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-Simpozionul ce a avut 
loc. la Deva pe tema 
„Probleme ale reformei şi 

: privatizării în perioada 
actuală. Noutăţi, idei, so
luţii", organizat de către 
Camera de Comerţ şi In
dustrie a judeţului Hu
nedoara, în colaborare cu 
redacţia ziarului „Oglin
da", a constituit o depli- 
ftă reuşită, fiind deosebit 
de util şi interesant prin 
iŞrisma problematicii am
ple care a fost pusă în 
dezbaterea participanţilor.

Expunerea detaliată fă

cută de către dl dr. loan 
Cuzman, director general 
şi preşedinte al Fondului 
Proprietăţii Erivate nr. 1 
Banat — Crişana, din Arad, 
a relevat o serie de aspec
te referitoare la strategia 
şi modalităţile concrete 
de acţiune în vederea tre
cerii la realizarea acce. 
lerată a privatizării — 
deziderat esenţial pentru 
relansarea economiei ţă
rii noastre. în cadrul dia
logului fructuos ce s-a 
purtat între participanţii 
Ia simpozion, s-au dat răs

punsuri la o serie de în
trebări legate de aplica
rea Legii nr. 58/1991, şi a 
altor acte normative care 
reglementează privatiza
rea, respectiv transferul 
proprietăţii societăţilor co. 
merciale către investitori 
şi acţionari.

Subliniind că privatiza
rea constituie singura so
luţie pentru a scoate eco
nomia din impas, dl Costel 
Alic, preşedintele Consi
liului judeţean, a eviden
ţiat - unele greutăţi' in
clusiv cele provocate de

H.G. nr. 500, care deter
mină ritmul mai lent al 
acţiunii, dar cu voinţă şi 
interes se pot depăşi orice 
obstacole, bineînţeles ţi
nând : seama şi de aspecte
le .sociale pe care le im
plică reforma.

Alte detalii privind con
ţinutul dezbaterilor le 
vom prezenta în pagina 
„Reformă — restructurare" 
din data de vineri, 17 
martie a.c.

" NICOLAE TÎRCOB
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ADEVĂRUL 
ASASINATELE

Discuţie cu dl. CORNEL CIUCEAN, 
prim-procuror, Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Hunedoara

— DIe prim-procuror, în 
urma asasinatelor cajp au

. zguduit municipiul Deva şi 
nu numai, oamenii vor
besc multe. Noi credem 
ci sursa cea mai auto
rizată în a ; lămuri, lucru
rile sunteţi dumneavoastră.. 

.Aşa că iată-ne aici şi vă 
întrebăm: care este ade- 

; vărul în legătură cu ceea 
cc a făcut Jian Beniamin?

—•. La scurtă vreme după 
ce a fost arestat,, am stat 

. d* * vorbă destul de mult 

.cu el. La prima vedere 
este perfect,lucid. Desigur, 
este obligatorie şi o să 
i se facă o expertiză psi
hiatrică. Până atunci Insă, 
faptele rămân fapte, şl te 
iau fiorii când stai să te 
gândeşti cum şi-a pregă- 

. Ut şi pus în practică asa- 
'sinatela. .

— Care este motivul a*»
cestor tragedii ? -

t-  Răzbunarea ar fi 
după părerea mea cel 
mai nimerit termen. Jian 
Beniamin s-a recăsă
torit de puţină vreme. Din 
discuţia cu el a reieşit că 
în familie au intervenit 
certuri şi scandaluri, pen
tru că ar exista ; infi
delităţi din partea soţiei. 
Bănuia chiar că trida cu 
Constantin Ptortd Faur, na
şul lor. f a  pteziua cri
melor s-a hotărât să aibă 
o ultimă discuţie cu soţia 
pe această temă, iag dacă 
nu o să ajungă la nici o 
concluzie, să îşi pună In 
aplicare planul de răzbu
nare. , Discuţia a avut 
iod, soţia ,spunându-i că 
cei doi fraţi ai ei nu sunt

de acord să mai convie
ţuiască împreună. Cei doi 
fraţi locuiesc în satul So- 
haru, lângă Abrud, şi se 
numesc Gherasim Sicoe şi 
Nicolae Sicoe.

— Deci a hotărât să se 
răzbune! ..

— Exact, primii din 
planul asasinului fiind fra. 
ţii Sicoe, pentru că au 
intervenit în relaţiile lui 
familiale şi l-au bătut in 
câteva rânduri.

— Ce a urmat ?
— In aceeaşi zi, deci în 

6 martie, împreună cu 
Gheorghe Pop, prieten de

Autorul asasinatelor 
FM» PAVBL LAZ A

bFaconaj şi paznic la se
rele '  de la Sîotandrei, 
pleacă ia vânătoare. Arma 
era a lui Pop.. Aici este 
necesară o -paranteză care • 
trebuie să dea de gândit. 
Asume că, .pe baza auto
rizaţiei- - de port-armă, a 
lui Pop, de la magazi
nul A.J.V.R.Ş. din Deva, 
cartuşe a cumpărat 'Jian 
Beniamin. Total ilegal. , 
Revenim. întrucât, de la 
o vreme, Pop trebuia să 
plece la serviciu,, Benia-,. 
min . îl roagă să-i mai 
lase arma,. întrucât vrea 
să continue braconajul 
prin alte locuri. Omul- ■ 
este de acord, eu condi
ţia ca la miezul nopţii 
să îi aducă' puşca înapoi,

— Se mai duce Benia
min la vânătoare ?

Da, dar la vânătoa
re de oameni { Spun a- 
cest -lucru, întrucât, în 
jurul orei 17,30, din Gara 
Deva la Un taximetru şl, 
contra sumei de 50000 de 
lei, pleacă spre satul 
celor doi fraţi.

— Cum se numeşte ta- 
ximetristul ?

— Eugen Geo Pătrău. 
Taxiul îl Iasă pe viitorul 
asasin c.am la cinci km 
de casa fraţilor, distanţă 
pe care îi parcurge pe jos. 
Pe. Gherasim şi Nicolae 
îi găseşte Ia un pahar, 
împreună cu un vecin, 
loan Tuhuţ se numeşte.

— Ce s-a întâmplat, 
practic, acolo?

— A avut loc o discu
ţie care a degenerat în 
ceartă. La un ; moment 
dat, Jian Beniamin a pus 
mâna pe armă şi i-a tras

A consemnat
; VALENTIN NEAGU-; ,

{Continuare in pag, a 2-â)

LANSĂRI
de cărţi

.Sala festivă a Pre
fecturii judeţene găz
duieşte azi, 9 martie 
â.c., ora 12, lansarea a 
două importante tipă
rituri. Este vorba de 
volumul „Managementul 
resurselor umane", sem
nat de cont univ. dr. 
Constantin fim ărcm i 
şa de cartea de poezie 
„Starea de labirint-, 
scrisă de preţ. m ir. dr. 
Pompei Cocean (pseudo
nim literar GOvril Pom
pei). Două cărţi valo
roase care, sperăm, se 
vor bucura de o bună 
primire din partea pu
blicului! <M. B.).

* o * o * o

DE HAOS
în peisajul politic ru

sesc, în ultima perioadă 
îşi face loc tot mai mult 
violenţa. Războiul din 
Cecenia continuă să facă 
sute- de victime, iar la 
.Moscova, asasinatele po
litice au ajuns la modă. 
Recent, lumea democra
tică a rămas consternată 
de asasinarea directoru
lui Televiziunii Ostanki- 
no,: cunoscutul ziarist 
Vladislav Listiev. însuşi 
Borin Elţîn, făcându-jşi a- 
pariţia inopinat la tele
viziunea de stat, a promis 
că va intensifică lupta 
împotriva crimei organi
zate şi că va aduce în 
faţa justiţiei pe asasinii 
lui Listiev. „Mă înclin ca 
unul dintre vinovaţi — a 
declarat el — ca unul 
dintre cei răspunzători de

lună. Toţi aceşti oa
meni aveau ceva comun 
— lupta împotriva co
rupţiei şi a crimei or
ganizate, plătind cu viaţa 
temeritatea de a înfrunta 
pe ucigaşi şi pe cei ce 
îi plătesc.

Semnificativ este fap
tul că în nici unul dintre 
cazurile menţionate, po
liţia rusă n-a reuşit să 
dezlege misterul asasina
telor sau pe făptaşii lor. 
Această situaţie nu nu
mai că face să crească 
teama populaţiei faţă 
de crima organizată, dar, 
mai mult, încurajează pe 
ucigaşi şi pe susţinătorii 
lor. Ca dovadă, ia nu
mai o zi de la uciderea 
directorului Televiziunii 
Ostankino, Vladislav 
Listiev, un alt ziarist, in

C O M E N T A R I I

i  SPECTACOL ! 
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I Ansamblul folcloric 
„Ardeleana" al Clubului 
„Siderurgistul" din Hu
nedoara a prezentat pe 
scena Căminului cultu- ■ 
ral din Zam un spec- } 
tacol de înaltă ţinută. 
Au evoluat taraful, for
maţia de dansuri popu- 

i iare, apreciaţi solişti 
i vocali şi instrumentişti 
1 de muzică populară.
IJV urmat tradiţionala 
! horă - ţărănească, în 
) prezenţă cunoscutului 

taragotist Luca Novac 
şi a fiicei sale, Carmen 
NoVac, solistă vocală de 

. muzică populară: (M.B.).

a nu fi luat măsuri sufi
ciente în lupta împo
triva banditismului, co
rupţiei. cazurilor de mită 
şi criminalitate".

Asasinarea 'ui Vladis
lav Listiev, cunoscut ca 
luptător împotriva co
rupţiei, a crimei organi
zate, ca unul care nu 
s-a temut să demaşte 
teroarea pe care o insti
tuie, . treptat,, ucigaşii 
plătiţi, în rândul popu
laţiei, avertizând asupra 
necesităţii luării unor 
măsuri urgente şi efi
ciente pentru curmarea 
tensiunii criminale, nu 
este singulară. Un alt 
ziarist cunoscut, Dimitri 
Holodov, de la cotidianul 
„Moskovski Komsomoleţ", 
a fost ucis în decembrie 
1994, tocmai când se 
pregătea să dea în vi
leag corupţia din cadrul 
armatei. La fel a fost 
ucis în plină stradă, în 
luna august anul trecut, 
omul de afaceri Anatoli 
Kuzmin, iar deputatul 
Serghei Skoroşkin a fost 
mai întâi răpit, iar apoi 
împuşcat, în urmă cu o

vârstă de 24 de ani, Igcr 
Kaverin, colaborator al 
unui post de radio parti
cular din Extremul O- 
rient, a fost ucis cu 
sânge rece. Cine va fi 
următorul 7 .

Dacă Elţîn a fost ne
voit să-şi facă apariţia la 
televiziune şi să se 
autoînvinovăţească pen
tru că n-â luat la timp 
măsuri drastice pentru 
curmarea banditismului, 
a corupţiei şi crimei or
ganizate, înseamnă că! 
situaţia este foarte gra
vă. Se pare că Ia Mos
cova şi în întreaga Ru-1 
sie, haosul pune stăpâ
nire pe viaţa politică şi 
economică. Marasmul ma
fiot atinge vârfurj înal
te ale politicii ruseşti, 
iar Elţîn singur, cu po
liţia sa ineficientă şi.eu 
o armată condusă de ge
nerali corupţi, e greu de 
crezut că va putea • su
prima crima organizată. 
Ce va fi dincolo de 
haos ? Nici Dumnezeu 
nu mai ştie.

GH. PA VEL
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u n a  p  z l

; •  Câtă inteligenţă consumă uneori 
prostia pentru a salva aparenţele...

JOI, 9 martie. în re
giunile vestice, de nord 
şi centrale, temporar va 
ploua. Vântul va cu-

•  î  *

IN ZIARUL 
DE ASTAZ1

•  Club T
•  Satul azi
•  Lista bunurilor ce 

pot fi introduse 
şi scoase din ţară.

•  * •  * •  « •  * •  * •  * «

noaşte intensificări în 
zonele montane. Tempe
ratura în scădere faţă 
de ziua precedentă. .Mi
nimele vor oscila între 
0 şi 6 grade O, iar ma
ximele între 6 şi 14 gra- 
de C. ..

•  ‘ * * •  *. •

9 MARTIE
•  -f- Sfinţii 40 Muce

nici din Sevasţia;
•  S-a născut, în 1907, 

filozoful si scriitorul 
MIKCEA' F.LIADE;

•  Au murit: în 1944, 
savantul GR1GORE 
ANTIPA (n. 1867); în 
1961, prozatorul CE
ZAR PETRESCU (n. 
1892);

•  Soarele răsare Ia ora 
6,40 şi apune la-18,13;

•  Au trecut 67 de zile 
din an; au rămas 
297.
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Ziar edita t de
C A SA  DE P R E SĂ  Ş l  ED ITU RĂ  

„C U VÂ N TU L L IB E R a D E V A

societate pe acţiuni cu capital privat 
înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, 
cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R.

Deva. Cod fiscal: 2116827 j
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE : I

Dumitru Gheonea >
preşedinte (redactor şef)

Tiberiu Istrate
vicepreşedinte (redactor şef adjunct)

, Virgîl Crişan
contabil şef

Minei Rodea 
Nicolae Tireob

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva. 2700. str. 1 Decembrie, nr. 36, 
Judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 612157. 
611269, 625904. Fax 61806L 

Tiparul executat la S.G, „POLIDAVA" S A  DEVA.

