
•  ZAGREB. înalte ofi
cialităţi militare croate au 
afirmat că Zagrebul este 
„ferm" în . ce priveşte de
data sa de a nu mai reîn. 
noi mandatul trapelor 
FORPRONU pe teritoriul 
Croaţiei, după 31 martie, 
şi că ei sunt gata să re- 
atolvc conflictul cu sârbii 
din KCaina „pe căi mili
tare", a . indicat agenţia 
Taniug, recepţionată de 
ROMPRES. Şeful Statului 
Major, croat, generalul 
fanko Bobctko, a declarat 
în cadrul unei ceremonii

militare din oraşul Va. 
radzin că „nu există vreo 
decizie a comunităţii in
ternaţionale care ar putea 
'determina Croaţia să e- 
zite“. El a afirmat că „te
merile Krainei, potrivit 
cărora armata croată ar 
dispune de o capacitate- 
înaltă de luptă, nu sunt 
neîntemeiate", menţionează 
Taniug.

Vj* NAŢIUNILE UNITE. 
Iraku, nu a reuşit să con
vingă Naţiunile Unite 
privind cele,20—3o de tone 
din aşa-zisul „mediu de 
creştere", substanţă ce ar 
putea fi folosită la pro
ducerea a două său trei 
tone de bacterii pentru 
arme biologice, a declarat

1 ............ .......-

Rolf Ekeus, şeful misiunii 
ONU în Irak, citat de a- 
genţia Reuter. Ekeus, care 
coordonează operaţiunile 

de anihilare a armamentu. 
Iul irakian de distrugere 
în. masă, a precizat că 
substanţa respectivă, în 
valoare de mai multe mi
lioane de dolari, a fost 
achiziţionată în 1988—1989.

Potrivit sursei, rămâne 
de lămurit chestiunea pri
vind provenienţa acestei 
substanţe şi dacă a fost 
folosită sau distrusă. „In 
caz că a fost utilizată pen
tru producerea de bac
terii /.../ am avea o pro
blemă serioasă de rezol
vat", a estimat oficialita
tea ONU. ■

•  MOSCOVA. Grosul 
rebelilor ceceni( a fost a- 
nihilat, dar separatiştii vor 
mai continua, o anumită 
perioadă de timp, să lan
seze operaţiuni „teroriste" 
pe teritoriul republicii, a 
declarat ministrul rus al 
apărării, generalul Pavel 
Graciov. potrivit afirmaţii
lor sale, consemnate de 
France Presse, combatanţii 
fideli preşedintelui Dudaev 
încearcă să facă din ora. 
şele Şali şi Gudermes 
„mari centre ale rezisten
ţei armate".
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A lu a t  f i in ţ ă  c o ru l 

B is e r ic ii o rto d o x e  

- d i n

l i
Joi, 2 martie, vremea 

se va încălzi în conti
nuare şi va fi frumoasă, 
cu cerul mai mult senin.

exceptând regiunile ves- * 
tice, unde nebulozitatea I 
vă fi, temporar, caracte- ; 
ristică. Posibil ceaţă în I 
locurile joase. Valorile J 
termice vor fi pozitive şi j 
noaptea, iar la amiază I 
var oscila între 8° şi ) 
46® c  ■ ;■ I

Din iniţiativa unui grup.de credincioşi din oraşul 
Haţeg, avându-1 în frunte pe părintele protopop Ion 
Buzdugan, la mijlocul lunii ianuarie a.c. a luat fiinţă 
corul Bisericii ortodoxe române condus de profesorul 
Victorin Bătrâncea, binecunoscut dirijor şi compozi- i 
tor. De atunci repetiţiile se desfăşoară cu regularitate 
de două ori pe săptămână, având loc în incinta bi- 1 
sericii. Trebuie să menţionăm că se simţea nevoia u- ţ 
nui asemenea cor aici, interesul pentru muzica co
rală religioasă fiind mare şi se manifestă prin parţi- 
oipare cu toată dăruirea, din tot sufletul, a mem
brilor formaţiei lâ învăţarea cântărilor.
- In privinţa alcătuirii repertoriului, a răspunsu
rilor Sf. Liturghii, a orientării spre autorii cei mai 
indicaţi, am fost ajutaţi, după cum ne mărturiseşte 
dirijorul corului, cu multă bunăvoinţă, de profesorul 
Gheorghe Bercea, dirijorul corului Catedralei orto
doxe „Sf. Nicolae" din Deva, de profesorul Marin 
Dârvă, dirijorul corului Catedralei ortodoxe din Hu
nedoara, de N. Suciu, dirijorul corului Mitropoliei 

ţ djn Sibiu.
ţ - Dintre compozitorii ale căror piese vor intra în 
i  repertoriul corului haţegan pot fi menţionaţi: N.
|  Ikmgu, T. Popovici, G. Muzicescu ş.a. Suntem siguri 
J că sub conducerea profesorului Victorin Bătrâncea, 

această formaţie va umple de bucurie şi linişte sufle- | 
tele credincioşilor ce vor trece pragul Bisericii o rto -.* 
(foxe din Haţeg, cu toţii atât de bulversaţi în această 1 
perioadă de tranziţie la economia de piaţă. Şi va ţ 
contribui, în acelaşi timp, la amplificarea rolului edUT ‘ 
cativ al sfântului lăcaş de cult haţegan. 

i Aşa cum am fost asiguraţi, corul va desfăşura în 
viitor şi-o activitate cultural-patriotică, răspunzând 
solicitărilor forurilor culturale cu un repertoriu adec
vat alcătuit din vechi cântece patriotice care au ţinut f 
trea/ă peste veacuri conştiinţa românească; I

' MINEI. BOBEA

„Ghiocei pentru măm ica" 
Foto: ANDREI SOCAC-IU
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A trecut m amintire 
un

Cândya, cei puţini care s-au simţit mânaţi ■ cu bi- 
i-au fost detractori îşi ciul de ia urmă. Mulţi 
vor cere iertare. Cei mulţi au spus de atâtea ori cu 
ai acestui judeţ şi nu nu. respect: „Astăzi am dat 
mai, care l-au stimat, vor mâna cu un OM care a 
rosti mereu cu respect: fost la noi pe şantier, în 
„Pe aici a trecut un OM", uzină, în mină".
„Aici a muncit un OM", Judeţul n-a produs şl 
„Aici s-a zbătut pentru nu va produce pâine nici 
oameni, cu o mare înţele. atât cât consumă popu- 
gere pentru noi, un OM", laţia iui în 15 zile, dar 

Mulţi dintre aceştia au pâine se cerea şi se cerea 
înfruntat, într-o zi de iar- pe îndestulate, într-o vre-
nă, un drum de peste 200 

de km, ca să-i poată cinsti 
despărţirea pentru tot
deauna de lume. Martorii 
la despărţire spun că au 
fost mii. Dacă la trecerea 

prin vămile veşniciei ne-ar 
-fi chemat cineva să de

nie când mai marii zilei 
decretaseră că sunt de 
ajuns 350 gr de pâine 
pentru un om; un om 
care munceşte în mină, 
în siderurgie, pe şantier. 
Pentru că nu se împăca 
cu judecăţile, cu deciziile

punem mărturie pentru o- aberante, nu s-a împăcat
menia lui, care dintre 
noi n-am fi făcut-o ?

A venit în judeţul nos
tru, într-un miez de vară, 
trimis de mai marii pu
terii absolute, câre nu ad
miteau cârtire sau şovă
ire, dar mai cu seamă nu 
iertau „păcatul" de a fi 
cineva mai stimat şi mai 
respectat decât ei. Şi-a 
suflecat gospodăreşte mâ

necile şi a pornit la treabă.
Oraşele judeţului nu 

aveau case de ajuns, dar 
proiecte investiţionale e- 
rau suficiente. Numai că 
se înfăptuiau mai alene 
şi banii alocaţi se pier
deau an de an. Multe 
trebuinţe ale oraşelor — 
alimentări cu apă şi ca
nalizări, termoficări din 
surse de căldură aflate 
la doi paşi, clădiri pen
tru comerţul în pieţe, 
clădiri pentru sănătate, 
gări şi autogări — me
reu amânate, dar mereu 
prezente în programe de 
perspectivă, au devenit 

din eterne proiecte investi- 
ţionale adevăruri care . 
mobilează astăzi, şi o vor 
mai face sute de ani de 
aici înainte, orăşele ju 
deţului. Nimeni dintre cei 
care doar în cinci ani au 
dat imagine materială 
concretă proiectelor me
reu amânate, muncind zi 
de vară până-n seară, nu

niciodată cu ideea că 
grâul şau făina pentru 
pâine nu ar fi îndeajuns 
pentru populaţia unui ju- J 
deţ, cu forţa de muncă j 
antrenată prioritar în ac
tivităţi economice de 
muncă grea. De câte ori 
îi avea strânşi laolaltă pe 
primari, nu uita să le a- 
tragă atenţia: „Aveţi 
grijă de pâinea oamenilor. 
Cel puţin pâinea să nu 
le lipsească".

Aclamat de mulţimi 
după revoluţie la Timi
şoara, forţe oculte au a- 
vut grijă să-l culpabili- 
zeze, să-i pună în sarcină 
fapte pe care alţii le să
vârşiseră, târându-1 în 
procese politice, condam- 
nându-1 la ani grei de 
temniţă, ca apoi să fie 
graţiat, în stilul defunctu- , 
lui asasinat într-o cazar. I 
mă la Târgovişte, gră- \ 
bindu-i sfârşitul. I

A trecut de curând în ? 
amintire un OM. Un OM 1 
despre a  cărui trecere \ 
prin judeţul nostru, hu- t 
nedorenii vor vorbi multă ’ 
vreme cu respect. OMUL \ 
se numea RADU BA- î 
LAN. Să-i fie ţărâna u- i 
şoară şi memoria netul- } 
burată de răutăţi ome- \ 
neşti.

CUVÂNTUL l ib e r  
DEVA

I

ARTE MARŢIALE 

Joi, 2 martie, ora 10, are loc la Direcţia judeţeană I
'  pentru tineret şi sport din Deva şedinţa Comisiei ju- I 
|  deţene de arte marţiale la care sunt invitaţi să par- * 
» ticipe toţi instructorii de arte marţiale atestaţi de
|  FRAM din judeţul Hunedoara. (S.M.)

Ope z/

i

.— Barman, mai ai din vinul acela pe care 
l-am băut ieri?

— Da.
— Atunci dă.mi o berc...

2 MARTIE

& Şl. Sfinţit Mc. Tcodot;
Sfe Mc. Isihie şî Nestor; 

•  In  1716 apare „Descrip
ţii» Moldavlfle", de 
Dlmitrie Gantemir;

•  S-âu născut: în 1817, 
poetul maghiar ARANY 
JANOS (m. 1882); în 
1932, scriitorul PETRE 
GHELMEZ;

•  A murit, în 1936, pro
zatorul AL. GIURA (n. 
1870);

•  Soaiele răsare la ora 
6,52 şi apune la  18,04;

•  Au trecui 60 de zile 
a n ; au rămas 305;

Preţul
grâului

După cum s-a anunţat, 
Guvernul României a 
stabilit ca preţul grâu
lui din recolta anului 
1995 să fie dc 240 lei/ 
kg. Vom mânca, deci, 
o pâine mai scumpă, 
nu ştim dacă şi mai 
bună în acest an. (N.T.).

■'DEZBATERI

La 28 februarie a.c., în Valea Jiului, Ia Hotei Pe
troşani, a avut loc o întâlnire de lucru între membrii l 
Camerei de -Comerţ şi Industrie a Judeţului Hune- ) 
doara, reprezentanţi ai Direcţiei Generale a Finanţe- ) 
lor Publice, Gărzii Financiare Hunedoara şi agenţi ( 
economici. întâlnirea a vizat cunoaşterea legislaţiei " 
din domeniul impozitelor, taxelor, preţurilor şi pro
blemelor de evidenţă contabilă. (C.P.)

j APROVIZIONARE
J Zilnic depozitul en-gros al Cooperaţiei de consum 
|  din Haţeg desface o gamă largă de produse alimen- 
j  tare, nealimentare şi obiecte de folosinţă îndelungată

(către societăţile comerciale din oraş şi împrejurimi, 
în valoare de peste 3 milioane iei. (S.G.) v
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„Umanitatea*4 la: 
a doua apariţiei

A apărut, sub îngri
jirea Asociaţiei Ilandi-. 
capaţilor Neuromotori i 
din judeţul Hunedoara,! 
publicaţia „Umanita- ‘ 
tea“. Reţinem din cu
prinsul celui de al doi- i 
ica număr articolele \ 
„Gânduri pentru viitor", J 
„Să ne cunoaştem", ca 
şi poeziile „Poemele! 
durerii" şi „Din .suflet J 
pentru suflet". (E.S.)
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i i ZG0M OUCĂ" A FOST ÎNCHISĂ 

TEMPORAR
în urma controlului e- 

fectuat în seara zile» de 
27 februarie a.c, de către 
Oficiul pentru Protecţia 
Consumatorilor, Poliţia Sa
nitară şi Poliţia Munici
piului Deva la S.C. 
„BAINBQW COM“. S.RJL. 
Deva - patron Adrian 
Ovidiu Mătâsara — s.a 
dispus Închiderea tempo
rară a activităţii barului 
de noapte, situat în str. 1 
Decembrie, nr, 11—13, până 
la obţinerea buletinului de 
măsurători al intensităţii 
sunetului (maxim 35 de 
decibeli), prevăzut în ac
tele normative, precum şi 
obţinerea autorizaţiei sa
nitare pe firmă. Patronu
lui în cauză i s-a aplicat, 
de asemenea, şi o amendă 
de 100 000 de lei.

De menţionat că în ul
timul timp tot mai mulţi 
locuitori ai zonei au fost 
nemulţumiţi (şi aceasta Pe 
bună dreptate) de situaţia 
creată de intensitatea zgo
motelor produse atât de 
muzică, cât şi de maşinile 
care porneau in tromoâ |n 
orele târzii ale nopţii, pe 
O stradă pe care totuşi, 
după semnele de circulaţie 
existente (care sunt igno
rate repetat), circulaţia este 
interzisă.

