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O străveche cruce a- 
flotă în satul Crişan 
comuna Ribiţa.

aniversar 
Radu Ciobanu
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MOTTO:
„Apa este bogăţie fără seamăn pe Pământ; cea mal- 
'delicată, cea mai pură. Sufletul Pământului".

(A. DE SAJNT EXUPERY)

Componentă a biosferei, 
apa, ca factor al mediului 

înebnjarătbr, intervine prac
t i c în toate domeniile ac
tivităţii economico-sociale, 
constituind un element de
terminant, uneori limită, 
al dezvoltării, o condiţie e- 
senţială a amplasării în 
teritoriu a diferitelor ac
tivităţi economice, a dez
voltării - localităţilor, a na
turii în general, într-un 
Cdvânt al VIEŢII. 
v Grija omenirii, privind 
aspectele legate de gospo
dărirea cantitativă şi cali
tativă a apelor se reflectă 
edificator prin Declaraţia 
adoptată la Conferinţa in-' 
ternaţiawdă a apei şi me
diului de la Dublin din 
ianuarie 1992, declaraţie în 
care se face caracteriza
rea situaţiei resurselor de

apă ca - fiind critică şi se 
recomandă iniţiărea de ac
ţiuni pe* pian local, naţio
nal şi internaţional.

Recunoscând importanţa 
apei pentru dezvoltarea ge
nerală, statele participante 
la Conferinţa Naţiunilor U- 
nite ăsupra Mediului, de 
la Rio de Jarieiro, au tra
tat ca un subiect special 

. problemele protecţiei re
surselor de apă, în vederea 
aplicării de măsuri adec
vate de punere în valoare, 
gestiune şi utilizare a a- 

' eestora f
Eforturilor depuse de 

toate statele în procesul 
dezvoltării durabile li se 
alătură şi România, ţară 
pentru care resursele de 
apă au constituit şi consti
tuie o problemă 1 vitală, 
în pofida aparenţelor şi

ideii de resursă nelimitată 
cu care din păcate am 
fost obişnuiţi.

Continuarea strategiei 
trebuie să aibă în vedere 
reconsiderarea , importanţei 
apei. reevaluarea preţioa
selor funcţii ale ^râurilor 
şi lacurilor, asigurarea u- 
nei armonii între natură 

„şi ceea ce creează omul 
în procesul de dezvoltare 
al societăţii. -w  ■

Numai prin integrarea 
armonioasă a activităţii de 
gospodărire raţională a 
resurselor de apă cu sa
tisfacerea cerinţelor de 
apă ale omenirii vom pu
tea avea ÎN VIITOR, DIN 
NOU ŞI PRETUTINDENI, 
APA CA ALTADATA.

Şă reflectăm la toate 
acestea permanent, ţinând 
seama şi de faptul că ziua 
de 22 martie din fiecare an 

" a fost declarată Ziua Mon
dială a apei.
Ini* voicy POENARltf, 
Sistema! de Gospodărire a 

Apelor Deva
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La pescuit. Foto: PA VEL LAZA
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•  Spune-mi ce gân
deşti despre mine şi eu 
o să gândesc despre 
tine şi mai rău...
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ÎN PAGINA a H-a

Dreptul la replică. 
Altă părere... din Pe
troşani.

P R O T E S T  .
Referitor la hotărârea nr. 20fi martie 1995 a Con

siliului Local Municipal Deva privind destinaţia unor 
spaţii comerciale în spaţii destinate sediilor partidelor 
politice, aducem la cunoştinţa opiniei publice punctul 
nostru de- vedere :

’ Asociaţia Luptătorilor din Decembrie 1989 Deva 
consideră ilegală şi abuzivă această hotărâre, care a- 
fectează interesele cetăţenilor şi drepturile agenţilor ) 
etonomiri. ' - -

t - Noi am luptat în decembrie ’89 pentru câştigarea 
drepturilor tuturor cetăţenilor, azi le apărăm prin a 
nu ne face părtaşi la solicitările unor partide de â 

. Prelua spaţiile comerciale .de la agenţii economici, 
Creând prin aceasta o stare de spirit care poate duce 
ia convulsii şi nemulţumiri.

AUREL POP. 
preşedinte.

Preţurile de ieri din piaţa Devei
; Ieri, în piaţa din Deva 
preţurile erau urmăţoa- 
rele: laptele .de vara 
600—700 lel/1; brânza de 
vaci 1000—1900' lei/bu- 
cată; telemea de oi 4508— 
5000 lei/kg; smântână 
1100—1500 lei borcanul 
de 400 g; un ou 130—150 
lei; zarzavatul 1500 Iei/ 
kg; cartofii 700—900 lei/ 
kg; tîsturbiul 250* lei/ 
kgj ceapă iOOO—1500 Iei/ 
kg; fasolea boabe ÎŞOO-̂  
1700 lei/kg; salata 350 lei/ 
bucată; spanacul 90* lei/

kg; . mierea de albine 
4000, lei/kg; vinetele 5000 
lei/kg; mereie 1200—150.0 
lei/kg; portocalele 150* 
lei/kg; lămâile 1600 lei/ 
kg; bananele 2700 lei/ 
kg; grepfruturile 1600 lei/ 
kg; gogoşarii 6500 lei/ 
kg; roşiile 3000—33*0 lei/ 
kg.
" Âu apărut şi ridichile 
de lună cu 400—500 lei 
legătura şi ceapa verde 
cu 300—400 lei legătura. 
(E.S.) /

URS
23 MARTIE 1995

1 dolar SUA — 1838 lei
. 1 marcă germană — 1315 lei

100 yeni japonezi — 2078 Iei
1 liră sterlină — 2922 led

' 1 franc elveţian — 1587 lei
1 frâne francez — 370 Iei

100 lire italiene — 108 lei

S.C. „CHIMICA“ S.A. ORĂŞTIE
. în vederea privatizării anunţăm pa 

toţi foştii salariaţi şi pensionari ai societă
ţii că pot participa la privatizare cu car
netele de certificate ce se vor prelua de 
către-societate la sediul său din Orăştie, 
str. Codrului, nr. 24, serviciul personal, 
zilnic, între orele 9—14, până la data de 
25 martie 1995.

Relaţii suplimentare la tel. 641671, 
641250, 641670, int. 140, 256, 138.

F R f S C O
' W -  m  K G B■ i*.****..+** 1 MAU,.Itmtij.i.um....m.iiMi»..ssAsXsj «luai

- _ prin reprezentanta din Hunedoara
cu sediul în str. N. Băicescu, nr, î  

(Policlinica cu plată, et. 3), 
telefon 054f714659

•  îndulcitori
•  arome
•  dozatoare 1 884 9
•  maşini îngheţată 4 180 9
•  vitrine expunere 1007 *
•  congelatoare - 411 9
•  clocolatiere 495 I
•  cuptoare plzza I 757 *
•  refrigeratoare bere 1647 *
•  expresoare calea î 129 9
•  Unii Snack Bar
•  linie biscuiţi

- •  linie panificaţie
\ •  linie carmangerie 
. ţ  mobilier baruri, cofetării

•  hârtie imprimantă: A 3, A 4

Preţurile se calculează la cursul oficial 
şi nd includ TVA. Garanţie 6 luni — 2 ani.
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„C U VÂN TU L L tB E ÎT  D EVA
societate pe acţiuni cu capital privat 

înmatriculata la Registrul, Comerţului Deva, 
co fir. J/20/618/1991. Cont: 4072813110 B.C.R 

Deva. Cod fiscal: 2 1 16827 ;t
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE î i

Dumitrii Gheonea 
; preşedl/ite (redactor jeî) 

Ţtberiulstrate
vicepreşedinte (redactor şef adjunct)

Vlfgil Crtşan 
contabil şef

Minei Bodea 
Nlcolae Tircob

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva, 2700. str. 1 Decembrie, nr. 35, 
judeţe] Hunedoara. Telefoane: 611275, 812T57, 
811289, 625904. Fax 618061.

executat ta SJC. JPOUOAVfir S A . DEVA.
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t  St Mc. Nicon ţi cei 
199 de ucenici ai săi;

•  1847. Un mare incen
diu a distrus o cincime 
din Bucureşti;
•  S-au născut: 1749,
astronomul francez P.S.

LAPLACE (m. 1827); 1813, j 
poetul şi publicistul CE- |  
ZAR BOLLIAC (m. 1881); I 
1847, istoricul si filozoful I 
A.D. XENOPOL ' (m. I
1920); 1904, istoricul OC- ■  
TAVIAN FLOCA (m. I 
1983); 1914 muzicologul ■  
GEQRGE SBÂRCEA; I 

•  Soarele răsare la ora ! 
6,16 şi apune la 18,31 ; I 
luna în ultimul pătrar; .

o Au trecut 81 de zile I 
din an; au rămas 284. ■

Referitor., la art'ieajfeg" 
„Păreij despre o exeUutere
din partid", publicat în „Cu-: 

v vântul liber" Deva nr. 1327 
(25—26 februarie 1995), am 
primit alt set de materiale 
— replică, de data aceasta 
de la dl avocat fompiliu 
Prip, membru în biroul e- 
xecutiv al PNŢCD Hune-, 
doara, preşedintele PNŢCD 
Petroşani, materiale din 
care spicuim în continu
are.

„Hotărârea , de exclu
dere din rândul membri
lor PNŢCD a dlui -senator 
Vladislav Tiberiu, care a 
întrunit votul tuturor mem
brilor Biroului EX&UtiV, 
nu s-a adoptat la propu
nerea preşedintelui PNŢCD 
Petroşani, avocat Prip Pom- 
piliu. Ea s-a impus in ur
ma analizei activităţii par
lamentare şi de partid a 
dlui senator, de la alegerea 
sa şi până în decembrie 
1994. Abaterile sale de la 
prevederile statutului şi 
de la deontologia parla
mentară sunt deosebit de 
grave. Pe baza materiale
lor probatorii, noi am pro- 

- pus măsura extremă de 
excludere din partid".

-Apoi, di Porapiliu Prip 
descrie cu lux de amă
nunte — ceea ce nouă spa
ţiul nu ne permite — a- 

« baterile dlui Tiberiu - Vla
dislav, considerate grave 
şl incompatibile cu func
ţia de senator şl cu cea de 
membru al PNŢCD. Ast
fel. la o întâlnire cu ce-
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tâţanl din oraşul Vutşpn, 
iu luna decembrie MSN, 
dl Tiberiu Vladislav a a- 
firmat că „dl. Adrian 
Năstase şi partidul de gu
vernământ au făcut mat 
şault pentru partidul nos
tru decât însuşi df Cor* 
ntffeu Cpposu". , m  altă 

■. abatere deosebit de^gravă 
-este, ocuparea de cătţe 
dl senator a două posturi 
AGA —- ca reprezentant 
al FPS la S.C. „Diamant* 
S.A. şi S C. „Hermes" S.A. 
Petroşani, iar fratele său, 
consilierul local. Milu Vla
dislav, deţine un post în 
AGA la S.C. „Retezatul" 
S.A. -Ptlrtfcai .̂-"4 ;■ ;;ţ--

DREPTUL LA REPLICA

Se mai scrie despre im
plicarea dlui senator, in 
calitatea sa de reprezen
tant în AGA la S.C. „Dia
mant" Ş.A. Petroşani, în 
curnpărarea de către res
pectiva societate a unui 
autoturism şi în adjude
carea ilegală de către S.C.’ 
,.Vector" S.R.L. a unui
spaţiu de Ia S.C. „Dia
mant" S.A., prima avându- 
le administratoare pednele 
Vladislav Adela (soţia
dlui Vladislav Tiberiu) şi 
Vladislav Angela (soţia
dlui Vladislav Milu), des
pre încasarea de către dl 
senator a încă unui sala-

, I

CONCURSUL 
DIN 26 MARTIE 

19 9 5
1. ANCONA (7) — COMO (19) 1

Aflată pe locul 7, Ancona speră să candideze la 
promovare. $i cu toate Că oaspeţii au 4 egaluri în 
deplasare, de această dată au puţine şanse.
2. CESENA (6) — COSENZA (12) x V

In întâlnirile anterioare Cosenza a dominat şi 
gazdele au la activ o singură victorie asupra oaspe
ţilor care se comportă bine şi în deplasate.
3. CHIEVO (17) — VENEZIA (9) pauză x

De regulă, Chievo rezistă bine o repriză.
4. CHIEVO (17) — VENEZIA (9) — final X 2

Şi cum de obicei gazdele în repriza a Il-a ce
dează, e firesc să mergem şi pe victoria Veneziei.
5. LUCCHESE (14) — UDINESE (9) — pauză x 
. Până Ia pauză, scorul se poate menţine egal.
6. LUCCHESE (14) — UDINESE (9) final 1 X 2

în repriza a Il-a oaspeţii vor căuta să-şi asigure 
punctele puse în joc. Şi având în vedere valoarea 
înaintării, o pot face. Numai că pe teren propriu. 
Lucchese e greu de îngenuncheat.
7. PALERMO (13) — LECCE (20) 1

Palermo arc o valoare ridicată fată de ultima

clasată şi care până acum din deplasare s-a întors 
doar cu 4 puncte.
8. PERUGIA (8) — VERONA (10)1 x 2 ;
■ Locurile ocupate in clasament, ambiţiile din am

bele tabere a două formaţii apropiate şi cavaloare, 
ne îndeamnă spre o „triplă".
9. PESCARA (15) — ATALANTA (3) pauză x

Având în vedere că oaspeţii s-au ţinut întotdea
una bine in deplasare, repriza I se poate încheia ne- 
decis.
10. PESCARA (15) — ATALANTA (3) final 1. 2 

Fiecare dintre echipe nu s-ar mulţumi cu un
punct Gazdele fiind motivate să părăsească zona 
periculoasă, iar oaspeţii să ţină aproape de locul doi, 
vor victoria! „ > 4
11. SALERNITANA (4) — F. ANDRIA Dl) Pânză x 

Rivalitatea intre cele două echipe va da naştere
la o partidă viu disputată.
12. SALERNITANA (4) — F. ANDRIA (11) final 1 2 

Gazdele, rău şifonate în etapa trecută, se vor
strădui să şteargă impresia în faţa suporterilor pen
tru victorie (şi) de orgoliu. .
13. VICENZA (5) — ACIREALE (l6) 1

Un joc cu obiective opuse ale celor două forma
ţii, oricum, gazdele au de partea lor nu numai va
loarea dar şi avantajul terenului.

rhl de la Usmrsitatf»
' Tehnică . din Petroşard, 
„pentru orele de curs pe 
care le ţine în week-end, 
vinerea şi sâmbăta, etanul 
ilegal de salarii din banii 
publici".

