 103)
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ASOCIAŢIA „DEVACOMB

I

j PROGRAMUL ACŢIUNILOR SALARIAŢILOR j

cu sediul îri MINTIA, str. Gării, nr. 26 - |
tel. 625880 sau 616625 |

Asociaţie înfiinţată pentru dobândirea de» 
| acţiuni ale S.C. „DEVACOMB4* S.A. MINTIA j 
J — HUNEDOARA, care se privatizează In con-! 
|  diţiile Legii nr. 77/1994, în temeiul art. 3, alin. j 
! final din LEGEA nr. 77/1994, face cunoscut * 
| persoanelor interesate că pot intra în asocia- | 
j ţie ; j
I a) Salariaţii societăţii comerciale cu con-1 
j tract de muncă încheiat pe durată nedetermi- j 
I nată, cu program de lucru normal sau cel* 
|  puţin o jumătate de normă; I
* b) Membrii conducerii societăţii corner- * 
| ciale în componenţa definită de art. 76, din Le- | 
» gea nr. 58/1991 sau managerul societăţii co-j 
|  merciale, definit la art. 3, lit. b, din Legea nr. I 
[ 66/1993 privind contractul de management; j 
J c) Foştii salariaţi ai societăţii comerciale; * 
|  d) Pensionarii care au avut ultimul loc j
* de muncă la societatea comercială;

e) Producători agricoli, persoane fizice care | 
'  se află în relaţii contractuale, de furnizori sau j 
I beneficiari, cu societatea comercială. 1
■ Persoanele prevăzute Ia literele a, b, c şi d j 
{pot face parte dintr-o singură asociaţie. ]
I Nu beneficiază de prevederile de la litera j 
] „c“ foştii salariaţi, care nu au lucrat minimum ţ 
| un an în cadrul societăţii şi cei cărora li s -a » 
; desfăcut contractul de muncă din motive impu- 1

prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 
str. N. Bălcescu. nr. 11. telefon 64 74 96:

> TELEVIZOARE COLOR: NEI. ORlON. 
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu şi fără teletext),

» TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti
> FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti
> ARAGAZE — Satu-Mare
( MAŞINI DE SPALAT — Cugir 
î COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie
> GRESIE ŞI FAIANŢA — model Italia
1 INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ
> ALTE PRODUSE electronice şi electrocasnî- 

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 şl cu

PLATA ÎN RATE

i !
! 1
ţ
j

pentru
nedoara.

locuitorii judeţelor Alba şi Hu-

| |  IMPORTANT-Se reduce
aa cu 24 °/«0

Pentru cumpărătorii ce achiziţionează produse 
cu PLATA IN RATE, în perioada 20 ianuarie — I 
martie 1995.
ff SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI. 
•• PRIN CASA DE AMANET.

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
D E  V A '
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| Anunţă pentru data de 22. III. 1995, ora 10, \ j
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C O N C U R S  

pentru ocuparea postului de şef formaţie 
Orăştie. /

CONDIŢII : studii superioare (ing., sing.) |  
în specialităţile : construcţii hidrotehnice, îm- } 
bunătăţiri funciare sau construcţii civile ; — 
domiciliul stabil în Orăştie.

Tematica pentru concurs se poate consul
ta Ia sediul Formaţiei Orăştie, zilnic între ore
le 7—15. (71)

t

S.C. „METALUL44 S A. PEŞTIŞU MARE 
cu sediul în Hunedoara, str. Pestâsu Mare, 

nr. 363, tel. 054 — 713370, fax 054—715593 
I N V I T A

până în data de 15.03.1995, la sediul so
cietăţii, toate persoanele îndreptăţite a face 
parte din „ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR ŞI 
MEMBRILOR CONDUCERII", în vederea do
bândirii de acţiuni ale societăţii, care se priva
tizează, în conformitate cu Legea nr. 77/1994, 
respectiv: membrii conducerii societăţii, sala
riaţii ,foştii salariaţi, pensionarii care au avut 
ultimul loc de muncă la societatea comercială, 
având contract de muncă pe perioadă nedeter
minată, au lucrat minim un an şi nu U s-a 
desfăcut contractul de muncă din motive impu
tabile lor. (87)