Totodată, cu ocazia a- 
ceştui control, a mai fost 
închis temporar, pentru 
remedierea condiţiilor i- 
gienico-sanitare, şi barul 
societăţii „ARTEG PRO- 
IMSTAL" S.R.L. din ime
diata vecinătate a Aero
clubului Daria. (C.P.)

PROGRAMUL II 
De câteva sile nume. 

roşi abonaţi la reţeaua 
do televiziune prin ca
blu a S.C. „Eurosat", 
din Haţeg, 'p e  lângă 
cele 14 posturi pot re
cepţiona şi emisiunile 
programului II al TVR. 
Este meritul domnului 
Ioan Da belea, patronul 
firmei şi al specialiş
tilor din unitatea pe 
care o patronează, cu 
rezultate tot mai bune 
In folosul deţinătorilor 
de televizoare;

MAI MULŢI CEI 
CE OCROrESC

La centrul de sănăta. 
te din Pui, sunt 24 de 
paturi pentru bolnavii 
internaţi. Lucrători în 
.ocrotirea lor sunt 25. 
Asta da grijă faţă de 
sănătatea semenilor...

DARAC, 
ARGÂSITORIE 

La S.C. „Bovis" S.A. 
Pui, se execută şi lu
crări pentru săteni. Spa
ţiilor care rămăseseră 
goale, nefolosite, li s-a 
găsit cât de cât o desti
naţie : darac de lână şi 
o argăsitorie. Vin să
teni din împrejurimi. 
Şi sunt mulţumiţi că 
U se fac serviciile de 
care au trebuinţă.

TELEFONISTA 
Sâmbătă. La poşta din 

Brănişca pace şi linişte. 
Aşa.i, zi liberă. Dar la 
telefoane s« lucrează în 
„foc continuu". Printre 
două „alo. poftiţi", dna 
„telefonista H" (ne a 
spus că numele nu.i 
voie, secreţi) ne zice 
şi nouă două vorbe. 
Răspundem:. „Serviciu 
uşor.; Ton fain".

GH. I. NEGREA

j IMPROVIZAŢIILE LA INSTALAŢIILE \
I DE GAZ MWIAN — UN PERICOL 
î PENTRU VIAŢA ŞI BUNURILE 

CETĂŢENILOR

I

La verificările şl reviziile efectuate de către insta- I 
iatorii autorizaţi ai Regionalei de Distribuţie a Gaze. ' 
lor Naturale Deva, se constată improvizaţii de recep- |  
tori de gaz în apartamente, ce pun In pericol viaţa * 
şi bunurile materialo ale locatarilor.

Aşa este cazul locatarului CERB CORNEL LA- « 
ZÂR, domiciliat în Deva, cartier Dacia, bl. G 1, ap. j 
26, care şi„a efectuat din proprie iniţiativă impro- I 
vlzaţia din fotografia alăturată, pe care o utiliza in j 
apartament. |

Cerem tuturor locatarilor să ne sprijine in de- * 
pistarea şi înlăturarea altor cazuri asemănătoare. |

. DG.N. Tg. MUREŞ
REGIONALA DE GAZ METAN DEVA |

TITLURI
DE PROPRIETATE
De la Camera agri

colă a Consiliului oră
şenesc Brad am fost 
informaţi că de la OCOT 
Deva au sosit încă 60 
titluri de proprietate 
pentru pământ, atribui
te ţăranilor în baza Le. 
gii nr. 18/1991. Până 
In prezent aici au fost 
completate 247 titluri,. 
urmând a se completa 
şi pentru alte persoane 
îndreptăţite, cărora li 
s-a făcut punerea în 
posesie cu pământul. 
(AL J.).

n o t a

Nu greşim, primarul este 
primul gospodar al comu
nei, oraşului, municipiu
lui. Această înaltă şi de 
onoare funcţie presupune 
şi mari şi multe obligaţii, 
răspunderi faţă de oame
nii care v-au ales, şi-au 
pus multe speranţe în 
domniile voastre. Dar cum 
le împliniţi încrederea ? 
Este numaj o simplă în. 
trebare, pe care noi v-0  
punem pe o singură temă: 
cea a stării drumurilor

maşini, domnilor primari?
din perimetrul localităţii 
în fruntea căreia sunteţi 
ales, numit, votat.™ 

în  Deva, drumurile in. 
terioare ale capitalei de 
judeţ sunt pline de gropi. 
Abia aşteaptă să iasă o- 
mul do la volan din jmu. 
nidpiu. Afară, la „naţio
nal", ori la Judeţean", 
drumurile sunt mai altfel. 
Gropi mai rare, oricum.

în municipiul Hune. 
doara, pe străzile din cen
tru, s-au făcut multe... 
astupări de gropi. Dar pe

străzile periferice se află 
gropi cu nemiluita. Ce
tăţenii de pe aceste străzi 
nu contribuie la bugetul 
primăriei 7

'în  viitorul muni
cipiu Brad, in preajma 
autogării, drumul rate plin 
de, bai să nu le zicem 
hârtoape, dar gropi sadea.

La Călan, la Orăştie am 
fost mai puţin... scuturaţi 
in maşina noastră. Nu sunt 
străzile ca oglinda, dar 
sunt ceva mai bine în
treţinute. Ne-am zis în

gând că primarii lor... au 
maşini. Le este milă de 
anvelopele şi suspensiile 
lor.

Am fost pe drumurile 
multor comune. Vreau să 
zic, din centrele acestora, 
Feste tot drumurile din 
perimetrele localităţilor 
sunt mai pline de gropi 
decât cele din afară.

Domnilor primari, a- 
veţi sau nu aveţi maşini, 
treaba dumneavoastră. Dar 
onoarea funcţiei pe care o 
aveţi (dată de concetăţe
nii dv) se cere mai bine... 
onorată...

GH. I. NEGREA
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6,30 Seriale, desene a- 
nirnate; 10,05 Kojak (s): 
„Joc riscant"; 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 12,00
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa Bar
bara (s); 15,10 Pasiunea 
ei e crima (3.P.); 16,00
llona Christen taikshow;
17.00 Hans Meiser talk. 
shoiv; 18,00 Jeopardy 1 
(cs); 18,30 între noi (s);
19.00 Frumos şi bogat 
(s/r); 19-30 Exploziv te. 
legrafic; 19,45 Ştirile serii; 
20,10 Exploziv — maga
zin; 20,4« Vremuri bune 
şl rele (s); 21,15 Dr. Şte
fan Fraok (s., ep. pilot).

CANALE 5

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 
Show-ui iui M. Costanzo
(r) ; 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TG5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beautiful
(s) ; 15,05 Complot in fa
milie (show); 16,20 A- 
genţia matrimonială; 17,00 
D.a.; 18,00 Super.samura
iul (s>; 18,25 D-a.; 19,00 
OK, preţul e corect (cs); 
2040 Roata norocului 
(cs); 21,00 TG5 — ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 23,45 
Casă, dulce casă (show); 
045 Show.ul lui M. 
Costanzo; 2,30 Cotidiene 
(r); 3,30 Fiecare volum 
(r); 4,30 îngerul (r).

SAT 1

6,30 Brunch — TV 1 ,* 
10,15 Vecinii (s): „Gelozie 
& teamă"; 10,45 Brunch 

—  TV 2; 13,00 Loving
(s): „Sentimente"; 13,30 
Soarele Californiei (s); 
14,30 Faicon Crest (s) ; 
1545 White Fang (s.a.); 
15,55 Tânărul Indiana Jo- 
nes (s.a;); 16,55 Mac
Gyver (s.a.): „Inimă de 
oţel"; 18,00 Şă riscăm! 
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Sectorul 
lui Wolf (s.p.); 2245
Schreinemakers Ilve (dia
log); 1,00 Cheech & Chong 
(ce SUA, 1983); 2,40 Mac 
Gyver (s/r): 3,35 Tânărul 
Indiana Jenes (s.a./r).

6,30 Ştiri NBC, pu Tom 
Brokaw; 7,00 La zi în a . 
faceri; 8,00 Oferta pieţei 
— buletin finan.; 9,30 
Magazinul ştirilor; 11,00 
Roata banilor (rep.); 15,00 
Piaţa americană; 18,30 
Buletin financiar; 19,00 
Azi — reportaje şi in
formaţii; 20,00 Ştiri ITN; 
20,30 Viaţa noastră, cu 
M. Jeffries; 21,00 Enter- 
tainment BE Press; 21,30 
Magazinul ştirilor NBC; 
23,00 Ştiri ITN; 234» 
Show-ui serj», cu Jay 
Lena; 040 Beai Personal; 
1,00. Buletin bursier; 1,20 
Oferta Pieţei; 1,3® Ştirile 
nopţii NBC; 2,0® Timp e-" 
gal —> taikshow; 2,30 
Show-ui serii.

PORT

9,30 Călărie. Cupa Mon. 
dială la sărituri de Ia 
Bologna (r); 10,30 Tenis. 
Euroclasamente; 1140 
Magazin Olimpic; 12,00 
Dansuri sportive; 13,00 
Magazinul internaţional al 
sporturilor eu motor; 14,00 
Şnooker. Liga Europeană; 
16,00 Tenis. Magazin 
ATP; 1640 Călărie. Sări
turi pe zăpadă. Show — 
Kossen, Austria; 1740 
Eurofun. Magazin distrac
tiv; 18,00 Snowboarding; 
1840 WrestHng World 
Superstars; 19,30 Auto. 
Avanpremieră F 1; 2040 
Buletin de ştiri 1; 21,00
Arte marţiale, Openul 
SUA de la Tee Qwando.

JOI, 2 MART1B

TVR 1

7,00 TVM o Trie- 
matinal; 8,30 La primo 
oră; 9,15 Serial (r) •  
Santa Barbara; lOţOS 
Limbi Străine; 11,08 
Serial (r) o Aur şt  
noroi; 14,00 Actualităţi; 
14,10 TVR iaşi şl 
Cluj-N.; 16,00 Actuali
tăţi; 16,10 Secvenţe
marocane; 16,40 Sob 
semnul întrebării; 17,40 

' Milenium; 18,30 De
sene animate; 19,00 
Medicina pentru toţi; 
19,30 Serial •  Fata şi 
băieţii; 20.00 Actua
lităţi e Meteo o Sport; 
20,45 Serial o Om 
bogat, om sărac; 21,45 
Reflecţii rutiere ; 22,00 
Studioul economie; 
0,10 Serial •  Familia 
Pailiser (ep. 6).

TVR 2

7.00 La pruna oră; 
9,15 Ora de murită; 

10,00 Telejurnal VVorid- 
net; 10,30 America mu
zicală; 1140 D.a.; 1240 
Domenii şi perspec
tive; 12,45 Lumină f ia  
lumină (r); 13,45 Te
lejurnal CFI; 14,10 

Mag. social; 15,00 Limbi 
străine (r); 16,00 D a ;  
16,30 Fiicele doctoru
lui (s); 1740 Ceaiul de 
la ora 5; 19,00 Em. în 
limba germană; 20,00 
Convieţuiri; 21,00 TVM 
— Mesager; 21,30 For
mula 3 (cs); 22,00
Douăsprezece scaune 
(f); 23,40 Fothal (rez.); 
0,20 Jethro Tult în con
cert (II).

DEVASA'

9,00 Desene anima
te (r); 9,30 Film serial 
e Trăieşte-ţl visul (r)î 
10,20 Fiim serial »  
Vecinii (r); 11,20 Ches
tiunea zilei (r); 1*4 ® 
Staruri pentru tot
deauna (r); 18,00 De
sene animate; 18139 
Documentar e  Jocul 
cifrelor; 1940 Primul 
pas ; 20,00 Serial •  
Echipa de şoc — epi 
12; 20,50 Ţara nimă.
nui; 2140 Telejurnal 
(emisiunea de ştiri a 
televiziunii U X K  •  
abc din 1 martie); 2149 
Serial e  Vegas — s ă  
54 ; 22,20 Mitică ; 2249 
Chestiunea zilei; 2340 
Cartea de citire; 23,35 
Cutia muzicală; 
Videotext.

9,00 Teietexţ; 10,00 
Observator — Antena 
1; 11,00 Focii». Ştiri 
din actualitatea lo
cală; 1145 Studio 
deschis. Partidul Na
ţional Ţărănesc * - a*

cut; 12,15 Film artis
tic: „Procesul lui Jan- 
sen" (r); 13,00 Tele- 
text; 17,00 Observator 
— Antena 1; 18JW
Film artistic : „Veselie 
pentru toţi"; 1049 
VVoridnet. „Fosile pe 
autostradă".
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CONSILIUL LOCAL-ACEST P A R L A M E N T  A L

Când dem ocra ţia  funcţionează în  dub lu  sens
Din mai multe motive, 

rubrica de astâzi va fi 
destinată prioritar .Consi
liului judeţean Hunedoara.

Recent a avut ioc pri
ma şedinţă ordinară pe 
anul în curs a consiliului. 
Nu am vrea să exagerăm 
eu aprecierile, dar la sfâr- " 
şitul dezbaterilor am avut 
plăcuta senzaţie că in şe
dinţele consiliului, demo
craţia a început să func
ţioneze in toate sensurile 
In care e nevoie ca ea să 
ae manifeste.

Ordinea de zi a inclus o 
informare cu privire la 
activitatea desfăşurată de 
serviciile publice ale mi
nisterelor $1 ale celorlal
te autorităţi ale adminis
traţiei centrale, organizate 
ta judeţ — ceea ce a fă
cut necesara prezenţa la 
lucrări a prefectului ju- 

■ deţului — precum şi cinci 
proiedte de hotărâre pe 
măi multe probleme ce 
cad, potrivit prevederilor 
Legii 69/1991, in compe
tenţa Consiliului judeţean.