Setul de materiale pri* 
mit -mai cuprinde docu- 

- menţă'Xeroxate, şi decu- 
pări din diverse publicaţii , 
despre abuzurile dlui se
nator Tiberiu Vladislav, 

f. fratele său şi soţiile d-lor, 
ca şi mesajul dlui Ion 
Diacorteseu,- vicepreşedinte 
al PNŢCD, prin care ii 
îndeamnă pe dnii Tiberiu 
Vladislav şi loitel Bozdog, 
vicepreşedinte al PNŢCD 
Petroşani» să se abţină de 
la acţiuni ca aceea din 
4. 02. .1995 (1)

„tn final vrem să sub
liniem în mod expres că 
acest articol nu este o con-' 
tinuare a „conflictului" 
intre senator — preşedin
tele PNŢCD Hunedoara — 
preşedintele PNŢCD Petro
şani, ci între omul Vla
dislav — Lege -— statutul 
PNŢCD".

• > - ©  A  :h

Repetăm ceea ce am spus 
şi altădată : Ca ziar liber 
şi independent, nu ne si
tuăm nici de o parte, nici 
de alta a baricadei, ci lă
săm la latitudinea mem- . 
brilor organizaţiilor PNŢCD 
(judeţeană Hunedoara şi 
municipală Petroşani), a 
conducerilor lor, şă-şi re
zolve problemele interne 
de partid.

In această chestiune, pen
tru noi, „replicile" se o- 
presc aici.

DUMITRU GHEONEA '
• • —• — •* —' * — — â —

Joi, 23 martie. Vremea 
va fi in continuare rece. 
Temperaturile vor fi in 
scădere faţă dc ziua pre
cedentă, predominant ne
gative dimineaţa. Nebulo
zitatea se Va diminua, dar 
rămân totuşi condiţii de 
ninsori trecătoare în re
giunile vestice. La munte 
vântul va continua să fie 
intens.
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6,30 Ştiri, seriale şi d.a.; 
10,05 Kojak (s.p.)i 11,00 
Frumos şi bogat (s): 1130 . 
Vremea dorinţei (s); 12,30 
Duelul familiilor (cs); 
13,30 Sprinfield Story 
(s); 14,15 Santa Barbara 
(s); 15,05 Pasiunea ei ei 
crima (s.p.); 16,00 Ilona 
Christen (talkshow); 17,00 
Hahs Meiser (talkshow): 
18,00 Jeopardy! (cs); 18,30 
Intre noi (s); 19,00 Fru
mos şi bogat (ş/r); 19,45
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
Exploziv (magazin); 20,40 
Vremuri bune — şi — 
rele (s/r); 21,15 Dr. Şte- 

-fan Frank (s); 22,15 Po
liclinica (s): „Scopul**; 
23,15 Santinela (s).

CANALE 5

7,30 Ştiri; 10,00 Show
ul lqj Maurizio Costânzo
(r) ; 12,45 Forum (mag.);
14.00 TG5 — .ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beautiful
(s) ; 15,05 (Complot în fa
milie (Show); 16,20 A*»
genţia matrimonială; T7.00 
Da.; 18,00 Super-samura- 
iul (s); 1835 D.a.; 19,00
OK, preţui e corect (cs):
20.00 Roate norocului (cs);
21.00 TG5 — ştiri; 21,25
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film: 23,45 Casă, 
dulce casă (shoW); 0,15 
Show-al lui M. Costânzo; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3,30
Nu doar moda (rj; 4,30 
Braţ de fier (r). ,

SAT 1

630 Brunch — TV—1 
(magazin TV); 10,15 Ve
cinii (s): „Ideea lui CIl- 
ve“; 10,45 Brunch TV—2 
(magazin TV); 13,00 Lo- 
ving (s): „Aranjamentul"; 
13,25 Soarele Californiei 

,(s); 14,25 Falcon Crest 
(s); „Declinul**; 15,25 
Numai iubire nu t , (sit. 
com.); 15,55 Time Trax 
(s. SF): „Copilul minune”; 
16,55 MacGyver <s.a.): 
„Puştiul"; 18,00 Să ris
căm ! (cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,00 Şti
rile serii â sport; 20,30 
Roata norocului (cs); 21,15 
Sectorul lui Wolf (s.p.): 
„Al treilea ochi”; 22,15 
Schreincmakers în direct.

N B

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Bnjkaw; 830 Ştiri ITN;
9.30 Poveştile zilei (mag.);
10.00 Super shop; 11,00 
Roata hanilor — piaţa 
europ.; 12,00 Buletin bur
sier; 13,30 Ştiri NBC (d);
15.30 Roata banilor (rep.);
19.00 Baschet. NCAA;
20.30 Viaţa noastră (em. 
ecolog.); 21,00 Entertain- 
ment X Press noutăţi 
din lumea filmului; 21,30, 
Magazin NBC; 23,00 Ştiri 
ITN; 23,30 Show-ul se
rii, cu Jay Leno; 0,30 
Real Perşpnal (talkshow);
1.00 Buletin bursier; 1,20 
Oferta Pieţei; 1.30 Ştiri, 
cu Tom Brokaw; 2,00 
Timp egal."

EUROSPORT

9,30 Ciclism montan. 
Concursul Indopr de la 
Paris — Berey; 10;30 Că
lărie. Cupa Mondială Ia 
sărituri — Herfogenbosch 
(r); 1130 Patinaj artistic. 
CM (se!.); 13,30 Mag.
sporturilor cu motor;
14.30 Auto CE de camioa
ne *95; 15.00 Snooker.
Liga Europeană (r)î 17,00 
Tenis. Magazin ATP;
17.30 Eurofun. Mag. dis
tractiv; 18,00 Snowboar- 
ding. Finala Cupei Mon
diale — Calgary (r); 18,30 
Snowmobile. Internaţio
nal. Tundra Raid: 19,30 
Buletin de ştiri 1; 20.00
Tenis. Turneul VVTA de 
la Key Biscane, Florida.

JOI, 23 MbUn^E

VK 1

7,00 TVM — Tfele- 
matinal; 8,30 La pri
ma oră; 9,15 Santa 
Barbara (s/r); 10,05
Limbi străine; 11,03 
Aur şi noroi (s/r); 12,45 
Desene animate; 13,10 
1001 audiţii; 14,00 Ac
tualităţi; 1419 TVR 
laşi şi TVR CIoj-N.; 
16,0» Actualităţi; 1&.10 
Divertisment interna
ţional; 16,40 Sub sem
nul întrehârit; 17,4» 
Miienium. Criza meu. 
dială; 18/25 Desene a- 
nimate; 19,09 Medicina 
pentru toţi; 19,30 Fata 
şi băieţii (*y, 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 
20,45 Om i bogat, om 
sărac (s); 21,45 Re
flecţii rutiere; 22,00 
Studioul economici
22.40 Cântece populare;
23.40 Actualităţi

7,00 La prima ovă; 
9,15 Ora de moridH 
10,00 Telejurnal WorM 
net; 1030 itinerarH
turistice; 11,30 Desene 
animate; 12,00 Net 
frontiere (r); 12.45 La
mina din lumină; 13,45 
Tele jurnal, CFI; 14,19 
Magazin social; BMW 

Limbi străine: franceuă, 
engleză (r); 16,00 De
sene animate; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,09 

Ceaiul de Ia ora 5; 1999- 
Emişiune în limbu 
germană; 20,00 Con
vieţuiri; 21,00 TVM —

1 Mesager; 21,30 For
mula 3 (es>; 22.00 Fîln»

9,00 Desene animate 
(r); 930 Film serial: 
„Trăieşte-ţi visul” (r); 
10,20 Film serial: „Ve
cinii" (r); 11,20 Ches
tiunea zilei (r): 1230 
Staruri pentru totdea
una (r); 18,00 Desene 
animate; 18,30 Ftim 
documentar: „Jocul
cifrelor**; 19,00 Pri
mul pas (emisiune de 
Livia Pop); 20.00 Film 
serial; „Echipa de 
şoc” — ep. 15; 29,50
Doar o vorbă să-ţl mal 
spun...; 21,00 Telejur
nal (emisiunea de 
ştiri a televiziunii Tele 
7 abc din 22.03. 1995); 
21,30 Film serial: „Ve- 
gas“ — ep. 57: 22,20

Mitică; 2230 Chestiunea 
zilei (emisiune- de Car
men Bendovski)

TV DEVA

9.00 Teletext; 10,09 
Observator — Antena 
1; 11JW FOCus — ştiri 
din actualitatea lo
cală; 11,13 Studio des
chis. „Politica oraşu
lui" (r); 12,15 Film
artistic: „Şi macul e 
o floare” (r); 13,45 Te
letext; 17,00 Observa
tor — Antena 1; 18,00 
Concursul de dans or
ganizat de S.C. BratU 
şi Tabacu, împreună cu 
Pepsi Cola (r); 19,30
„Furia care arde”: 
film artistic; 2939 A- 
părarea civilă. „Pro
tecţia prin adăpostiră*
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Prin Hotărârea nr. 20/ 

. IMS a Consiliului Local De
va, s-a stabilit ea Un nu
măr de 7. spatii din cate
goria celor „cu altă des- 
U«aţie“ să fie închiriate 
unor partide politice ca se
dii. Hotărârea respectivă 
a avut efectul scormonirii 
«nai viespar. Este vorba de 
«păţii în care se desfâşoa- 

: ră, de regulă, activităţi co
merciale. , Contracţie de 
închiriere ale agenţilor e- 
conemici respectivi şi-au 
Încetat valabilitatea.

Hotărând astfel, consi
liul local şi-a exercitat a- 
tribuţiiie date lui de lege. 
Art. 21 din Legea 69/1991 
prevede la atribuţiile con
siliilor locale, la punctele 
£  şi H : „administrează do- 
jneaiul public şl privat al 

. comunei ori oraşului, şi 
exercită drepturile prevă
zute de lege cu privire Ja 
regiile autonome pe care 
le-a înfiinţata hotărăşte a- 
.Mţpm concesionării sau-în
chirierii de servicii publi
ca»." S-ar părea că aplica
ta» hotărârii nu are ,de ce 
să nască reacţii adverse, 
deoarece unde-i lege nu-i 
tocmeală, v/v 

„ Dar nu e chiar aşa.;
■Di ing. Ovidiu Hagea, 

primarul municipiului, ne 
explică geneza acestei ho
tărâri astfel:

— în 1990 primăria a 
trebuit să asigure spaţii 
pentru sedii tuturor par
tid e»or politice. Le-a asi
gurai unde a putut. Uno- 
ta li s-au repartizat sedii 
In clădirea fostului hotel 
„Turist". Legea privind 
constituirea societăţilor co
merciale a permis (fără 
prea mult discernământ — 
n<n.) trecerea în patrimo
niul societăţilor comercia
le â spaţiilor in care des
făşurau, la momentul res
pectiv, activităţi proprii. 
Gftnd contracţul respective
lor partide politice pe spa
ţiile în cauză a încetat, 
societatea -comercială de 
turism „Sarrnis" SA le-a 
evacuat. Pentru a ne pu
tea îndeplini obligaţia de 
OTggn local al puterii e- 
xecutive, în condiţiile de
mocraţiei si statului de

drept, fără de partide, am 
nominalizat în acest soop 
o serie de spaţii folosite în 
activităţi comerciale, de 
agenţi economicl, al căror 
contract a încetai. Este 
vorba de partide parlamen
tare : PDSR, PUNR, PRM, 

t PSM, PNLCD, precara şi 
de Asociaţia „Vatra ra>' 

mâneascâ” şi Asociâţîa Re
voluţionarilor din Decem-

prietarului de spaţiu —. 
jRAGCLDeva — nu am 
ô »ţhtUt, socotindu-se pre
maturi o abordare publi
că.