Ş.C. INFOMIN S A DEVA j
Organizează, începând cu data de 27 fe- j 

bruarie 1995, cursuri de iniţiere In utilizarea ; 
calculatoarelor IBM-PC. j

Durata cursului este de 5 săptămâni. 
Informaţii se pot obţine la telefon 613915. I

(606034)

(81) j
*
I*
1
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CONCURSUL DIN 

26 FEBRUARIE 1995
1. BARI (9) — FADO VA (15) 1

Datele pe care le avem privind evoluţia şi valoa
rea celor două combatante ne îndeamnă să credem 
în avantajul gazdelor.
2. BRESCIA (18) — CAGLIARI (8) x 2

Brescia fără Lucescu la cârma echipei! El s-a 
despărţit pentru o perioadă de „rândunele". Se mai 
speră ca Brescia să* se salveze cu un alt antrenor ?

3. FIORENTINA (6) — INTER (10) I x
Am fi înclinaţi să mergem pe un egal. Dar, Fio. 

rentina va forţa, mai poate emite pretenţii la un 
loc mai bun.

4. MILAN (7) — CREMONESE (16) 1
Cu toate minusurile echipei gazdă, milanezii 

(chiar sever înfrânţi în etapa trecută) vor tranşa vic
toria de partea lor.

5. NAPOLI (13) — GENOA (14) 1 x
Vecine de locuri în clasament, cele două formaţii 

au realizat în cursul anilor rezultate strânse, cu 
multe egaluri.

6. PARMA (2) — LAZIO (3) 1 x
Meci puternic, în care gazdele pot să se impună. 

Dar nici oaspeţii nu sunt de neglijât, chiar dacă 
joacă în deplasare. .

7. ROMA (4) — REGGIANA (17) t
Normal (şi după locurile ocupate în clasament), 

romanii trebuie să câştige, chiar dacă nu la scor. 
Oaspeţii au pierdut mereu în deplasare, dar numai 
la o diferenţă de un gol.
8. SAMPDORIA (5) — JUVENTUS (1) 1 x 2

Partidă de mare interes, al cărei rezultat e greu 
de prevăzut. Cel mai recomandabil e o triplă.

9. TORINO (11) — FOGGIA (12) t  X
încet, încet gazdele au urcat în clasament şi deşi 

întâlnesc o rivală de luat în seamă, pot să-şi ad
judece victoria. -*
10. ASCOLI (18) — F. ANDRIA (10) 1 X

Două dintre formaţiile din seria B, cu mare do
rinţă de a acumula puncte. Gazdele n-au cunoscut 
victoria de 7 etape, oaspeţii de 5 etape. Poate acum 
Ascoli va învinge.

11. CH1EVO (16) — ACIREALE (14) 1 x
Imprevizibile evoluţiile gazdelor, în timp ce şi 

oaspeţii pot să plece măcar cu un punct.

12. PESCAEA (15) — ANCONA (3) X 2
Şl în acest campionat Pescara se zbate în subso

lul clasamentului. Mai motivaţi (şi dotaţi) sunt oaspe
ţii, aflaţi în lupta pentru promovare.

13. VENEZIA (12) — ATALANTA (6) X 2
O altă partidă deschisă oricărui rezultat. Mai 

experimentaţi, oaspeţii pot obţine un punct, dacă nu 
pe toate trei.

I
I
I
I
I
I
I

s.c. B.A.D.P.S. S.A.
D E V A I

I

I

Str. Emartuel Gojdu, nr. 79 %

Organizează concurs de selecţie a 
MANAGERULUI •

conform prevederilor Legii nr. 6 6 / .  
1993. I

|  Persoanele interesate pot depune o - |

Iiertele în plic închis, sigilat, cu îndeplini-1 
rea condiţiilor prevăzute de lege. ■

I Relaţii suplimentare la tel. 054/627115, ■  
|  Deva. (82) I

CONSILIUL LOCAL ORĂŞTIE 

ORGANIZEAZĂj . . . . .  1

pentru executarea lucrărilor de :
•  reparaţii mobilier urban

#  reparaţii, întreţinere şi modernizare 
străzi din municipiul Orăştie.

| Documentaţia, înscrierile şi relaţiile supli- 
■  mentare se obţin de la Consiliul local Orăştie,
I telefon 641513.