!n dezbaterile pe mar
ginea informării de la pri
mul punct, a fost virulent 
atacat fenomenul corupţi
ei, şl i s-a solicitat Prefec
turii şi prefectului o itft- 

• plicare mai decisă în com
baterea fenomenului corup

ţiei, în mod deosebit în 
acea latură a lui, care per
mite să facă din directori 
de societăţi comerciale sau 
regii autonome nişte pro
fitori ai unor societăţi co
merciale ventuză, pe lân
gă societăţile sau regiile 
pe care le conduc. Feno
menul nu-i ocoleşte nici 
pe unii înalţi funcţionari 
de stat cu acces la „pâine 
‘şi cuţit" sau pur şi sim
plu pe anonimi funcţionari 
de stat cu posibilităţi dc 
influenţare a deciziilor.

A fost criticată înceti
neala cu care o serie de 
hotărâri ale consiliilor lo
cale fac circuitul consiliu-. 
prefectură şi retur iii ve
derea confirmării legalită
ţii lor.

Societăţi comerciale cu 
capitel de stat sau regii 
autonome au încheiat exer
ciţiul financiar pe anul 
trecut cu pierderi. Cuih 
justifică managerii acesto
ra salariul pe 'oare  l-au 
încasat, dar membrii AGA 

indemnizaţiile deloc de 
neglijat ? — au întrebat 
consilierii '

Organismele de stat sub
ordonate Prefecturii sau 
Consiliului judeţean nu-şi 
fac pe deplin datoria de 

-vreme ce se mai săvârşesc 
un număr mare de aten

tate In sănătatea publică 
de către unii agenţi eco
nomici producători de măr
furi alimentare.

De vii dezbateri a be
neficiat proiectul de ho
tărâre privind stabilirea 
măsurilor pentru ocrotirea 
ariilor protejate, rezerva
ţiilor şi monumentelor na
turii, de pe raza judeţu
lui.

Consilierii care au par
ticipat la dezbateri au de
monstrat eu argumente 
concrete fie insuficienta 
motivaţie a proiectului de 
.hotărâre, fie netemeinicia 
documentării privind inclu
derea sau omiterea din a- 
nexe a unor valori faunis- 

itice, dendrologice, geolo
gice sau arheologice ale 
judeţului.

Stupii sălbatici de scor
bură au deyenit o raritate 
pentru că au fost distruşi 
cu sadism de către cei ce 
exploatează pădurea. Nu se 
pr pune proteja ea «x-a 
lului ruinelor castrului de 
la Aiicia, dar se prevede 
punerea sub protecţie a u- 
nui lot semineer de pini 
infestat _ în proporţie de 
peste 60 la sută de una 
dintre cele mai periculoa
se ciuperci, care atacă co
niferele. Asemeneâ exem

ple au adus consilierii par
ticipanţi la dezbateri şi 
încă multe altele. Era deci 
normal ca un asemenea 
proiect de hotărâre să nu 
întrunească voturile nece
sare pentru a deveni ho
tărâre. Şi nu a devenit. A 
fost amânat pentru o vi
itoare şedinţă ordinară a 
consiliului, deşi toată lu
mea recunoaşte că este o 
hotărâre care nu trebuie 

.să întârzie prea mult.
A. devenit hotărâre prin 

voinţa consilierilor, în 
schimb, proiectul privind 
aprobarea planului urbanis
tic de detaliu pentru rea
lizarea la Brănişca a unui 
centru de recuperare şi 
reintegrare socioprofes to
nală tip cămin-spital. Ho
tărârea a întrunit majo
ritatea voturilor consilieri
lor, împotriva unor argu
mentaţii nu întru totul... ar
gumentate pentru respin
gerea proiectului sau, mai 
bine zis, a amplasamentu
lui. Respingerea ar fi în
semnat pierderea investiţi
ei sau în cel mai bun caz 
reluarea de la capăt a în
tortocheatului drum al a- 
vizărilor prealabile. Aşa-i 
îrf democraţie şi e bine că 
este aşa.

ION CIOCLEI

Uo e d if ic iu  p u b lic  p e n tru  v i i to r
Se conturează în ; Deva 

un nou şantier, pe bdul 
DeeebaL Despre ce este 
vorba ? Ne spune dl ing. 
Viorei Rotaru, directorul 
Direcţie' Urbanism, Vnt- 

Teritoriului şi Lu
crări Publice a Consiliu
lui judeţean.

—■ Pe bdul Decebal, în 
centrul civic al municipiu
lui Deva, urmează a se 
construi (lucrările de orga
nizare de şantier deja au 
început) „Palatul Adminis
trativ al Judeţului Hune
doara".

— Cina sunt investitorii ?
—- Prefectura judeţului 

Hunedoara, Consiliul ju
deţean, Consiliul. local De

va, Banc Post — Filiala 
Deva, Direcţia Judeţeană 
de Statistică şi Societatea 
comercială , „TIMC“ Cluj 
pentru sediu de filială tn 
judeţul nostru.

— Cine sunt construc
torii şi cum au obţinut 
contractul?

— Contractul s-a obţinut 
prin licitaţie publică. An
treprenor general este S0 
„Condor" SA Deva, iar 
subantreprizele sunt SC 
„ACOMIN" SA şi SO 
„TIMC" SA — ambele din 
Cluj-Napoca.

— Care este valoarea, la 
ora actuală, a investiţiei

şi ce detalii ne mai puteţi 
da despre ea ?

— Valoarea devizului ge
neral în preţurile anului 
1994 este de 12 miliarde 
lei. Lucrarea a fost proiec
tată de IPH Sa  Deva. A- 
ria construită desfăşurată 
a palatului este de 13 mii 
de mp. Cuprinde cinci cor
puri, din care unul cu 14 
niveluri.

— Ce termen de pune
re în funcţie are ?

—  SC „Condor" SA şi-a 
eşalonat contractul de exe
cuţie pe 24 de luni. Cu 
acest argument a câştigat 
licitaţia.

A consemnat 
ION CIOCLEI

provizorii !
I Prin demisia din | 
? funcţia de secretar al . 
1 Consiliului Judeţean IIu- 
î nedoara a dlui Vasile I 
rSicoe. funcţia respecţi- | 

vă a rămas vacantă. , 
) Până la numirea unui 
ţ nou secretar, atribuţiile 
i funcţiei le exercită dna | 
» Dana Agârbiceanu — di- 
 ̂ rectorul Direcţiei coor- 

\  donare şi organizare â 
ţ Consiliului judeţean.
I

Şase comune d in  

la  p o rfile

D O B

n o s tru  ba t

i

Satul de reşedinţă a 
actualei comune este ates
tat în documentele isto
rice în anul 1387, când 
este menţionat ca district 
românesc de grăniceri. 
De-a lungul secolelor este 
adeseori- pomenit ca mic 
târg, unde, alături de a- 
gricultori, trăiau şi ’ îşi 
desfăşurau activitatea o 
mulţime de. mici meşte
şugari, îndeosebi pantofari, 
tâmplari, fierari, croitori, 
ţa .  Iată alte repere din 
existente comunei de-a 
lungul multisecularei sa
le existenţe: •  în  1753 

: s-a construit Ia Roşeam 
o moară dc hârtie •  In 
1898 s-a înfiinţat banca 
„Grăniţerul" •  înaintea 
primului război mondial 
s-au construit la Dobra 
o fabrică de prelucrare 
a lemnului, o fabrică de 
var şi linia ferată •  Du
pă 1848 Dobra devine 
cerc administrativ în ca -.

o ra ş u lu i 

R  A
, drul Comitatului , Hune
doara.

Comuna Dobra, ce ocu
pă o suprafaţă de 140 
km pătraţi, are un relief 
de câmpie şi de deal şi 
este compusă din urmă
toarele sate: Dobra, A* 
bucea, Bujoru, Făgeţel, 
Lăpuşnic, Mihăieşti, Pane, 
Panc-Sălişte, Răduleşti, 
Roşcani, Stînceşti, Stîn- 
ceşti-Ohaba şi Stretea. în 
prezent, numărul de lo
cuitori este de 3743 cu 
domiciliul stabil şi un 
foarte mare număr de 
flotanţi — circa 700.

Din punct de vedere 
economic, comuna are un 
potenţial important ift e- 
conomiâ judeţului. în  pre
zent aici funcţionează un 
sector de exploatare a 
lemnului, cu un depozit,

şi centru de sortare, O- 
colul silvic, Centrul de

trelucrare şi semiindus- 
•lâlizare a fructelor de 

pădure, o coloană auto, 
trei secţii „Agromec", 
Bază de preluare şi de
pozitare a . cerealelor, un 
atelier de tâmplărie al 
„Consumcoop", o balas
tieră, p staţie de betoane, 
Q fermă de pajişti, o ca
rieră de piatră şi una 
de bentonită, o fermă 
zootehnică de stat ş.a.

Oamenii Dobrei lucrea
ză pământul cu pricepe
re şi hărnicie şi, în ace
laşi timp, se dovedesc 
ş! vrednici crescători de 
animale. în prezent în 
comună există 1437 bo
vine, 3270 ovine, 2540 
porcine, iar efectivele se 
află în continuă creştere. 

Dobra are 9 blocuri cu

71 de apartamente, iar 
alte două se află în con
strucţie. în prezent se 
lucrează la alimentarea cu 
âpă prin cădere liberă.

Domeniul social-cultu- 
ral cuprinde un dispen
sar uman, unde muncesc 
trei medici şi patru asis
tenţi, o farmacie, trei 
grădiniţe, şapte şcoli ge
nerale, 11 cămine cultu
rale, 21 lăcaşe de cult 
ş.a. Funcţionează, de pes
te 100 de ani, un cor 
mixt, formaţii de dubaşi 
în Dobra, Lăpuşnic, Ră
duleşti, Stînceşţi, Stîn- 
ceşti-Ohaba, Mihăieşti şi 
Roşcani, teatru satiric ne
scris în satul Pane.

Comuna Dobra este 
condusă de un consiliu 
local alcătuit din 15 con
silieri. '  Primar este dl 
Demian Tertici, vicepri- 
mar dl Ilie Cuza Surdu, 
iar secretar dl Mircea 
Simoc.

TRAIAN BONDOR

PERIOADA 2—8 MARTIE 

BERBEC

Aţi călcat cu dreptul şi realizările prind contur. 
Primiţi veşti de departe şi gustaţi satisfacţia unei 
reuşite intr-o afacere cu străinii. Duminică încasaţi 
nişte bani; îrfcercaţi să nu-i cheltuiţi imediat. Dorin
ţă de călătorie, dar atenţie la întâmplări nefaste.

TAUR
Probleme cu o persoană vârstnică pe care e bi

ne sâ nu o ̂ supăraţi. Pe plan profesional — aspecte 
pozitive; veţi fi sprijinit de prieteni. Nu fiţi suspi
cios, încercaţi să depăşiţi tensiunile de moment. Veţi 
avea probleme hi preluarea unei sume de bani.

GEMENI
Tensiuni în căsnicie. Vineri — o zi norocoasă; 

veţi întâlni persoana potrivită sau veţi investi cu fo
los. Cuvântul unui prieten vă poate Oferi multă bu
curie. S-ar putea să apară stări tensionale între dv 

: şi persoana iubită. Nu exageraţi cu promisiunile că 
s-ar putea întoarce împotriva dv. Pe primul plan 
rămân problemele familiei pe care le soluţionaţi în 
chip fericit. Veţi face impresie bună'şi superiorilor 
dv.

RAC
Eforturi acasă şi la serviciu, dar aventurile roman

tice şi petrecerile rămân in atenţia dv. împrejurări 
favorabile carierei dv, dar şi certuri pentru bani cu 
o cunoştinţă. Realizarea ideilor dv, vă va satisface 
ambiţiile. Sub masca simplităţii în exprimare, vă as- 
cundeţi interesul faţă de opiniile altora.

LEU :
 ̂ Indulgenţa faţă de viciu nu-i cea mai sigură ca- 

1 le de 'a face carieră. Va fi nevoie de diplomaţie în 
1 relaţiile cu prietenii. Neînţelegeri cu persoana apro- 
i piaţă; nu întârziaţi sâ cereţi scuze, pentru a nu a- 
ţ junge la iritări mai serioase. Cu calm, veţi reuşi să 
t rezolvaţi două lucruri care vă preocupă: sporirea
/ prestigiului dv şi dezamăgirea personală.

ţ FECIOARA
\ Stăpâniţi-vă mânia şi fiţi optimist ! Zile bune pen- 
i tru afaceri şi carieră. Satisfacţii legate de călătorii, 
! interese de familie, dar şi de sentimentele ce vă lea- 
J gă de partenerul dv cu o condiţie: tact şi chibzuin- 
ţ ţă din partea dv, încercaţi să vă păstraţi calmul şi 
ţ în problemele legate de operaţii financiare comune.

1 BALANŢA
J Probleme dc natură financiară; s-ar putea să ob- 
1 ţineţi sprijin de la locul de muncă. Certuri, tensiuni 
i pe care s-ar putea să ie resimţiţi în starea dv de să- 
l nătate, ori în relaţiile cu subalternii sau cu şefii, 
i Duminică, vă ocupaţi de casă pentru ca luni să în- 
 ̂ cepeţi totul cu brio.

|  SCORPION

1 O persoană vârstnică vă protejează, dar e bine 
să nu o supăraţi. Din nou este nevoie de discreţie.

1 Deveniţi mai sensibil, dar nu vă impregnaţi perioa
da de odihnă cu suspiciuni. Deşi vă bucuraţi de spri
jinul cuiva puternic, există momente de tensiune cu 
un partener. O călătorie ar putea fi favorabilă.

SĂGETĂTOR

Deveniţi foarte activi. Intervine o dorinţă de a 
schimba reşedinţa, de a primeni casa în care locuiţi. 
Copiii »â vor solicita prezenţa»' vă veţi -©cupa de 
sport, de artă. Sâmbătă, întâlnire amoroasă pentru 
ca duminică să finalizaţi un hobby. Tonusul va scă
dea şi-i cazul să consumaţi salate de fructe şi de le
gume crude. Lipsă de comunicare cui cele

I

CAPRICORN

Trebuie să vă achitaţi datoriile şi o veţi face. 
Starea dv de sănătate se înrăutăţeşte, nici aspectul 
exterior nu vă mulţumeşte. Norocul în dragoste va 
alterna cu nenorocul material. Neşanse materiale. N«* 
accentuaţi disperarea, fiţi cooperanţi.