C!ft spaţiile acestea, ca- 
; re vor fi disponihilizate 

pentru a fi închiriate unor 
partide politice, problema 
spaţiilor „cu altă destina
ţie" nu s-a epuiâat. Ba 
dimpotrivă, este abia în-

Marţi, 21 martie, potrivit graficului, a avnt loc 
şedinţa ordinară pe Juna martie a Consiliului Local 
Deva. După cum ne informase cu o zi inafote dl pri
mar, problema spaţiilor cu altă destinaţie propuse 
pentru eliberare spre a II atribuite partidelor poli
tice nu figura pe ordinea de zi. A fost introdusă ca 
urmare a contestării de către patru agenţi economici 
a Hotărârii 20/1995.

Rediscutând problema, pornind de ia cele patru 
contestaţii, consiliul a hotărât cu » majoritate la li
mită ca respectivele contestaţii să fie admise, iar 
contractele agenţilor economiei în cauză —• menţi
nute.

O asemenea hotărâre a foşt adoptată pornind de 
la faptul că agenţii economici contestatari au realizat 
în spaţiile respective lucrări de investiţii' de multe 
milioane, pentru a le face apte scopului în care erau 
folosite.

Pentru ca totul să se desfăşoare în deplină trans
parenţă, lucrările şedinţei de marţi au fost televiza
te decătee Studioul a IV iters,

brie. In fundamentarea i- 
niţiativei de hotărâre, am 
avut In vedere şi obliga
ţia de a asigura spaţii pen
tru funcţionarea birourilor 
parlamentarilor în terito
riu. Am ţinut să fac aces
te precizări deoarece, mi 
s-a reproşat că luăm a- 
ceastă măsură pentru a 
crea spaţii PNŢCD — par
tidul căruia îi aparţin. 
PNŢCD are sediu şi nu a 
avut nevoie de sprijinul 
consiliului local pentru a- 
ceasta.

— Dle primar, nu există 
pericolul ca partidele po
litice'cărora ti se vor în-, 
chiria aceste spaţii să le 
folosească ulterior pentru 
activităţi comercialer? Ele 
se află în zona comercială 
a municipiului.

.<£* Hotărârea 20 exclude 
această posibilitate.

Acestea ni le spune pri
marul municipiului. Un 
punct de vedere al pro-

ceputul. Ce sunt la urma 
urmei aceste spaţii ? La 
parierul unor blocuri de 
locuinţe au investit tn spa
ţii comerciale. saU de pres
tări servicii multe imitaţi 
ale fostului minister ăl co
merţului interior. UCECOM 
sau CENTROCOOP, Din 
compartimentarea «paţiu- 
lui in funcţie de investi, 
ţia făcută, au mai rezul
tat suprafeţe necontracta
te de nimeni. Acestea au 
fost date de fostele con
silii populare in adminis
trarea proprietarului de 
fond locativ actualelor 
RAGCL. După revoluţie  ̂
când Decretul-lege rir. 54J 
1990 a pornit toboganul 
privatizării; toate aceste’ 
spaţii âu fost închiriate 
diferiţilor întreprinzători 
particulari, transformaţi ul
terior în societăţi comer
ciale sau asociaţii familia
le. Au fost închiriate la 
tarife... Despre cine şi cum

•  • •

a fost preferat la închirie
re, să nu mai dezgropăm
morţii. 38 dintre contracte
le de acest fel îşi încheie 
valabilitatea în acest an.

Prefectura judeţului a 
cerut în mod expres con
siliilor locale ca spaţiile ale 
căror contracte expiră, sâ 
fie scoase la licitaţie, in' 
baza legii. Şi vor fi scoa
se. Pentru că, iarăşi reve
nim, unde-j lege nu-i toc
meală. Consiliile locale işi 
pot asuma răspunderea sâ 
satisfacă cu asemenea ţipa
ţii şi cereri cum a fost cea 
a partidelor politice, eva
cuate dih sedii de unde 
societăţi comerciale care 
s-au trezit deţinătoare de 
patrimoniu, fără a fi chel
tuit un ban, le-au evacuat. 
Şi aici ar fi multe de spus. 
Domeniul public, care po
trivit legii este administrat 
de consiliile locale, a fost 
văduvit pe această cale la 
Deva, de : fostul sediu al 
CASlNEI Române, fostul 
sediu ai fostei regionale 
PMR, devenit ulterior Ho
telul Bulevard, şi vândut 
apoi în tranzacţii dubioa
se (în privinţa cărora, le
gea tocă nu s-a pronun
ţat) unor străini. Clădirea 
fostului hotel Turist a fost 
închiriată de SC Sarmis 
SA diferiţilor agenţi eco
nomici. Neclare sunt lu
crurile şi în ceea ce pri
veşte spaţiile cu altă des
tinaţie de la parterul fos
tului centru teritorial de 
calcul, închiriate pentru se
diu fostului partid de gu
vernământ FSN, având a- 
cum cu totul „alte desti
naţii". Şi atunci consiliul 
looal -de unde să dea spa
ţii celor îndreptăţiţi să 
primească ?

Prin Hotărârea 20/1995, 
Consiliul Local Deva a în
ceput ofensiva pentru in
trarea în legalitate în pri
vinţa spaţiilor cu altă des
tinaţie. întrebare® care se 
pune este: va rezista el 
asaltului concertat al ac
tualilor profitori de aceste 
spaţii ? Pentru că la noi, 
baţi copilul în Deva şi ţi
pă tată-său ia Bucureşti.

ION CIOC LEI
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In zilele de 15—17 mar
tie a.c.,s-a aSat în jude
ţul nostru dl Jaft Mărie 
Aubry — reprezentantul 
cantonului Jura din El
veţia, pentru relaţii cti 
partenerii externi ai can
tonului. Vizita domniei 
sale în judeţul Hunedoa
ra a avut drept scop con
tinuarea colaborării cu 
judeţul nostru la reali
zarea programului „Alt 
mod de a gândi, a trăi, 
a munci în agricultură".

Cu acest prilej, a fost 
constituită din tinerii

!

Traian Mariş şi Nicolae 
Igna din Lăpuşaic-Dobra, 
Aurel loan Munteanu şi 
Kareş Cătăniciu, din Ro- 
mos, Mircea ; Eugen Ro- 
maneseu, AureUan Mun- 
teanu, loan Petriceanu, 
din Rîu de Mori, Alin 
loaîn Nasta din Romoşel, 
Petrişor Hibais, din Sar- 
mi zege tusa, loan Aurel
Qiorogariu din CălanU 
Mic, Sorin Moise Pascu,

di» Păclişa şi Poenar Io- 
aescu, din .Băiţa, cea de 
a doua serie care vâ e- 
fectua în lunile mai, iu
nie, iulie, un stagiu; de 
practică agricolă, în fer
me din cantonul Jura.

Prezenţa în judeţ a dlui 
J.M. Aubry urma celei 
a dlui Sţephan Berda, 
—şeful compartimentului 
de relaţii externe al can-, 
tonului Jura, care a pus

bazele a încă trei pro- 
.grame de colaborare: u- 
nul privind pregătirea de 
manageri pentru între
prinderi, altul în domeniul 
comerţ-bănci şi cel de al 
treilea în turism. ■ 

Reamintim că toate a- 
ceste programe au fost 
poşibile ca urmare a con
tactelor externe pe care 
consiliul judeţean • le-a 
stabilit pentru judeţul 
nostru în * cadrul Adu
nării Regiunilor Europei.

> ION ClOCLEI
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BERBEC

Prinde contur o afacere. După deplasarea în 
străinătate, vâ întoarceţi către profesie. Discuţie cu 
unul din membrii familiei. Veţi apela la sprijinul 
relaţiilor, pentru ca apoi să deveniţi mai retraşi. Pot 
răsufla unele secrete legate de străinătate, păstraţi 
discreţia. ■

’ V TAUR ■ 'k.
Veţi finaliza preocuparea privind posesiunile. 

Creşte interesul- dv pentru o călătorie îndepărtată. 
Vă veţi crea un avantaj profesional. Devine evident 
sprijinul unui prieten. Profitaţi. Este nevoie însă de 
discreţie. "

‘ • : t i
GEMENI

Un sfat al unui prieten poate fi adecvat inten
ţiile dv. Neînţelegeri cu cineva apropiat, dar şT sar- ' 
prize care vă ridică moralul. Va ameninţa preapli
nul emoţiilor generate de legăturile cu cei din jur. 
Grijă cum acţionaţi în domeniul finanţelor (3 ■_

RAC ^

începutul unei noi şr promiţătoare între ŝcj; '  1? 
Puteţi conta pe succes, dar nu pe avantaje tmt,
E preferabil sâ staţi seara acasa. Aveţi o mare 
.fere de convingere şi trebuie sâ acţionaţi cu mai m 
curaj. - -

LEU

Ideile noi pot face minuni. Atenţia dv va fi a- 
trasă mai mult spre proolemele cosmice, decât spre î 
cele profesionale. Nu veţi reiuza cuiva ajutorul pe 1 
care-1 puteţi oferi. Vâ vor fi recunoscute eforturile 1 
în activitatea socială şi profesională. Atenţie la e*- \ 
travaganţă; v-ar afecta bugetul. i

t

fecioara

Este posibilă apariţia unui oaspete neaşteptat, 
Vă puteţi încrede m propria intuiţie pe toate planu
rile; In weeK-end, totul se va afla sub controlul dv 
ferrh. PlapUrile privind modernizarea casei deie 
realizabile. Afacerile financiare vor prospera; br 
relaţii cu colaboratorii.

balanţa

Ceea ce ţine de felaţia a v eu străinătatea de< 
ge armonios. Dispuneţi de idei, de metoda, de oi 
nizare şi de prudenţa. Acţionând în taina, cu ab 
tate, vă veţi crea un avantaj profesional. Un prot 
tor vă oferă sprijinul său necondiţionat.

I

SCORPION
V
\4

Veţi verifica documente, vă va interesa o călă
torie in străinătate. Sâmbătă — o şansă unică privind 
relaţiile cu străinii. Veţi culege imormaţn secrete; 
devine evident sprijinul unui protector. încercaţi să 
fiţi cât mai discret. ; v

SĂGETĂTOR

Puteţi deveni sensibil. Veţi încerca poate să scă
paţi de imaginara persecuţie, dovedindu-vă capaci- 
tăţile. Relaţiile cu' cei apropiaţi sânt tot mai bune. 
Duminică — veţi ridica b sumă de bani. Nu daţi 
curs'unui impuls nervos ! i;" ■ ■ ;• ■. v " . , J ;jj.

„ CAPRICORN

Receptivitate Ia sugestiile persoanei iubite; dar 
greşiţi sâ le tot acceptaţi! Refaceţi-vă sănătatea pentru 
o& *ţ» trecut printr-o criză matrimonială sau cte să
nătate, Duminică — succes în. amor sau in artă şi 
sport. Vă vine ideea unui... partid. Veţi găsi timp 
şi pentru animalul pe care-1 creşteţi.

VĂRSĂTOR '

O acţiune financiară vă aduce un pro'fit substan
ţial. Dorinţa de a .lămuri o problemă sentimentală 
nu-va fi încă satisfăcută. Aplanaţi neînţelegerile cu 
calm. Dorinţă de a cheltui bani; e bine să o stopaţi. 
Veţi crea bună dispoziţie, aveţi simţul umorului.

PEŞTI

Intraţi în posesia unor- informaţii secrete; e po
sibil să primiţi bani şi daruri. Acasă vă simţiţi bine, 
dar la mijloc va fi o taină. Duminică — aplanaţi cu 
calm neînţelegerile. S-ar putea săţ intervină o alte
rare a raporturilor familiale.
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Mulţi urmăresc emisiunile sportive cea mai importanţă pasiune. Ii 'place 
ale Televiziunii Române, însă puţini foarte mult tenisul, disciplină sportivă
ştiu că una dintre cele două comentă- care i-a oferit şansa de a vedeâ pe viu 
toare sportive este hunedoreancă. Se mari tenismani ai lumii, cum ar fi:

Zâmbetul devinq din ce 
în ce mai. rar. j*e' feţem' 
le trecătorilor, rareori
poţi citi altceva decât 
tristeţe fi melancolie. Ni
mic nu e mai dureros 
-decât să vezi chipuri
schimonosite de amără
ciune şi. dezamăgire. Via
ţa, e drept, ml este în
totdeauna răspunsul .la 
aşteptările şi aspiraţiile 
noastre, dar dacă tot tre
buie să trăim, de ce să 
ne lăsăm 4 copleşiţi doar

Zâmbetul
de neajunsurile ei ? Tre
buie să existe şi o par
te frumoasă care să ne• 
producă un dram de bu
curie şi încredere. Grijile 
fac parte' din -existenţa 
noastră, dar important 
este să nu ne lăsăm do
minaţi de ele. Bineînţe
les, nu e nevoie să ne

prefacem fericiţi dacă au 
suntem, dar puţin opti
mism n-ar strica nimă
nui. Să hu uităm că în
ceputul fericirii e zâm
betul. Ce-ar fi să zâm
bim, încredinţaţi că via
ţa e şi frumoasă, nu doar 
monotonă şi lipsită de 
sens ? Oricum n-am a- 
vea nimic de pierdut. 
Dimpotrivă i

VALERIA DOINA.
Simeria

G aleria  V .I.P.