Nu şi-a întrerupt activitatea
După cum este cunoscut 

Dispensarul din Criţcior 
este In proces de moder
nizare, respectiv se intro
duce încălzire centrală 
proprie ,se refac Instalaţia 
de iluminat, acoperişul clă
dirii, se zugrăveşte, se 
tencuiejte etc. In perioa
da lucrărilor, bolnavii care 
se prezintă la dispensar 
primesc îngrijirile medi
cale de specialitate, aşa 
cum ne-a informat dna

doctor Angela Bunea, în 
bune condiţiuni. In cabi
nete medicale improvizate. 
Prin înţelegerea celor de 
la Primăria din Crişcior 
de a ceda din spaţiu s-au 
realizat două lucruri de 
importanţă vitală pentru 
localnici: economisirea
banilor cu transportul bol
navilor Ia Spitalul din 
Brad şi operativitate In 
stabilirea diagnosticului şi 
tratarea bolii. (AL, J.).

fed er a ţia  sin d ica telo r  d in  ren el
SINDICATUL ENERGETICIENILOH DIN

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA

A P E L

CĂTRE SINDICATELE DIN REGIILE 
AUTONOME ŞI SOCIETĂŢILE

COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT 
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

In şedinţă din 3 martie a.c., Guvernul României 
a aprobat Ordonanţa de Urgenţă care aduce grave pre
judicii dreptului constituţional de negociere a Con
tractului Colectiv de Muncă, pe anul 1995, în unită
ţile sus-menţionate.

încălcarea Constituţiei României şi a Legii 13/ 
1991 ar duce la dizolvarea mişcării sindicale.

In faţa acestei situaţii extrem de grave, invităm 
sindicatele afectate să ne contacteze pentru a sta
bili de comun acord acţiunile viitoare ce se impun.

Informaţii la tel./fax — 615949, zilnic între orele 
8—15.

COMITETUL DE INIŢIATIVA, 
LIDER SINDICAL F.R.B. — DEVA 

ADOLF MUREŞAN

CARE AU ZGUDUIT DEVA
(Urmare din pgg, t)

două cartuşe în cap lui 
Gherasim. A intervenit 
vecinul Tuhuţ. Va fi şi el 
împuşcat cu două cartuşe 
în cap. în acest timp, Ni
colae Sicoe a reuşit să 
fugă.

Ce a făcut in conti
nuare asasinul?

— S-a întors la taxiul 
care il aştepta cam de 
trei ocg P itrău  i-a pre
tins alte 30000 de lei, pe 
care i-a şi prim it

— De

opresc nici pe departe 
aicil

— Nu, Asasinul 0 por
neşte pe jos către Deva. 
Avea şi alte gânduri. In 
jurul orei 6 dimineaţa a- 
junge la „Carmetaplasf. 
Îşi caută soţia şi pe flo 
rin Faur. Ambii titrea 
ză aici, ultim ii cu şef 
a l pazei. O găseşte pe 
Fmttta Deak, femeia da 
ser^du, ia ove; cei. <* 

ştia că mai stS

unde ştia că locuieşte cel 
vizat Nu aşteaptă prea 
m ult H vede pe Faur că 
vine şi se urcă in autotu
rism. Trage un glonte fn 
direcţia autoturismului. 
Faur fuge, dar un alt 
glpnte ii nimereşte in zo
ne gatului. Mai fuge 10— 
U m, apoi cade. Benia- 
min se apropie şi mai 
Vage două gtns nŞr. Unul 
Ib  «ancei altul ta can

— Părinţii au vândut 
ceva pământ

— Apoi ?
— Au pornit înapoi că

tre Deva. Mai exact, în 
apropierea serelor de la 
Sîntandrei. Era în junii 
orei două noaptea. Con
form înţelegerii, Pop li 
cere arma. Beniamin il 
roagă să i.o mai lase. în
trucât Pop nu « te  de 
acord, începe şi aici cear
ta. Rezultatul: Beniamin 
trage patru cartuşe în 
capul lui Pop.

— Lucrările însă nu se

primeşte un glonte ta csp.
— Nu s-a alertat ni

meni după toată treaba 
asta?

— Ba da, dar tâtuiu, 
pentru că Beniamin a  ple
cat imediat de la locul 
faptei. Unii se întrebau 
chiar, cine urmează ?

— Si a urmat Florin 
Faur!

— Da, pentru că, intre 
timp, ucigaşul ajunge fa> 
zona Baroului de Avocaţi,

In încheiere re  n a  
mai putea spune despre 
acest asasin ?

— Multe. Acum vă «pun 
doar a tâ t: la cei 41 de 
ani, a făcut 16 ani de 
puşcărie, iar din multele 
condamnări avute, una a 
fost pentru tentativă d* 
omor. Cercetările sunt în 
curs şi, probabil, vor mai 
apărea şi alte elemente re
levante.

IIIIIMIii»

Lista bunurilor ce pot f i  introduse 

sau scoase din ţară
începând cu 1 martie 1995, a intrat 

in vigoare noua listă a bunurilor ce pot 
fi introduse sau scoase din ţară, în con
formitate cu prevederile Ordinului Minis
terului Finanţelor nr. 231/1995 şi aie Or
dinului Departamentului General al Vă
milor nr. 10/1995. Sunt exceptate de la 
plata taxelor vamale bunurile a căror va
loare cumulată nu depăşeşte 250 000 lei 
şi nu sunt prevăzute în R.G. 269/1994, 
Persoanele-fizice pot introduce lunar în 
ţară un singur bun, a cărui valoare să 
depăşească 250 000 lei. In cazul în care 
valoarea cumulată a bunurilor depăşeşte 
250 000 lei, dar este mai mică decât pla
fonul de 500 000 lei prevăzut în H.G. 269/ 
1994, este obligatorie achitarea taxelor 
vamale. Pentru majoritatea din cele cir
ca 2 500 de poziţii tarifare, prevăzute 
în noua listă de valori în vamă, taxa 
vamali este de 20 la sută.

Vă prezentăm o serie d e  evaluări ale 
câtorva bunuri, evaluări efectuate de auto
rităţile vamale române, care au intrat 
in vigoare de la 1 martie a .c .:

PC. — 900 000 Ie i; TV color 31-50 cm
— 6% 000 le i: TV color 51-63 cm — 
810000 iei ; video-player — 375 000 lei ; 
video.recorder — 600 000 lei; radiore
ceptor portabil 3-4 lungimi — 382 500 lei; 
radioreceptor — 60000 Iei; acumulator 
auto — 60 000 lei; anvelopă —- 30 000 lei; 
bicicletă — 87 500 le i; congelator tip ladă
— 373 000 lei; frigider şi congelator — 
975 OM lei; aspirator — 62 500 Iei;v uscătot 
de păr — 10000 Iei; maşină cusut" — 
375 009 lei; maşină spălat rufe — 450 000 
lei; maşină de scris electrică — 325 000 
lei; maşină spălat vase — 450 000 lei; 
cizme adult — 50 000 Iei; covor — maxim 
o bucată — 27 000 lei/mp; haină blană 
bizara — 1250 000 lei. (MEDIAFAX).

Oi-s

RTL

6,30 Ştiri •  Seriale •  
Desene animate; 10.05 Se
rial •  Kojak; 11,30 Vre
mea d o r i n ţ e i  (s); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,30 Springfield
Story (s): 14,15 Santa
Barbara (s); 15,10 Pasiu
nea ei e crima (seriali;
17.00 Hans Meiser (talk- 
show): 18,00 Jeopardy I 
(cs); 18,30 între noi (s);
19.00 Frumos şi bogat 
(serial); 20,10 Exploziv 
—- magazin; 20,40 Vre
muri bune şi rele (s);
21.15 Dr. Ştefan Frank 
(s); 22,15 Policlinica (s);
23.15 Santinela (s): 1,00
Ştiri — show nocturn ; 
2,30 Kojak (s/r);

7,30 Ştiri ; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
Show-ul lui M. Costan- 
zo (r); 12.45 Forum (ma
gazin); 14,00 TG 5 — ştiri;
14.25 Cotidiene; 14,40
Beautiful tsî; 15.05 Com
plot în familie (show); 
16,20 Agenţia matrimo
nială (mag.); 17,00 De
sene animate; 18,00 Su- 
per-samuraiul (s); 18,25 
Desene animate; 19,00 
O.K. Preţul e corect (cs): 
20,00 Roata norocului 
(cs); 21,00 TG 5 — ştiri;
21.25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film ; 23,45 
Casă, dulce casă (show); 
0,15 Show-ul lui M. Cos- 
tanzo ; 2,30 Cotidiene (r); 
2,45 Circulă zvonul (r); 
3,30 Fiecare volum (r).

SAT 1
6,30 Brunch TV-1 (ma

gazin TV); 10,15 Vecinii 
(s); 16,45 Brunch TV-2 
(magazin TV): 13,00 Lo- 
ving (s); 13/25 Soarele Ca
liforniei (s); 14,25 Falcon 
Crest (s); 15,55 Tânărul 
Indiana Joncs (sui.): 16,55 
MacGyver (s.a.); 18,00 Să 
riscăm! (cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20 00
Ştiri, meteo, sport; < 20,30 
Roata norocului (cs); 21,13 
Sectorul Iui Wolf (s.p.); 
22,15 Schrcinemakes în 
direct (magazin inco
mod); 1,00 Ascensorul 
groazei (fiim gr., Olanda, 
1983); 3,45 Tânărul In
diana Jones (s/r); 4,35
Reluări.

N B C

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 8/W Ştiri ITN ;
9.30 Poveştile zilei (ma
gazin); 10,00 Super sfaop;
11.00 Roata banilor —
piaţa europeană) 12,00 
Buletin bursier; 13/10 
Ştiri NBC (d); 15,30 Roa
ta banilor (rep.); 19,00
Azi —- reportaje (d);
21.30 Magazin NBC;
23.00 Ştiri ITN; 23,30
Show-ul serii, eu Jay 
Lene; 0,30 Real Perso
nal ; 1,00 Buletin bursier; 
1,20 Oferta pieţei; 1,30 
Ştirb Cu Tom Brokaw ;
2.00 Timp egal, cu Mary 
Matalin ; 3,30 Viaţa noas
tră (emisiune ecologică);
4.00 Rivera în direct.

E U R O S P O R T

diată la sărituri: 19/30 
Patinaj artistic •  Cam. 
ptoaatele Mondiale de la 
Bjrrainghatn — ziua B 
(sel.); 12,30 Dansuri spor
tive; 13,30 Magazinul in
ternaţional al sporturilor 
cu motor; 14,30 S&i a- 
crobatic •  Cupa Mon. 
diată de ta Ltllehammer 
(seL); 15,30 TVnis a 
Magazin ATP; 16,00 Pa
tinaj artistic a C.M. de 
la Binnbigham. Dansuri 
originale (d); 19,00 Ski 
fond •  C.M. de la Thun- 
der Bay (d); 21,00 Pati
naj artistic a C.M. de la 
Bîrmingham. Program li
ber masculin (d); 1,00
Golf US — PGA Tourţ 
2,00 Buletin de ştiri 2.

JOI,

9 MARTIE

T V R  1
7.00 TVM •  Tcle- 

matinal; 8/10 La pri
ma oră; 9,15 Serial •  
Santa Barbara (r)î 
10/15 Limbi străine; 
11,05 Aur şi noroi (s/ 
r); 12,45 Desene ani. 
m ate; 14,01 Actuali
tă ţi; 1440 TVR laşi 
şi TVR Cluj-N.; 16,00 
Actualităţi: 16,40 Sub 
semnul întrebării; 17,40 
Mileninm; 18/10 De
sene animate; 19,00 
Medicina pentru toţi; 
1946 Serial o Fata şi 
băieţii; 20^0 Actuali
tăţi # Meteo •  Sport; 
2M5 Serial. Om bogat, 
om sărac; 21,45 Re
flecţii rutiere; 22,40 
Muzică^ populară; 040 
Serial a Familia Pal- 
tirer.

TVR 2

7/00 La p rim  ori; 
945 Or» de m utică;
1040 America muzica
lă: ll,3a Desene a . 
nimate; 12,00 Domenii
şi perspective; 12,45 
Lumină din lumină 
|r); 13,45 Telejurnal 
CFI; 144® Magazin so
cial; 1540 Limbi străi
ne (r); 16,00 Desene
animate;. 16,30 Serial •  
Fiicele doctorului; 1740 
Ceaiul de la ora 5 ; 
19,00 Emisiune în lim
ba germană; 20,00 
Convieţuiri: 21/00 TVM 
o Mesager; 21,30 For
mula 3 (cs); 2240 Film; 
23,40 Enregol; 040 
Concert.

DEVASAT

9,00 Desene animate; 
-9,30 Serial » Trăleş- 
te-ţi visul (r); 1040 Se
rial o Vecinii (r); 1140 
Chestiunea zilei (r); 
12,20 Staruri pentru 
totdeauna (r); 18,00
Desene animate •  Bat. 
man ; 1840 Film do- 
cumentar •  Jocul el- ■ 
frelor; 1940 Primei 
pas; 20,00 Serial n
Echipa de şoc — «p. 
13 ; 20,50 Doar o vor
bă să-ţi mai spun..; 
21,00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri a tele
viziunii TELE 7 abc 
din 8 martie 1995); 
2140 Serial » Vo
ga* — ep. 55;
Mitică: 2240 
nea zSei (emisiune de 
Carmen Bendovdd); 
2340 Cartea de citire; 
2345 Cutia m uzicali; 
045 Videatext

TV DEVA

CANAL 21

9.00 Teletext; 104» 
Observator. Antena I; 
1140 Focus a Ştiri <fln 
actualitatea locali 1 
11,15 Studio deschisa 
„Partidul Socialist al 
Muncii latre nostal
gii şi realitate"; 1245 
Film “
Cr); 144»
1740 Observator. An
tena 1; «M« FDm o 
„Crimele dta strada 
Morg w V ; 1*45 Worid- 
net Caracteristicile u- 
nai întreprinzător.