VĂRSĂTOR
Veţi fi pus în faţa unei alegeri dificile: banii 

sau prietenia. Vineri — zi nefavorabilă, cu toate că 
aveţi dreptate, tot dv veţi fi vinovat. Intr-o situaţie 
dificilă, folosiţi-vă farmecul; dar ţineţi minte pe viitor 
că munca susţinută, implicarea nu pot fi înlocuite cu 
nimic.

PEŞTI
O persoană vă poate da sfaturi bune referitoare 

la înavuţirea. dv. Veţi face un drum scurt; întreve
deri cu rudeniile apropiate. Ceea ce -începeţi sâmbă
tă va atinge apogeul peste 2 săptămâni. Duminică vă 
veţi dedica timpul familiei.

m t
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| SATUL -  A Z i |.
Alocaţiile pentru menţinerea în 

exploatare de efective matcă
•  il.G. nr. 81/1994 prevede că, începând cu anul 

1995, se acordă alocaţii de la buget — câte 40 000 lei 
pentru fiecare animal — producătorilor agricoli care 
au menţinut în exploatare pe întregul an 1994 cel pu
ţin 3 vaci cu lapte sau 3 bivoliţe. •  Alte condiţii ce se 
cer îndeplinite. •  Nu Se lac derogări de Ia prevederile 
legale. •  Din greşeli se pot trage învăţăminte.

Abordarea acestui su
biect ne-a fost prilejuită de 
scrisoarea pe care ne-a a- 
dresat-o dl Ioan Varga, din 
comuna Unirea, care în 
întreg anul trecut a cres- 
cut trei vaci cu lapte în 
gbspodăria proprie, de la 
fiecare obţinând şi câte un 
viţei. Cu toate acestea nu 
poate beneficia de aloca
ţia ce se acordă de la bu
get, fel cazul de faţă fiind 
vorba de 120 000 de lei, 
deoarece nu îndeplineşte 
şi celelalte condiţii prevă-, 
ZUte de HG nr. 81/1994.

Pentru clarificarea situa
ţiei, Împreună cu dl ing. 
fţwneb Kprb, director, şi 
ek- ing. Alexandru Indrea, 
şef de serviciu la Direcţia 
Judeţeană pentru agricul
tură şi alimentaţie, ne-am

deplasat la Primăria din 
Unirea, unde ne-am întâl
nit cu autorul scrisorii, cu 
primarul localităţii şi cu

rii. In cazul concret al 
dlui Varga, deşi dânsul 
susţine că cele trei vaci 
au fătat în anul trecut, nu 
poate dovedi acest lucru 
prin declararea şi înregis
trarea viţeilor (fără a a- 
vea obligaţia să-i crească 
6 luni în gospodărie, pen
tru a beneficia pentru fie
care de prime) la regis
trul unic şi la registrul a

1N INTERESUL PRODUCĂTORILOR 
AGRICOLI

specialişti de la centrul 
agricol. Din discuţii a re
ieşit faptul că fel comună 
sunt mai multe cazuri de 
acest gen, o serie de pro
ducători agricoli (11 la nu
măr) având în gospodării 
cel puţin câte 3 vaci cu 
lapte. Pentru a beneficia 
de alocarea sumei de 40 000 
lei pentru fiecare animal 
se cer îndeplinite însă, cu
mulativ, mai multe crite-

gricol. In cele din urmă, 
dl Varga â înţeles că n-a 
îndeplinit una din condi
ţiile legale (respectiv în
registrarea viţeilor fătaţi) 
şi nu se poate încadra în 
prevederi pentru a primi 
alocaţia. In aceeaşi situa
ţie se găsesc şi alţi cres
cători de animale din co
mună şi din judeţ. Ba au 
fost şi cazuri când s-au 
înregistrat numai două fă-

' 0  problemă de mare ac
tualitate, foarte importantă 
peştru dezvoltarea zooteh
niei, o constituie îngriji
rea pajiştilor naturale prin 
lucrări de curăţare, de

multor suprafeţe şi înjumă- 
tâţirea randamentului pa
jiştilor naturale, acum este 
timpul să fie reconsidera
tă optica, să fie întreprin
se, indiferent de prdprie-

produetiv al păşunilor şi 
fâneţelor. .»

Motive pentru justifica
rea situaţiei respective s-ar 
găsi cu duiumul, insă nu 
de asta este nevoie. In ce-

în actualitate -  îngrijirea 
" pajiştilor naturale

distrugere a muşuroaielor, 
fertilizări, supraînsămân- 
ţări şi altele. Prin aseme
nea acţiuni, bine organizate 
şi coordonate, este posibil 
să fie dublată producţia 
de iarbă şi de fân, asigurând 
o încărcătură sporită de 
animale şi creşterea canti
tăţilor de produse oferite 
spre vânzare ji consum.

Dacă în anii trecuţi s-a 
cam uitat cu desăvârşire 
de aceste lucrări, ceea ce 
a determinat degradarea

tar, măsuri de redresare 
a situaţiei fondului pasto
ral, acest lucru fiind în 
interesul tuturor crescăto
rilor de animale. Starea 
jalnică a unor păşuni din 
comunele Băcia, Turdaş, 
Ilia,- Brănişca şi din alte 
localităţi ale judeţului nos
tru constituie un semn că, 
deşi timpul a permis e- 
fectuarea lucrărilor de în
grijire, nu există încă su
ficient interes din {jartea 
proprietarilor, pentru a asi
gura creşterea potenţialului

le mai frecvente cazuri se 
invocă lipsa banilor, deşi 
din taxele de păşunat ce se 
încasează (unele numai sim
bolic) s-ar putea realiza 
lucrări cu efect imediat 
şi consistent pentru creş
terea producţiei de fura
je. Oricum, soarta pajiş
tilor naturale rămâne un 
permanent subiect de dis
cuţie, dar acum este mo
mentul când se poate in
terveni eficient pentru a 
face o încercare în sco
pul ieşirii din impas.

ţări, cum a fost situaţia în 
gospodăria dlui Aron Ghe- 
prghioni, astfel neputând 
beneficia de alocaţie, nece
sar fiind să se obţină vi
ţei de la fiecare vacă sau 
"bivoliţă.

>ln vederea înlăturării pe 
viitor a eventualelor con
fuzii şi neînţelegeri, rea
ducem în atenţia celor in
teresaţi unele precizări des
prinse în H.G. nr. 81/1994. 
Astfel, producătorii agri
coli trebuie să aibă în în
treţinere, de la 1 ianuarie . 
la 31 decembrie 19.94, un 
număr de minim 3 vaci 
sau 3 bivoliţe, neluându- 
se în considerare juninci- 
le gestante. Fiecare ani
mal pentru care se acordă 
alocaţii trebuie să fi în
cheiat un ciclu de produc
ţie, respectiv să fi fătat 
cel puţin o dată şi să fi 
încheiat o lactaţie de mi
nim 270 de zile în total 
însumate după făta re sau 
anterior şi ulterior fătării. 
In această categorie intră 
şi animalele care lâ 1 ia
nuarie erau juninci şi ca
re au fătat până la data 
de 31 martie 1994, inche- 
indu-şi o lactaţie de mi
nim 270 de zile, până la 
data de 31 decembrie 1994. 
După cum am mai speci
ficat, obligatoriu este s&) 
fie confirmată prin regis
trul unic de montă natu
rală său de îhsămâ'nţâri 
artificială şi registrul . â- ; 
gricol. '

Pagină realizată de 
NICOLAE TfRCOB

C alen d aru l lu crâ ţilo r 

p en tru  luna m a rtie
•  La cultura mare: şe continuă arăturile

pe terenurile ce trebuie însămânţate în primă
vară; în primă urgenţă, imediat ce se poate 
intra în câmp, se vor însătpânţa grâul şi orzul 
de primăvară, ovăzul, mazărea, lucerna, trifo
iul, borceagul, inul pentru fuior, butaşii de 
sfeclă pentru obţinerea seminţelor, sfecla de 
zahăr şi furajeră, plantele oleaginoase (corian- 
dru, fenicul, chimion); se controlează vegeta
ţia culturilor însămânţate în toamnă şi se face 
fertilizarea lor; se aplică gunoiul de grajd şfi 
se încorporează sub brazdă; se  adună resturile i 
vegetale. ,

•  In legumicultură: se face semănatul Io
răsadniţe şi se îngrijesc culturile forţate di» 
răsadniţe şi din sere;1 se grăpează arăturile de 
toamnă, se seamănă rădăcinoasele, spanacul, 
salata, mazărea, ridichile de lună, se plantea
ză arpagicul şi usturoiul; continuă lucrările 
specifice asigurării irigaţiilor; se pregătesc con
diţiile pentru repicatul răsadurilor; recoltarea 
şi valorificarea spanacului şi salatei; se planr, 
tează cartofii de vară. ,

•  tn pomicultură: se termină stropirile în;
livezi; se continuă tăierile de formare şi se con -1 
trolează golurile pentru completare; se execu- 1 
tâ lucrările solului şi se fac fertilizările cu în -i 
grăşăminte organice şi minerale; se pregătesc 
măsuri de intervenţie la apariţia brumelor 
târzii; se pot semăna culturile intercalate, unde 
este cazul — borceag şi ceapă verde; se fac 
plantări de puieţi. *■ i

•  in viticultură: se continuă dezgropate] 
viei, tăierea de rodire şi copcitul; se comple
tează golurile; se revizuiesc şpalierii.
x*r •  Fe păşuni şi fâneţe:se distruge vegeta

ţia dăunătoare; se împrăşâe i^urbaicle; "ctafr, 
tinuă fertilizarea şi se fac lucrări, de grăparo

•  In zostehnie: supravegheae»' fă ţărilor 1® 
toate speciile de animale’; examinarea stării fa- 1 
miliilor de albine; aplicarea acţiunilor tehnice1 
şi tratamentelor sanitar-yeterinare; suprave
gherea reproducţiei; valorificarea produselor;

Căutând, se găsesc soluţii
Un fapt deosebit care 

ne-a atras atenţia l-am 
desprins în urma întâlni
rilor ce s-au organizat în
tre specialiştii agricoli şi 
producătorii din agricul
tura unor localităţi ale ju
deţului nostru. Este vorba 
despre propunerile şi ide
ile ce le-au avut unii pro
prietari de pământ din sa
tul Chimindia, de a-şi îm
bunătăţi relaţiile de cola
borare cu mecanizatorii.

în sensul de a-i ajuta să 
facă reparaţiile la utila
jele agricole, în special la 
combine, pentru a înlătu
ra pierderile la recoltare. 
Gum Agromecul nu prea are 
bani pentru piese de 
schimb, oamenii au pro
pus să contribuie cu su
mele necesare, în raport 
de suprafeţe şi volumul de 
lucrări mecanizate, în sco
pul de a-i ajuta pe meca
nizatori să iasă din necazul

ce-1 au acum, urmând ca 
aportul financiar ăl fLeefiţ 
ruia să fie recalculat, p6 
măsură ce beneficiază d (  
prestaţiile tn mecanizarea 
lucrărilor agricole. ■ 

Iată un exemplu ce de
notă că numai atunci când 
se caută soluţii, aceste» se 
găsesc. N-ar fi rău ca &- 
semenea inţiative să ‘ fie 
cât mai numeroase, fiind 
benefice de ambele părţi

Factorii naturali (cli- 
; ‘ mă, soiX din zonele co- 

Hnsre şi premontane, 
«H*t favorabili culturii 
pomilor şi arbuştilor fruc
tiferi, fiecare gospodar 
având posibilitatea să-şi 
asigure din propria liva
dă fructele necesare con- 
sumului familiei, precum 
şi "pentru vânzare. ’v'i- 

în funcţie de suprafa
ţa de teren disponibilă 
pentru plantare şi de des
tinaţia producţiei, livezi- - 
le care se înfiinţează au 
un caracter familial sau 
comercial. Plantaţiile fa
miliale ocupă un perime
tru restrâns, au un sor
timent variat, care asi
gură consumul de fructe 
i i  familiei din luna mai 
până în octombrie — mar
tie şi se înfiinţează în 
grădinile de lângă casă 
după dorinţa şi priceperea 
fiecărui proprietar. Plan
taţiile comerciale ocupă 
suprafeţe ce depăşesc 3 
.

ha, cu 3-—4 soiuri valo
roase din 2—3 specii, cu 
pondere în zona respecti
vă, producţia fiind des
tinată comerţului cu fruc
te pe piaţa liberă sau la 
export. Aceasta se în
fiinţează pe bază de pro
iect.

Indiferent de caracte
rul livezii, trebuie avut 
în vedere în primul rând 
alegerea locului pentru 
plantare, apoi stabilirea 
sortimentului de soiuri 
Şi amplasarea speciilor 
şi soiurilor în teren, evi
tând astfel de la început 
unele greşeli frecvente cu 
efecte negative, pe toată 
durata vieţii pomilor.

Pentru creştere şi ro
dire, pomii şi arbuştii 
fructiferi au % nevoie de 
condiţii optime de lumi
nă, căldură, aer, apă şi 
sol, condiţii care se gă
sesc acolo unde tempe
ratura medie anuală este 
cuprinsă între 7,5 grade

înfiinţarea 
plantaţiilor de pomi

C şi 11,5 grade G., tem
peratura minimă din tim
pul iernii nu coboară sub 
—26 grade G, precipita
ţiile anuale însumează 
peste 600 mm, iar terenu
rile au pante dulci şi sol 
fertil, profund" şi bine 
drenat:

In zonele colinare şi 
premontane, plantaţiile de 
pomi şi arbuşti fructi
feri se înfiinţează pe te
renuri plane (platouri) şi 
pe versânţii uniformi cu 
expoziţie sudică, sud-ves
tică şi sud-estică. Ver- 
sanţii favorabili- sunt cei 
cu pante până ia  14 ,1a 
sută, care permit meca
nizarea lucrărilor, ier în

zona premontană, favo
rabilă extinderii agrotu- 
rismului, pot fi folosite 

■■ pentru plantare şi tere
nuri mai frământate cu 
pante până la 25 ia su
tă, lucrările de întreţi
nere executându-se în 
exclusivitate manual.