0 fată de la TVR - Alina Negesc
momeşte Alina Negesc fi este din Că- 
Sas, A făcut sport încă din grădiniţă, 
Jte* nu s-a gândit vreodată că va lucra 
Wk acest domeniu. Unicul ei vis era să 
mts/tnă balerină. Nu a fost să fie- «fă, 
deoarece, după absolvirea liceului „De- 
cebal" din Deva, secţia biologie-chimie, 
Alina a dat la medicină. Sanşa nu i-a 
surâs. A avut insă timp să-şi dea sea
ma că, de fapt, dorinţa ei era să devi
nă ziaristă. Anul următor a dat la „Zia
ristică" fi astfel a ajuns, destul de re
pede, un nume în presa sportivă româ
nească. A scris, mai întâi, la ,fSPOR
TUL ROMANESC", iar din ’93 este la 

. T.VjR, Aici, q. intrat după un foarte ri- 
guros examen, unde, din cei 250 de păr- 

T ticipăhţi, doar 'ea fi colegul ei Cosrhih 
Băleanu qu fost cei mai norocoşi.

Alină a optat pentru această grea me
serie deoarece nu-i place să facă in fie
care zi acelaşi lucru şi pentru că una 
din pasiunile ei este sportul, dacă nu

Agassi, McEnroe, Stich, Edberg, Ivani- 
sevic, Beker etc. Pe lângă sport, Alina 
mai are ca pasiuni tricotatul, cititul şi 
plimbările (mai ales prin oraşul ei na
tal Călah),

In prezent, Alina îşi împarte viaţa 
între Bucureşti şi Călan, la familia ei 
şi la viitorul soţ. Fericitul este Ttti A- 
lexoi, fost portar la „Corvinul“ Hune
doara, actualmente antrenorul echipei 
de fotbal „Victoria" Călan. Deci, tot un 
om de sport, un om care-i înţelege foar
te bine meseria şi cu care Alina inten
ţionează să se mărite la vară. <

Dacă în copilărie Alina visa să de
vină o mare balerină, acum visează să 
cimenteze (fiind comentatoare sporti
vă) un turneu de tenis de pe Wimble- 
don. Acest turneu. se ’deşjăşSârâ jld vcţ 
fă. Ii dorim baftă şi mai' şi „Casă ~de~ 
piatră!", ia Călăii. ' V '

- LILI.LAL

Desen de DORINA ITUL CRÂNG

Tinerii şi

QUEENSRYCHE (V )
■Cele câteva luni -de re

paus au fast benefice, mem
brii grupului compunând 
piese pentru două albume. 
La începutul lui '86, tru
pa căuta un producător 
nou, pentru a nu mai re
peta -greşelile de pe pri
mul disc. Până la urmă 
l-au găsit pe Neil Kernon, 
care a lucrat cu grupurile 
Autograph şi Dokken. Pâr- 
ţile de baterie' şi de chi
tară bass au fost înregis- 
trate littram depozit pă
răsit, iSealtle, restul 

-a&uoHlUli fiind realizat tn 
Studioul iKushroom din 
HoneouverţfCanada). Munca 
<06 jstudSd s-a încheiat în 
mai ’86, 'fa studioul Ya-

Jăji&m  mmm m #  m m  •  mm

*La ce ne-am putea gân
di atunci când rdstîm cu
vântul muzică ? Celor mai 
mulţi le fuge gândul la 
dans, discotecă, distracţie, 
dar puţină lume ştie, poa
te, că jnuzica este Şi un 
remediu, un mod de re
laxare. Şi nu greşim a- 
tunci când spunem că 
mulţi dintre noi, ascultând 
acel cântec de leagăn al 
mamei, am adormit în bra
ţele ei. /

Muzica este una din ce
le mai vechi forme de ex
primare a omului, unii 
cercetători crezând că ea 
este mai veche chiar de
cât vorbirea. Omul a în
cercat să-şi făurească sin
gur instrumente muzicale, 
iar primele sale realizări 
au fost tobele, fluierul,

maha din LA. La 14 iu
nie ’86 albumul „Rage For 
Order" . era gata să apară 
pe piaţă. Un album rea- 

. Uzat mecanic, rece şi foar
te tăios, surprinzând mul
tă lume, dar care în timp 
,a devenit unul dintre dis
curile cele mai apreciate 
ale deceniului opt.

Construcţia albumului nu 
s-a bazat pe compoziţii fa
cile, gen baladă Siropoasă, eu 
priză la public şi uşor de 
memorat. Albumul este 
reflexiv, necesită «audiţii 
succesive, pentru a putea 
înţelege _ substratul texte
lor. EMI se m&ndreţte cu 
acest ,p}bum pe care îl 
consideră una dintre . pro

ducţiile de vârf ale aces
tei renumite "case de' dis
curi. <
GEOFF TATE afirma: „Nu 

am construit niciodată mu
zica din perspectiva suc
ceselor de top. Până ca 
albumele noastre să fie a- 
preciate, a trebuit, de fie-

ic Box

ţâre dată, să trfcacă - ceva 
timp pentru „ca publicul 
să le poată înţelege:. No
rocul nostru a fost că EMI 
ne-a acceptat punctul de 
yeM^e şi nu 'ne-a .obligat 
să '"compunem mUzică cor 
merciâlă".'

Pe Rage For Order .exis
tă armonii 'care 'dau un 
aspect mai - romantic al
bumului, tema lui fiind 
aspectele iubirii: buburie, 
tristeţe, resemnare, despăr
ţire, împăcare, pasiune şi 
amintire. Piese care de
scriu aceste aspecte sunt.: 
London, Gonna, Get, Glo
se To You, I Dream In 
Infrared şi We Will Re- 
mernber. Şi de pe acest 
disc nu lipseşte mesajul 
politic ce descrie o socie
tate Viitoare utopică: Sur- 
gical Strike şi Chemical 
Youth. Albumul a apărut 
In ianuarie ’87 şl cuprin
de piesele: Walk In’ The 
Shadows/ I Dream In In- 
frared/ . Whisper/ Gonna 
Get Glose To You/ Killing 
Words/ Surgicăl Strike/

Neue Regal/ . Cheţ»fc»l j 
Youth/ London/ Screaming 
In Digital/We Will Remem- 
ber. Sifigle-ul promoţional 
al albumului Gonna GetClo- 
se To You a apărut în au
gust *86 şi are pe faţa B 
piesa Prophecy.

- Odată cu apariţia al
bumului, formaţia a' ajuns 
la un nou stadiu de po
pularitate, trebuind să-i a- 
bandoneze pe Kim.şi Dia- 
na Harris, care nu mai 
puteau gestiona afacerile 
unei trupe 'de asemenea, 
calibru. După-despărţire au 
urmat două turnee, cu AC/ 
DC şi, Ozzy,' pentru ca a- 
poi să se intoarcă în Seăttle, 
unde au început să lucre
ze la «in nou disc.

V w — Va urma •— -
HOR1A SEBEŞAN .

MUZICA - remediu pentru sănătate
castanietele. Cu timpul, mu
zica a devenit prezentă la 
toate evenimentele majore 
din viaţa omului, pentru 
ca, mai târziu, să fie fo
losită la „alungarea du
hurilor rele din sufletul 
bolnavului", „invocarea ze
ilor", „favorizarea naşteri
lor". Aşa a luat naştere 
muzicoterapia, care e, de 
fapt, o metodă terapeutică 
nemedicamentoasă.

In antichitate, medicii 
greci sfătuiau bolnavii să 
facă plimbări în locuri li
niştite, pitoreşti, pe malul 
apelor şi să asculte mu
zică. Instrumentele' folosi

te pentru „vindecarea bo
lilor" erau flautul şi lira. 
PlatOn, care era un adept 
al muzicoterapiei, spunea 
că „armonia sufletului poa
te fi obţinută prin cântec".

Această metodă a deve
nit atât de apreciată la 
începutul mileniului nos
tru încât marile şcoli de 
medicină de la Padova, 
Salerno şi Milano au fost 
nevoite .s-o introducă drept 
materie de studiu în pro
gramele de învăţământ ale 
viitorilor medici. In evul 
mediu erau „la modă" in
strumentiştii terapeuţi ca
re veneau la patul bolna
vului şi-i interpretau o

melodie care credeau că 
este necesară pentru vin
decare. De cele mal mul
te ori, piesa muzicală era 
însoţită de un ritual des
făşurat cu mare fast, care 
avea o mare forţă de su
gestie asupra bolnavului.

Mulţi compozitori cele
bri au apelat în clipele 
mai grele la muzicotera- 
pie. Printre aceştia îi gă
sim şi pe P.I^Geaikovski 
care îşi găsea liniştea su- 
ffetească în propriile com
poziţii.

Muzica acţionează însă 
şi asupra plantelor şl a- 
nimalelor. După multe ob
servaţii, medicul indian

Singh afirmă că plantele 
cresc mai repede şi pro
duc mai multe flori, fruc
te şi seminţe atunci dând 
„ascultă" muzică instru
mentală, mai ales de flaut 
şi vioară. In schimb, la 
auzul muzicii rock, unele 
plante îşi încetinesc creş
terea, altele chiar mor.

Iată şî câteva sugestii 
muzicoterapeutice: destin
dere - —- CI. Debussy —■ 
„Sonata pentru flaut, alto 
şl harfă"; N. Paganini — 
„Concertul nr. 4 pentru 
vioară şi orchestră în Re 
minor"; calmare — L. Van 
Beethoven •— „Concertul 
imperial nr. 5“; G. Mahler

ÎN AREST PREVENTIV

Dacă tot nu au avut nici 
o ocupaţie, Gheorghe Gon- 
duruţă şi Sever Varga «• 
făcut ce au făcut şi au a- 
juns în arestul poliţleL 
Primul este din Lupeni şl 
are 22 de ani, iar celălalt 
din Hunedoara, 20 de aiti. 
Mai exact, ceea ce au fă
cut ei se numeşte sparge
re. De la S.C. „Impact" 
SRL Lupeni au furat te- 
tr-o noapte bunuri in va
loare de 2 000.600 de leL 
Poliţia a reuşit să recu
pereze cam 25 fa sută din 
acestea.

CIJ faERCEBEStJE 

LA PLiAWAUE V ;

Cum s-or fi sulunat Va- 
sile Rosos de âs ani< dte 
•Spini' şi * Ioan Musfcart, <it 
1'8 -ani, - din Pătrova, - I t e  
rhmvtraş ’- f  nărtiai ei şţrts 
Cert eite «ă îirti'-o noapte, 
din ’ atelierul mecanid' Tui- 
’daş, al' i.'Agrbmăe" Simeria, 
au furat . un autoturism 
Mercedes şi aU pornit fa 
plimbare'. Perniîs de can
ei uccre 7 De unde ? Nu du
pă multă vreme, autoturis
mul a ajuns într-o conduc
tă de gaz. Prejudicii: 
2 000 000 de lei la autotu
rism şi 750.000 de - lei la 
conductă. Deşi au aban
donat maşina şi au dispă
rut, nu le-a ţinut figura.

TÂLHARII

.. .Deşi- Sorinei CiubotariU 
avea loc de muncă la EJA 
Lonea, s-a apucat şl de 
tâlhărit -de-ajutor l-a Inel 
pe Ion Oaiher de 1» ani, 
■dhv'PetrRa. De fa A.T. dfa 
localitate, asupra căruia an 
tăbărât, au luat bani şi 
bunuri In valoare de 
4S0 000 de lei.

— „Simfonia nr, 3"j Fl. 
Schubert — „Fragment dte 
Rosamanda"; relaxare — 
V. Papatanasiu — ^Apo
calipsul animalelor"; insom
nie — R. Schuman — 
„Reverie"; F. Schubert —• 
„Ave Maria"; 1^. Bach -— 
„Primul şi al doilea pre
ludiu"; surmenaj intelec
tual — IS. Bach — .Fu
gile",

Aşa cum ani putut ob
serva, muzica ne face sft 
simţim atât ritmurile ei 
dansante şi îmbietoare, cât 
şi reveria, gândul că pen
tru o clipă, uneori chiar 
mai multe, te poţi îndrep
ta spre locuri nebânuite, 
spre idealuri intangibile* 

MIHAELA DUC, 
Şcoala Normală „Sabin 

Drăgoi", Deva
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Seminţe şi îngrăşăminte j
Dl ing. Constantin Pe

tec, directorul Unisem din 
Orăştie, ne-a dat urtele 
veşti liniştitoare în legă
tură cu situaţia seminţelor 
de legume. Spusele iui au 
acoperire In fapte, în sen
sul că s-au asigurat, pen
tru această primăvară, se
minţe din toate sortimen
tele cerute de legumicul
tori, cu excepţia, seminţelor 
de 'ţrâstârnac, câre:'nu prea 
s-a mai prodiis în ţară, 
fiind necesar să se apele
ze la importuri. Se speră 
Ca, în final, să se găseas
că o rezolvare şi, pentru 
consumatorii de pâstărnac. 
Unele semne de întrebare se- 
ridică şi în legătură cu 

' cartofii pentru sămânţă, 
stocul de pCste 500 tone 
fiind aproape epuizat.