I* Licitaţia va avea Ioc în ziua de 10 martie jj
1995, Ia sediul Consiliului local, ora 10.

ofertelor

I
I
I
I
I
l

I

Data limită pentru depunerea 
este 9 martie 1995.

S.C. AGROMEC SA. ORĂŞTIE

Reia licitaţia publică începând cu data 
3.03.1995, ora 10, şi în fiecare vineri, la aee» | 
eaşi oră, pentru tractoare şi maşini agricolei 
casate. |

Lista cu utilajele cât şi alte informaţii, k t |  
sediul unităţii din Orăştie, str. Luncii, nr. 6. I

(607261) I

SOCIETATEA COMERCIALĂ j 
„SARMINTEX“ S.Â. I

D E V A I

str. Apuseni, nr, 1; tel. 623320, 621093 |  
Face cunoscut salariaţilor, foştilor s â - | 

pensionarilor care au avut ultimul»
a început ■ca

I

.. * |

I 
I 
I  
I  
I 
I 
I 
I

loc de muncă la societate,
ACŢIUNEA DE PRIVATIZARE .

a societăţii prin metoda MEBO, con-1 
form Legii nr. 77/1994. I

Pentru precizări vă rugăm a vă adresai 
la sediul Societăţii. (7257) |

IF I R  M Ă
ROMANO-ITALIANO-MAGHIARA I
Caută agenţi comerciali, reprezentanţi,! 

şefi de depozite teritoriale din toate 
deţele, pentru comercializarea renum itu-\ 
lui praf de îngheţată italiană. Tel. 061 — |  
734665; Fax: 061 — 712773. (55) |

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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S.C. „INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI" 
S.A. ARAD

A N U  N Ţ A
MARI REDUCERI DE PREŢURI - 

la următoarele produse :
•  lapte praf normalizat tip 20 — 2294 

| . lei;
I •  unt pachete 200 gr., 65 Ia sută grăsi

me — 710- le i;
J #  unt pachete 200 gr., 80 la sută gră- 
I sime — 870 lei.
I La preţurile anunţate se adaugă 9 la sută 
TVA.

j Informaţii suplimentare la tel. 057287456» 
057287561, int. 38. (88)

I
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ANIVERSĂRI
•  Sănătate, putere de 

muncă, la cei- 50 de ani, 
domnului Gheorghe Popa, 
Consiliul secţiei încălţă
minte „Horia" Prad,

(605009)

VÂNZĂRI-
CUMPARARI

•  Vând apartament 2 
camere. Micro 15. Tel. 
621964. după ora 18.

(607067)
•  »Vând calorifer „Bu

cureşti" şi marmură de. 
seu, preţ convenabil. Tele
fon 623669.

(607067)
m Vând Dacia 1 300. In

formaţii telefon 627876.
(607066)

•  Vând carabină vână
toare, calibrul 7,62 x 63. 
Informaţii — 627712, după 
ora 20. (6779)

•  Magazinul Valen
tin din spatele Gasci 
de Cultură Deva vă 
oferă la preţuri avan
tajoase :. flori şi aran
jamente florale, vop
sele şi chituri auto şi 
pentru tâmplârie, ta
pet semi şi ultralava- 
bil, produse cosmetice.

(6863)

•  Vând dozator băuturi 
răcoritoare, fresco (3 ca
pete). Haţeg, tel. 770561.
„ (6068)
•  Vând loc de casă (cu 

fundaţie), 20 ari. Informa* 
ţii, Haţeg, Cimitirului, 18.

(6069)
•  Vând apartament trei 

camere, parter, vad co
mercial. Haţeg, Sarmize- 
getusa, bl. 19 C, ap. 1.