Pentru cultura pomilor 
sunt contraindicate tere
nurile cu soluri subţiri 
şi cu subsol argilos, măr- 
nos sau calcaros. Se e- 
vită de asemenea tere
nurile cu pânza de apă 
freatică mai sus de 1,5 
m şi cele cu exces. tem
porar de umiditate.

In grădinile din incin

ta gospodăriei, se pretea
ză pentru plantări şi te
renurile denivelate, cu 
pante mari şi soluri ar- 
giloase, nisipoase sau pie
troase, pentru că acestea 
pot fi îmbunătăţite cu 
eforturi şi cheltuieli mici.

Gultura speciilor pomi
cole este posibilă aproa
pe peste tot, dar în func
ţie de cerinţele acesto
ra faţă de factorii de me
diu cu câteva restricţii. 
In zona dealurilor joase 
se pot cultiva cu succes 
caisul, piersicul, cireşul, 
vişinul, prunul, părul, 
mărul (îndeosebi soiuri 
de vară), nucul, coacă
zul negru şi roşu, zmeu
rul, agrişul şi alunul, iar 
în zonă dealurilor cu pă
duri de stejar reuşesc toa
te speciile de mai sus pe 
toţi portaltoii, cu excep
ţia caisului şi piersicu
lui care nu mai găsesc 
căldura necesară în cursul 
verii.

In zona dealurilor cU 
păduri de fag numărul 
speciilor care găsesc con
diţii optime de cultură 
este şi mai restrâns, reu
şind mărul, unele soiuri 
de păf, prun şi vişin, 
coacăzul negru, zmeurul, 
căpşunul şi afinul. Men
ţionăm că tn zona mai 
înaltă, unde pădurea de 
fag se întrepătrunde cu 
pădurea de brad şi mo
lid, dau rezultate bune 
coacăzul negru, zmeurul, 
afinul, căpşunul, soiuri 
de vară de măr (pe alo
curi şi unele soiuri de 
•iarnă) şi câteva soiuri de 
prun. ■ '

/precizăm că o mare 
parte din materialul sfl- 
ditor se poate procura 
de la pepiniera staţiunii 
noastre de cercetare.

Dr. ing. RADU VASILE, 
cercetător ştiinţific 

principal Ia 
S.G.P.P. Geoagiu
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Cătălin Botezata—cel mai vestit 
manechin ai României

La cei 28 de ani ai săi, 
Cătălin Botezatu are in 
palmares foarte multe 
realizări. A pozat în muL 
te reviste (28 de specia
litate), a jucat in filme, 
cum «r fi A doua căde
re a Constantinopelului 
şi in Germania intr-un 
serial de W , a prezentat 
modă pentru diverse ca- 

i* se, ajungând să prezinte 
şi pentru renumitul crea. 
tor Giorgio Armâni. Du
pă un curs de 6 luni, a 
ajuns crainic la (TVR. Tot 

- aici a realizat multe cli
puri publicitare şi a a- 
părut alături de mari ve
dete ale muzicii noastre 

/  Uşoare In multe clipuri 
muzicale.

Deoarece nu şLa în
chipuit vreodată că va 
ajunge manechin, Cătă
lin vroia să devină ac
tor. A dat de 2 ori la

I.A.T.G., dar... eşec. La 
unul din examene a cu
noscut-o pe Bianca Brad 
(frumoasa manechină şi 
actriţă, actualmente în 
Germania), care i-a in
suflat pasiunea pentru 
modă. A participat apoi 
la un concurs de mane- 
chini organizat de Gon- 
fex Bucureşti, unde Că
tălin s-a bucurat de reu. 
sită.

In prezent este logodit 
(pentru a doua oară) cu 
o americancă foarte bo
gată, este designev Ia 
Casa de modă Europa, 
patron al unei şcoli de 
manecliffte, director artis
tic la Casa Odobeşti, şi 
nu in ultimul rând, pa
tronul renumitului club 
bucureştean Transilvania.

Considerat de presa din 
ţară ca cel mai frumos 
bărbat al anului 1994, Că

tălin Botezatu este o per
soană foarte modestă şi 
nu-i place să fie catalo
gat ca snob.

Preferinţele culinare a- 
îe lui sunt mâncărurile 
chinezeşti. Nu bea altce. 
va decât şampanie dulce 
şi nu fumează altceva de
cât pipă. Pentru a se men
ţine în formă, Cătălin fa
ce gimnastică de între
ţinere şi joacă foarte mult 
tenis de câmp, iar când 
este în străinătate joacă 
golf. Dimineaţa se tre
zeşte întotdeauna pe mu
zica lui Vivaldi şi câte
odată pe cea a lui Nat 
King Gole. Având un pro
gram foarte incărcat,\ zi
lele de muncă ale lui Că
tălin se prelungesc în
totdeauna până noaptea 
târziu.

LILI LAL, 
studentă

CĂTĂLIN BOTEZATU ■

Ce s-ar întâmpla dact...?
Ce s-ar întâmpla da

că dintr-o dată lumea 
s-ar sătura de viaţă? Ce 
s-ar întâmpla dacă lumea 
ar predomina în egală 
măsură cu impertinenţa.

Dacă toate astea s-ar 
întâmpla, âr fi o catas
trofă, Gata, ar Veni anul 
2000 şi toată lumea... ar 
muri probabil. Dar ce 
s-ar fi întâmplat dacă ţă
ranul secolului 19 ar fi 
aruncat jugul la fiare 
vechi şi ar fi stat toată 
ziua cu burta la soare ? 
Nici măcar nu v-aş mai 
pune azi toate aceste în
trebări. Unde vreau să 
ajung ?

Din întrebări în între
bări, vreau a lămuri de 
fapţ ce rol a avut şi a- 
re ţăranul în România ? 
Dacă nu s-ar fi răsculat 
de atâtea ori după ce a

fost bătut, dacă nu ar 
fi stat odihnindu-se cu 
un ochi deschis şi cu ce
lălalt pe jumătate* în
chis, cu privirea spre 
cer, rugându-se la Dum
nezeu că doară, doară „o 
ploaie* pe munca lui, da
că nu ar fi protestat de 
atâtea ori pentru drep
turile lui, fiţi siguri că 
orăşeanul ar fi murit de 
mult de foame.

Dar , cum în ziua de 
azi acest orăşean are fel 
şi fel de preparate şi 
semipreparate luate de la 
un oarecare Super Market, 
dar cum frigiderul lui 
nu mai e plin cu slăni
nă şi cârnaţi făcute la 
Dobra (sau în alt sat, 
nu contează carp), iată 
că rolul ţăranului revi
ne din ce în ce mai ne-

m a 0/tm a mmm a mmm a mmm § a mm* *

semnificativ în toată dra
ma, că altfel nu-i putem 
spune.

Dar ce s-ar întâmpla 
cu ţăranul însuşi dacă 
nu şi-ar plânge de milă 
(că altcineva, cine să-l 
plângă), că după atâta 
umhlătură şi după atâta 
gălăgie cât face (şi nu 
face degeaba) nu a pri
mit decât vuţ petic de 
pământ şi ăla pe locul 
vecinului?.

Şe s-ar întâmpla, oa
meni buni, dacă acest cu
vânt „ţăran", care-1 gă-' 
sim la tot pasul în is
toria poporului român, ar 
fi pur şi simplu Uitat ?

Gă vorba ceea : „Ţă
ranul nu-i ăla care poar
tă opinci1*.

ROXANA MERGEA, 
Deva

l acnm i
V-au rămas lacrimi 
oameni ce plângeţi 
în nopţi fără vis 
iubiri ce s-au dus, 
chemări ce s-au

stins ?
Când nu veţi ia n

avea lacrimi 
veţi muri, 
veţi plânge cu stele 
sau veţi veni 
să le luaţi pe-ale

mele ?
VALERIA DOINA, 

Simeria
*—*—*—•—

TURISM — 
DIVERTISMENT

Agenţia de Turism SlND 
România Deva (SlNDAGO) 
vă oferă pentru timpul 
dumneavoastră liber :

•  Locuri în tabere pen
tru elevi şi studenţi pen
tru perioada vacanţei de 

primăvară cu reduceri mari 
de preţuri la cazare;

•  Excursii deosebit de 
atractive în străinătate: 
Anglia, Spania, Ghina, 
Franţa, Belgia, Grecia, A- 
ustria, Polonia, Egipt.,

Tineri şi calculatoare

i

La cursul „Alfabetiza
rea Informaticii**, organi
zat de către Fundaţia Ju 
deţeană a Tineretului, în 
colaborare cu Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor, 
se află, în prezent, în pro
cesul de insţruire €0 de 
elevi din şcolile şi licee
le Municipiului Deva.

Din totalul de 60 de

elevi, cât cuprinde ac
tuală serie, primii 10 vor 
fi selecţionaţi pentru in. 
formatica de performan
ţă. Cursurile sunt gra
tuite şi se desfăşoară pe 
o perioadă de trei luni, 
sub directa coordonare a 
unor specialişti — infer- 
maticieni — din Deva,

Handballşti hunedoreolj 
în Snedia

Gei mai buni handba- 
lişti hunedoreni — copii 
până la vărsta de 15 ani 
— vor fi prezenţi în lu
na iulie ac. in Suedia 
pentru Campionatul Mon
dial de handbal pentru 
copii. Din România par
ticipă două echipe, -cele

ale cluburilor - sportive I 
şcolare din Deva şi Ho- * : 
nedoara. I

Acţiunea este susţinută * 
financiar de către Direc- |  
ţiă Judeţeană pentru Vi- * 
neret şi Sport şi Funda 
ţia Judeţeană a Tinere
tului. (G.P.).
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Până la 20 de ani, Geoff 
Ta te nu â vrut să devi
nă muzician profesionist, 
fiind student al Univer
sităţii din Seattle. In 1980, 
când solistul grupului The 
Myth s-a îmbolnăvit, a 
fost rugat să cânte în 
acest grup. Ghris, Mi- 
cha'el, Eddie şi Scott cân
tau în grupul MOB, ce 
avea ca repertoriu Co- 
ver Version. In 1981 Geoff 
s-a întâlnit cu cei de la 
MOB, în magazinul de 
muzică Easy Street Re- 
cords, din Washington, 
unde îşi petreceau tim
pul liber majoritatea tru-' 
pelor tinere de heavy. 
Ghris l-a prezentat pe 
Geoff celorlalţi membri 
ai grupului şi când au 
aflat că acesta a părăsit 
grupul The Myth l-au 
primit in The MOB. La 
început The MOB cânta 
în cluburi din Seattle, 
prelucrări după piese lâ 
modă. In paralel, Michael 
lucra într-o fabrică de 
produse electronice, Chris 
era funcţionar la un spi. 
tal, iar ceilalţi lucrau pe 
unde găseau. Cu timpul 
s-a conturat ideea unor 
transformări radicale în

cadrul trupei, schimbân- 
du-şi numele în Queens- 
ryche şi începând să 
compună piese proprii, în 
pivniţa casei lui Chris. 
In legătură cu numele 
trupei, Tate spunea : es_ 
te un nume mistic, greu 
de înţeles, care vine de 
la prima noastră compo
ziţie: Queen of The Reich“.

Până la stabilirea u- 
nui repertoriu propriu, 
formaţia a renunţat să 
mai cânte în cluburi. 
Chris a afirmat : „nu vro
iam să ajungem monotoni 
apărând în faţa publicu
lui cu aceleaşi piese, mai 
ales că mulţi ne cunoş
teau ca o formaţie ce cân
ta Cover Version. Trebuia 
timp să-i putem obişnui 

cu altă mentalitate. Ne-am 
retras pentru a pregăti 
un program complet ori
ginal, cu piese compuse 
de noi“.

In iunie ’82, Queens
ryche realizează prima 
casetă demo, cu piesele : 
Queen of The Reich, The 
Lady Wore Black, Night 
Rider şi Blinded, toate 
compuse şi înregistrate în 
pivniţa lui Chris, deve
nită ministudioul lor. Pa

tronii magazinului Easy 
Street Records, - fraţii 
Kim şi Diana Harris, au 
ascultat caseta şi au fost 
aţâţ de încântaţi încât 
s-au decis să o scoată sub 
formă de minialbum. 
Chris nu era încântat de 
studioul 206 Records al 
patronilor, de aceea â 
trimis caseta Demo la 
casa de discuri WEA. A- 
ceasta nu a fost interesa
tă de trupă, Chris tre
buind să se mulţumeas
că cu studioul fraţilor 
Harris.

Kim şi Diana Harris a- 
veau o experienţă de 15 
ani în producţia de dis
curi, înainte ei lucrând la 
un post de radio unde 
au venit în contact cu 
numeroase nume din sce
na muzicală a oraşului 
Seattle şi de aceea la nu
mai câteva luni s-au îm
prietenit cu membrii gru
pului Queensryche deve
nind managerii lor.

La începutul lui ’83, 
fraţii Harris pleacă in 
Anglia, cu . caseta, unde 
au primit cronici elogi
oase la adresa lui. (Va 
urma)

HORIA SEBEŞAN

La început de drum — colegiul de redacţie al 
Grupul Şcolar Industrial Transporturi Auto — Deva.

Revistei „CREDO", de la 
Foto: PA VEL LAZA \



Poate nu e lipsit de in
teres să menţionăm încă 
de la început că pe fron
tispiciul şcolii se află a- 
şezat drapelul tricolor, că 
tn ferestre şî în vaze au 
apărut flori, curăţenia es- 
te desăvârşită, în biroul 
directorului — un calen
dar înfăţişând o mulţime 
de icoane religioase... A- 
ceste remarci cât şi alte- 
le pe care le .vom înfă
ţişa în continuare ne con. 
firmă faptul că „omul sfin
ţeş te  locul". Un astfel de 
om este, de fapt, o doam
nă — prof. Sanda Burs, 
directorul Grupului Şcolar 
Industrial Minier Deva. Un 
om care nu trece peste... 
amănunte şi, eu atât mai 
mult, peste elementele e- 
senţiale. Un 'director care 
m  sfătuieşte permanent cu 
directorul adjunct, dl Vâ- 
Sile Burcă, cu consiliul de 
administraţie, cti oamenii 
de la catedră. Mai ales că 
acum revine, după o pe. 