Referitor la modul de 
distribuire, a seminţelor, ni 
s-a spus că vânzarea lor 
s-a făcut prin magazinul 
propriu, 'al Unisem, din 
piaţa oraşului Orăştiê  sub 
formă de remiză prin , in
termediul centrelor agrico
le locale şi prin firme spe
cializate situate în pieţele 
oraşelor. De asemenea, fer
mele specializate pe pro
ducţia de legume, atâtea 

- căţe au mai rămas* au pre- 
_ luat direct de- la depozitul 
1 ţirrnei "seminţele- de • care 
' âiCnevoie. '

• ,' fîacă sub' aspectul di's- > 
■ trlbiprii ̂ mjnţelor nu s-au ^
• ^ridicat prblddme -prea-eoni- -

"plicate, ,o seric:.de-greu- .■
• ' taţi există in legătură -cu

plata acestora, Singură-’sp- 
luţie posibil de aplicat 

-•-fiind “preluarea lor cu a-
• - mânarea la piaţă. vţ>2

• Ca o noutate pe care 
ne-a -relatat-o dl Petec, afn 
notat eă, tê . prin .Unisem, 
s-aû apfrdjifziQpat şi 75 de 
tone îngrăşăminte chimi
ce complexe — cu azot, 
.fosfor- şi potasiu —, care 
sunt cerute şi indicate pen-

Tomeşti este o comu
nă de munte alcătuită 
d in ii sate ale căror case 
se“ caţără până pe creste 
înalţe' cu păduri vechi 
şi- văi abrupte. întruneş
te deci toate caracteris- 
tifciîe unei astfel de ' lo

tru legumicultura. O bu
nă parte din acestea au 
fost vândute, însă mai e- 
xistă un stoc suficient pen
tru cei ce se grăbesc. In- 
grâşărriîntelp se vând am
balate, cu preţul de 23 500 
lei sacul, incluzând şi, TVA, 
precum şi în vrac, în can
tităţile solicitate. Există, 
deci, semne bune că în le
gumicultura lucrările I au 
demarat mai bihe ş i : cu - 
nădejde decât în alte sec
toare ale agriculturii. ' f, 

De asemenea, dl ing. 
Mircea Filip, • directorul; 
Semrem din Orăştie, ne-a 
spus că, în general, pre
luarea seminţelor se deru
lează bine, cu excepţia o- 
văzului pentru care sunt 
solicitări reduse, precum şi 
a porumbului, vremea se
mănatului venind mai târ
ziu. •’

Din discuţia cu cei- doi 
interlocutori am desprins 
apelul făcut către .produ
cătorii-agricoli-de a folo
si numai seminţe'cu bule
tine dto analiză a calităţii, 
la pieţe existând mulţi 
ofertanţi care nu dau în
să nici o garanţie asupra 
seminţelor pe care le vând.

NICOLAE TlRCOB

Discuţia avută cu un 
specialist de- marcă în 
producţia hameiului—dl 

. ing. loan Colda, şeful fer
mei nr. 6 din Romos, a' 
S.C. Agrosim S.A. Sime- 
rin —; a evidenţiat câte
va probleme <ru care se 
confruntă agricultorii ; în 
această perioadă. în ciu
da faptului că ferma res
pectivă .a obţinut rezul
tate notabile în anul tre
cut (de altfel şi în cei
lalţi ani), acestea concre- 
tizându-se într-un profit 
de câteva zeci de mili
oane de lei, acum, când 

■ să poată desfăşura din 
plin lucrările specifice 
menite să pregătească te
meinic recolta de hamei 
a fermei pe acest an, a-. 
par o serie de' greutăţi 
care frânează şi chiar 
blochează orice dorinţă 
de a înregistra rezulta
te performante, la nive
lul potenţialuluj real al. 
pământului.

Vorbind despre .cauzele 
unei asemenea stări' de
lucguri, interlocutorul a
invocat faptul că cel mai 
mare necaz ar fi lipsa 
banilor, blocajul finan
ciar în care se găseşte- în
treaga economie. Deşi pare 
inexplicabil cum, in condi

„Dupâ cm mori, nu-ţi mai 
trebuie banii"

ţiile când ai profit de zeci 
de,milioane, nu poţi să faci 
la timp nişte lucrări de
cisive pentru producţie, 
totuşi aceasta este ! rea
litatea. Gu toate că be
neficiarii hameiului, res
pectiv fabricile de bere, 
au preluat marfa, plata 
acestuia o fac cu ţârâita. 
Apoi, să nu mai • amin- • 
tim de faptul că preţu-, 
rile incredibil de mari

ne lei (1). Să nu mai a- 
mintim despre costurile 
îngrăşămintelor chimice şi 
substanţelor pentru trata
mentele fitosanitare; No
rocul, este că din toam
nă s-au aplicat 5000 tone- 
îngrăşăminte organice, 
astfel putftndu-se reduce 

.suprafaţa care se va fer- 

. tiliza cu îngrăşăminte 
chimice.

Lipsa banilor ţine în 
cerute de industrie pen- loc lucrările’ care, după
tru materiile prime şi cum bine se ştie, dacă
materialele folosite în a- nu sunt făcute Ia timp
gricultură nu fac altceva se ajunge în situaţia de
decât să-i pună pe bu- a diminua mult produc-
tuci pe producătorii a- 
gricoli, care, de bine de 
rău, se mai zbat să nu 
se compromită ca profe
sionişti, ca adevăraţi me
seriaşi.

Cât de apăsătoare sunt 
aceste presiuni ale pre
turilor din industrie asu
pra agriculturii este uşor- 
să înţelegem dacă’ avem 
în vedere că numai pen
tru sfoara necesară, fer
ma trebuie să plătească 
furnizorului (o firmă din

ţia la hectar şi, implicit, 
veniturile şi profitul. Cum 
s-ar spune — afirma şe
ful fermei — „după ce 
mori, nu-ţi mai trebuie 
bani“.

Cu toate greutăţile în
tâmpinate, ferma şi-a a- 
chifat obligaţiile faţă de 
proprietarii de pământ, 
plătindu-le în bani con
travaloarea a câte 1000 
kg grâu la hectar.-

Este greu de înţeles 
de ce nu se face-odată

ţării agriculturii, deoare-1 I 
ce în condiţiile actuale, .* * 
când guvernanţii menţin |  
0 stare de incertitudine, J 
există permanent perico- |  
Iul şi riscul de a com
promite recolta.

O altă „boală** gene
ralizată- ?la scară naţio
nală, care se datoreşte 
tot lipsei banilor, pri
veşte starea precară a 
bazei materiale, investi
ţiile în scopul reînnoirii 
parcului de tractoare- şi 
de maşini agricole fiind - 
practic nesemnificative. 
Una peste alta, toate ne
cazurile arătate , apasă 
greu pe capul producă-. 
torilor agricoli, care, ‘ fă
ră resurse financiare, se 
văd abandonaţi, debuso- 
laţi şi descurajaţi în in
tenţiile lor bune de a 
face ceva pentru -ieşirea 
din spectrul foametei şi' 
sărăciei. Dacă se mai 
tărăgănează mult răspun
sul- la întrebările de or
din financiar ale agri
cultorilor, nu va fi de 
mirare să revenim iarăşi 
la importurile masive de 
produse agroalaaientare, 
ceea ce va fi destul de 
dureros pentru noi toţi.

% i
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ii- Galaţi) peste 54 milioa-; ordine în''privinţa finan- NICOLAE TlRCOB B

Dacă nu hierezi 
pământiii

Se mai poate, chinuit, face şi aşa agricultură. Primăvara, bunul gospo
dar îşi duce gunoiul de grajd la câmp. Aşa fac şi Viorel Săvestrean şi Ni- 
cuşor Obădan din Ribiţa. Foto PAVEL LAZA

Tomeşti - o comună din 
zona montană

calităţi'dintre-care se re- sbns este şi numărul, lor
mai-eă drumurile ’xe' urcă 
povârniş, iar - localităţile

\;. *
I
* -V salei'dbmponente au - nu- 
I -mele pâraielor sau mun- 
5 ţilor lângă care se află 
f • "■— Dobroţ, Obîrşa, Leauţ, 
V Şteia ş.a.
I Deşi ocupă o suprafa-
* ţft întinsă, până la gra- 
I niţa cu judeţul Arad, co-
* iiiuha nu este mare sub 
|  raportul numărului de 
■Jr-"fiunilii şi ăl locuitorilor, 
I " In prezent aict trăiesc 
I 450 de fariiilîLce au îm

preună 1540 de membri. 
Şi la' Tomeşti, ca şi în 
multe sate de munte hu- 
nedorene, populaţia este 
mult îmbătrânită, tinere
tul plecând spre alte me
leaguri căci, se ştie, via
ţa în satele izolate şi in- 
depărtate nu este deloc 
uşoară.

Satul cel mai mare este 
cel de reşedinţă al co
munei' — Tomeşti. Aici 
casele sunt frumoase, eu 
multe acareturi în jurul 
lor, temeinic aşezate şi 
trainice. In ogrăzi, multe 
animale — cea mai im
portantă sursă de trai al

oamenilor fiind creşterea 
acestora. Dovadă" în acest

\% -
I% :
I
v-

I

\

I

Potrivit- evidehţejor - pri
măriei, în prezerttj îrreo-' 
munâ există 1405 bovi
ne, 350 ovine, 1300 por
cine ş.a. în Tomeşti exis
tă foarte multe păsări şi 
în special raţe şi gâşte. 
Tot aici, dar şi în cele
lalte sate, sunt creseute- 
multe bivoliţe. Faptul-•'se 
explică prin âceea că 
drumurile spre câmp, un
de au oamenii pământul 
arabil, sunt, îm majori
tate, foarte înclinate  ̂ iar, 
se ştie, bivolul nu te la
să niciodată cu carul în 
drum. Când carul este 
bine încărcat, bivolul se 
pune în genuacţii de pi
cioarele din faţă şi îl ur
neşte pe pantă în sus. Şi 
încă două avantaje pre- . 
.zintă această specie de a- 
nimale. Laptele bivoliţei 
este foarte gras, iar anima
lul paşte pe oriunde, ne- 
fiind deloc gingaş la iar
bă sau fân de calitate 
mai slabă. Este adevărat 
că bivolul este mai leneş, 
dar la ţară oamenii nu se 
grăbesc când fac o trea
bă, iar viaţa este domoa-

lă, totul realizându-se cu 
temeinicie şi nu iute-iute.

Comuna are sate foar
te îndepărtate de şosea
ua asfaltată, - de aceea 
oamenii coboară rar în 
oraşe şi predau produ
sele ce le prisosesc —- 
dacă realizează aşa ce
va — la ceKtrete de pre- 
ktcaare. Laptete, de pildă, 
îl <tuc -la- centrele din To- 
meştv "Şteîa şi Obîrşa. 
Se adună cam -5®0—600 
de litri pe zi. Cantitatea 
oscilează de la o 'zi la 

.alta şi prezintă tendin
ţe de scădere în perioa
da când este mult- de lu
cru în câmp, căci vaci
le sunt puse la jug. In 
comună nu sunt mulţi 
boi şi cai, iar tractoarele 
încă puţine, deoarece sunt 
foarte scumpe, iar oame
nii nu au bani întrucât 
abia îşi agonisesc cele ne
cesare traiului.

în discuţia avută cu 
dl Octavian Tămaş, pri
marul comunei şi cu dna 
italiana Macra, secreta
rul consiliului local, am 
abordat câteva aspecte 
ale activităţii organului 
local al puterii.

Ge culoare politică

au consilierii ?
— Patru fac parte din 

P.D.A.R., doi din P.D. 
(F.Ş.N.), iar cinei sunt 
independenţi. >
, Culoarea politică se 
manifestă în activitatea 
domnilor consilieri ?

— Nu, .nici pe depar
te. Culoarea .politică' ră
mâne la uşa consiliului 
local. Singura noastră po
litică eSte^dea 1 a intere
sului localităţii şi ăl oa-

■ menilor. ■
— Cu ce necazuri se 

confruntă comuna?
— Avem desâM»; nu. ne- 

putem plânge. TTnul ar |  
fi că avem un singur-te- » 
iefon, aici îa primărie, I

, care - pe -vreme ploioasă J 
nil funcţionează. Apoi, |  

. faptele' predat de oameni fl 
la centrele de colectare, j 

’ se plăteşte cu întârziere. I 
Autobuzul pentru şcolari J 
circulă rar, de aceea co- , 
piii, în unele zile, bat I 
pe jos mulţi kilometri |  
până la şcoală şi înapoi. |

interlocutorii noştri * 
ne-au rugat să facem un | 
apel către „Romtelecom“, • 
pentru ă  instala la TO- I 
meşti o centrală telefo- J 
nică. Spaţiu este în a- | 
cest scop şi va fi ame- I 
najat cu forţe proprii. j

Poaţe va exista şi bu- I 
năvoinţă. '• ^

TRAIAN BONDOR

■•■a .
Multe â trăit şî a văjut vremea, pe la" oraş,’ d ,r. 