,.;\\Y



Tot nu putem fi de acord
m Teodtor DeCranţ, ad

ministratorul Asociaţiei de 
locatari nr. 9 din oraşul 
Srad, ne demonstrează ma
tematic c« numere de chi
tanţă câ dnii Trandafir 
©erb, Petru tfflcasievici şi 
NteoJae Simen, locatari în 
asociaţia unde domnia sa 
«sie administrator, nu au 
achitat de-a lungul timpu- 
lut fondul de rulment şi 
de anticipaţie în stand de 
39 900 de tei, aşa cum se 
spunea tntr-o scrisoare a- 
dresată redacţiei, ci doar 
câte *00 de tei fond de 
rulment, Şi 900 lei fond de 
anticipaţie.

facem această corectură, 
convinşi de logica mate
maticii câ «titre 1790 şi 
30000 nu se poate pune 
semnul egalităţii. Bazat pe 
această logică, dl adminis
trator a încercat să folo
sească drept argument de 
convir^ere pentru a plă
ti diferenţa de fond de 
anticipaţie (pană la 30000 
de lei) pe toţi cei ale că- 

' rar tiehete de schimbarea 
buteliilor de aragaz te de
ţinea asociaţia ş î de a a- 
cldta cel puţin 1/4 din a- 
ceastă taxă, după cum se 
exprima domnia sa.

Să ne oprim puţin la  a- 
ceste date, care pun în 

* conflict cetăţeni cu aso

ciaţii de locatari, pe aces
tea cu prestatori de ser
vicii de gospodărie loca ti- 
vă, şi chim1 pe aceştia din 
«rată cu furnizori de #> 
nergie termică.

încă o dată ne pronun
ţăm împotriva condiţio
nării unui serviciu de alt 
serviciu. Butelia de ara
gaz este o marfă pe care 
cetăţeanul o cumpără de 
la un agent economic, ca
re nu are nici in clin eiei 
In mânecă cu prestatorul 
de servicii de gospodărie 
tecativă. Dar; cetăţeanul 
întreabă nedumerit: suta 
mea de lei pe cate aia 
plătit-o ca fond de antici
paţie in 1996 tot 100 de let 
valorează şi in 19857 Ce-1 
putem răspunde pentru că 
taxa de anticipaţie nu es
te altceva decât plata cu 
o lună în avans a unui 
serviciu încă neefectuat. 
Dar este prevăzută in legi 
şi acte normative nu e  

■ie i asociaţiile de

mersul Înainte, Guvernul 
a «mia Hotărârea nr. 425/ 
ad  iulie 1994, le care, prin
tre alte reglementări pri
vitoare la producere», li
vrarea, folosirea şi plata 
energiei termice,' vorbeşte 
şi despre plata te antici

paţie. Pentru a înlătura ori- 
«0 confuzie âa legătură cu 
această plată cu anticipa
ţie, iată enunţul art. 9S 
din amintita hotărâre de 
Cwtefa : m*m  consumatori) 
Vor depune la furnizor, la 
încheierea contractului de

că ns tun ului, rezumat de e- 
nergie termică pentru o 
lună medie, denumită an-

(2) De asemenea, distri
buitorii vor depune ia pro- 
ducător o anticipaţie ega
l i  toi contravaloarea can
tităţii do earage termică 

i a fi preluată, 
intr-o

rii de servicii de la aso
ciaţii, chiar de capul lor.

Ca să mai dreagă busu
iocul in problema blocaju
lui financiar pe care nu-1 
mai stăpâneşte şi care s-a 
aşezat ca un drug gros de 
fier între spiţele roţilor 
reformei împiedicându-te

kt limbajul con
te  traduce astfel: 

Furnizorul de energia ter
mică primară (REN EL ia 
cazul oraşelor tennoficate 
din Valea Jiului, zonele 
Devei şi Bradului, SC Si
derurgica SA te cazul 
Hunedoarei, iar deocam
dată SjC. Sidermet 8.A.,

te cazul O ă ia n u 1 ui), 
nu Î n c h e i e  con
tractul anual de furnizare 
a  energiei termice cu 
RAGCL-urite până ce a- 
cestea nu depun respectiva 
anticipaţie.

De unde s-o încaseze 
prestatorii de servicii de 
gospodărie tocaţi vă dacă 
nu de la agenţii economici 
şi instituţiile ca şi de Ia 
asociaţiile de locatari, că
rora le prestează servicii, 
iar acestea din urmă de 
unde s-o încaseze dacă nu 
de la locatari?

Cât de morali este per
ceperea acestei anticipaţii 
de la o populaţie sărăci
tă, care, pe deasupra, de-a 
lungul timpului a mai plă
tit această anticipaţie, la 
valoarea zilei, ar trebui 
să ştie Parlamentul Româ
niei, dar, deşi respectiva 
hotărâre de guvern a fost 
emisă ta timpul vacanţei 
parlamentare şi, după pă
rerea noastră, pentru a 
acţiona ca o lege ar fi tre
buit să urmeze regimul or
donanţelor guvernamentale, 
nimeni nu a pus nici o 
întrebare. Şi atunci plă
teşte, Ioane, înainte, ca 
la...

ION CIOCLEI
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CUVÂNTULUI | i i f |
A ţi întrebai, 

vă răspundem
Unui număr mai mare de 

persoane, care s-au adre
sat cu întrebări redacţiei 
noastre, le răspunde Aso
ciaţia Naţională a Vetera
nilor de Război, Filiala ju
deţului Hunedoara: „Întru
cât la nivel judeţean nu
mai in Ultimele trei luni 
am întocmit şi Înaintat Di
recţiei judeţene a Muncii 
şi Protecţiei Sociale un 
număr de 2600 dosare pen
tru plata drepturilor ve
teranilor şi văduvelor Je 
război şi ale văduvelor ve
teranilor de război, aces

tea nu pot fi onorate ime
diat ; rezolvarea lor se va 
eşalona pe o perioadă mai 
lungă de timp. De aceea, 
solicitanţii sunt rugaţi să 
aibă răbdare şi încredere 
câ legea va fi aplicată co
rect şi fiecare îşi va pri
mi drepturile prevăzute ia 
conţinutul ei. Menţionăm 
cu acest prilej că dreptu
rile băneşti se vor achita 
retroactiv, de la 1 iulie 
1994*. (Semnează prof. Du
mitru Susan, pjeşedtate şi 
Nicu Blăgniceanu, secretar).

Poşta rubricii
•  Stimate dle Aurel To. 

moş din Visca (comuna 
Vorţa), răspunsul la între
barea dv. 1-âm solicitat de 
la consilierul juridic al

âhialului judeţean Deva.
tâm : „In conformitate cu 

prevederile art. 15 din Le
gea nr. 44/1994, litera J, 
veteranii de război benefi
ciază de asistenţă medicală 
gratuită, in toate institu
ţiile medicale civile de stat 
şi militare, şi de medica
mente gratuite, atât te tra
tamentul ambulatoriu cât 
şi pe timpul spitalizării*.

•  Răspunsul la Întreba
rea dv, stimată dnă Irina 
Radu, din Hunedoara, es
te următorul: „Conform 
ari, 5, din Decretul 246f 
1958, femeia gravidă şi lău

zele beneficiază de gratui
tate pentru medicamente şi 
materiale sanitare, pe tim
pul tratamentului ambu
latoriu" şi este semnat de 
medic primar-director dr. 
Ion Iliescu, şi dna Doina 
Rus, consilier juridic la 
Spitalul judeţean Deva.

Stimate „grup de pensio
nari" din Brad. Dacă sun
teţi abonaţi ai ziarului 
nostru, aşa cum afirmaţi 
in scrisoarea ce ne-aţi ex
pediat-o, aţi avut ocazia
— şi o aveţi In continuare
— să luaţi cunoştinţă de 
reglementările legale care 
vă Interesează citind pagi- 
nile „Satul-azi* şi, res
pectiv, „Dura lex, sed leX*
— cil apariţie săptămâna
lă, respectiv, joia şl mier
curea.

Citeam mai deunăzi un 
deva că una dintre cele 
mai josnice fapte ale unei 
fiinţe umane de gen -ias- 
culin este să batjocoreşti 
trupul unei femei. Ne re
ferim la viol. Pe lângă 
trup, prin acest gest ani
malic, se atentează la să
nătatea femeii, iar ce-i în 
sufletul ei, numai ea ştie. 
Se cunosc multe cazuri în

se. Vreo ocupaţie stabilă ? 
Ba. A făcut el ce a făcut 
şi pe V.P. din Tîrgu Jiu 
a dus-o într-o cameră a 
Hotelului „Central" - din 
Petroşani. Apoi— a violat-o. 
Femeia a fost găsită în 
comă, «întrucât individul 
i-a administrat mai multe 
pastile de Diazepam. Apoi 
a dispărut. Acum şi-a gă
sit intr-adevăr locul — te

Cei cu apucături 
animalice!

care femeile violate au ră
mas cu traume fizice şi 
psihice greu de evaluat şi 
tecuu

Şi atenei să nu fi revol
tat şi indignat când auzi 
de asemenea cazuri ? Să 
nu-ţi repugne când auzi de 
asemenea „bărbaţi* fere
ce 7 Ba da 1 Şi te cel mai 
Înalt grad. Tomnai de a- 
ceea, i-am numit „Cel cu 
apucături animalice !* Dar 
este puţin spus, după pă
rerea noastră.

Ne-am hotărât să scriem 
aceste rânduri atunci când 
am aflat că, doar în două 
zile, trei asemenea cazuri 
s-au petrecut numai In 
Valea Jiului. Or, treaba as
ta ar cam trebui să ne pu
nă pe gânduri. Mai ales 
că, o să vedeţi, la multe 
ti duce mintea pe aceşti 
mari iubitori ai st„uiui 
frumos. Iată însă, mai e- 
xact, ce s-a întâmplat în 
cele două zile.

Primul dintre cazuri s-a 
petrecut în noaptea de 11 
spre 12 februarte ac. Per
sonajul principal se nu
meşte Dumitra Lăcătuş. Es
te din Teiuş, Iar la 27 de 
ani a reuşit să facă 6 cia-

arestul poliţiei.
A doua zi la Lupeni, Pe 

o stradă din oraş, Cosţel 
Ivan, muncitor la exploa
tarea minieră din locali
tate, acostează pe D.A. Fa
ta este minoră. Mai mult, 
este şi handicapată fizic. 
Nu contează l O duce 1a- do
miciliul său apoi... să mai 
spunem că voinicul nostru 
are 22 de ani. Cu siguran
ţă de acum inoolo câţiva 
ani şi-i va petrece în puş
cărie.

In sfârşit, al treilea caz 
se petrece in noaptea de 
13 spre 14 februarie a.c. 
Ne aflăm la Petrila. Un 
fără ocupist din oraş a- 
costează o tânără de 19 
ani, de loc din Brad. Se 
numeşte loan Preda şi are 
aproape 49 de ani.

Sub ameninţarea cu cu
ţitul o duce în apropierea 
exploatării miniere şi o vio
lează. Apoi se pierde în 
noapte. A doua zi va ajun
ge însă şi el în arestul po
liţiei.

Concluziile să le tragă 
câne poate, dar, mai ales, 
cine trebuie.

VALENTIN NEAGU

In prim-plan, probleme personale, intime. Chib
zuind temeinic lucrurile, veţi rezolva problemele. Ve_ 
rificaţi ştirile care vă parvin că s-ar putea sâ fie 
denaturate. Duminică — zi favorabilă călătoriilor, 
creaţiei, vieţii de societate. O chestiune erotică vă dă 
satisfacţie. Probleme de afaceri şi bani te care vi se 
cere diplomaţie. Păstraţi-vă secretele 1

RAC

PERIOADA 9—15 MARTIE

Veste neaşteptată; problemele familiei — in a- 
tenţie. Deveniţi irascibil, aveţi conflicte cu părinţii. 
Şi in week-end planează o dispută. Rămâneţi cătini, 
nu daţi cais provocărilor! Indreptaţi-vă spre muncă, 
dar supravegheaţî-vă şi sănătatea t 

TAUR
NU vă bazaţi pe sprijinul nimănui 1 Veţi călă

tori, vă veţi vedea cu lume multă. Relaţii bune cu 
rudele şi cu prietena. Duminică — zi neplăcută. CJn 
părinte vă solicită să-i rezolvaţi problemele, proble
mele familiei revin in atenţie. Vă preocupă şi riscul 
într-o afacere. ‘

GEMENI

ţ
Vă înţelegeţi greu cu partenerul de viaţă, fieca- 1 

re dorind să domine. Nu luaţi In serios bârfei* lip- { 
site de temei! Acţiunile de culise simt îndreptate im- 1 
potriva proiectului dv. Tact şi diplomaţie te sfera |  
simpatiilor dv. Anturaj nefavorabil; amânaţi planu
rile legate de finanţe, ca şi certurile cu cei din casă. 
Miercuri, o zi favorabilă proiectelor profesionale.

LEU
Semnal neaşteptat în familie. Evitaţi confruntă

rile pe teme importante. Duminică —- o după-amia- 
ză romantică; veşti plăcute de ia vechii dv prieteni. 
Un vechi proiect financiar vă pferă posibilităţi de | 
câştig. La serviciu — satisfacţii, dar âbţineţl-vâ de | 
la aprecieri pripite!

FECIOARĂ
Veşti promiţătoare, surprize plăcute. Ideile vin 

ca la comandă. Negocieri financiare reuşite. In week- 
end — deplină înţelegere cu cei apropiaţi. Destăinu
iri referitoare la starea financiară comună. Pot apă
rea divergenţe cu partenerul dv în chestiuni băneşti.

BALANŢĂ

Insomnii, afaceri nereuşite. Reîncărcaţi-vă bate
riile; sunteţi surm enat! Câştig important prin inter
mediul unei persoane. Deveniţi mai deschişi dialo- 1 
gului, vă bucuraţi de prietenia cuiva. Survin iar s tă r i , 
tensionate legate de bani. Prestanţa dv ar putea fi 
afectată.

SCORPION -

Veţi călători, vă veţi întâlni cu protectori; rela
ţiile cu rudele decurg bine. Duminică — zi nefavo
rabilă călătoriilor. Probleme cu casa şi cu un părin
te; vă veţi ocupa de reparaţia unei instalaţii. Vă va 
preocupa o legătură amoroasă.

SĂGETĂTOR

Comunicare excelentă cu cei din jur. Disponi
bilităţi sufleteşti; veţi semna un contract. Veţ> simţi 
nevoia unor momente de confesiune cu persoana iu
bită. Cineva încearcă să vă şicaneze. Afacerile cu 
parteneri străini prind contur. Norocul ar putea fi 
blocat de mofturile cuiva. Revine dorinţa de afirma
re în muncă.