(6070)
•  Vând Dacia 1310, 1989, 

Germania, apartament 4 
camere. Telefon 72*201.

(6415)
•  Vând microbuz Mer

cedes 207 Diesel, 10 500
• DM, negociabil. Telefon
723080. (6418)

•  Vând maşină pop- 
cqrn. Informaţii, Hune
doara, telefon 721030.

(6419)
•  Vând instalaţie în

călzire centrală, boiler, am
bele Germania. Filimon.
056/167602.

(6420)
•  Vând autobuz RD 111 

■*- motor Raba, autobascu
lantă 16 tone — motor 
Raba şi Volvo 343. Rela
ţii telefon 545373 ; 545219.

(6407)
•  Vând garaj, Dacia

1300, dormitor, bibliotecă 
4 corpuri, convenabil; 
712865. (6413)

•  Vând videocameră 
Sony 2 Lux, 8 mm, video- 
recordere Orion, Philips, 
Telefon 721048.

(6412)
•  Vând convenabil com

puter XT „Olivetti". Tel. 
724780, după ora 18.

(6411)
•  Vând casă, Gothatea 

Sau schimb cu apartament 
trei camere, central, plus 
diferenţă. Informaţii De
va, telefon 618167, între O- 
rele 17—19.

(6704)
•  Vânu apartament 2 

camere, central, în Hu
nedoara. Relaţii la tele
fon 729356 — Hunedoara şi 
543590 — Petroşani.

' (6740)
•  Vând casă, curte şi 

grădină, 0,50 ha, în satul
: Brâznic. Informaţii la nr.
| 47. ' (6778)

•* Vând coroane pentru 
steluţe vidia, 27 bucăti-

preţ negociabil. Deva, tel. 
615937. (6916)

•  Vând casă, anexe 
gospodăreşti, curte şi 0,59 
ha grădină. Comuna Hă- 
rău, nr. 164.

(6914)
•  Vând apartament 2 

camere, central, posibili
tăţi privatizare, preţ con
venabil. Telefon 660151.

- (6760)
& Vând pavilion apicol 

(48 familii), nou. Telefon 
615771, după ora 20.

(6919)
» V â n d  . garsonieră,' 

Geoagiu-Băi. Tel. 661408.
(6908)

e Vând fân. Deva, tel. 
613477. (6907)

•  Vând Saviem izo
term, perfectă stare 
şi instalaţie produs 
paste făinoase în func
ţiune. Tel. 621445.

(6899)

» Vând garaj din plăci. 
Telefon 626136.

(6900)
o Vând convenabil a- 

partament două camere, 
parter. Tel. 621955.

(6902)
•  Vând piese de Mer

cedes, Opel şi Golf. Si- 
meria, Teilor, 8.

(6901)
•  Vând apartament 4 

camere. Tel. 623066.
(6887)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, central, 
îmbunătăţiri. Tel. 618712.

(6893)
•  Vând platformă trans

port autoturisme, marca 
Trebiner, Germania, 1991, 
înmatriculată. Orăştie —, 
647254. ’ (6894)

•  Vând maşină de făcut-
cărămidă, bolţari, la ju. 
mătate de preţ. Telefon 
624209. (6895)

•  Vând armă vânătoare
13. cambrai 12. Telefon 
625371. (6897)

•  Vând apartament Pe
troşani, incubator 2 500 
ouă, motocositoare Golf. 
Informaţii Orăştie, telefon 
641962. (6807)

•  Vând casă în Orăştie,
telefon 641367, între orele 
16—19. (6808)

•  Vând casă I.A.S. Gel
mar, nr. 5, corn. Geoagiu, 
Nistor Dumitru.