'^|^efŢŞâ^''Cadâto',peiiP- 
sidnă'r in sătUl Tisa) 'in său se găsesc un şonţîtj. ; 
cerY5‘dê r»i'<fe'viă{âl*Neyâ . ta înseamnă 6 măre diire» : -  ̂
rpus insă' Câ 'd' îhVă'ţăîurâ̂  - re '^1itVu'*-'a"|ndul r̂ă,Ad« 
'lăsată :!de părinţii 'săi,-' i-a -■ vând în vedere, că' un, ăi ; 
râjhas întipărită pentru tot- , gncultor 'abevârat. cu 'siniţ i 
deauhâ îh mm'ţe;' anurhe'a- şi dragoste-de pămănt.'nil 
ceea că : ’ „dacă nu "lucrezi - se pdîfefe fdi-mă'-niţi'inl.'ăwŞ ] 

■pământiii cum trebuie, te ani de 'zile. Iri’ âscmenha ; » 
lucrează*’ el pa tine". Cre- . condiţii, - crezul bătrânilo» j 
dincios acestei învăţături, este acela că daeă 1 * m : \  
în ciuda vârstei pe care o termină, cei ce nu fiitţljj : 
are, nu se dă bătut, mâ- acum faţa spre păihftm voâţ j 
nuind la fel-de bine sapa, ajunge muritori de fddfftd, j 

.hârteţul sau- coasa. Ar-fi întrucât nimeni -nu-şi 'va ! 
iţterre-să^ vină o uşurare, putea pensii te să importe 
că-^dear acum sunt lîiulte ’hrană atâta -vrâihb “ 
triiîM&Srer şi maşini care - 
lucrează pământul, însă oa
menii din sat, pe de'o par
te, nu prea s-au înţeles in
tre ei să accepte munca 

. sub vreo formă asociati
vă .(greu cântărind . in ba- 
Janţă tâa'ma de colectiv), 
ian-peide alta, unii de prin 
părţile locului au to$ft pă- 

; căliţi te pdată de către- cei 
ce s-au angajat să le lu
creze pământul.

A rămas ca fiecare 
să'se descurce.-cum «poate;

. Sete» penţrtr pământ fiinte - s i erească animale, ar> ţ

’m(; prea te ajungi cu e 
ât -de .chibzuit şi. cunK 
at al fi. De aceea s-a 

tiett tragere de inlw 
. , . , t . ... , să.'ezească animale, a*
destul de măre, s-a întării- - vând- In gospodărie- trei 
plai, cum ne-a spus dl 'Vaci;-di un mânz (care 
MSftş, ca la împărţirea- te- - i- se-pare, a fi cel. mai dnafl 
renului comica * locală să dîntre toâte, sperând 
facă Unele greşeli, care in- saaafeje- -tşevoile de trana> 
seamnă abateri faţă de ac- •porturi cu ei). Dl Furdui
tele şi documentele de pro- este' cdnvins că lâ tractau
prietate, fapt ce a defer- este e«m greu să ajungi
minat nerespectarea am- chiar - dacă ai vinde toa*
plasamentelor şi, implicit, - tă recolta p>e câţiva ani d© 
întârzierea înmânării titlu- acum încolo. i

mântui nostru rârtifeise-1 
lucrat. ; f  i

Asemenea gânduri shni . 
îrâprăştiate şi de dl Tro
ian Furdui, acum şfe el V 
pensioiiar de la: sat. t Dupd 
ce- s-a retras la gospaţU  ̂
riă-sa, n-a rămas să' tră
iască / numai din' p ă r u i ; 
căre, la drept vorbind,'eş
ti destul" de „subţire*' i

rilor de proprietate.
Nădejdea proprietarilor 

este însă că. lucrurile se 
vor clarifica şi că se vor 
lămuri problemele cu pă
durea, pentru ca Legea 18/ 
1991' şă fie aplicată cât 
mai corect posibil.

Pe toate le înţelege dl 
Mariş, însă nu-i este prea 
clar şi nu-şi poate explica 
de ce pe tineri nu-i prea 
atrage viaţa de la sat, 
mulţi preferând să piardă

Din spusele celor doi in-» 
teriocutori am mai reţinut* 
faptul că oamenii din par
tea locului, cei mai în 
vârstă bineînţeles, ţin mult 
ia pământ şi vor să-l lu
creze cât mai-bine, nu pen
tru a se îmbogăţi, ci din 
dorinţa de a face ceva, pe 
măsura puterilor lor, pen
tru a ieşi odată din criză 
asta. care parcă se tot a- 
dânceste.

NICOLAE TlRCOB
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SM. POLIDAVA Ş.A. DEVA 
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie,' 

m: 257, tel : 621750, 620112, 621159.

' I N V I T A

Până la data de 31 martie 1995, tg 
sediul îsocietăţii, toate persoanele îndrept 
lăţite a face parte din ţ

„ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR ŞI MEM- j 
BRILOR CdNDUCERir. j

fw vederea dobândirii de acţiuni ale so~ J 
cietâţii, care se privatizează, în conformi- / 
tete m Legea 7711994, respectiv : mem- ) 
brU conducerii societăţii, saiandţiij foştii} 
Salariaţi, pensionării cârc au avut ultimul t

FOARTE IMPORTANT I J sc - m A 'r  5 A ***•> !riMHIC V H I Ş I I  i . Cate, Aure, Vtaou. „r. M, I
I  * teielon 057 - 244815 — serv ic tui deal acere, j 

SOCIETATEA COMERCIALĂ f  I fax 057- 2S&697
ROMCAMfON S A. DEVA |  j l

1 Vinde Ia preturi deosebit de avantajoase j
* |  u r m ă t o a r e l e ;S tr. Depozitelor, nr. 17.

a  n u n  T  A i |
I !

Posesorii de autovehicule care au aii-1 |  
mentat motorină de la staţia OCT AN PE- j |

! i
ficultăţi sau defecţiuni în funcţionarea■  | 
sistemului de alimentare a autovehiculelor *

TROCOM SRL Deva (staţia SZOK) in peri
oada 1. 03. — 10. 03. 1995 şi au avut di-

— Saltele matiasate;

— Holuri moderne;

— Colţare extensibile;

— Fotolii separate -,

— Dormitor Ludovic XVI.

(pompe injecţie, injectoare, filtre pompă I
Jfoc de muncă la societatea comercială, s> ! \ alimentare) sunt rugaţi să contacteze te- jj ! 
Vând contract de muncă pe perioadă ne- Ţ 1,„r_^ _____ i .___;__.„ *__j ,___ x__ ,

Toate aceste modele sunt executate cu : 
j cele mal deosebite stole şi pluşuri din import, j 
I ele constituind mostre şi prototipuri pentru * 
î piaţă externă. . I

\ *  *  Bew Dumitrum  
' ;s«._V 1 Cismn.ru Ghernmhn la. tel&fnanele; 613630 I I ,

_ , , ,  , , » De asemenea, vindem patchet lamelat fag, |
lefonic, direct sau prin fax, directorul teh-1 l ia 7 800 lei mp (inclusiv T.V.A.).

motive imputabile lori
noastre şi la magazinul de prezentare şi î

S. C. „POLlbAVA" S. A. DEVA \ J

ţCismaru Gheorghe la telefoanele: 613030, |  j T ^ k Z i  AZd
1613031, 613013, int. 24, 28, fax 62911, |  J
I pentru primirm unor informaţii care facI { t1; l
Iobiectul calităţii motorinei livrate de la*
această staţie în perioada de timp amin- j 

Vl oferă, în regim en gros* l f tită mai sus. (197, j
cu promptitudine, la cele mat mici preţuri ţ |  • m  ■ - j
şi de calitate ireproşabilă, următoarele y a 
produse: ^ 1
♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală S I

diversă); } |
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome j I 

de banane, ciocolată, portocale, căpşuni; J i
iîv 1

QDEX
Cel"nai mare 
distribuitor

'■yvS&.&SS; din

- ţară de

IMPORTANT
SC „SCORPION COMPANY" SRL

♦  CioOOlată şi dulciuri(Feleacu-Cluj);
♦  Sticfcsuri, paste făinoase, tăiţei de 

c o s ă ;-  ■
♦  Puiciuri de import;
♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat.
Relaţii şi comenzi-zilnic, la sediul societăţii, 

Strada 22 Decembrie, nr. 257, ia telefoanele: 
054*20712 şi 621750; fax: 621159

I

Adunare generală
De la Casa de Âjutor Reciproc a Pensio

narilor Deva, am aflat că ţine In ziua de 8 
aprilie 1095, ora 9,00, in sala mică a Casei de 
Cultură Deva, adunarea generală ordinară .a 

1 meitdrrilor. Cu acest prilej se vor prezenta şi 
dezbate raportul de activitate al Consiliului 
dă Administraţie pe anul 1994 şi bugetul de 
Venituri şi cheltuieli pentru anul acesta. Suni 
invitaţi să ia parte cât mai mulţi membri. j

H U N E D O A R A  

Vinde en gros -.

#  Îngheţată PANDA —. 299 ieifbuc

•  îngheţată PINOCHIO — 299 ieifbuc

♦  îngheţată NAPOCA — 408 Ieifbuc
Preţurile includ T.V.A.

Îmbrăcăminte balotată

IMPORT VEST 

VA OFERĂ :

baloţi nesortaţi: 350—400 kg I*

pungi d i colectare originală, nesortate: 5— ! 
13 kg, cantitatea minimă de vânzare — |

I
|  Distribuirea se face zilnic, Intre orele 8,00 
| —12,00 la

I  SC „DEVII" SA DEVA (Fabrica de lapte). §  !
§  ■  |
|  Pentru Urmele din municipiiM Mumdofua,M r
{distribuirea se face zilnic între mele 8,00— |  I
ţ 17,00, la sediul firmei, din str. C. Bursan, nr. ■  j 6. Teltflon/Fax; 064 — 194030, 183403 (luni- 
|  î, pe bază de comandă, asigurându-se trans-1  - .  vineri: 8—16). Orar depozit: satul Vlaha, luni 
I porţia domiciliu. "• I  I sâmbătă, Intre 9—-16.

100 kg

I îmbrăcăminte sortată.
— ofertă bogată in sortimente de sezon 

NOU | NOU ! NOU :

îmbrăcăminte NOUA din import China: 

•  treninguri şi bluze din bumbac 

^  bluze mătase 
, La preţuri accesibile/

|  Port

t 
1 
1 
I 
I 
1

fie asemenea, vindem:

— pulpe pui import SUA

— pulpe curcan SUA

— tacâmuri SUA.

Relaţii în fiecare zi, între orele 8,00—

! 1 

i
I !
I i

Informaţii: Cluj-N., str. Iuliu Maniu, nr. j 
r« M an /fav  nc, — i imao'i I

i 
i

S.C. „CORVINUL" S.A. HUNEDOARA

(fost IC SAP Hunedoara), 
cu sediul în municipiul Hunedoara, 

strada Moldovei, nr. 8

I

M
|f I 17f)0, la tei. 717439, sau la sediul firmei d /n | j '
) f Hunedoarei,f, C. Bârsan, nr. 1. (8407) I  j L

1
Oferă spre vânzare piese dc schimb pen

tru toate tipurile de autoturisme de fabrica
ţie Italiană şi cele Renault.

Comanda se onorează în 20 zile de la 
\ achitarea avansului de maximum 40 la sută.

OCOLUL SILVIC HUNEDOARA

cu sediul în Hunedoara, str. Castelului, 
nr. 22 — telefon 713955

1
Informaţii: Deva telefon 054- 616312. 

(608402)

* •  CONTABIL ŞEF '■
J „ Concursul va avea loc la data de 10. 04.1 

- 11995, ora 10,00, Ia sediul societăţii. j
I  * Condiţii: — studii economice superioa- , 
|  |  re, specialitate finanţe-contabilitate-, , [
■  J — vechime minimă 3 ani -în funcţii eco- j 
1 I nomice. *

Se vor depune: — curriculum vitae;
— caracterizare de la ultimul loc de

Livrează pe bază de comandă, următoa- - ,
|  rele produse din lemn de râşinoase : cheres- 1 |  _
I tea, dulapi, lemn ecarisăt, până la lungimi de j  tmuneă.

1*4,5 m, precum şi alte produse din material fl , Informaţii suplimentare la managerul 
mlemnos. (8409) |  ţ cîetăţii, telefon 712316,

I

şo-
I

j . \
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TĂIEREA PjtDURIlM ll
legea nr. 15/24 februarie 1995, privind aprobarea 

veinmahrf maxim de masă lemnoasă 
ce se va recolta în annt l995

Art. I. — Masa lemnoasă ce se recoltează anual se 
stabileşte în limita posibilităţii pădurilor, potrivit an
gajamentelor silvice şi în condiţiile asigurării gospodă
ririi durabile a acestora. .

Art. 2. — Pentru anul 1995, volumul maxim de masă 
lemnoasă ce se va recolta este de 14,4 milioane metri 
cub», din care :

a) 10,4 milioane metri cubi pentru agenţii econo
mici, inclusiv pentru aprovizionarea populaţiei din me
diul urban; r:, #

b) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea 
populaţiei din mediul rural.