CAPRICORN
Vă preocupă redecorarea casei sau un schimb 

de locuinţă. Câştigaţi dintr-o afacere Ori vă ridicaţi 
salariul. 'Deveniţi mai cooperant cu partenerul de via
ţă, inamicii nu vă pot face rău. Sensibilitate, irasci- 
bilitate. Probleme cu sănătatea. Prudenţă, spre a nu 
pierde $  noUă afacere !

VĂRSĂTOR
Nu uitaţi că „graba strică treaba !“. Schimbarea 

neaşteptată a planurilor dv vă obligă să reacţionaţi 
spontan. E în interesul dv să menţineţi legătura cu 

*o persoană influentă. Bună dispoziţie, distracţii la sfâr
şit de săptămână. Veţi deveni reprezentantul opiniei 
publice în problemele mediului dv. Temeri nejusti- 
ficate.

PEŞTI
Posibile necazuri cu copiii. Veşti bune de la 

drum îung, câştig financiar. Veţi dialoga cu parte
nerul dv, veţi afla un secret. Deveniţi mai activ la 
locul de muncă, vă veţi achita unele restanţe. Ne
înţelegere în dragoste sau neplăcere provocată de o 
situaţie bănească.

\



V in g r e a  b a n ii p e n tru  
a g r i c u l tu r i

Din discuţia pe care am 
avut-o cu dl mg. Iustin 
Vasiu, director general al 
Direcţiei judeţene pentru 
agricultură şi alimentaţie, 
am reţinut faptul că există 
condiţii ca în acest an să 
se obţină recolte superioa
re faţă de anii precedenţi 
la toate culturile. O dovadă 
în acest sens o reprezintă 
şi starea bună de vegetaţie 
â semănăturilor realizate 
în toamna trecută. Un ma
re necaz şi o frână în în
deplinirea obiectivelor pro
puse o constituie însă lip
sa banilor, respectiv alo
carea plafoanelor necesare 
procurării celor -peste 600 
tone îngrăşăminte minera
le pentru fertilizarea su
prafeţei de circa 10 000 ha, 
de pe care s-a contractat 
producţia cu Romcereai, 
deşi costul îngrăşămintelor 
respective este cuprins la 
subvenţionare. Ca urmare, 
nu s-a reuşit să fie ferti
lizată decât jumătate din 
suprafaţa însămânţată în 
toamnă.

De lipsa banilor se iz
besc mai toate societăţile 
comerciale cu profil agri
col, în special Agromecu- 
rile, care n-au efectuat re
paraţii şi revizii decât în- 
tr-o proporţie foarte redu
să la utilajele agricole, ceea 
ce pune sub semnul între
bării buna funcţionare a 
acestora.

*• De menţionat faptul că, 
datorită eforturilor firme
lor de profil, s-a asigurat 
întreaga gamă de substan
ţe necesare erbicidării şi 
tratamentelor fitosanitare, 
acestea putând să fie pro
curate de către cei inte
resaţi de la centrele pen
tru protecţia plantelor. A- 
cum, important este ca 
substanţele respective să 
fie preluate de producăto
rii agricoli, astfel încât e- 
le să fie aplicate până cel 
mai târziu la 15 aprilie 
a.c., dată după care nu se 
va mai putea intra în la
nuri cu tractoarele şi ma
şinile agricole.

Deoarece timpul şi starea

A doua pâine
Reintră în actualitate 

cultura cartofilor, cartoful 
fiind denumit şi a doua 
pâine a ţării, având in 
vedere că anual consumul 
mediu pe un locuitor este 
de 75 de kg.

Ţinând seama de faptul 
că sămânţa este un fac
tor important de produc
ţie, aportul acesteia fiind 
de 15—20 de procente din 
recolta realizată, apar» cât 
se poate de limpede nece
sitatea ca toţi cultivatorii 
să acorde maximă atenţie 
folosirii la plantare numai 
a unui material din cate
gorii biologice superioare.

Foarte important este ca 
fiecare cultivator să se con
sulte cu specialiştii de la 
centrele agricole privind 
calitatea seminţelor şi teh
nologiile de lucru, astfel 
încât în acest an să fie ob
ţinute rezultate mai bune 
la cultura de cartofi, a- 
vând suficiente exemple ce 
denotă că se pot realiza 
25—30 tone cartofi la ha. 
ceea ce permite o' renta
bilitate sporită a acestei 
culturi, precum şi o bună 
aprovizionare a consumato
rilor.

solului permit intrarea in 
câmp cu utilajele agricole, 
este bine să se treacă ne
întârziat la semănatul o- 
văzului, orzoaicei, plante
lor furajere şi legumelor 
din prima epocă, existând 
şi stocuri de seminţe pen
tru suprafeţele prevăzute.

O problemă mai deose
bită se ridică în legătură 
cu sămânţa de cartofi, din 
cele 550 tone asigurate în 
toamna trecută preluându- 
se de către cultivatorii ce 
şi-au exprimat opţiuni, 
mai mult de .350 tone. Pro
ducătorii agricoli care nu 
vor reuşi să procure se
minţe de la UNISEM se 
pot orienta să schimbe car
tofii cu cultivatorii care 
în anul trecut au obţinut 
producţii bune şi li s-a re
cunoscut calitatea acestora 
de către inspectoratul pen
tru controlul calităţii se
minţelor şi materialului să- 
ditor.

Aşa cum s-a desprins şi 
din întâlnirile ce au avut 

. loc între specialişti şi pro
ducătorii agricoli, există a 
bună conlucrare şi interes 
comun pentru a se aplica 
în condiţii corecte tehno
logiile specifice fiecărei 
culturi agricole, totodată a- 
bordându-se şi o serie de 
aspecte legate de legisla
ţie, aprovizionare, desface
rea producţiei şi altele.

In actualitate se găsesc 
şi lucrările de îngrijire â 
pajiştilor naturale. Din pă
cate, până acum s-a rea
lizat un volum nesemnifi
cativ de lucrări de curăţa
re şi, fertilizare, consiliile 
locale neimplicându-se su
ficient în stabilirea, înca
sarea şi utilizarea în sco
puri productive a taxelor 
de păşunat. Iată de ce tre
buie reconsiderată optica 
în legătură cu. îmbunătăţi
rea păşunilor în sensul de 
a percepe taxe care să asi
gure sumele necesare e- 
xecutării lucrărilor de a- 
meliorare, fără de care nu 
este posibilă nici dezvolta
rea sectorului zootehnic.

Pagină realizată de 
NICOLAE TÎRCOB

Dl Adinei Băcălete, pri
marul comunei Unirea, şi 
specialiştii de la centrul a- 
gricol local ne spuneau că 
efectivul de animale, deţi-. 
nute de către crescătorii 
din satele aparţinătoare, 
cuprinde peste 520 de bo
vine, din care mai mult 
de 320 este format de mat
că, 1600 ovine, 420 porci
ne şi 78 de cabaline. Urmă
rind evoluţia şeptelului, se 
constată că acesta se men
ţine cam Ia acelaşi nivel, 
deşi cele 42i de gospodării 
dispun de condiţii să spo
rească numărul de anima
le, dar in special produc
ţia ' acestora.

Faptul că în. comună e- 
xistă numeroase gospodă
rii care au în proprietate 
câte 3—5 vaci fiecare, sau . 
de la 3 0 de oi în sus — 
cum sunt cele ale lui Ion 
Ghiorghioni, Gheorghe Şte
fan, Andrei Sălăşan, Eli- 
sabeta Ciuloi, Avram Dum
bravă, Silviu Groşan, Ma- 
ria Opruţ şi alţii, denotă 
că exploataţiile agricole 
viabile şi rentabile presu
pun neapărat ca atenţia a- 
cordată zootehniei să fie 
cu totul deosebită.

Fireşte că pentru a creş
te mai multe animale es-

Parcă n-ar fi destule be
lele ce-i apasă pe ţărani. 
Acum, primăvara, când 
trebuie să pornească lu
crările agricole şi nu-şi 
mai văd capul de griji, 
dintre ele cea mai acută 
fiind lipsa banilor, se mai 
ivesc şi alte necazuri ce 
Ie macină timpul şi ner
vii unora, care se văd ne
dreptăţiţi in legătură cu 
pensia.

Intre cei ce au nemulţu
miri de această natură se 
află şi dl Gheorghe Groza, 
din satul Mesteacăn — 
Brad. Iată ce ne scrie, în 
esenţă : „De câteva luni, să 
nu zic de un an de zile, 
unii suntem purtaţi pe 
drumuri la primăria din 
Brad, şi mai nou pe Ia 
prefectură, la Banca Agri
colă, la Direcţia pentru a- 
gricultură şi alimentaţie şi 
nu mai ştim pe unde pen-< 
tru a ni se întocmi acte-’ 
le necesare primirii pen
siei pentru munca prestată

te nevoie de furaje. Gum 
rezultatele implică o grijă 
aparte faţă de soarta pă
şunilor, care asigură pro
ducţia cea mai ieftină de 
lapte şi carne, să vedem

cu îngrăşăminte minerale. 
In această primăvară, da
torită utilizării celor 900 
mii lei pentru cumpărarea 
de îngrăşăminte complexe, 
s-a putut face fertilizarea

• * ••—*—•—•_
cum stau lucrurile în a- 
ceastă privinţa. Di*1 datele 
oferite de către interlocu
tori, am desprins ' că' din 
cele 323 ha păşuni, 199 a- 
parţin Primăriei, 69 se si
tuează în zbria alpină (din 
acestea 20 fiind împăduri
te), iar celelalte se găsesc 
în posesia particularilor. E- 
xistând o relaţie directă 
între producţia de iarbă 
de pe păşuni şl producţia 
de lapte şi carne, ne-am 
interesat de lucrările ce 
se fac în acest an pe pa
jişti. Aşa cum s-a stabilit, 
in afară de lucrările de 
curăţare, prin rotaţie se 
realizează fertilizarea lor

păşunilor din satele Uni
rea şi Grăguiş, unde s-au 
aplicat mâi mult de 2300 
kg, asigurând im aprecia
bil spor de masă verde.

Ea întrebarea dacă este 
sau nu suficient ceea ce 
s-a întreprins în scopul de 
a îmbunătăţi starea fon
dului pastoral din comu
nă, răspunsul a fost oare
cum neconcludent, pornind 
de la faptul că taxa pen
tru păşunat aplicată, în a* 
nul trecut — 2500 lei pen
tru o vacă şi 1500 lei pen
tru o oaie — nu asigură 
sume mâi mari pentru lu
crări de fertilizare şi de 
defrişare.

în fostul GAP Mesteacăn. Gu supărare şi durere ni
Toate alergăturile se do
vedesc a fi in zadar. Răs
punsul ce-1 primim este câ 
nu se găseşte un oro care 
să răscolească evidenţele şl

se adresează şi dna Ileana 
Ilca, din Ghelari, strada 
Valea Caselor, nr. 25, care 
ne roagă să cerem, prin 
intermediul ziarului, un
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să ne găsească normele 
realizate. Nu sunt oare 
destui şomeri care n-au de 
lucru şi s-ar pricepe să 
facă o asemenea presta
ţie?* Gredem că ar meri
ta studiată şi luată In sea
mă o asemenea propunere.

răspuns de la Oficiul de 
pensii pentru agricultură 
din Deva, la contestaţia I- 
naintată in luna decembrie 
a anului trecut. Rezumând 
cele scrise, rezultă că dnei 
Ilca i s-a calculat pensia, 
începând cu data de 1. N. 
1994, după ce s-a adresat

Asigurarea unei produc
ţii mai bune de iarbă şi 
a unei încărcături nomad», 
de animale pe fiecare he»-. 
tar de păşune este posibilă 
prin stabilirea de către con
silieri a unor taxe caz» 
şă permită' strângerea su
melor necesare creşterii vo
lumului lucrărilor de ame
liorare. Potrivit calculelor 
făcute de specialişti, care 
au avut in vedere progra
mele de îmbunătăţire prin 
lucrări complexe pe pă
şuni,' rezultă câ taxa nor
mală care ar asigura a- 
coperirea cheltuielilor pen
tru ameliorare s-ar situa 
undeva în jur de 25100 lei ■ 
pentru o imitate vită ma
re reprezentând, la preţu
rile actuale, echivalentul 
a circa 30—35 1 lapte d» 
vacă. In acest mod est» 
posibil ca in fiecare loca
litate să se ridice simţi
tor potenţialul de produc
ţie al păşunilor naturale. 
In ce măsură va găsi ecou 
un asemenea deziderat, ră
mâne să se coristâte prin 
nivelul producţiei de iar
bă, al celei de lapte şi car
ne ce le vor obţine produ
cătorii agricoli care ben»> 
ficiază de utilizarea păşu
nilor naturale aflate ta 
proprietatea primăriilor.

Ministerului Muncii şi Pro
tecţiei Sociale, că a fost 
membră la GAP-uI din loca
litate din V&9 şi până bl 
1990, ta desfiinţare, dac 
pensia j s-a calculat nu
mai pe ultimii 20 de ani, 
deoarece pe primii 10 nu 
s-au mai găsit evidenţei» 
cu normele realizate. Pen
tru aceasta nu are nici f  
vină autoarea scrisorii. 
Prestând muncă în zooteh
nie, ca mulgătoare, dna 
Ilca poate dovedi cu mar
tori că a lucrat şi în  pe
rioada respectivă, aşa cum 
reiese de altfel şi din ac
tul eliberat de primăria 
locală. Sperăm că vor fi 
luate în considerare şi tra
tate cu întreaga atenţie se
sizările ce le ad resează 
producătorii agricoli orică
rui organ căruia i se soli
cită sprijin operativ şi »-. 
ficient in stabilirea şi pri
mirea drepturilor de pen
sie ce li se cuvin trudi
torilor pământului.