(6809)
•  Vând Opel Kadett, fa

bricaţie 1989, pentru piese 
schimb sau integral. Tel. 
641882. (6810)

•  Vând IMS (motor Die
sel), stare perfectă. For- 
nădie, nr. 87, familia 
Florea Ileana. -

(6929)
•  Vând pianină. Infor

maţii telefon 6252.78.
* / (6929)

•  Vând teren la şosea,
în Almaşu Sec, preţ ne
gociabil. Informaţii la nr. 
93. ' (6924)

•  Vând maşină spălat
Automatic Siemens. Tele. 
fon 620748. (6938)

•  Vând microbuz Volks
wagen Transporter. Tel. 
620748. (6938)

PIERDERI

•  Pierdut chitanţă va
mală pentru Dacia 1300, 
pe numele Stingă Viorel. 
Se declară nulă. (6417)

•  Pierdut certificat de 
absolvire a 10 clase, pe 
numele Hangan Gheorghe,
Se declară nul.

(6414)
•  S.C. Ramara Corn. 

Prodex SRL Deva — pier
dut carnet CEG limită 
sumă nr. 0176101—0176125, 
eliberat de B.C Deva. Se 
declară nul.

(6913)

ÎNCHIRIERI

•  Caut garsonieră pen
tru închiriat, plata antici
pat, pe un an. Telefon 
613636. (6905)

•  Specialist ALCATEL 
caut pentru închiriere ca
meră sau apartament mo
bilate. Tel. 626099.

(6884/85)
•  Caut pentru închiriat 

garaj sau altă anexă cu 
acces. ‘ Tel. 624954.

(6917)
« Caut pentru închi

riat apartament sau gar
sonieră mobilate. Deva, 
telefon 619388. (6932)

OFERTE

DE SERVICII

•  Societate* comercială 
caută agenţi economici 
pentru judeţul Hunedoara, 
pentru maşini electrice de 
mână. Se preferă pensio
nari, tel. 057/237967, Arad.-

(6749)

DIVERSE

•  Societatea Comercială 
CIF S.A. Deva anunţă in
tenţia de majorare a pre
ţurilor şi tarifelor, înce
pând cu data de 1 04. 1995.

•  S.C. Nistor SNC a- 
nunţă intenţia de majora
re a adaosului comercial de 
la 0—200 la sută. (6910)

•  S.C. Comimpres SRL 
Bârsău anunţă intenţia 
de majorare a tarifelor 
la lucrări agricole. Vin
dem azotat de amoniu. 
Telefon 627840.

(6942)

COMEMORĂRI

D E C E S E

•  Un ultim omagiu 
din partea foştilor co
legi de la S.C. Minex- 
for S.A. Deva, la de
cesul

LENUŢEI bugnar
Sincere condoleanţe 

familiei îndurerate.
(6948)

C B B
comat
mureş

•  Cu profundă du
rere, Bibiana fiică, 
Alexandru ginere, A- 
xente şi Lelia nepoţi 
anunţă încetarea din 
viaţă a celei care a 
fost o minunată ma. 
mă, soacră, bunică şi 
străbunică
TAMAŞ graţiana

în vârstă de 87 ani 
înmormântarea va a- 
vea loc în 24 februa
rie, ora 13, la cimiti
rul din str. Călugă- 
reni, Deva.

Dumnezeu să o o- 
dihhească în pace. 

_____________ (607070)

•  Azi se împlinesc 
şase luni de când a - 
plecat în eternitate 
cel care a fost 

EMIL PATRAU 
de 51 ani. Lacrimi şi 
florj pe mormântul tău 
îţi aştern soţia, copiii 
şl cea pe care ai iu
bit-o nespus, Oana. Nu 
te vom uita niciodatăl 

(6898)

«

{ sion

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Rentabilitate maximă 
Risc minim

INVESTIŢIE OPTIMA IN :
FM O A!

certificat de investitor SAFI — comi-

! sută

4 la sută
pensie privată SAFI comision 1 la

I

Informaţii la tel./fax 611564 
Adresa; str. M. Eminescu, nr. 1 

D E V A

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
D E V A

strada Aurel Vlaicu, nr. 25
- ‘ A N U N Ţ Ă

I
: Organizarea unei campanii de combatere j
I a dăunătorilor pe digurile şi lucrările hidro- I
* tehnice, din administrare, începând cu data de 
5 22, II. 1995) folosind substanţe toxice cu ca- 
j racter persistent.
’ în  acest sens atenţionăm deţinătorii de a-
* nimale că este interzis cu desăvârşire păşunatul J
î pe aceste terenuri. , J
|  Sistemul de Gospodărire a Apelor nu-şi I
* asumă nici o răspundere privind urmările ce !
| ar putea surveni ca urmare a păşunatului pe | 
j aceste terenuri. (70) j