Art. 3. — Volumul maxim de -14,4 milioane metri 
cubi masă lemnoasă, aprobat pentru anul 1995, se va 
recolta astfel: ,

a) până la 13,6 milioane metri cubi, din pădurile
administrate de Regia Autonomă a Pădurilor „Rom- 
silva" ţ ■ 'l:

b) până la 0,4 milioane metri cubi, din pădurile pro
prietate privată;

c) până la 0,4 milioane metri cubi, di» păşunile 
împădurite, din aliniamente de arbori şi din păduri sau 
terenuri cu vegetaţie forestieră, administrate de persoane 
juridice, altele decât Regia Autonomă a Pădurilor „Rom- 
silva".

Art. 4. — Volumul de masă lemnoasă provenit din 
doborâturi şi rupturi produse de factorii naturali, precum 
şi cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormală, 
altul decât cel luat în considerare iniţial la data apro
bării volumului anual, va fi valorificat cu prioritate, 
reţinându-se un volum echivalent din masa lemnoasă 
pe picior, prevăzută la tăiere.

Art. 5. — Masa lemnoasă destinată agenţilor eco
nomici se vinde prin ' licitaţie.

Regia Autonomă a Pădurilor „Romsilva" şi perso
nalul acesteia nu vor putea participa, direct sau indi
rect, la licitaţie. 1 ' '7  -

Masa lemnoasă destinată pentru aprovizionarea 
populaţiei din mediul rural se vinde la preţuri stabilite 
prin hotărâre a guvernului.

Masa lemnoasă care nu a putut fi valorificată prin 
_ licitaţii se va putea vinde prin negociere directă între 
* agenţii economici.

în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul va aproba Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor.' Pe perioada re
coltării masei lemnoase contractate de către agenţii e- 
conomici, Regia Autonomă a Pădurilor ^Romsilva'* are 
obligaţia să asigure accesibilitatea pe drumurile fores
tiere.

Exploatarea volumului, de masă lemnoasă prevăzut 
la alin. 1 se va face cu respectarea regulilor silvice de 
exploatare. încălcarea acestora se sancţionează cu retra
gerea autorizaţiei de exploatare şi stabilirea răspunderii 
legale.

Art. 6. — Limitele minime şi maxime ale amenzilor 
prevăzute la cap. VII din Legea nr. 2/1987 şi. la cap. VI 
din Legea nr. 26/1976, nemodificate prin Legea nr. 12/ 
1994, se majorează de 50 de ori. 7 *'

Art. 7. —- Săvârşirea de acte de c'omerţ intern, în 
mod nelegal, cu material lemnos, constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 
3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 500 000 la 2 000000 
iei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost 
săvârşită, nu constituie infracţiune.

Materialul lemnos comercializat nelegal se confiscă.
Art. 8. — Nomenclatorul şi cantităţile de cherestea, 

furnire şi celuloză care pot fi exportate se stabilesc de 
Guvern, în funcţie de asigurarea necesităţilor economiei.

Art. 9. — Se interzice exportul, peste cantităţile 
contingentate, al produselor prevăzute în anexa nr. 2. 
din prezenta lege.

Art. 10. — încălcarea prevederilor art. 8 şi 9 din 
prezenta lege constituie infracţiune şi se sancţionează 
cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de 
la 10 900 000 la 25 000 000 lei. -  ;

Materialul lemnos şi fibros care a făcut obiectul in
fracţiunii se confiscă.

Când confiscarea nu se poate efectua în natură, se 
va dispune confiscarea echivalentului valoric în valută, 
iar dacă aceasta nu se mai poate realiza, se va dispune 
obligarea la plată a echivalentului în lei al valutei, la 
cursul zilei de la data constatării faptei.

Art. 11. — Prevederile prezentei leg; se completează 
cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968, privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. cu excepţia art. 
25—27. ■

Art. 12. — Pe data intrării în vigoare a prezentei 
legi, art. 11 din Legea nr. 2/1987, art. 2 din Legea hr. 
13/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Anexa nr. 1 Produse lemnoase contingentate*
1. Cherestea de răşinoase, fag, esenţe mol şi. tari
2. Furnire
3. Celuloză
4. Palete simple, europaleţi. palete şi lăzi
* Interdicţia de contingentare nu se aplică în cazul 

în care marfa se exportă în cadrul unui contract de 
instalaţii complexele construcţii-montaj sau ca amba
laj pentru alte promise finite.

Anexa nr. 2 Produse lemnoase interzise la export
1. Buşteni, căpriori, lemn de mină, traverse de cale 

ferată, bile-manele
2. Lemn de foc şi pentru celuloză
3. Cherestea de stejar şi esenţele valoroase (nuc. pal

tin, cireş, ulm şi frasin)
4. Paleţi, europaleţi, box-paleţi, confecţionaţi din 

stejar.

M » «  m m  m mmm m mmm* m m  •.m m  mmmm •  mmm »  m m m * m m m rnm m  *  —”  »  “

-W ffl& A  DE PRIMĂVARĂ1 \
\ C m M M M m i C O P U T O A B S m T A l

•  MWĂ DC 1256, format A 4, zoom |  
,  -  156 % j
| Preţ : 3 600 000 lei, cest tonerf copieri 
*9 te. „ V
I •  MITA DC 1755, format A 3, zoom \ 
j 5 0 % -  200% !

Preţ: 5 300 000 lei, cost toner/copie: | 
| 8 lei. ,
I Preţurile sunt afectate de cursul va- * 
jlutar ! I
I Informaţii: TOPTECH.S.R.L., tel. { 
j 613871. (8184) |
î ***** . ■■■ 'i' ..";»1 ........-  :.» ..i“' I
|  ‘ SC. DEBUT S.R.L. SIBIU ,

■iv-;;' - - r . t
I VA OFERĂ „CAFEA EXCELENT» j

I cu 1 500 le i/100 gr. Preţul include TVA. j
I Prăjirea se face în faţa şi după gustul •
i clientului.

La cantilăti mari, preţ negociabil. 
Telefon 069/560076.

s.c. B.F.Bi STAMPROD S.R-l. J
I Deva Str. 1 Decembrie nr.27 Tel B13Ş10 . _ ,
1 «tamnllA in O A  rla nrâ Ii Executa:- ştampile in 24 de ore 
j inscripţionări pixuri si brichete |
|  reclame luminoase. *

Ii
I%•
\%
I■%
t
I
I? % - 
I
I: A
I
I• ■' 4
l■ h
l■ *
Iv 4
I
«l 4
\

I
S.C, QUASAR ELECTRO S.R.L.

TEL/FAX 611261 614983 - 
Execută:- orice tip de confecţii metalice 

. • prelucrări prin aşchiere 
- amenajări spaţii comerciale

S.C. ULPIA S A. DEVA I

Comercializează cu ridicata şi eu amănun- | 
tul următoarele produse : *

• firme luminoase ‘
7 * corpuri de iluminat casnic J

. •  lămpi şi faruri auto j
•  corpuri de iluminat fluorescente
•  corpuri de iluminat pentru medii spe- |

ciale (exploziv, coroziv, umed, praf) j
» aparataj electric ' 1
• semafoare; instalaţii pentru dirijarea j

traficului rutier x * J
• proiectoare şi spoturi I
• panouri de aflişaj electronic , J

v • sisteme de iluminat |
•  corpuri de iluminat exterior »
Relaţii la sediul societăţii, din str. 22 De- |

I cembrie, nr. 37, telefon/fax: 054 — 613575/ j 
*617929. (8»85) 1

1 : : ......mmm* . in mmk, -... . mm..mm \
j ' MINISTERUL FINANŢELOR î
: 'DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR \

PUBLICE ŞI CONTROLULUI \
FINANCIAR DE STAT 
HUNEDOARA — DEVA \

ANUNŢA

comat 
____mureş
lf»t: 065-132536; 121248,Fax: 065-162945

TÎRGU MUREŞ 
Str. depozitelor nr. 21-23

DiSTRitujrroii AiiTOKizAT Al SIDEX S.A. GaIati

Vă ofer ă difi sloc următoarele sortimente de tafci

/  tablă eubţire laminată la rece 
J tablă mijlocie şi groasă laminată la cald 
/  bandă laminată la rac*

3e asemenea vă oferă
y✓  alte produse metalurgice

✓  produce chimice
✓  hârtie şt cartoane
✓  scule şt unelte

- ✓  produse electrotehnice 
Solicităm agenţilor economici să ne transmită 
documentaţia cu necesarul de material, în vederea 
contractării pentru anul 1995. ___

COMAT MUREŞ S.A.
MEREU LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

S.C. MAG. ROM S.R.L. ORĂŞTIE

Bduî. Eroilor, 21 A 
Tel. 641860.

----------------ţ

I

— 30 sortimente dulciuri
— ţigări

rachiu alb 28 grade — 680 *|*
TVA

j—- vodcă 33 grade — 700 TVA 
■' v rom 33 grade — 700 TVA

— lichior căpşuni, chery : banane — 
825 4* TVA

— suc tip TUP 2 l‘— 1450 •> TVA
Zilnic 0,00— 17,00. (8413}

BANKCOOP S.A.
FILIALA HAŢEG [

Cu sediul în oraşul Haţeg, str. T. Vla- 
dimirescu, bloc Bucura 2.

ORGANIZEAZĂ

’ ■:

Toate organizaţiile obşteşti care în- | 
. tocmesc bilanţuri sunt obligate să le de- j 
I pună la Direcţia generală a finanţelor J 
j publice şi controlului financiar de stat j 
j până la 31 martie 1995.

Formularele de bilanţ se pot ridica j 
J de la magazia unităţii. ' -
I I
î Nedepunerea în termen se sancţio- j
|  nează conform Legii nr. 82/1991.

PENTRU VÂNZAREA URMĂTOARE
LOR BUNURI:

•  autoturism Dacia 1300, an de fabri
caţie 1983, cu număr de circulaţie 3-H0-* 
3622 ;

•  autoturism Dacia 1310 TX, an fa
bricaţie 1988, cu nr. circulaţie HD-01- 
DCW ;.

•  autoturism Dacia 1300, an de fa
bricaţie 1973, cu nr. de circulaţie 4-HD- 
5563 ;

•  autoturism Audi 80, an de fabri
caţie 1976, cu nr. circulaţie 4-HD-5805 ;

•  cuptor electric C.E.P. pentru fabri
cat pâine cu malaxor, două cuve a 250 li
tri şi cărucior cu set tăvi inox.

Licitaţia va avea loc în ziua de marţi 
28 martie 1995, ora 12, la sediul Barik+ 
coop S.A., Filiala Haţeg, str. T. Vladimi- 
rescu, bl. 2, Bucura.

Relaţii suplimentare la sediul BANK
COOP HAŢEG, tel. : 770030 şi 625667.

(200)
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VANZAHî- 
. CUMPĂRĂRI

« Vând apartament în 
construcţie, 3 camere, boxă 
şi garaj, zonă centrală. 
Informaţii la tel. 613296, 
întfe orele 18—20. (8263)

•  Cumpăr apartament 3-4 
camere — Brad, etaj I sau 
II; parchetat, zonă cen
trală (str. Republicii, Cuza 
Vodă, Libertăţii), exclus 
CX. Informaţii 651567 —
Brad. (607517)

Efy V Stylc ; 
Deva, str. G. Bariţiu, 
nr. 1 A, oferă en gros 
ţigări, cafea, dulciuri, 
detergenţi etc. BA 
CELE MAI MICI PRE
TURI Tel. 627493 seara.

(8256)

•  Vând urgent, convena
bil, apartament 3 camere. 
Simerin, tel. 660184. (8274)

•  Vând Aro 320, tel.
667228. ‘(8272),
3 « Vând motor Skoda 
100 S, stare perfectă, .cu
tie viteze nouă, radiator 
punte faţă nouă şi tot 
felul de piese pentru 
Skoda, tel. 626597. (8271)

•  Vând casă, grădină 45 
ari şi t -en arabil 65 ari, 
Pojoga. Informaţii Lasău 
— Sârbu Rubin. (8266)
' •  Vând apartament trei 
camere cu parchet, zonă 
centrală, tel. 616426. (8260)

« Vând Renault 19 din 
1994 şi Mercedes 207 i D, 
tel. 056/209827, (8259)
■ « Vând parchet fag us
cat, preţ 14 500, tel. 614279, 
după 18. (8255)

1 - •  Vând motor de tăiat 
lemne şi moară, bicicletă 
Pegas, butelie de aragaz 
încărcată, teracotă pentru 
sobă. Simeria, str, I. 
Creangă, nr. 64. (8254)

ş '' Vând apartament 4 
camere, Progresului, tpl. 
613137, după ora 20.* (8238)

•  Vând robot * metalic
electric pentru carmange
rie. combină muzicală cu 
CD Universum +  50 CD, 
preţ avantajos, tel. 629504, 
616907. (8229)

"j « Cumpăr talon Audi 
8#i Informaţii zilnic, tel. 
‘713886, între orele 8—22. '
> * (8233)
; •  Vând casă, grădină,
Sereca, Beriu. Informaţii 
Resedea Dorina, Bărăştii 
Haţegului. (8008)
■ « Vând apartament două 
camere, faianţat, parchet, 
râşchetat, instalaţii sani- 

.. tare noi. 6 500 000 lei. De- 
: va, - Dacia, - etaj 2. Tel. 