Căpşunile se numără, 
alături de cireşe, printre 
primele fructe care ajung 
la maturitate în cursul 
anului (mai-iunie), consu- 
mându-se în stare proas
pătă, congelate şi prelu
crate sub diferite forme 
(dulceţuri, gemuri, siro
puri, vinuri etc). Intra
rea rapidă pe rod, va
loarea ridicată a produc
ţiei şi simplitatea tehno
logiei definesc cultura 

-căpşunului ca uşoară, e- 
ficientă, posibilă de rea
lizat în fiecare gospodă- 
rie. .

In ceea ce priveşte ce
rinţele faţă de factorii 
de mediu, căpşunul este 
caracterizat printr-o ma
re plasticitate ecologică, 
având pretenţii moderate 
faţă de lumină şi căldu
ră şi pretenţii mai mari 
faţă de umiditate şi sol.

Căpşunul preferă soluri 
uşoare, permeabile, bo
gate în humus, cu un 

i pH cuprins între 5,5—8,3. 
( intre soiurile de căpşun 
ţ care prezintă cel mai ma*

Vă plac căpşunile?
re interes pentru zona 
noastră se află şi PRE
MIAL, soi cu un poten
ţial mijlociu de produc
ţie. Fructele sunt mij
locii spre mari, roşii in
tens, cu pulpă compactă, 
dulce şi aromată. Coace
rea fructelor are loc în 
decada a doua a lunii 
mai. RED GAUNTLET — 
soi rustic, rezistent la 
ger, secetă şi boli cu un 
potenţial ridicat de pro
ducţie (10—12 tone/ha în 
zona noastră). Fructele 
sunt mari, roşii-viu, cu 
pulpă rozie, compactă şi 
gustoasă. Se pretează la 
congelare. Reuşeşte bine 
în zonele adăpostite şi 
cu umiditate atmosferică 
mai ridicată. Prin speci
ficul său biologic, acest 
soi fructifică şi toamna 
(august — septembrie), a- 
sigurând o producţie de 
până la 4 t/ha.

Plantarea stolonilor (ră

sadurilor) se poate face 
primăvara (martie — a- 
prilie), vara (iulie) şi 
toamna (până in 15 oc
tombrie).

Pentru combaterea ne- 
matozilor, viermilor albi 
şi viermilor sârmă, se re
comandă încorporarea in 
sol, la desfundare, a 40 
kg/ha LINDATOX 30.

Gu circa 15—20 zile 
înainte de plantare, în 
terenul desfundat, se ad
ministrează 30—40 t/ha
gunoi de grajd şi 400— 
60# kg/ha superfosfat, ca
re se încorporează în sol 
printr-o arătură la 15— 
18 cm.

In vederea irigării, te
renul destinat înfiinţării 
culturii poate fi mode-' 
lat, prin deschiderea de 
rigole cu lăţimea de cca. 
30 cm şi adâncimea de 
15—20 cm, la distanţa 
de 50 cm una de alta. 
Brazdele rezultate între

rigole (late de 50 cm) se 
mărunţesc bine şi se ni- 
velează. Gu 5—6 zile î- 
nainte de plantare, te
renul se udă bine, iar 
după ce se zvântă, se lu
crează pentru a distru
ge crUsta.

Pentru plantare, răsa-' 
dul se fasonează (dacă 
această lucrare nu a fost 
făcută), scurtându-se ră
dăcinile sănătoase la 5— 
8 cm, iar -apoi se mocir- 
leşte.

Pe fiecare brazdă se 
plantează unul sau două 
rânduri de sţoloni la o 
distanţă de 20—25 cm în
tre plante pe rând. Plan
tarea se face şi pe teren 
nemodelat (dar bine pre
gătit) în rânduri simple 
(70—80 . cm între rânduri 
şi 20—25 cm între plan
te pe rând), sau în benzi 
de două rânduri (35 cm 
între rândurile din ban
dă, 80—94) cm între benzi

şi 20—25 cm între plan
ta pe rând). Pe suprafe
ţe mici plantarea se fa
ce manual cu plantato
rul.

Pentru reuşita culturii, 
un rol foarte important 
îl are respectarea adân
cimii optime de plantare 1 
— coletul stolonului să 
fie la nivelul solului. In 
situaţia plantării mai su
perficiale, plantele voj 
suferi, de secetă şi de ge
rurile din iarnă, iar în 
cazul plantării prea a- 
dânci, pornirea în vege
taţie va întârzia, existând 
chiar riscul putrezirii mu
gurelul.

Pentru cei care doresc 
să-şi înfiinţeze o cultură 

' de căpşun, S.G.P.P. Geoa- 
giu le oferă materialul 
săditor (stolonii) de înal
tă valoare biologică şi 
informaţiile necesare pen
tru realizarea şi întreţi
nerea culturii.

Ing. ŞTEFAN DOREB, 
S.GP.P. Geoagiu
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GALERIA VIP

Ovidiu Komornyk - un 
: devean in pjină glorie
’ Su o voce plăcută, o a- meroase turnee şi unde
, pariţie scenică agreabilă în mai va susţine un re-

şi un stil interpretativ a- citai alături de mari ve-
1 parte, Ovidiu Komornyk dete italiene într-un spec-
j a reuşit, Încă de la prima tacol transmis în direct
t sa apariţie pe scenă, să pe postul de televiziune

„hipnotizeze" publicul. As- Canale 5. 
tăzi este unul dintre cei Şi pentru că orice VIP 
mai tineri şi cei mai ta- are la rându-i ca prefe- 
lentaţi interpreţi ai mu- rinţe alte VIP-uri, şi O- 
zicii noastre uşoare. vidiu Komornyk are ca 

Deşi s-a născut la Dej, preferinţe pe Laura Stoi- 
pe 29 ianuarie 1969, pe ca, Monica'  Anghel, Şte- 
Ovidiu îl leagă foarte fan Iordache şi Adriana 
multe amintiri de oraşul Trandafir. Pe aceasta din 
Deva. Aici locuieşte fa- urmă, Ovidiu o conside- 
milia lui, aici a terminat ră „the best". 
ultimii doi ani de liceu Ovidiu îşi aduce cu plă- 
şi tot aici a lucrat timp cere aminte când, în no- 
de trei ani la Teatrul de iembrie anul trecut, du- 
Estradă. De aici a plecat pă o lungă absenţă, a cân- 
în ■ 1990 la festivalul de tat intriun spectacol la 
la Mamaia, unde a de- Deva şi* unde a fost pri- 
butat cu melodia „Şi azi", mit şi ovaţionat cu căl- 
a compozitorului Cristian dură. Abia atunci şi-a dat 
Goman. A participat apoi seama cât de mult îl iu- 
la festivalurile „Bucureşti besc cei de aici şi este 
’81“, unde a ocupat locul foarte sincer când măr-,
III şi cel de la Mamaia turiseşte că aceeaşi dra-
din acelaşi an, unde la goste o poartă şi el tu- 
secţiunea interpretare a turor devenilor. 
obţinut premiul al II-lea. In curând, Ovidiu spe- 
Gompozitorii care au a- ră să-şi scoată o casetă 
vut şi care au încredere şi un GD, la câre deja 
în capacităţile lui inter- lucrează. Vrea să-şi des- 
pretative sunt, printre al- chidă în Bucureşti un sa- 
ţii: Dragoş Docan, Gor- Ion de biliard cu mini 

: nel Fugara- şi Dumitru bar. Iar pentru că anul 
Lupu. In prezent cântă acesta va fi prezent cu
seară de seară în loca- două melodii ale compo-

- lurile bucureştene II Bu- zitorului Dumitru Lupu 
ongusstaio şi Ambasador la festivalul de la Ma- 
şi este foarte solicitat pen- maia, îi dorim să se bu- 
tru a cânta atât la Tele- cure de fot succesul şi să 
viziune cât şi in diverse nu uite câ devenii sunt 
spectacole în ţară. Cel de partea lui. 
mai solicitat este în Ita
lia, unde a întreprins nu- M l  LA Ii
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QUEENSRYCHE (III)
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La întoarcerea din An
glia erau întâmpinaţi de 
o altă surpriză. Piesele 
Queen of The Reich şi 
The Lady Wore Black 
erau pe primele - locuri 
în topul posturilor de ra
dio independente, - -din 
Seattle. La şfârşitul lunii 
mai ’83 ,când a apărut 
mînialbumul, grupul 
Queensryche era deja cu
noscut în Seattle, ediţia 
limitată de 3500 de exem
plare epuizându-s'e în nu
mai câteva zile. Deşi e- 
rau curtaţi de case de 
discuri din LA şi NY, 
specialiştii credeau că 
acest succes relativ va 
duce la destrămarea gru
pului. Pentru a preveni 
acest lucru fraţii Harris 
apelează la 6 veche cu
noştinţă de la Casa-EMI, 
Mavis Brodey, care era 
manager A & A, rugân- 
du-1 să vină la o probă 
în Seattle. Mavis a re
fuzat de dpuă ori oferta, 
determinând scăderea mo
ralului trupei. Fraţii Har
ris aveau - mare încre
dere în Mavis şi de a- 
ceea au încercat să-l con
tacteze din nou, cu oca
zia concertului d e . lan: 
sare a grupului Zebra. 
Acest concert era orga
nizat de postul local 
de r a d i o  specializat 
în rock şi de casa 
producătoare a formaţiei 
Zetjra, într-o sală cu 3000 
de spectatori. In deschi
derea concertului, fraţii 
Harris au reuşit să-i a- 
ducă pe Queensryche, ve-
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deta posturilor indepen
dente de radio. Acesta a 
fost primul concert ăl 
grupului, în faţa unui 
public numeros. Mavis 
Brodey a plecat mulţu
mit de la Show-ul lor, 
şi în luna august ’83 EMI 
America a semnat Un 
contract de probă cu for
maţia Queensryche.

Cele patru piese, un 
pic prelucrate şi într-o 
pTezentare mai bună, au 
ajuns în toate colţurile 
lumii, sub forma unui KP 
apărut în septembrie ’83, 
sub numele de Queen of 
The Reich, ce cuprinde: 
Queen of The Reich/ 
Night Rider/ Rlinded/ 
The Lady Wore Black. 
EMI a finanţat şi reali
zarea unui videoclip al 
piesei Queen of The Reich 
înainte de plecarea lor 6» 

primul turneu. Queensryche 
a cântat fn deschiderea u- 
nor fortnaţii, ce aveaţi 
un mare renume în rock: 
AC /DC, Dio, Def Leppard, 
Quiet Riod, Ozzy şi Twis- 
ţed Sister. Pe parcursul 
turneului european, pu
blicul a putut auzi • o 
compoziţie nouă, WaMnjf 
For Kill, o piesă li 
cântată rapid Ia 
.chitări. In martie ”84 
Queensryche a început 
lucrul la primul album, 
sub presiunea EP-uIU j ţie . 
succes. Gene Simrnons şi 
Paul Stanley de Ia gru
pul Kiss «-au oferit să-i 
ajute la munca de stu
dio, în final membrii 
grupului optând pentru 
Janes Guthric, un pro-, 
fesionist care a realizat 
mai multe albume rock 
(The Wall-Pink Floyd, 
Killing Machine — Ju- 
das Priest), un tip cu i- 
dei strălucitoare.

— Va urma — •
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Bulversat, cu ochii înroşiţi de stresul sesiunii şi 
nasul înfundat de smogul devean, inhalat încă de la 
coborârea din tren, am pornit să hoinăresc pe străzi
le parcă mai murdarului oraş.

Şi ca orice student pe care şcoala îl ţine departe 
de casă, rupt de realităţile cotidiene ale oraşului,

mează mai mult, beau mai mult... Oare când au ei 
timp să citească o carte (indiferent ce, fie şi şcola
ră). Chiar nu-i interesează minimul de cunoştinţe ge
nerale, personale ? Liceenii par a se implica tot mai 
puţin în viaţa culturală a liceului. Dar, oricum, sunt 
elevi, şi dacă noi am fost elevi normali şi ei sunt.

'd-n.tit-o- o -a e a n ţA  
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am început prin a mă informa, întrebând vecini, prie
teni, foşti colegi: ce mai e pe aici ?

Multe sunt noi în Deva. Se mai construieşte, cu
tare bancă comercială e în finisare, s-au deschis ma
gazine noi, vreo două s-au închis, pâinea e mai bu
nă, cetatea e luminată de reflectoare, s-au astupat 
şanţurile dintr-un loc şi s-au săpat altele în alte două 
locuri şi câte şi mai câte. Dar, principalul lucru care 
m-a interesat a fost viaţa fostului liceu.

Ochii care nu se văd se uită — e lucru bine cu
noscut. De la portar până la director — toţi au a- 
firmat că viaţa liceului nu s-a schimbat, totul e bi
ne ! „Au apărut multe figuri noi (e şi normal). Mi se 
pare însă că au apărut noi mentalităţi, noi atitudini. 
Venind din gălăgia unei facultăţi şi căutând liniş
tea bine cunoscută, liceul pare mai gălăgios. Elevii 
par mai neastâmpăraţi, mai agitaţi. A apărut o nouă 
generaţie care mă face sâ mă întreb: oare şi noi eram 
aşa la vârsta lor ? Aşa „nebuni" eram doar în cla
sele mai mari... Sum vor fi ei in clasa a Xll-a ? Un 
fost coleg care a stat mai mult în Deva mi-a poves
tit că şi lui i se pare ciudat: elevii de clasa a IX-a 
populează barurile mai dihai ca cei de-a XH-a ! Fu-

Şi ei copiază (e vremea tezelor !) şi ei chiulesc, une
ori mai învaţă..., iar cei mai mari sunt interesaţi de 
ceea ce urma după: facultatea". Cum e acolo ? Bine. 
Gum e mâncarea ? Puţină şi proastă. Cazarea ? Tot 
proastă. Examenele ? Multe şi grele. Ai învăţat mult 
înainte ? Nu cât ar fi trebuit, dar e foarte bine. Şi 
un sfat: apucă-te de acum să înveţi!“.