. rioadă de timp, în func-

^ 36 director al institu- 
pentru calităţile sale 

manageriale.
Ce s-a int&iriplat In 

tostitutia pe care o con
duceţi de la începutul a .

nului şcolar, când aţi fost 
numită director, dnă San
da Burs ?

— Ne-am /Confruntat cu 
greutăţi... De aceea, a fost 
necesar să petrec mult timp 
In şcoală, să alerg la di
verşi agenţi economici, la 
forul nostru tutelar ş.a. A- 
lături de mine a' stat me
reu directorul adj., dl Va- 
sile Burcă, pentru care am

calde mulţumiri, am aco
perit clădirea veche a -şco
lii-(lucrările vor trebui să 
continue şi la celălalt Corp 
de clădire, destul de ve
che şi ea ); coridoarele sunt 
zugrăvite şi vopsite în cu
lori calde. Din fonduri 
proprii am început să izo
lăm clădirea atelierelor- 
şcoalâ. Am achiziţionat 
două calculatoare, dintre

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MINIER DEVA

multă consideraţie, ne res
pectăm reciproc părerile, le 
punem d e  acord, rezolvăm 
in ultimă Instanţă proble
mele. Menţionez, fără fal
să modestie, că se simţea 
nevoia unui gospodar, ca
re să pună lucrurile = la 
locul lor aici — să se o- 
cupe de şcoala în care 
ploua, să găsească bani 
pentru achitarea datoriilor 
la IRE. Cu bani alocaţi de 
Inspectoratul Şcolar Jude
ţean, pentru care aducem

I

«-f-s

încă din 1990 mulţi din- 
re -semenii noştri şi-au 
luat soarta în propriile 
mâini. Unfl din dorinţa 
de a face ceva după chi
pul şi asemănarea fiecă
ruia, alţii din motive pe 
care nu le amintim. în 
prima dintre aceste ca
tegorii* consemnăm, său 
mai bine spus reconsem- 
năm cu plăcere, după câ
ţiva ani buni, o idee — 
cândva doar speranţă —, 
materializată într-o uni
tate economică închega-

înaltă complexitate, com-j 
petiţia — concurenţa în 
domeniu ce s-a creat de
ja nu permite nkâ 
un rabat de la calitate, 
de la timpul de execu
ţie şi nu în ultimă instan
ţă de la preţul servicii
lor.

„Faptul că n-am făcut 
rabat de la câteva con
diţii esenţiale,, a precizat 
dl Mifcai Dan, ne-a dat 
câştig de eâdză 1n âdju
decarea unor lucrări de 
la Chimica Orăştie, Me

care unul PC 486, şapte 
maşini de scris mecanice 
şi două electronice.

— Care este profilul li, 
ceului în momentul de fa
ţă?

— Am păstrat profilul 
minier al liceului in care 
avem clase de electronică 
şi electromecanică. La a- 
cesta se adaugă alte două 
profile extrem de- căuta
te : lucrători în administra
ţie şi servicii (am plăţii 
în avans din fondul pro.

e • » • l  * •  * •  *

priu 500 000 lei peptru rea
lizarea unui cabinet de 
dactilografie); informatică 
{patru clase). In şcoală a- 
vem în total 1035 elevi (39 
clase). Menţionez că In se
diul Grupului Şcolar In
dustrial Minier Deva func
ţionează si secţia germană 
— clasele I—VII.

— Aveţi şi surse proprii 
de autofinanţare ?

— Din chirii. Aceşti bani 
i-am avansat, de altfel, 
pentru începerea lucrărilor 
la acoperiş etc.

— Am înţeles că o gri
jă aparte acordaţi copiilor 
din internat.

M Servesc masa şi suni 
cazaţi în internat 80 de 
elevi, de care ne îngrijim, 
spre a avea condiţii bune 
de trai. Un alt aspect aî 
grijii noastre îl constituie 
faptul că trei elevi nevo
iaşi servesc masa şi sunt 
cazaţi gratuit. Săptămânal 
se alcătuiesc liste de me
niuri pentru cantină, în 
prezenţa noastră. Mâncarea 
este bogată în calorii, di
versificată, in condiţiile In 
care alocaţia pe zi pentru 
un elev este de aproxima
tiv 1800 lei.

MINEL BODEA

• . * * • ri * •  * f  * •

Ascensiunea unei firme

tă pe principii bine gân- 
i  dite — S.C. METAI.O- 
j TERM S.R.L. Călan.
• înfiinţată în ’90, SC

J Metaloterm SRL Călan a 
ajuns de ia cinci sala
riaţi, la 100 de angajaţi 
în prezent, între care 80 
cu carte de muncă, iar 
20 cu contract de pres
tări servicii, cu perspecti
va de a spori numărul 
salariaţilor încă din lu
nile următoare la 150 de 
lucrători.

Adaptarea dinamică la 
condiţiile impuse de noua 
conjunctură economică, 
în special de., legile,, eco
nomiei concurenţiale, Me- 
taloterm Călan şi-a creat 
o imagine pozitivă in sfe
ra eonstrucţiilor-montaj 

ş i prestărilor de servicii, 
devenind o unitate/ apre
ciată şi căutată pentru 
calitatea lucrărilor, a ter
menelor de execuţie.

Din dialogul pe care 
- l-am avut cu dl Mihai 

Ban, managerul societăţii, 
am reţinut câteva dintre 
elementele care au stat 
la baza ascensiunii fir
mei’: alegerea personalu
lui se face numai în ba
za unor testări —- pro
be practice, întrucât lu
crările pe care le execu. 
t§ Metalrtterm, fiind de

canica Orăştie, Sidermet 
Călan, Siderurgica Hune
doara, Avicola etc., unde, 
de câte ori ne-am întâl
nit cu alte firme simi
lare am câştigat.

Grija faţă de oameni 
prin politica salarială şi 
cea socială — Metalo- 
term SRL Călan fiind 
printre puţinele firme 
private care asigură prin 
medicul firmei asistenţă 
medicală salariaţilor şi 
familiilor acestora —, a- 
daptarea din mers la con
diţiile impuse de me
canismul economiei de 
piaţă a condus la  o cifră 
de afaceri a firmei de 
peste două miliarde de lei.

Un fapt poate rar în
tâlnit îl reprezintă as
censiunea firmei numai 
prin eforturile proprii, în 
toată această perioadă nu 
s-a apelat la credite, iar 
obligaţiile au fost achi
tate la timp faţă de stat.

Deşi, ta sinteză, am pre
zentat doar câteva lu
cruri ce caracterizează o 
iniţiativă devenită reali
tate peste ani, ceea ce de- 
fineşte firma din Călan 
nu este lipsit de interes 
de a fi cunoscut şi ge
neralizat poate şi la alte 
firme de profil.

CORNEL POENAR

■  Optimism bine temperat
■  Cei ce-şi einstesc eroii se dovedesc demni

de. ei. £ r -„.'v
* ’■  Fala gospodarilor vrednici ■  Cine cum
pără batalul ? ■ *

■  Optimism, dar nu sută la sută.

l

In centrul satului Văli- 
şoara, ce dă numele comU- 
nei cu acelaşi nume, sg 
află un monument păţ ea re 
au fost dăltuite spre cu
noştinţa -urmaşilor şi â ur
maşilor acestora : „Aici a 
fost, ia ordinul lui Iancu, 
lagărul satelor de sub con
ducerea tribunului Ioan 
Laslu. Movila de peste va
le adăposteşte oasele hon
vezilor ce s-au apropiat de 
trecătoarea de la Dealu 
Mare“. în  satul Dealu Ma
re, cu câţiva ani în ur
mă, un grup de oameni 
au avut iniţiativa ridică
rii unui monument din 
marmură albă, închinat ce
lor din satul respectiv şi 
din Dudeşti (sat aparţină
tor comunei Lwncoiu de 
Jos), ce au căzut pe câm
purile de bătaie în cele 
două conflagraţii mondia
le. Deci, în Vălişoara, ur
maşii celor căzuţi pentru 
libertate naţională, pentru 
apărarea pământului pa
triei, se bucură de mare 
cinstire, ceea ce relevă că 
cei .de astăzi se dovedesc 
vrednici de înaintaşii lor.

Vălişorenii de azi sunt 
oameni harnici, foarte 
buni gospodari. Mulţi mun
cesc la agenţi economici 
din împrejurimi, dar aii şi 
acasă gospodării mândre, 
bogate, chiar făloase. Pă
mântul nu este prea dar
nic eu oamenii, de aceea 
ei s-âu 'orientat sprâ creş
terea animalelor. în pre
zent, în cele aproape 500 
de gospodării, se cresc 815 
bovine — în special vaci 
cu lapte, care sunt puse şi 
în jug — 415 ovine, 340 
porcine, o mulţime de pă
sări ş.a. Sunt foarte pu
ţine gospodăriile ~  acolo 
Unde oartisnii nu şe mai a- 
flă în putere — să nu ai
bă un animal mare şi sunt 
foarte numeroase familiile 
cp număr de animale ce îl 
depăşesc pe eel al membri
lor. Ioan şi Ilie Alba, Ro- 
mulus Popa dlh Dealu Ma
re, Ioan Haiduc, Lucreţia 
Indrieş şi Gheorghd Resi- 
ga din Vălişoara, Ioan Hen- 
ţiu din Săliştioara, Ioan 
Gras şi Petru Popa din

Stoeneasa se mândresc, şi 
pe bună dreptate, cu şep- 
telul ce-1 posedă. Ca un 
argument al celor afirmate 
HfBî su*, este şi faptul ca 
In 'anul trecut s-au predat' 
Iş stat 11500 fă lapte d* 

'Vacă, prin cele trei punctă 
de colectare câte există in 
comună. Crescătorii de a- 
nimale însă se confruntă 
cu un necaz : în satele Dea
lu  Mare şi Stoeneasa, nu 
există taur autorizat. P ri
mări^ a găsit un om care 
să aibă grijă de lin repro
ducător, dar OJRSA a su
gerat să cumpere oamenii 
din cele două sate un taur. 
Or, oamenii n-au bani. Din 
cauza lipsei unui astfel de 
animal, mulţi nu pot să 
se bucure de primă acor
dată de guvern.

în  discuţia ce am avut-o 
recent cu dl Voicu Boldu- 
ra, primarul comunei, şi 
dl Constantin Bocănici, vi. 
cepsimar, am pus în dis
cuţie o problemă.

— Se afirmă că în lo
calităţile mici — cum este 
cazul Vălişoarei— şi pro
blemele ce se cer rezolva
te sunt aşijderea.

— Nu aşa stau lucruri
le. Şi localităţile mici au 
probleme ţftari. - Am şă 
fundamentez această afir
maţie. Avem, de pildă, în 
1995, de schimbat acope
rişul la căminul cultural 
şi dispensarul din Văli- 
şoara, vom începe repara
ţia capitală la căminul cul
tural din Dealu Mare, vom 
lucra la întreţinerea şi re
pararea drumurilor din
tre sate şi multe altele. 
Nu sunt acestea probleme 
grele, în condiţiile când 
bani nu prea avem ?

Din discuţia cu cei doi 
oameni din fruntea Văli
şoarei, am reţinut că îşi 
pun mari speranţe în a- 
nul care a început de cu
rând, an preelectoral, ho
tărâtor pentru actuala le
gislatură. Dar optimismul 
prezent este bine tempe
rat. Nu e rău nici aşa. De
cât pesimism, mai bine lip
să ,/0 .- \  / v :

TRAI AN BONDOR

ÎNSEMNĂRI

I
1

nu !
are... zi iioera

Sâmbătă. Zi liberă. 
Mi-âm zis că n-are rost 
să plec pe teren. Dar... 
totuşi să încercăm. O o- 
prire la Cărainul-Spital 
din Brănişca. Oameni bă
trâni, bolnavi, handica
paţi, .unii uitaţi şi . pără
siţi de cei cărora le-au 
dat viaţă. Păcat!

Intr-un cărucior, la soa
re, schimbăm câteva vor
be cu o doamnă. Ne-a 
rugat să nu-i dăm nume
le. Ne spune Că se sim
te bine, .mâncarea 'este 

bună, cazarea de asemenea, 
personalul medical ;. îşi 
face datoria cu multă a- 
tenţie, solicitudine, bună
voinţă. în  jurul nostru 
s-au adunat câţiva bol
navi internaţi. Deşi bă
trâni, unii neputincioşi, 
handicapaţi, laudă grija 
cu care sunt înconjuraţi.

— Unitatea noastră a- 
re un specific aparte — 
ne spunea dna Dorica Ga- 
bor, de peste 24 de ani 
asistentă medicală aici. 
Pentru bolnavii neajuto
raţi, unii cu grave tul- 
burări psihice, loeomoto.

rii, de vedere etc., se ce-1 
re multă afecţiune, vor- _ 
be calde, duioşie pentru I  
a ie alina cât de .cât su- ■  
ferinţele. §

La datorie, mereu în ■  
preajma celor 90 de in- |  
temaţi, se aflau şi dnele ■  
infirmiere medicale Ve- |  
ronica Mihăilescu, Viori- ■  
ca Ciora, Ana Tiglar. |  

Era o zi cu mult soa-■  
re, destul de călduţ, pen-1 
tru luna februarie. A- ■  
mărâţi cum sunt, totuşi |  
mulţi bolnavi ieşiseră la ■  
soare şi aer cUrât. Un |  
dram de sănătate pentru ■  
sufletele şi trupurile lor |  
greu încercate. |

La bucătărie li se pre- |  
gătea masa de prânz, în |  
cele mai stricte cepinţe |  
de curăţenie şi igienă. |  
Multora li se duce mân- |  
cerea la pat, unora li se I  
dă cU linguriţa. Doar ! 
surit semenii noştri... Fa- |  
ţâ de ocrotirea sănătăţii I 
lor nu există sâmbătă ■  
liberă! .