626326. . (8304)
■ •  Vând dozator Siemens,

nou, 4 capete, preţ 1650 
DM. Tel. 613662. (8305)
■ « Vând urgent aparta

ment Brad, strada Liber
tăţii, bloc 32, ap. 18. (5035)

•  Vând Dacia 1400, fa
bricată în 1992, 59 $00 km, 
şi remorcă. Preţ negocia-; 
bii. Informaţii tel. 650938 
sau magazin alimentar O- 
raşul Nou Brad; (5033)

•  Vând Dacia 1310, fa-'
bricaţie 1988. Haţeg,’770633, 
după ora 17. (6095)

« Vând'motor Dacia 
1300 şi SRL înmatriculat 

: decembrie 1994. Preţ a- . 
vantajos, tel. 612949, după 
ora 21. (7370).
•* Vând apartament 3 

; camere, zonă centrală, tel. 
£14379, după ora 15. (75814

•  Vând Dacia 1300 
break, fabricaţie '82, tel.

- 724143, seara. (7599)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, decoman-

" dat. telefon, antenă, parter, 
centrat, i sau schimb, cu 
Bucureşti, litoral, Severin, 
tel. 717621: 01/7253863.

(96436)
« Vând apartament 2 

camere, mobilate, . zona 
poştei. Tel. 711542, orele 
12—18. : ‘ (7598)
. ■ - Vând televizor color
Philips, videorecorder, tei. 
712926, orele 7—12. (7597)

•  Vând autocar NeOplan
modem. 1980, 45 locuri, 
impecabil, tip Jetleiner 216, 
preţ 3500 DM. Tel. 050 — 
723219. (8276)

•  Vând casă gaz, curte, 
grădină, str. Gh. Lazăr, 
nr. 14, Deva, tel. 611487.

(8278)

LICITAŢII
•  Regia Autonomă A-

pele Române, Filiala O- 
radea, organizează licita
ţie publică pentru imobi
lul din Brad, strada A. 
Iancu, nr. 37. Licitaţia va 
avea ioc în data de 10. 84. 
11195, ora 12,— la faţa 'lo
cului, Taxa de participare 
la. licitaţie este de 25 000 
lei. La înscrierea la licita
ţie se va achita, cu titlu 
de garanţie, o-sumă egală 
cu 10 la sută din preţul 
de strigare. Informaţii lâ 
tel. 059/142033, interior 
10, 651096. (5037)

« S.C. Agromec _ S.A. 
Geoagiu organizează lici
taţie publică pentru vân
zarea de mijloace fixe, ca
sate, în fiecare zi de mier
curi, ora 10, începând cu 
data de 5. 0.4. 1995. Infor
maţii necesare se pot lua 
zilnic, direct 'sau telefonie 
la 168 Geoagiu, de la se
diul societăţii. (8261)

« Regia Autonomă Mu
nicipală de Gospodărie Co
munală şi Locativă Hunei 
doara anunţă organizarea 
licitaţiei directe în ziua de 
10 aprilie 1995, ora 8, pen
tru închirierea următoare
lor spaţii comerciale: str. 
Bogdan Vodă, nr. 5 —
135,16 mp — cu profilul 
de activitate prestări ser
vicii sau depozit cu ridi
cata, str. Gh. Lazăr, nr.
4 — 119,43 mp — cu pro
filul de activitate comercir 
alizarea cu amănuntul de 
mărfuri agroalimentare. In 
caz de neadjudecare a spa
ţiilor, licitaţia se va repeta 
în fiecare zi de joi, ora 
8. Relaţii suplimentare pri
vind desfăşurarea licitaţiei 
se pot obţine la sediul 
R.A.M.G.C.L. Hunedoara,’ 
din bdul Republicii, nr. 5, 
tel. 711554 sau 712007.

' (CEC)

CONVOCĂRI
« Duminică, 26 martie,- 

ora 10, în sala - Primăriei 
Deva, sunt convocaţi pre
şedinţii asociaţiilor de lo
catari, pentru constituirea 
Uniunii Asociaţiilor de Lo
catari, Filiala DeVa. (8277)

DIVERSE. . -
•  Snack Bar „Favorit", 

Chişcădaga, anunţă majo
rarea adaosului comercial 
până la 200 la sută, înce
pând cu 1 aprilie-1995* v 

■ (607520)
«- Doamna Vatavu E- 

lena aduce mii de mulţu
miri grupului de- chirurgi 
din Spitalul Simeria, pen
tru reuşita intervenţiei 
chirurgicale. • In mod spe
cial doctorului Rădoi Va- 
’sile, doctorului Durleşteâ- 
nu, doamnei' doctor Haţe- 
gan — anestezist şi între
gului personal al secţiei 
chirurgie. De asemenea, ' 
mulţumeşte şi domnului 
doctor radiolog Horea, 
pentru interesul depus în 
stabilirea diagnosticului. 
Mii de mulţumiri, (8267)

~ OFER TIT * 
DE SER VICII

•  S.C. ’ brutăria 
. Neamţ S.R.L. Deva, 

str. Mitiai Viteazul nr. 
’ 32, angajează instalatori 

cu specialitatea insta
laţii sanitare şi sudură 
autogenă? Informaţii lâ 
sediul societăţii sau 
la tel. 614647. (8284)

•  Societatea Comer
cială Misarăş S.C.M. —
S.N.C. Deva e- 
xecută _ lucrări de 
hidroizolaţii, ma
teriale import Italia, 
„Faro minerale", ga
ranţie 10 ani, preţuri 
negociabile,' i  tel. 
623678. (8268)

•  Armin Mayer Reisen 
transportă . persqane în 
Germania, cu autocare 
confortabile'— viza de 
tranzit Austria GRATIS. 
Tel. 614338. (8294)

PIERDERI
i •  Pierdut număr matri
col _779, gardian public, 
detaşamentul Orăştie. 11 
declar nul. (7369)
• « Pierdut carn'et şomaj, 
pe numele Lucaei Adrian. 
II declar -nul: (7596)

: COMEMORĂRI
•  Ani de lacrimi curg 

nesecat după adoraţii mei 
fii .

ing. GlGl KÂRPINECZ,
soţ şi tată devotat şi

ADRIAN (TUKI) 
KARPINECZ

stins atât de timpuriu din 
viaţă, ca şi dupâ soţul meu 

■ iubit '

m ^U celui care a ,fost un 
.bun Rrieten • * - -

Dr, TITI PIENAR 
şî este alături de familia 
îndurerată la greaua pier
dere suferită. (8283)

• •  Colectivul S.G. LU-KA 
FARM S.N.G. Hunedoara, 
aduce un ultim omagiu 
celui care a fost 
Drl PIENAR TITI LIVIU 
şi transmite sincere con
doleanţe familiei îndoliate. 
’ - (8283)

ELENA DORODICS
născută Bccsuk 

Toată viaţa mea vă voi 
regreta şi nu vă voi uita. 
Maria Karpinecz.

D E C E S E

GUEORGHE
KARPINECZ

precum şi după nepoata 
noastră scumpă

« Familia îndoliată 
anunţă trecerea în 
nefiinţă a celui ce a 

.fost iubitul nostru soţ, 
tată si bunic

Dr. TITI LIVIU 
PIENAR

Corpul neînsufleţit se 
află depus la sala 
festivă a Spitalului 
judeţean Deva. Slujba 
de pomenire va avea 
loc joi, 23 martie, ora 
11, la sala festivă, iar 
înmormântarea la ora 
14,00, la Cimitirul Or
todox Vinţu de Jos.

« O moarte neaştep
tată l-a răpit dintre 
cei dragi pe.cel care 
a fost un medic apre
ciat si un om deosebit

Dr. PIENAR TITI 
LIVIU

Sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate. Pios 
omagiu celui dispărut. 
Familia Roman.

« Locatarii scării A, 
bl. 20, întristaţi de 
moartea fulgerătoare 
a celui care a fost un 
minunat vecin 

Dr. PIENAR TITI 
. LIVIU e 

transmit sincere ' con-* 
doleanţe familiei în
durerate. ’ . (8279)

« Medicii din secţia ’ 
interne â Spitalului 
Judeţean Deva îşi ex
primă profunda durere 
faţă de dispariţia ne
aşteptată a colegului

Dr. PIENAR TITI 
LIVIU

şi., sunt alături de fa- i 
milia îndoliată: j8292)

# Regretăm dispari
ţia fulgerătoare a bu
hului nostru croieg' şi 5 
prieten , „<....

Dr. PIENAR MTI 
LlVllJ

Transmitem întreagă 
compasiune familiei 
îndoliate. Colectivul 
de conducere al. Spi
talului Judeţean De
va. i (8293)

« Personalul cabi- 
. netului medical al 
Inspectoratului Ju
deţean de" Poliţie Hu
nedoara — Deva a- 
duce un ultim pios 
omagiu fostului "cola
borator . . .

Dr. PIENAR TITI 
LIVIU

exprimând sincere con
doleanţe. şi. toată com
pasiunea pentru fa
milia atât de greu în- - 
cercată. ' ;

«. Vom păstra ne- 
ştearsă amintire celui 
care a fost medicul 
unităţii noastre,

Dr. PIENAR TITI 
LIVIU

stins prematur din 
viaţă. Mângâiere creş
tinească celor rămaşi, 

ţ Cadrele militare şi ci
vile din Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara — Deva.

« Salariaţii Spita
lului CFR Simeria a- 
nunţă cu adâncă du
rere dispariţia fulge
rătoare a celui care a 
fost ' ; "

Dr. DELAPETA 
TIBERIU

om de aleasă omenie 
şi probitate profesio
nală şi transmit ■ pe 
această cale sincere 
condoleanţe tuturor 
celor apropiaţi, (8280)

« Salariaţii S.G, 
REVA S.A. Simeria 
aduc un ultim omagiu, 
cehii care a fost 

Dr. DELAPETA 
TIBERIU,

medicul unităţii. (8281)

I» ad&ncă durere 
în suflet, soţia* fiul, 
nora şl nepotul aminţă 
încetarea ? din viaţă a- 
celui care a fost

NICOLAE IGREŢ 
la vâreta de 71 de ani. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace! în
mormântarea' va avea 
loc vineri, 24 martie 
1995, în . Brad, str. 
Ardealului, nr. 3.

(8302)

« Familia îndurerată 
ânţiftţă; trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost un minunat soţ, 
tată, socru, bunic, prie
ten şi sprijin

NICOLAE IGRET 
Funeraliile vor avea 
loc vineri, 24 martie 
1995; ora 14, la Cimi
tirul Ortodox din Brad.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace!

(606038)

•  Soţul Vasile, fiica 
Tatiana şi rudele a- 
nunţă încetarea din 
viaţă, după o lungă 
suferinţă, a dragei lor 

LEONTINA
/■MUNTEAN 

înhumarea astăzi, 23 
martie 1995, ora 13, la 
Cimitirul Bejari. (8306)

« Familia şi rudele 
mulţumesc celor care 
au ajutat şi au condus 
pe.ultimul drum pe 
aceea care a fost 

STAN MARIA 
din Brad, în vârstă 
de 82 ani. Dumnezeu 
s-o odihnească b» pace!

' (5034)

S.N.C.F.R. — REGIONALA TIMIŞOARA 
SECŢIA L 5 DEV A 

ANUNŢĂ"
Pentru lucrări la linie se închide pasajul 

la nivel cu calea ferată din halta Geoagiu de 
pe DJ 705, în data de 24. 03. 1995, între orele 
8*00—17,00.

t Accesul peste linia CF şe va putea face 
■prin Simeria sau peste pasajul la nivel din O- 
răştie, partea dinspre Aurel Vlaicu.________

« Familia Dr. Lazăr 
Mircea aduce un ultim o-

BANC POST S.A., FILIALA 
HUNEDOARA

SCOATE LA LICITAŢIE PUBLICĂ 
URMĂTOARELE IMOBILE :

— Apart. (4 camere) — str. Indepen
denţei, nr. 1, bl. 33, ap. 17. - :

— Apart. (4 camere) — str. Avram 
Iancu, nr. 16, ap. 33.t

— Apart. (3 camere) — str. Lumina
torului, nr. 3, ap. 35.

— Apart. (3 camere) — str. Tranda
firilor, nr. 27, bh 30, ap. 58.

— Apart. (2 camere) — str. Ştrandu
lui, nr. 3, bl. N 1, ap. 13.

— Apart. (2 camere) — str. Tranda- i 
firilor, nr. 15, ap. 19.

— Apart. (2 camere) — str. Traian 
Vuia, nr. 3, ap. 26.

■— Apart. (2 camere) — bdul Dacia, 
nr. 8, bl. CI, ap. 109.

— Apart. (2 camere) — Teliucul In
ferior, str. Zorilor, n r .15, ap. 4.

— Casă cu anexe —■ str. Dr. Marinescu, 
nr. 24. f

Licitaţia va avea ioc" în data de 28 
martie 1995, ora 10,' la sediul Judecătoriei 
municipiului Hunedoara, biroul executo
rului judecătoresc, informaţii suplimen
tare la sediul băncii dini Hunedoara, str, 
22 Decembrie. nr. 7, telefon 717345. , f

i
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