Ieşind din atmosfera liceului, oraşul, încălzit de-un 
soare prea timpuriu pentru februarie, este agitat. E 
cald, e praf, mizerie, prea multă mizerie în unele 
locuri. în Bucureşti am auzit afirmaţii plăcute: „Deva 
e cel mai frumos oraş pe care l-am văzut în ţară. Şi 
e foarte curat la voi". Mergând prin unele cartiere, 
mi-ar plăcea să le dau crezare, dar nu pot...

Vacanţa se scurge cum aş fi voit să se scurgă 
timpul în interminabila sesiune. Dacă viaţa, în ge
neral, e numită mizerabilă, viaţa de student are par
tea ei frumoasă. Toţi o ştiu ! Venind din oraş, obo
sit, nu ştii ce te va întâmpina acasă. Acasă e întot
deauna mai bine! Şi viaţa te aşteaptă. Pe toţi ne 
aşteaptă... .-v -

OLIMPIU LAUR. 
student, Bucureşti

POETUL ŞI LUMEA

Vă temeţi de poetul nebun
voi, cei care, în fiecare seară pustie
veniţi să-i juraţi gândurile ?
Sub o stea cenuşie 
il lăsaţi să piară de foame 
şi setea de necuprins: 
iumini peste el s-au aprins.
Dar voi veţi muri fără să-l înţelegeţi 
deşi l-aţi sfărâmat in poeme 
şi i-aţi citit 
fără să-l fi iubit.

VALERIA DOINA, 
Simeria

Şi cerşetorii ştiu să zâmbească. Chiar dacă sunt 
la poliţie! Foto VAVEI. LAZA

1



Cumpărătorul - apărat de abuzurile
unor »f

5*1

Cumpărătorii trebuie să 
afle şi să cunoască bine 
Ol şi in judeţul nostru. O* 
fteiul judeţean pentru Pro
tecţia Consumatorilor este 
omăt şi abilitat de legisla
ţia română sâ-i apere de 
•rice abuz menit să le pu
nă in pericol sănătatea şi 
viaţa, să .construiască*1 o 
adevărată stavilă Împotriva 
abaterilor de tot felul ce 
atentează la calitatea u- 
nor produse alimentară «au 
nealunentare, la legalitatea 
preţurilor şi tarifelor apli
cate, a  termenelor de ga
ranţie şi valabilitate etc. 
Ziarul .Cuvântul liber", 
printr-o rubrică de specia- 
iltat^ vă informa pe larg 
pe editorii ziarului despre 
piepturile ce le au in ca
litatea lor dă cumpărători 
sau consumatori prevăzute 
CU claritate in legislaţia 
In vigoare. Cy sprijinul şi 
Colaborarea Oficiului ju
deţean să combatem tot ce 
Înseamnă atentat la sănă
tatea cetăţeanului, la pun
ga sa. Rugăm pe toţi cei 
care se confruntă cu ile
galităţi din partea unor a- 
şs-zişi .comercianţi" ce 
var să se îmbogăţească pe 
Căi necinstite şi nu se sfiesc 
să fttre la cântar, să co
mercializeze produse ali
mentare cu termenul de
păşit ş.a. — să sesizeze 
OJPC, redacţia ziarului 
pentru a fi combătute şi 
stopate abaterile.

NECESITATEA
INFORMĂRII

Trebuie să recunoaştem

că, din 1330, piaţa alimen
tară şi a produselor de 
tot felul a fost invadată 
cu un volum mare de di
verse produse şi mărfuri. 
Şi e foarte bine. Că au in
trat In ţară multe produ
se de calitate îndoielnică, 
e altă treabă. Important 
este că orice produs tre
buie însoţit de talonul de 
garanţie şi instrucţiunile 
aferente, că trebuie să ai
bă afişate vizibil denumi
rea şi preţul de vânzare!

Intr-im control efectuat 
de OJPC la SC ABC Pe- 
trila se aflau în rafturi 
131 de sticle cu rom, vod
că şi lichior, care aveau 
afişate preţuri te de vân
zare. La SC „Prietenia" 
S IL  din Petroşani se a- 
flau in vânzare peşte con
gelat, macrou şi meriucius, 
dar nu aveau afişate pre
ţurile. La SC Ulpia SA 
Deva, la. raioanele de în
călţăminte pentru bărbaţi, 
ţesături şi confecţii femei, 
o seamă de pantofi şi ciz
me bărbăteşti, dantelă din 
import Coreea, pantofi 
pentru femei din China şi 
alte confecţii (bluze şi pai- 
toane pentru dame, ce se 
aflau In rafturi şi pe u- 
meraşe) nu erau însoţite 
de taloanele de garanţie 
şi instrucţiuni de întreţi
nere, cele din import nu 
aveau traduse în limba 
română elemente de infor
mare şi caracterizare. în 

.toate aceste situaţii, Oficiul 
pentru Protecţia Consuma-
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L BARI <ll) — INTER (9) 1 2
Surprinzătoare evoluţia gazdelor pe ' teren pro

priu, unde au pierdut cinci partide şi au câştigat a- 
cefatşi număr de jocuri în deplasare. Se repetă is
toria ?

2. CREMQNESE (16) — CAGLIARI (7) 1 x
Pentru a se salva din „mlaştina*1 retrogradării, 

Cremonese trebuie să învingă. Nu e exclus nici un 
egal.

3. FIORENTINA (8) — REGGIANA (17) 1
Gazdele vizează un loc tn Cupa UEFA şi au po

sibilităţi să ajungă în competiţia europeană.
4. GENOA (15) — BRESCIA (18) 1
„Rândunelele" continuă să facă parte din progra

mul pronosportului fiindcă nu se ştie unde explo
dează „bomba". După înfrângerea la scor de dumi
nica trecută, e puţin posibil să se producă explozia 
la Genoa.

5. JUVENTUS (1) — FOGGIA (14) 1
Cum nu credem în minuni, liderul este cu şansa 

de victorie de 99,99 la sută. -
6. MILAN (5) — PADOVA (13) 1 x
Milanezii se află concentraţi asupra disputelor din

Liga Campionilor, dar asta nu înseamnă că nu îşi 
apără şa tisele pentru UEFA.

7. NAPOLI (12) — LAZIO (3) 1 x 2
Dacă ne gândim la evoluţiile de până acum ale

ambelor formaţii, trebuie să mergem cu o triplă.
8 . PARMA (2) — SAMPDOBIA (4) 1 x
Cel mai indicat ar fi un rezultat egal, însă gaz

dele Işi pot apropia victoria.
3. ROMA (4) — TOBINO (19) 1 x
•în ciuda diferenţei între locurile ocupate în cla

sament, se anunţă un meci echilibrat, cu avantaj pen
tru romani.

I». ANCONA (5) — UDINESE (2) I  2 
Având în vedere că se confruntă două dintre ce

le mai bune înaintări din seria B, oricare poate să 
câştige.

IL  CHIEVO (17) — SALERNITANA (4) x 2
Oaspeţii au urcat încet dar sigur în clasament. 

Şi nu se vor lăsa uşor înfrânţi nici în deplasare.
12. PESCARA (14) — PIACENZA (1) x 2 
Până acum Piaeenza ar.e o singură înfrângere în

deplasare...
13. VENEZIA (12) — VERONA (9) x 2
Apropiate ca valori — o exprimă şi locurile o-

cupate în clasament — amândouă echipele ar dori să 
mai urce în clasament. Până acum veronezii n-au 
pierdut în faţa gazdelor. Deci...

terilor a oprit temporar 
comercializarea acestor 
produse până la intrarea 
in legalitate.

CALITATEA —

IGNORATA CU MINA

ŞTIINŢA

Controalele efectuate 
frecvent scot mereu ta i- 
veaiâ grave abateri ale te
nor „comercianţi" ce ig
noră cu buni ştiinţă, per
fidie sau cras* neglijentă 
regulile de depozitare a 
produselor alimentare şi 
pun tn vânzare (l) unde 
aliment» câ termene de 
garanţie depăşite sau fără 
documente de atestare a 
calităţii.

Zilnic circulă maşini de 
cele mai diverse tipuri 
transportând pâine în con
diţii mai mult decât pre
care de igienă, între scaune 
sau în diferite portbagaje, 
fără nici o amenajare pen
tru igienă. Aşa a proce
dat şi SC Mîhzi Cristic din 
Petrila, transportând pâi
nea cu o maşină neautori
zată. La SC Adaconi Ha
ţeg a fost găsită de con
trol cafea Wiener vidată 
ce avea modificări de as
pect, miros şi gust şi cio
colată fără documente de 
atestare a calităţii. La alte 
societăţi comerciale din 
Deva s-au găsit în vânzare 
cosmeticele neinsoţite de 
documente doveditoare a 
calităţii, dar şi mezeluri, 
cafea, ciocolată, napolitane 
şi altele. Sunt fapte grave 
care atentează la sănăta
tea şi chiar viaţa oame
nilor. Comercializarea a- 
cestora a fost oprită până 
Ia eliminarea abuzurilor 
constatate.

ESTERA SIN A,
SABIN CERBU
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Oricât de modern, un cămin nu 
$uplineşte căldura familiei

De
v a : Nu. A l te  timp cât 
cu însămi m-am născut şi 
am crescut având in jurul 
meu o familie, n-aş putea 
accepta ca cineva, aparţi
nând familiei mele, să fie 
îndepărtat de ea. Există o 
datorie morală şi o legă
tură afectivă tare nu m-ar 
lăsa să tulbur In pius via
ţa umd om pentru care 
lamiiia, căminul reprezin
tă singurul lui univers. 
Precum copacul, pe măsu
ră ce îmbătrâneşte, îşi în
fige rădăcinile tot mai a- 
danc în pământ, ia fel şi 
un bătrân se leagă tot mai 
strâns de mediul în care 
locuieşte. A-l smulge de 
aici pentru a-l muta in
tr-un cămin de. bătrâni, 
intr-un ioc străin, cu fi
guri necunoscute, înseamnă 
a-i spori neliniştea, nesi
guranţa, îngrijorarea ; în
seamnă a-l „ajuta" să se 
simtă o povara pentru cei 
din jur, a-i înşela speran
ţa şi dragostea în momen
tele în care ar avea mai 
muită nevoie de ele.

A.M. — Deva, str. Po
iana Narciselor : Izolarea 
mamei mele de familia 
mea ar însemna pentru ea 
un şoc psihic, chiar un 
stop cardiac. Dacă la naş
tere mama ar abandona 
copilul, acesta toată viaţa 
va fi afectat din toate 
punctele de vedere. Atunci 
cine ne dă nouă, copiilor, 
dreptul să ne abandonăm 
părinţii, bunicii ? Pentru 
nimic In lume nu trebuie 
să gândim aşa, din dorin 
ţa de a fi mai liberi, de 
a ne fi cât mai comod. La

rândul nostru, vom deve
ni bătrâni. La ce să ne 
aşteptăm din partea co
piilor noştri ? Poate la niş
te cămine de bătrâni ui- 
twmademe care, aici in
tr-un caz, nu pot suplini 
căldura familiei. Părinţii, 
bunicii rămân pentru noi 
nişte zei, hi faţa cărora 
să ne închinăm.

MX. — Hunedoara, bdul 
Rusca, 17 bis: „Nu. Con
sider oâ sentimentul de 
respect pentru cei vârst
nici este ori trebuie să 
fie unul nobil şi, In plus, 
cred în proverbul „Cine 
nu are un bătrân să-î cum
pere".

Ing. Mircea Mărza, De
va, str. G. Bariţiu; „Nu 
aş fi de acord ca cineva 
din familia mea — indi
ferent de situaţia materia
lă în care ’ra-aş afla — să 
fie dus la un cămin, spre 
îngrijire. Cred eă este da
toria mea de a fi alături 
de cel care a fost alături 
de mine, când, eu eram ne
putincios, nefiind in sta
re să-mi port singur de 
grijă".

Mariana Maiorescu —
Hunedoara : „In acest caz 
aş îngriji un părinte sau 
un vârstnic bomav acasă 
la mine, iar de la caz Ia 
caz aş lua o persoană ca
re să aibă grijă de ei. Pen
tru că o viaţă s-a chinuit 
să mă creasca, să mă în
grijească şi merită aceas
ta din plin".

Jenica Lascuş, Hunedoa
ra, str. Privighetorii: Du
pă părerea mea, un cămin 
pentru vârstnici, cu con
diţii deosebite de viaţă, ar 
fi foarte bine venit în o- , 
rasul nostru. Mulţi nu 
supt de aceeaşi părere. Ţi
nând insă seama de spa
ţiul mic pe care-1 avem 
în locuinţa de la bloc... In
ternarea unui părinte 
vârstnic n-o consider o 
izolare. Eu însămi, la anii

bătrâneţii, aş vrea să be
neficiez de un asemenea 
spaţiu liniştit, să-mi petrec 
timpul alături de oameni 
de vârsta mea, cu aceleaşi 
preocHpâri.

Ideea unei astfel de an
chete «e-a fost sugerată 
de un cititor al Ziarului, 
care intr-o scrisoare tri
misă redacţiei propunea 
construirea, in Deva, a u- 
nui camin-internat pentru 
vârstnici, concretizând 
chiar şi câteva tocuri de 
amplasare. Întrebarea ca
re a urmat, in urma Jec- 
turârii rândurilor expedia
te, a fost: „Câţi dintre 
noi şi-ar îndepărtă părin
ţii ori bunicii de familie ?” 
Oricum, tema în discuţie 
s-a dovedit foarte contro
versată. Cele mai muite pă
reri au fost împotriva i- 
deii de a-şi interna aproa
pele intr-un cămin de bă
trâni, Câteva persoane, 
dimpotrivă (poate tnai 
realiste, sau cu posibilităţi 
modeste 7), ar opta pentru 
îngrijirea vârstnicilor ir 
mod organizat, intr-o insti
tuţie ae profil. Unii nu 
ne-au răspuns In nici un 
fel, considerând proble
ma prea delicată. Nu ne 
propunem să comentăm în 
nici un fel opiniile expri
mate de interlocutorii noş
tri ; ie mulţumim insă pen
tru că nu ne-au refuzat. 
O hotărâre de acest fel 
poate fi influenţată de 
numeroşi factori. Oricât am 
vrea însă sâ-i imităm, să 
ne raportăm întru totul la 
occidentali, sunt unele sfe
re ale vieţii sociale, res
pectiv relaţiile interfami- 
liale, care ţin mai degra
bă de tradiţii, de obiceiuri, 
de neam. De felul de a 
gândi şi a simţi al unui 
popor.