Gh.I. NEGREA £

PRODUSE NOI
De circa o lună, secţia de panificaţie din Brad 

are o activitate continuă, pe câre locuitorii o apre
ciază ca foarte bună. Primind făină măcinată de la 
ae«ut moară °di» Qrira, produsele aei pe c a »  b  rea- 
V a M  brutarB brădeni surit de fearte bană calitate» 
memând la concurenţă cu sectorul privat. Sefabrică  
franzele albe,.Mureşul" de J fcg şi **, „RE
CORD" de 350 grame, spirale,, coArt«j[ cu mac, cuib 
de riespL (AL. J.)

ÎN SPRIJINUL AGENŢILOR ECONOMICI

a economici

Tranziţia României Ia 
economia de piaţă nece
sită profunde reforme prin
tre care şi Un nou sistem 
contabil pentru agenţii e- 
conomici, care să răspun
dă noilor cerinţe impuse 
acestora. Acest sistem in- 
troduş şi ia noi de la 1 
lan. 1994 pe baza Legii 
contabilităţii nr. 82/91, Re
gulamentului de aplicare a 
Legii contabilităţii şi Pla
nului de conturi şi norme
le de utilizare ale acestu
ia trebuie însuşit şi apli
cat de toţi agenţii econo
mici.

In sprijinul acestora sem
nalăm apariţia cărţii in
titulată „Contabilitatea fi
nanciară a agenţilor eco
nomici din România" 
scoasă ’de editura „Intel 
Credo" din Deva de un co„ 
lectiv de cadre didactice 
de la Catedra de contabi
litate a Facultăţii de Ştiin
ţe economice din Cluj-Na- 
poca. Faţă de culegerea de 
acte normative cuprinse în 
„Sistemul contabil al agen
ţilor economici" difuzată 
în 1994 de Ministerul Fi
nanţelor din România, au, 
lorii prezentei cărţi au 
ţinut seama de cerinţele

practice ale agenţilor e- 
conomici legate de aplica
rea acestora, prezentând 
monografic în 11 capitole 
toate problemele de prac
tică contabilă,. Respectiv: 
organizarea contabilităţii 
financiare, contabilitatea 
capitalurilor, contabilita
tea imobilizărilor, stocu
rilor şi producţiei în curs 
de execuţie, contabilitatea 
cheltuielilor, a veniturilor, 
conturi speciale, lucrări de 
sinteză contabilă, lichida
rea societăţilor comerciale. 
Scrisă intr-un limbaj ac
cesibil, cu exemple con
crete la fiecare capitol, lu
crarea este un instrument 
de lucru pentru agenţii e- 
conomici, dar şi pentru e- 
levii şi studenţii din în
văţământul economic.

Merită să fie evidenţia
te condiţiile grafice în  ca
re a apărut cartea, precum 
şi preocuparea autorilor de ■ 
a face educaţie cititorilor 
prin mottoul din Goethe 
scris pe copertă: „Conta- 
b iii ta tea este una din ce
le mai sublime creaţii ale 
spiritului omenesc pe Care 
fiecare gospodar ar tre
bui s-o folosească în gos
podăria sa". ?
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✓  tablă subţire lam inată la rece  
/  tablă m ijlocie ş i g ro a să  lam inată la cald  
/  bandă lam inată la rece

De asem enea vă oterâ:

/  a lte p rod u se  m etalurgice
✓  p rod u se  ch im ice
✓  hârtie ş i cartoane  
/  s c u le  ş l unelte
✓  p ro d u se  e lectro teh n ice

Solicităm  agenţilor econom ici să  ne transmită 
docum entaţia cu  necesaru l d e  material, în vederea  
contractării pentru anul 1995. '

COM AT M UREŞ S.A.
MEREU LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

S. C. „POLIDAVA" S. A. DEVA

Va oferi, în regim en gros, 
cu promptitudine, ia cele  mai mici preţuri 
ş i d e  calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:

♦  Biscuiţ) (într-o gamă sortimentală 
diversă);

♦  Eugenia ♦ Oivertis - Crem cu arome 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

♦  Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj);
♦  • St.icksuri, paste făinoase, tăiţei d e

casă; ■ ’
♦  Pulciuri d e  import;
♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat. 
Relaţii şi comenzi -zilnic, la sediul societăţii,

Strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: 
054/520712 şi 521750; fax: 621159.

FONDUL MOTOUL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Rentabilitate maximă 
Risc minim

INVESTI#® OPTIMA IN :
I M O A l

I  certificat de investitor SAFI 
sion 4 la sută

•  pensie privată SAFI — comision, 1 Ia
sută

Informaţii la tel./fax, £11564 
Adresa : str. M. Emineseu, nr. 1 

D E V A

|  Personalul agenţiei Deva vă, acordă servicii 4 t  
 ̂ înaltă calitate Si relaţiile necesare cu privire ia Pri- I 

|  maia de asigurare practicate- da societatea de asleru. J 
* rare — reasigurare *ASTBA“ S.A, şi posibilitatea tn- t 
I cheierii «mor asigurări avantajoase p  sigure, oterln-1 
t du.v i  cu promptitudine şi profesionalism serviciile » 
I sale specifice. |

I
S .C s Q U A S A R  E L E C T R O  S J L L .
m m m *  TEUFAX 611201 614683 
Executa:- orice tip de confecfn metodice 

- prelucrări prin aşcftiere 
’ - amenajSri t ,a ţ i i  comerciale

I
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SOCIETATE COMERCIALA

Caută iu DEVA spaţiu de depozitare, cu 
următoarele facilităţi:

— suprafaţa minimă 1000 m p;
— acces foarte uşor tir;
— posibilităţi de manevră pentru un nu- 

înăr mare de camioane.'v
Putem fi contactaţi la telefoanele: 614246, 

613445. (607264)

CONCURSUL U N  

5  MARTIE 1995

f. BRESCIA (18) — MILAN (5) x 2
Antrenorul Gigi Maifredi va mai reuşi minuni 

eu o  echipă modestă cum e Brescia la ora actuală? 
Greu de crezut.

2. GAGLIARI (8) — BARI (10) i
Având in vedere că in acest campionat acasă, 

gazdele au obţinut 7 victorii şi 3 egaluri, considerăm 
că şansele vor fi de partea lor.

3.. FOGGIA (13) — CREMONESE (16) 1 X
Ghiar locurile ocupate de cele 2 , formaţii in cla

sament ne dau convingerea că meciul va ti strâns cu 
avantaj pentru Foggia.

4. INTER (11) — JUVENTUS (1) 1 x  2
De-a lungul anilor, întâlnirile dintre aceste echipe 

au fost viu disputate. Cu toată diferenţa din clasa
ment, rezultatul poate fi favorabil oricărei comba
tante. _

5. LAZIO (4) — FIORENTINA (7) i
Deşi este una dintre partidele ce se joacă eu o 

triplă, mizăm pe victoria gazdelor.

6. PADOVA (14) — NAPOLI (12) 1 2
Două echipe care ratează mult, dar in plus gaz

dele au o apărare visătoare şi oaspeţii ii pot păcăli.
7. REGGIANA (17) — GENOA (15) x 2 
Reggiana e cu un picior în „B“, dar nici oaspeţii

nu stau deloc pe roze. Meci deschis oricărui rezultat, 
însă înclinăm spre oaspeţi.

8. SAMPDORIA (6) — ROMA (3) 1 X
. Meci strâns, gazdele vor încerca să profite de 
avantajul terenului şi să-i învingă pe romani. Nu 
este exclus nici un egal.

9. TORINO (9) — PARMA (2) X 2
Mizăm pe ambiţia, dar şi valoarea fotbaliştilor de 

la Parma care vor să ţină aproape de lider.
10. F. ANDRIA (10) — VICENZA (7) X 
Credem că cel mai indicat pronostic ar fi o re

miză.
11. LUCCHESE (II) — FESCARA (14) 1 
fcucchese pare mai motivată şi mai bine pregă

tită pentru a tranşa victoria de partea eh
12. SALERNITANA (6) — CESENA (5) X
In timp ce gazdele au la activ 4 egaluri pe teren 

propriu, oaspeţii au remizat in deplasare de 8 ori I
13. VERONA (8) — COSENZA (17) I x
Verona nu prea iartă acasă, dar nici oaspeţii nu 

sunt de neglijat.

I
I

I

I

-

AGENŢIA DEVA i
* Str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q, et. 1, j
I ap. 4. !
|  Societatea de asigurare — reasigurare „ASTRA" |
* S.A. oferă agenţilor economici particulari şi de stat, ’
I societăţilor mixte şi altor persoane juridice, posibili* | 
*tatea încheierii unei game largi de asigurări, în con- « 
|  diţiile practicate pe piaţa internaţională şi la tarife |  
|  de prime avantajoase, după cum urmează i *

I e  Asigurarea bunurilor pentru cazurile de pagube I 
prpduse de incendiu şi alte calamităţi, precum ş) pen. ,

I' tru cazurile de furt prin efracţie sau prin acte d e j  
tâlhărie. *' J

J e  Asigurarea maşinilor şi instalaţiilor, pentru ■ 
I cazurile de avarii accidentale. I
J •  Asigurarea construcţiilor şl răspunderii con- j 
|  structorului. I
<» e  Asigurarea valorilor pentru cazurile t furt prin * 
I efracţie sau prin acte de tâlhărie. |
‘ •  Asigurarea valorilor in timpul transportului, >
|  pentru cazurile de furt prin acte de tâlhărie. I
|  •  Asigurarea de accidente a angajaţilor. . ,
|  •  Asigurarea de răspundere civilă legală şl răs- I

( ponderea prodocitoruluL *
•  Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de S 

I avarii şi fort (CASCO) cu valabilitate tn România. I 
1 •  Asigurarea de răspundere clvilâ auto cu vata. *
J hilitate tn afara teritoriului României (Carte verde). |  
|  •  Asigurarea de accidente a conducâtorlor de *
* autoturisme şi altor persoane aflate in acestea. |
1 •  Asigurarea medicală pentru călătorii Ca străină- I
* tate. |
1 •  Asigurarea mărfurilor pe timpu! transportului. |
* Societatea de asigurare — reasigurare „ASTRA" J

IS.A. garantează acoperirea Integrală a oricăror pa- |  
m gube produse din riscuri asigurate, prin plata unor * 

î  despăgubiri importante contribuind astfel ia  reface. I 
I  rea bunurilor distruse din riscuri asigurate, oferindu- * 
'  vă protecţia prin num eroasă larme de asigurare, I 

Personalul agenţiei Deva vk acordă servicii d i  J 
* Înaltă calitate şi

0  Cel mai mare 

f ’ distribuitor 

en gros din.

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST 

VA OFERĂ:
#  baloţi nesortaţi: 350—400 kg.
#  pungi de colectare originală, nesortate : 5— 

15 kg, cantitatea minimă de vânzare —- 
100 kg.

#  îmbrăcăminte sortată.
| — ofertă bogată în sortimente d sezon.
1 NOU f N O U ! N O U !

îmbrăcăminte NOUĂ din import China :
•  treninguri şi bluze din bumbac.
•  bluze mătase.
La preţuri accesibile /
Informaţii: CIuj-Napoca, str. Memorandu

mului, nr. 1. Telefon/Fax i 064 — 194036, 
116480 (luni-vineri: 8-16). Orar depozit: satul 
Vlaha, între luni—sâmbătă, 9—16. (78)

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA 
ANUNŢĂ

In data de 9 martie 1995, va avea loe sus
ţinerea concursului pentru ocuparea următoa
relor posturi ta Inspectoratul Şcolar al Judcţib- 
lui Hunedoara:

•  I post de secretar-dactifograf 
# 1  post «te şofer
•  2 posturi revizori contabili cu studii su

perioare.
Relaţii suplimentare la Inspectoratul Şco

lar Judeţean, tel. 054/613315, 615755. (119}

I S.C. *DECEBAL“ S.A. DEVA
| (fosta Industria Cărnii), Piaţa Unirii 8 

Achiziţionează porumb boabe ţa preţul de 
206 lei/kg şi porumb ştiuleţi la preţul «te 166 
lei/kg.

Relaţii suplimentare la tel. 613322 sau 
611760. (111)

S.C. DACIA SERVICE S.A. DEVA 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor la  

activităţile prevăzute în obiectul de activitate 
al societăţii, începând cu 1. 04. 1995. (117)

„ § s , a  S T A M P R O D  8.R.L. .
m--. D eva S t t  1 Decem brie nr.27 Tel 613510

E xecutai-ştam pilein  24  de ore 
# inscripţionări pixuri si brichete

^  reclam e luminoase-

F * E S C O
^  m

prin reprezentanta din Hunedoara 
cu sediul în str. N. Bâlcescu, nr. 1 

(Policlinica cu plată, et. 3), 
telefon 054(714659

îndulcitori
arome
dozatoare J834 S
maşini îngheţată 4 180 *
vitrine expunere 1007 *
congelatoare 411 *
ciocolalieTe 495 8
cuptoare pizza 1757 *
reirigeratoare bere 1647 t  ,
expresoare cafea 1129 f

L

•  linii Snack Bar
•  linie biscuiţi
•  linie panificaţie
•  linie carmangerie
•  mobilier baruri, cofetării
•  hârtie imprimantă: A  3. A 4 
Preţurile se calculează la cursul oficial

nu includ TVA. Garanţie 6 luni — 2 ani.
—  . (P. 103)

■
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a n iv e r s a r i
•  Domnului doctor Stoi

ca Cornel (Spitalul CFR 
Simeria) multă sănătate, 
bucurii şi „La mulţi ani!“, 
cu prilejul zilei de naştere, 
alături de mulţumiri deo
sebit: din partea familiei 
Cristea ^ (7304)

v a n z a r i-
CU MP ARĂRI

•  Vând îngrăşăminte
complexe, cu transport la 
domiciliu. Tel. 619401, după 
ora 16. (7037)

•  Vând apartament 2 
camere, negociabil. Gojdu. 
Al. Muncii, telefon 615095,

(7116)
•  Vând rulotă comer

ciala, tip Salonta, fabrica, 
ţie 1991. ieftin. Deva, tei. 
616907, (7004)

•  A HM IN MAYER REI- 
SEN transportă persoane 
în Germania, cu autocare 
confortabile. Viza de 
tranzit Austria — GRA. 
TIS, Telefon 614338.