• V

TÎRGU MUREŞ 
Str. Depozitelor nr. 21-23

Tel: 0 65 -1 32 53 6 ; 121248, Fax: 065 -162945
DlSTRlbuiTOR autorizat a! SIDEX S.A. G aU tî

•  Familia şi rudele a- 
propiate anunţă cu pro
fundă durere încetarea 
din viaţă a celui care a 
fost

IOAN TARŢA
înmormântarea — vi

neri, 24 februarie 1995, la 
Şoimuş. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

(6930)
•  Colegii de la Curtea 

de conturi din judeţul Hu
nedoara sunt alături de 
colegul lor Petreanu Virgil

. în greaua pierdere ce.o 
suferă prin decesul fra
telui său, din Piteşti. (6953)

✓  tablă subţire laminată la rece
✓  tablă mijlocie şi groasă laminată la cald
✓  bandă laminată la rece

asemenea va

✓  alte produse metalurgice 
• /  produse chimice
✓  hârtie şl cartoane 
/  scule şi unelte
✓  produse electrotehnice

Solicităm agenţilor economici 3â ne transmită 
documentaţia cu necesarul de material, in vederea 
contractării pentru anul 1995.

; S.A.
MEREU LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

j SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE
\ D E V A

ţ cu sediul în Deva, str. Rândunicii, nr. 3/a 
Organizează concurs pentru ocuparea postu

lui de
•  inginer de drumuri — întreţinere, 

în data de 28. II. 1995, ora 9.
Relaţii la tel. 617321, 613327.

(95)

•  Familia Tămaş Can- 
temir şi Maria deplâng 
moartea mâtuşii dragi

TAMAŞ GRAŢIANA 
Dumnezeu să-l odihnească 
sufletul curat si nobil.

(607071)
•  Familia dr. Banciu 

Traian, şi Aurica, fini, a- 
duc un ultim omagiu celei 
care a fost

TAMAŞ GRAŢIANA 
Nu te vom uita niciodată.

(607072)

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. 
BUCUREŞTI

SUCURSALA DEVA — MINTIA

Str. Şantierului, nr. 1 — Mintia 
(lângă Termocentrală)

Angajează personal în următoarele mese-

!!• * -
I 

I

iii:
•  Dulgheri, zidari, betonişti şi lucrători de 

drumuri şi poduri.
Informaţii suplimentare la tel.: 614166, 

613220 — interior 18 sau direct la sediul uni
tăţii. (606037)

S.C. „SIGMA PLUS" SRL DEVA

Organizează în DEVA şi ORÂŞTIE, înce
pând cu 01* 03. 1995:

— cursuri de formare operatori calcula
toare;

— cursuri de formare analişti programa
tori asistenţi;

— cursuri de contabilitate, asistată pe cal
culator.

Absolvenţilor li se asigură diplome recu 
noscute.

înscrierea şi informaţii în Deva, str. M. 
Eminescu. nr. 2 (Fundaţia pentru Tineret), te 
lefon 612661; în Orăştie, str. Dacilor, nr. 15, 
telefon 642898, orele 16—20. (606033)

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

Execută:- orice tip de confecţii metalice 
- prelucrări prin aşchiere 

_________ - amenajări spaţii comerciale

s.c. B.F.B. STAMPROD AR L. i
Deva Str. 1 Decembrie nr.27 Tel 613510

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

vv* reclame luminoase,

FIRMĂ ROMANO — GERMANĂ EN-GBOS

Angajează cu carte dc muncă persoană di
namică pentru vânzarea articolelor de papetărie 
şi piesplor auto, condiţii deosebite.

Trimiteţi autobiografie, fotografie recentă şi 
obligatoriu număr de telefon Iâ 

C P. 12—229 BUCUREŞTI