ESTERA ŞINA

INFORMAŢII - NOTE - OPINII
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ACŢIUNI GOSPODĂREŞTI

O dată cu soarele cald al acestui 
început de martie, în Municipiul 
Hunedoara s-au declanşat acţiunile 
gospodăreşti de amenajare şi cu
răţare a zonelor verzi.

Până în prezent din totalul de 200 
ha de zoriă verde, aflate in îngri
jirea primăriei municipiului, s-au 
amenajat si curăţat 60 de hectare.

(G.P.)

LEGEA 18/91

In patru sate —  Strei, Colanul 
Mic, Săcel fi Ohaba —  a fost re
zolvată integral problema pămân
tului, iar la Batiz in proporţie de 80 
la sută. Finalizarea acţiunii de cla
rificare a proprietăţii pământului, 
potrivit Legii 18/91, in satele amin
tite, s-a făcut, după cum ne-a măr
turisit primarul oraşului Călan, in 
mod special, prin efortul şi com
petenţa dnei ing. Mariana Găleriu 
de la OCOT Deva, (C.P.)

PE U ARAU LUI —  TOT 
ÎNTUNERIC

După semnalul publicat în ziarul 
nostru privind lipsa becurilor pe 
strada Hărâului, din Deva, ne-a 
sunat la redacţie dl Popa sare ne-a 
spus: „Becurile s-au montat. Trei 
din cele patru s-au aprins. Dar n-au

rezistat mai mult de trei zile. S-au 
ars**. Deci, locuitorii străzii tot pe 
întuneric circulă seara. De ce n-au 
rezistat becurile ? Doar specialiştii 
sunt în măsură sâ răspundă (E-S )

SE ÎNALTA... PROCURATURA!

Pe trotuarul de lângă Procura
tura locală şi judeţeană din Deva, 
sunt puse bariere cu inscripţia 
„Trecerea i n t e r z i s ă " .  Nu-i 
interzisă intrarea în institu
ţie, ci trecerea pe lângă zid. Pentru 
că aici este şantier. Se inalţă Pro
curatura. Cu încă un nivel.
(Gh. I. N.).

EXPOZIŢIE FILATELICA

Graţie preocupării elevului Dorin 
Groza, ia Liceul „Silviu Dragomir" 
din Ilia a fost deschisă o intere
santă expoziţie filatelica, cu tema
tică diversă, care se bucură de o 
bună apreciere din partea vizita- 
torilor. (N.T.).

„RAIDURI" IN CURTEA 
LICEULUI

La cererea conducerii Liceului 
„Aurel Vlaicu** din Orăştie s-au luat 
măsuri pentru îndepărtarea „musa
firilor" nepoftiţi ce frecventează, 
în pauze şi nu numai, curtea lice
ului. Pentru acest lucru a fost ne
cesar să ge apeleze la gardienii pu

blici, care „pescuiesc păsările rare“, 
din această categorie făcând parte 
persoanele ce vin în vizită inopi
nată... Sfătuim pe cei vizaţi să-şi 
rărească deplasările aici, spre a 
nu-şi uşura buzunarele achitând o 
amendă între 30 000 si 60 000 lei. 
(ADINA BORCAN, elevă).

DOCUMENTAŢII
AVIZATE

Comisia judeţeană de urbanism 
şi amenajarea teritoriului a ana
lizat 4 documentaţii ale unor in
vestitori particulari.

Au fost avizate: un atelier pen
tru preparate din came la Orăştie, 
al S£ . „M1PA“ S.A. Orăştie; două 
magazine mixte la Tomeşti şi Târ
nava de Crif, ale S.C. Comturist 
„Ancuţaf SRL; un spaţiu comer
cial in Aleea Liliacului din Lupeni, 
al S.C. Aura —  B.M. Impex SRL 
Lupeni.

SPRE FOARTE BINE

Este calificativul acordat de că
tre cele două comisii guvernamen
tale care au finalizat recent contro
lul privind legalitatea activităţii 
Consiliului local Călan. De remar
cat este faptul că tn activitatea a- 
cestuia, până In prezent, nu s-au 
constatat abateri de Ia legalitate 
şau de la propriile hotărâri. (G.P.).
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S . C . „ P O U D A V A "  S .  A . D E V A
Va oferă, în regim en gros, 

cu promptitudine, ia cete mai mici preţuri 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:
♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 

diversă);
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 

de pahane, ciocolată, portocale, căpşuni;
♦  Ciocolată şi dulciuri (Feleacu-Cluj);
♦  Sţjcksuri, paste făinoase, tăiţei de 

casă;
♦  pulciuri de import;
♦  Băuturi alcoolice; .
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat. 
Reiat» şi comenzi - zilnic, la sediul societăţii,

Strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: 
054/820712 şi 621750; fax: 621159.

VIND EM  M A Ş IN Ă  DE PRĂJIT C AF EA

• 50 kgfh  (nouă).
P reţ 3 000 000 lei, inclusiv T V A .

Relaţii la teL 058*812758 —  813195 
S.C.C.A. PRODCOM Alba M ia . (156)

comat
mureş

"TÎRGU MUREŞ 
Str. Depozitelor nr. 21-23

T oi: 0 6 5 -1 3 2 5 3 6 ;  1 2 1 2 4 8 , F ax: 0 6 5 -1 6 2 9 4 5  
D istribuitor autorizat ĂTs TDEX S.A. C aIatî*

Vă oferă din stoc următoarele sortimente de tablă:

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

De asemenea vă oferă:

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

Sbllcltăm agenfllor economici să ne transmită 
documentaţia cu necesarul de material, în vederea 
contractării pentru anul 1995.

COMAT MUREŞ S.A.
MEREU LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

F A E S C O

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

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

•  îndulcitori
•  a ro m e

- •  dozatoare 1884
i •  maşini îngheţată 4180
I •  v i t r in e  e x p u n e re  1007
\ •  congelatoare 411
] •  ciocolatiere 495
| •  cuptoare pizza 1757

•  refrigeratoare bere 1 647
•  expresoare cafea 1 129
•  lin ii Snack Bar
•  lin te biscuiţi
•  lin ie  panificaţie
•  lin ie  ca rmangerie
•  mobilier baruri, cofetării
•  hârtie imprimantă: A 3 ,  A  4  
Preţurile se caksdeană kt cursul oficial

şi nu includ T V A . Garanţie 6  hird — 2 ani.
(P. 103)
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S.C . CONDOR S  A . 
S.U .T . D E V A

str. Depozitelor, 21, tel. 626157, 
fa x  054*621175

*I
******

A N U N Ţ Ă

A . A N G A JE A Z Ă  urm ătorul personal
— cond. auto, categoria D  

electricieni forţă
— automacaragişti.

B. V IN D E P R IN  LIC ITA Ţ IE  m ijloace]  
f ix e  casate conform  anexei afişate  la j  
sediul unităţii.

A S IG U R Ă  pen tru  lucrări de construc
ţii următoarele :
1. M ortare şi betoane
2. Prefabricate d in  beton
3. C onfecţii m etalice  fi plase sudaţe
4. Excavatoare, buldozere, autom a- j

carale, pom pă beton, autobasculan- j 
te, tractoare cu remorcă, trailere j 
etc. '■

5. Agregate concasate şi sortate . j
(145) j
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SO C IETATE A C O M ERCIALĂ  

„A V 1A SU S A .  SIB IU

Vinde pu i în  vârstă de 1, 7, 14, 21 
zile, la p re ţu ri negociabile.

Puii se livrează d in  cadrul ferm ei 
C R IST IA N  —  SIBIU .

Relaţii suplimentare la tel. 069/418198, 
417896 şi 069/559013, 559032.

(152)

i  S.O. B .F .B i ST A M PR O D  S.R.L.
j  s Oeva StA 1 Decembrie nr.27 Tel 613Ş10

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

#  reclame luminoase.

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Rentabilitate maximă 
Risc minim

INVESTIŢIE OPTIMA IN :
F M O A !

•  certificat de investitor SAFI — comi
sion 4 Ia sută

•  pensie privată SAFI — comision 1 la
sută

Informaţii la tel./fax 611564 
Adresa: str. M. Emineseu, nr. 1 

D E V A

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
t f lU lp r  TEL/FAX 611261 614983 
Execută:- orice tip de confecffl metalice 

- prelucrări prin aşchiere 
â  ^ .am en ajări spaţii comerciale

S.C. „VICTO R L 6 W E “ 
O F E R Ă

O
O
o
o

Bere Kaiser
V inuri d in  zonele Blaj, Tăm ave  
A pă m inerală K raiten  —- Harghita  
O ferim  spre închiriere spaţii pentru  
activita te en gros.

In form aţii te lefon 626372, zilnic, până 
Iu ora 17. (7330)

R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA

licitaţie publică deschisă, fără preselecţie» 
în conformitate cu regulamentul privind pro
ducerile de organizare a licitaţiilor, prezenta
rea ofertelor şi adjudecarea proiectării investi
ţiilor publice, aprobat cu H. G. nr. 727/18. 
XII. 1993, pentru „Dezvoltarea sistemului de 
alimentare cu apă a municipiului Hunedoara**.
1 Entitatea achizitorie este: EAMGCL Hu

nedoara, cu sediul în Hunedoara, bdul Repu
blicii, nr. 5.

Sursa de finanţare: surse proprii.
Condiţii de participare : conform prevede

rilor Regulamentului. Garanţia de participare 
la licitaţie 259 000 lei.

Documentele de licitaţie se pot ridica pe 
bază de cerere, de la sediul RAMGCL -— Ser
viciul investiţii, contra sumei de 98 600 lei, 
iar ofertele se vor depune la aceeaşi adresă, 
până la data de 28.03.1995.

Data deschiderii licitaţiei: 30.03. 1993, 
ora 12.

Referinţe pentru obiectul proiectului sunt 
date în documentele de licitaţie, iar lucrări
le existente pot fi vizitate, la cerere, în peri
oada 06. 03. 28. 03.1995.

aC . ROMFRUCT SA .

cu sediul în Orăştie, str. Avram laneu, !
nr. 1, judeţul Hunedoara 1

Anunţă firmele de consultanţă interesate 
că în data de 27 martie 1995, ora 10, va avea 
loc licitaţie pentru întocmirea raportului de 
evaluare a societăţii, în vederea privatizări. 
Ofertele tehnice şi financiare se vor primi la 
secretariatul societăţii, până la data de 24 
martie 1995. Caietul de sarcini se poate ob
ţine de la sediul societăţii.

Informaţii se pot obţine la telefon 054 —• 
642364, de la doamna Ştefănie Margareta.

Garanţia de participare este de 500006 
lei, dovedită pe bâză de chitanţă pentru suma 
depusă la casieria societăţii, sau dispoziţie de 
plată vizată de bancă. (153)

BANKCOOP DEVA

VINDE LA LICITAŢIE PUBLICĂ 

URMĂTOARELE:

• apartament 2 camere, situat în Simeria, str. 
Cloşca ,bl. 16, ap. 6 ;

•  casă, curte şi grădină, situate în corn. Cer
te j, sat Hondol, nr. 177 :

•  apartament 2 camere, situat In Orăştie, str. 
Eroilor, bl. A, ap. 43 ;

•  casă, curte şi grădină, situate în Orăştie, 
str. Beriului, nr. 12 ;

•  autoturism Dacia 1 310, an fabricaţie 1090, 
înscrisă;

•  autoturism Mazda, an fabricaţie 1985, 
înscrisă;

•  garsonieră compusă din o cameră, bucătă
rie, hol, baie, balcon, situată în Deva, str. 
Libertăţii, bl, 1, ap. 75 ;

in Deva,

Deva,

I \

H  
* 
\

I

I \

i !

apartament 2 camere, situa.
Micro 15, bl. 36, ap. 12 ;
V .

apartament 2 camere, situat în
str. N. Bălcescu, bl. 15. ap. 20:

apartament 2 camere, situat în Deva,
Micro 15, bl. 50, ap. 42, parter.

grajd, situat în com. Hărău, sat Bîrsău, 
fostul C.A.P.;

autoturism Daeia 1 300, an fabricaţie 1977, 
înscrisă.

Licitaţia are loc în data de 24.4)3. 1995, 
ora 9, la Judecătoria Deva, biroul executori 
judecătoreşti. 055)



m  c m r h w i V L
■OOftvAJV. MXK.OOC-OOOC >

l  T f w W  $_A«* A j»̂  a •**' A- * *,
L<XA>'X>.. *.„>- X «\X»‘ 5

CONVOCARE

•  S.G. Horticola S.A. 
Deva — Ferma nr. 2, in
vită pe toţi acţionarii la 
Adunarea Generală a Ac
ţionarilor, ce va avea loc 
'duminică, 12 martie, ora 
10, la sediul S.G. Horti
cola S.A. Deva, str. Hă-

1 răului, nr. 40. (7880)

i | £ VÂNZARI- 
CUMPĂRĂRI

•  Vând oi. Telefon 096/ 
751729, după ora 18.

(607091)
• ’ Vând Ford Tranzit 

Camion 3,5 tone, din 1988
* şi colţar piele, fabricat 
f îkea (Suedia), convenabil.

Brad, telefon 655087.
(7848)

•  Vând dozator Siemens 
(3 capete), preţ 1 200 DM.

. Telefon 613662. (7842)
•  Vând canapea, masă, 

scaune, maşină de spălat. 
TOI. 618209,' 622316.

(7839)
•  Vând apartament 2

Camere, zona pieţei. Deva, 
telefon 629651. (7820/21)

1 « Vând casă cu anexe,
grădină, încălzire cen
trală, trifazic, în Brad. 
Tel. 651876 sau 621122.