(7148/44)
•  Vând casă în Simeria, 

central, 5 camere, în
călzire centrală, canali
zare, gaz, cameră vi
deo C a n o n ,  accesorii 
multiple, televizor Sport 
color, telecomandă şi sobă 
teracotă montată, transpor
tabilă, nouă, tel. 661144.

(7147)
•  Vând casă patru ca

mere plus dependinţe cu 
curte 300 mp, in com. Bă- 
cia, sat Tâmpa, nr. 109, 
lângă gara Simeria Triaj, 
familia Găină. Informaţii 
Timişoara 05(5/130013, în
tre orele 9—28. (7138)

•  Vând sfeclă furajeră.
Brâznic, nr. 17. (7139)

•  Vând apartament trei
camere cărămidă, etaj 1, 
eventual cu garaj, sau 
schimb cu apartament pa
tru camere, tel. 625436, după 
Ora 19. (7142)

•  Vând casă cu grădină
in com. Beriu. Informaţii 
Orăştie. str. Pandurilor, nr. 
9. (7133)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, ultracen
tral, etaj 4, multiple îm
bunătăţiri, 13 000 000 lei, 
negociabil. Tel. 612798.

(7136)
■ »  Vând fân, str. Călu- 
îjăreni, nr. 86, tel. 618418.

(7137)

•  Depozit en gros, 
str. Minerului (staţia 
liceu minier), vinde 

dulciuri, cafea, băuturi, 
detergenţi, alte pro
duse, la preţuri avan
tajoase. zilnic, orele 
9—17. (7129)

•  Vând Saviem izoterm, 
.-stare ireproşabilă, tel.

621445. • (7132)
•  Vând Seat Ibiza fa

bricaţie 1988 avariat, pen
tru piese de schimb, str. 
M. Eminescu, bl. 105, ap. 
3, sc. A, Deva. (7128)

•  Vând urgent casă Si
meria, str. Biscaria, nr. 
124, preţ negociabil. (7127)

e  Vând aspirator Ro. 
wenta 1200 W (nou), preţ 
285 000 lei. Tei. 612829.

■ (7126)
•  Vând căţel Pekinez şi

caut specialist pentru re
parat maşini de scris. Tel. 
669277. . (7116)

•  Vând urgent aparta
ment două camere conve
nabil, zona Lido. Tel. 
624196. (7123)

•  Vând .urgent autotu
rism Fiat 131 Diesel, ca
pacitate cilindrică 2429 
cmc, înscris în circulaţie. 
Iniormatii la tel. 058/812824, 
Alba Iulia. (7110)

•  Vând tobe electronice, 
preţ convenabil, tel. 661398,

’ după ora 17. - (7108)
•  Vând instalaţie de 

produs şi îmbuteliat băuturi
răcoritoare, inclusiv am
balaj şi tuburi bioxid de 
carbon, tel. 625325. (7150)

•  Cumpăr rulotă comer
cială, tel. 666531. (7149)

•  Vând mobilă dormitor 
şi sufragerie cireş, vizibile 
sâmbătă între 8—J2, . tel. 
621031, după ora 16. (7159)

•  Vând tractor, două bi
ciclete. Informaţii la tel. 
616678. (7171)

•  Vând camion SR 113,
6 tone. Stoica Gheorghe, 
Şoimuş, nr. 154. (7170)

•  Vând teren construcţii
(şoseaua naţională, vizavi 
fabrica Chimica Orăştie), 
tel. 647404. . (7178)

•  Cumpăr talon Skoda
105 S, tel. 642553 Orăştie, 
Libertăţii, -7. (6823)

•  Vând VW Golf, Diesel,
fabricaţie 1986, 6200 DM, 
tel. 647185. - (6824)

•  Vând VW Golf, ben
zină, 1985, ncînmatriculat, 
stare impecabilă, tel. 058/ 
823790, după ora 17. (6825)

•  Cooperativa de con
sum Brad, cu sediul în 
Brad, str. Horea, nr. .12, 
judeţul Hunedoara, vinde 
prin licitaţie publică con
strucţia magazinului din 
satul Mesteacăn. Informa
ţii la tel. 651872. (5018)

•  Cumpăr urgent auto
turism, consum redus, în
matriculat.

•  Vând ovăz, tel 777539.
(6078)

•  Vând ARO 244, motor 
Diesel 115, nou, 4500 
mărci. Număr nou, 777539.

(6078)
e Vând apartament trei 

camere, Deva, multiple 
îmbunătăţiri. Tel. 623226.

(7308)
•  Vând autobuz RD 111 

Raba, 54 locuri, româ-

F I R M Ă  \
ROMÂNO-1TALIANO-MAGHIARĂ j

j Caută agenţi comerciali, reprezentanţi, ) 
I şefi de depozite teritoriale din toate ju- î 
deţele, pentru comercializarea renumitu- î 
lui praf de îngheţată italiană. Tel. 061 — 
734665; Fax: 061 — 712773. (55)

R.A. ROMCEREAL HUNEDOARA — 
DEVA

Str. Ardealului, nr. 1 
• Angajează prin concurs 

•  CONTABIL ŞEF
Condiţii: studii superioare economice cu 

o  vechime în funcţii financiar-contabile de mi
nim 8 ani.

Relaţii suplimentare Ia telefon 611335.
(607287)

js

nesc, set motor re
zervă şi autobasculantă 
16 tone, Raba. Telefoane 
545379; 545219.

(6134)
•  Vând apartament trei 

camere, ţuică de prunc,
• telefon 722325.

(6450)
•  Vând două fotolii, preţ

convenabil, informaţii tel, 
722384. (6453)

•  Vând Dacia 1310, 
Germania, preţ 3500 DM, 
negociabil. Tel. 724732.

(6454)
•  Vând Dacia 1310, Ger

mania, 1989, apartament 4 
camere. Tei. 720201.

(6455)
• S.e. Alpeus Comexim

SRL vinde en gros zahăr 
1875 kg, ulei floarea soare
lui 950 lei, rom Titanic 861 
lei, muştar 420 gr 684 lei 
(cu TVÂ inclus), paste făi
noase, castraveţi (820 gr), 
mazăre 820 gr.,. detergenţi 
etc., str. Dorobanţilor, nr. 
3, Ceangăi. Tel. 714626, 
după ora 20. (6459)

•  Vând convenabil dor
mitor frasin, bibliotecă 4 
corpuri, frigider Arctic, te
lefon 712865.

(6460)
•  Vând ferăstrău me

canic alternativ pentru 
debitat, , nou, microbuz Mer
cedes 201 Automatic, Die
sel, neînmatriculat, infor
maţii la Câmpuri-Surduc, 
telefon 121.

(7183)
•  Vând Dacia 1308, a- 

vantajos. Tel. 627876.
(607081)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez garaj în Hu

nedoara, str. Garpaţi, re
laţii suplimentare telefon 
716094. (6456)

•  Gaut penfru închirie
re garsonieră sau aparta
ment două camere, exclus 
Micro 15, preferabil cu te
lefon, plata anticipat. In
formaţii la tel. 617675.

(7120)

OFERTE 
DE SERVICII

; •  Gaut femeie îngrjjj 'c 
fetiţă 4 ani la domiciliu. 
Tel. 629926, după ' ora. 16.

(7141)
: •  S.G. angajează vânză
tor ambulant — agent co
mercial, băieţi. Tel. 627582,

(7148)

•  Societate comer
cială montează.raşche- 
teâză, paluxeâză par
chet, faianţează, zu
grăveşte, tel. 623476.

’ DIVERSE
•  Societatea comercială 

FORICON S.A. Deva, str. 
Dorobanţilor, . nr. 28, a- 
nunţă Adunarea genr-ală

a acţionarilor tn data #• 
16 03. 1995, ora 10, la se
diul societăţii. Ordinea de 
zi este afişată la sediul 
societăţii. ' (7175)

COMEMORĂRI
•  S-au împlinit şase 

săptămâni de la decesul 
dragului nostru

ARON HERBAN 
Comemorarea — sâmbă. 

tă, ora 10, la  Biserica Popa 
Şapcă, Hunedoara.

(7169)

D E C E S E
•  Familia Crişan Cor

nelia şi fiul regretă tre
cerea în eternitate a celui 
care a fost un minunat 
sot si tată

CRIŞAN CORNEL 
înmormântarea va avea 

loo azi, 2 martie 1995, în 
comuna Lunca Moţilor — 
Brad, ora 13.

' (6458)

•  Mulţumim din i- 
nimă tuturor celor.care 
au fost alături de noi, 
la cutremurătoarea. tra
gedie a familiei noas
tre, prin care am pier-

, dut ce am avut scump 
şi nepreţuit în viaţă, 
bucuria zilelor noastre, 
fiul nostru iubit, 
ept. MARCEL SABAIT 

(7168)

•  Familia Stănese 
mulţumeşte tuturor co
legilor de serviciu de 
la F.E. Mintia, secţia 
Combustibil. şi altor 
secţii, Direcţiei Tele
com Deva, rudelor, 
prietenilor şi vecinilor 
care au fost alături de 
ea la greaua încerca
re pricinuită de moar
tea fulgerătoare a so
ţului şi tatălui

GIGI STANESE 
(7162)

•  Colectivele Staţii, 
lor -Hidrologică, Me
teorologică şi Sistemu
lui de .Gospodărire a 
Apelor Deva sunt a- 
lăţuri de colega lor 
Dumitrian Marieta la 
durerea despărţirii de 
tatăl său şi îi transmit 
sincere condoleanţe.

(7182)

•  Familiile f.azăr Mircea 
şi' IHimitrian Dorin anun
ţă încetarea din viaţă a 
dragului lor ‘ '  ’

TEODOR LAZ Alt 
de 78 ani. - - 

înmormântarea- va avea 
loc vineri, 3 martie 1995,

' ora 14, la Cimitirul’ Popa 
Şapcă, Hunedoara,

(7185)

I
GRUPUL SPORTIV ŞCOLAR DEVA I

- Organizează concurs pentru ocuparea * a | 
I două posturi dc îngrijitori pentru ferma dc ! 
' porci Mintia. I
l Relaţii suplimentare la telefon nr. 617015. j 
|  (107) 1

\ \
| S.C. „AGROSIM" S.A. SIMERIA |
j cu sediul în Simeria. str. 1 Decembrie, nr. 2j

ORGANIZEAZĂ

J pentru vânzarea a 2 buc. combine de re- J 
| coltat cereale păioase CP 12, în fiecare marţi, j 
! ora 10, pană la vânzarea combinelor. ?
| Relaţii suplimentare la sediul „unităţii. Tc-j 
; lefon 66 00 23 sau telcfax 66 03 94. -
\ m  \

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„VINALCOOL“ S.A] DEVA

Organizează în data de 31 martie 1995

dc selecţie pentru postul de MANAGER. 
Condiţiile de'participare şi criteriile de 

selecţie sunt cele prevăzute în art. nr. 8 şi 14 
din N.M. ale Legii nr. 66/1993. <

Documentaţia de prezentare a societăţii co
merciale poate fi consultată zilnic, între orele 
8—12, la sediul societăţii.

Relaţii suplimentare Ia tel. 054/616545 ; 
625882.

Candidaţii vor depune ofertele şi docu
mentele necesare Ia sediul societăţii, în termen 
de până la 30 de zile de Ia ultima publicare a 
prezentului anunţ.

(607265)

S.C. UZINA „ARDEALUL* S.A. 
ALBA IULIA

. Repară şi confecţionează caroserii 
pentru autocamioane 5,8; 10 to şi pentru 
remorci auto de 8 to la preţuri foarte a- 
vantajoăse, negociabile.

Executăm la cerere orice tip de con
fecţie şi construcţie metalică având bază 
materială solidă, precum ş* rezervoare pen 
tru motorină şi benzină cu capacităţi de la 
1 mc — 300 mc.

Relaţii la sediul unităţii tel. 058/ 
827632; 827765; 827666; telex 36227; fax 
058/823523. (91)

COOPERATIVA „METALUL" HUNEDOARA 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor 

pentru serviciile prestate, începând cu data de 
1. 03. 1995.

(104,

CONSUMCOOP ORĂŞTIE 
Cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 8. 

ANGAJEAZA
în conformitate cu Legea 22/1969.
■  2 şefi unitate (gestionari) alimentaţie 

publică.
■  1 gestionar pentru magazin măcelărie
Informaţii la sediul unităţii — comp. per

sonal. Tel.: 641716. (103)

IMCOMEX
SRL ARAD

Vă oferă en gros :
•  Făină albă — import.
■  Bl 80 — 450 lei/kg f  TVA
■  BL 55 — 520 lei/kg + TVA. ambalat în 

saci de 50 kg.
■  BL 55 — 700 lei/kg f TVA, ambalat in 

pungi de 1—2 kg.
. Informaţii si comenzi la tel. 057/281714 ; 

216431, zilnic între orele 8—19. (3224815)

FIRMA S.C. ELVILA S.R.L. DEVA 
Reprezentant al firmei ITA ROMÂNIA S.R.L. 

Safu Mare.
Distribuitor autorizat al margarinei LINCO.
Vinde din depozitul firmei produsele LINCO. 
FentrU informaţii suplimentare vă puteti adresa 

Ia tel. 054/620519.

S.C. POD SERV COM S.R.L. ORADEA 
Telefax : 059 — 165230.

/ Telefon: 059 — 165501.
| Căutăm distribuitor unic pentru produsele
| noastre :
J •  praf de îngheţată (toate sortimentele)
) •  emulgator Jilk 80 —  Colco
) •  maşini de îngheţată marca DDR
ţ •  cornete de îngheţată
( Informaţii zilnic de la 7—16. (109)