(7809)
•  Vând casă foarte u r

gent, Pricaz, nr. 192, cu
- (la ta  în două rate, tel.
■ 647404. (7889/90)

•  Vând AHO 10, stare 
perfectă, lei. 625096, după 
ora 16.

•  Vând apartament două 
camere, Kogălniceanu, e- 

trij 2, şi mobilă sufrage-
. rie, servante, masă tele- 

. ‘ . vizor, maşină de cusut 
CTicoleta, 17 programe, tel. 
626505, 615090. (7859)

v •  Vând 2,5 ha teren a- 
rabil în comuna Turdaş, 
fel. 032/211409. (7867)

•  Vând apartament 4 
camere, zonă centrală, 
bduj Deeebal, bl. B, ap. 
17, sc. A, Deva. (7887)

•  Vând casă şi teren in
travilan, un hectar, în 
Gurasada, tel. 614091.

(7886)
•Vând cuptor cu mi

crounde, nou. Informaţii 
(a tel. 618018, după ora 
17. (7885)

•  Vând oi cu miei, o
vacă şi un cal. Bosorod, 
nr. 187, tel. 184. (7883)

•  Vând casă, str. Si-
mion Bărnuţiu, nr. 17, Deva, 
mobilă sufragerie 1936, 
stil. Informaţii tel. 611382, 
orele 17—20. (7882)

•  Vând casă, anexe, gră
dină, instalaţii trifazic, a- 
pă, gaz, Tîmpa, 121, (7881)

•  Vând garaj complet;
tip Bîrcea, nou,'tel. 612436, 
după ora 16. ' (7878)
, •  Vând urgent teren 
intravilan 1600 mp. Deva, 
informaţii tel. 613226, 
613430. (7877)

•  Vând apartament două 
camere sail schimb cu 
CIuj-Napoca, tel. 629192.

(7876)
•  Cumpăr apartament

două camere, decoman
date, tel. 622222. (7874)

•  Societate comercială, 
achiziţionăm piei bovine, 
Ovine şi caprine. Adresa: 
str. Liliacului, 4, lângă 
Restaurantul „Ursul Negru“ 
Simeria, tel. 661516. (7871)
• •  Vând bicicletă semi- 
cursieră românească, con
venabil, tel. 618540. (7870)

•  Cumpăr urgent garaj
In zona pieţei. Informaţii 
tel. 613281. • (7902)

•  Vând casă, anexe, gră
dină, Lăpuşnle, nr. 153, 
Puşcaş Silviu. (7914/16)

•  Vând apartament două
camere, central. Informaţii 
la 628830. (7915)

•  Vând urgent două
tractoare 650, 651, vizibile, 
Deva, Horea, 54. (7909)

•  S.G. Iunia Impex
S.R.L. Deva vă oferă: za
hăr, ulei floarea soarelui, 
st. 1/2, specialităţi cioco
lată, fulgi porumb, sticks, 
paste făinoase, conserve 
legume-fructe, whisky, a- 
pă minerală 1,5 1, sucuri 
naturale import, detergenţi 
lichizi şi granulaţi, produse 
Scoth — Brite, Aries, cal
culatoare PC AT 386, 486, 
Pentium, imprimante. Tel. 
619335. (7847)

•  Vând Dacia 1310, teL
661094. (7869)

•  Societatea ..Garant 
Consulting", tel. 616449, 
facilitează vânzarea- 
cumpărarea, închirie
rea apartamentelor, ca
selor, terenurilor. Cum
părătorii sunt serviţi 
g ratu it

•  Vând apartament 2
camere, parter, 2 ABC Ha
ţeg, tel. 777131. (6080)

•  Vând tractor U 45,
tracţiune pe faţă, plug şi 
motor rezervă. Tel. 762266, 
Sarmizegetusa, Oproni Cor
nel. (6082)

•  Vând apartament 3 
camere, decomandate, mo
bilate, parter, bloc B' 29, 
ap. 43, 18 milioane lei.

(6083)
•  Vând urgent moară 

cu pietre pentru grâu, po
rumb şi griş, cu selector 
(plus decojitor) şi făină 
Dîmboviţa, 225 lei/kg. Tel. 
01/796658; 651547; 651336.

(605020)
•  Vârtd urgent casă,

grădină, foarte convenabil, 
negociabil, Gurabarza. TeL 
656418. (605021)

•  Vând Fiat Uno Die-
seî 1987, înmatriculat, xe
rox Canon, computer, ma
şină \  de găurit, stabilă, 
nouă. Tel. 711107. (6505)

•  Vând Dacia 1310, nov.
1989, Germania, stare per
fectă. Tel. 720201. (6502)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, (ne) mo
bilat, mobilă stil. Hurie-. 
doara, A. Iancu, 10, bloc 
C 2, ap. 58, etaj 8, tel. 
712361. (6501)

•  Vând apartament 3 
camere, intrări separate, şi 
eventual garaj. Tel. 716738.

(6499)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj II, tel. 728492.

(6498)

•  Vând chioşc aluminiu, 
6 x 6 m, import Germania, 
chioşc aluminiu 3 x 3 m, 
autoturism VW Jetta Turbo 
Diesel, 1600 cmc, uşor a- 
variat, societate comercială 
înfiinţată în decembrie ’94 
Tel. 054/713061; 71611G.

(6495)

•  Vând casă Cristur
104, informaţii tel. 729269, 
după ora 17. (6497)

•  Vând apartament trei
camere, bdul Traian, etaj 
I, tel. 728326. (6471)

•  'Cumpăr . talon VW
Golf benzină, două uşi. 
Tel. 717436. , \  (6504)'

OFERTE 
DE SERVICII

- •  ARMIN M A VEI; HEI- • 
SEN transportă persoane 
în Germania, cu autocare 
confortabile — Viza de 
tranzit Austria — GRA
TIS. Telefon 614338.
. . . . . . ----------- (73 40/44).

•  închiriez spaţiu de 
producţie, angajez sudor' 

ăutogen, şi tinichigiu auto. 
Tel .714191. (6496)

S DIVERSE

•  P.N.L., Organiza
ţia judeţeană Hune
doara, anunţă membru 
săi că preschimbarea 
legitimaţiilor se efee- - 
tuează la organizaţiile 
locale. Legitimaţiile 
noi vor avea obliga
toriu semnătura pre
şedintelui, dr. Constan
tin Blejan. Informaţii 
Ia tel. 613830 — to t 
135. (7891)

•  S.C. BlancOiri Orăştie 
intenţionează majorarea - 
adaosului comercial, până 
la 80 la sută, începând cu 
data de 15 martie. (6840)

•  Tâmplărie, dorim a-
sociere pentru producţie, 
eventual cumpărare. Tel. 
Vl6927. (6500)

ÎNCHIRIERI
• -:Ţ" ţ ■- ■ •

•  Caut pentru închiriere
garsonieră sau apartament 
cu două camere, preferabil 
mobilate, tel. 627854, după 
ora 16. (7875)

•  Caut garsonieră de
închiriat, tel. 612460, după 
ora 16. - (7924)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

. •  Schimb apartament 
două camere, eventual ga
raj, zonă ultracentrală, cu 
similar 3—4 camere, tel. 
617330. (7879)

COMEMORĂRI

•  Pios omagiu la îm
plinirea a patru ani de la 
trecerea în nefiinţă â iu
bitului nostru

M1SICI BENONE ADRIAN
Dumnezeu să-l odihnească!
Mama Lola si Robert.

(7838)

D E C E S E

•  Lacrimi flori pe 
mormântul bunului nostru 
prieten,

FAUR FLORIN .
şi nu te -vom uita nici
odată. Condoleanţe familiei 
îndoliate, Familiile De- 
mian si Baraţi:

’ (607026)

•  Suntem alături de
Olimpj* ş Manuela
ia greaua încercare
prin care tree. la tra-
gicul deces a! celui
care a fost un bun sciţ
şi tată

FLORIN FAUR
Dumnezeu să-l odih-
nească ! Familiile La-

- zăr Vasile şi Molria'r ’
Bela. (7919) ,

a fost un minunat soţ, tată 
şi bunic

VLAD" DUMITRU
Înmormântarea va avea 

loc . vineri, 10 martie, la 
Hunedoara, cimitirul Gh. 
Apostol, ora 13. Nu te 
vbm uita niciodată I Fa
milia. . (6508)

•  Cu inimile îm- 
. pietrite de durere, Ma
riana, soţie ’şi.’Mibai, 
fiu, anunţă încetarea 
din viaţă a scumpului 
lor soţ şi tată -

Ee. OMPEANU 
REMUS

Te vom plânge me
reu şi nu te vom uita 
niciodată.

Corpul neînsufleţit se 
află depus la Casa 
Mortuară din Deva, 
strada Mihai Emi- 
nescu. înmormântarea 
va • avea loc joi, 9. 03. 
1995, orele 14, la Ci
mitirul Bejan. • (7920)

•  Colegii de muncă 
de la S.C. Retezatul 
S.A. cu sincera şi a- 
devărată 'compasiune 
sunt alături de dna 
Mariana Cîmpeanu — 
director economic — ; 
în aceste clipe de pier
dere ireparabilă a 
scumptilUi soţ

Ec. REMUS 
CÎMPEANU 

plecat dintre cei vii 
după o îndelungată şi 
grea suferinţă. -Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace. (7926)

•  Cu-nespusă durere 
şi regret ne despărţim 
de bunul nostru coleg 
şi prieten

EC. REMUS 
CÎMPEANU 

plecat prematur dintre 
noi. Transmitem sin
cere condoleanţe fa
miliei îndurerate. Co
legii de serviciu din 
cadrul Consili .lui Ju . 
deţeân Hunedoara.

(7503)

•  Un ultim omagiu 
din partea locatarilor, 
blocului 29 şi sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate' lă greaua şi 
prematura trecere în 
eternitate a celui care 
a fost

Ec. REMUS 
CÎMPEANU

(7905)

•  Elevii clasei a 
IX-a D de la Liceul 
Teoretic Deeebal, * îm
preună cu doamna di
rigintă, sunt alături 
de colegul lor Mihaî 
la marea suferinţă 
pricinuită de pierde
rea tatălui său

Ec. REMUS '/ 
CÎMPEANU 

Sincere condoleanţe
familiei îndurerate.
r  . T T i 7'* tv

•  Suntem alături de. 
familia îndoliată şi 
aducem un ultim o-* 
magiu celui care a 
fost .■ : f. ■ ‘ '

Ec. REMUS : 
CÎMPEANU . 

Fanijilia Iacobescu din 
Deva. ■ (7918)

•  Ştefan şi Ibi Deac 
anunţă, profund în
dureraţi şi cu multă 
indignare, moartea 
fulgerătoare prin mi. 
şelescul asasinat, în 
ziua de 7 martie a.c., 
a celei care a fost 

EMILIA DEAC 
Corpul neînsufleţit este 

- depus la Capela - din 
Cimitirul Romano-Ga- 
tolic, str. Eminescu, 
ia r  înhumarea va.a- 
vea loc to zjua de 9 
m artie a x , ora 14. - 
Vom păstra - veşnic 
neconsolaţi amintirea 
iubitei noastre soţii şi 
mame. (7922)

Inmormlntarea, 9. 03.
1995, ora 13,00, Bircea 
Mică. (607007)

•  Cu nemărginită du
rere anunţăm dispariţia 
fulgerătoare a celui care 
a fost un minunat soţ, 

■ frate şi unchi
CHIŞ PETRU

•  Soţia Maria, co
piii Gherghina, Vic
toria, Etnanuel, Dumi. 
tru. Margareta, cu a- 
dâncă durere, anunţă 
dispariţia fulgerătoare 
a celui mai iubit soţ, 
tată şi bunic, în vârstă 
de 76 ani :

STANCA VICTOR 
Vei rămâne viu în 
amintirea noastră.

(7907)
1 ■ *■ ■" > 1
•  Familia Breaz 

Marcel mulţumeşte-tu
turor celor care au 
fost alături de ea la 
greaua despărţire de- 
cel care a fost un bun 
soţ, tată, bunic, unchi
. col. (r) ing. IO'AN 

BREAZ
Dumnezeu să-l odih
nească ! ' (7928)

Io f e r t A  s p e c ia l  â !

•FERA SPRE PAHARE
ZAHĂR DIN IMPORT

de calitate superioară 

+ TVA

950 lei/kg j

CONSERVE DE LEGUME ŞI FRUC- J
TE — EXTRA 

I la preţuri foarte avantajoase

I ■  MOCHETE IMPORT BELGIA .■

1 LIVRARE PROMPTĂ, SERVICII 

|  DEOSEBITE în tot cursul zilei.

Relaţii suplimentare la telefon 054/1

617084 : 617240. (160)

•  Cu adâncă durere în 
suflet anunţării moartea 
fulgerătoare a celui care

-v—

•  Vecinii locatari ai blo. , 
cuiul nr. 134, din - Deva,. 
sunt alături .de Ştefan 
şi Ibi Deac şi participă la 
durerea suferită prin de
cesul fulgerător al _ celei, 
care a fost scumpă lor» 
soţie si mamă

EMILIA DEAC 
Dumnezeu să . o ierte Şi să 
o odihnească în pace.

-  - " - - (7921)

I)IN PARTEA DIRECŢIEI GENERALE 
A FINANŢELOR PUBLICE

ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI;
Formularele de bilanţ pentru anul 1994 i 

se distribuie prin D.GJF.P. Deva, serviciul bl- < 
lanţuri, iar pentru zona Văii Jiului prin Ad 
xninisţraţia Financiară Petroşani.
.' ’ Costul unui set este de 2300 Iei. <162)

i D.G.N. REGIONALA GAZ METAN 
I D E V A

Str. E. Gojdu, nr. 85 

A N U N Ţ A
Vânzarea prin licitaţie a următoarelor mij

loace f ix e :
•  „Staţii de încărcare autobuze**, din ca

drul judeţului Hunedoara.
Licitaţia se desfăşoară la sediul unităţii, în 

data de 22. 03. 1995.
Relaţii Ia telefoanele : 627090, 627161, 

625871. ţ t t l j


