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Convorbire cu dl ing. TEODOT BATCA, 
director al Agenţiei de Protecţia Mediului 

D e v a

— Dle director, cum e- 
Yftaează activitatea de 
alptocţie a mediului în

; jmfcţul Hunedoara ?
v Agenţia noastră de 

protecţie a mediului are 
Hţ vedere, în mod prio
ritar; alinierea' la regie* 
njentăriie m vigoăre, res
pectarea normelor şi stan. 
dsfdelor internaţionale; 

' căutând să asigurăm o 
supraveghere atentă a e- 
vWwţiei factorilor de me
dia în aer, ape, sol şi 
Vegetaţie. Supravegherea,

* analizele şi măsurile pe 
c a |i  le efectuează spe- 
CtoiiŞtii noştri pe întreg 
teritoriul judeţului. Hune
doara se efectuează cu 
aparatură modernă, toate 
datele obţinute se monito
rizează şi se introduc pen- 
tril prelucrare pe calcula- 
tdr, Încât putem interve.

. n i In cunoştinţă de 
■ cauză.

— .Ce spun datele ob
ţinute în urma investigâ-

> m m  şi d constatărilor 
SpIrilaUştiior dvs. ?

— ,în  anul trecut şi în 
timpul scurs din acest ah, 
poluarea mediului se men
ţine încă ridicată în une
le zone puternic indus
trializate. în" alte locuri 
se constată o ameliorare 
I a ; concentraţiile medii de 
pdneri. Concret, fără şâ 
racurg la cifre, pot să 
sgbn cititorilor ziarului 
„Suvântul liber" că valo
rile cele mai ridicate^ lă 

, pulberi sedimentabile se 
menţin th 'zonă Hunedoa
ra  — Teliuc şl Ghişeădagâ, 
ttieâe, în unele perioade, 
se depăşesc de 3—4 ori 
wăhrile normale. O ame- 
Iforarc a calităţii aeru
lui Înregistrăm la pulberi 
Sd suspensie la Hunedoa- 
« ţ  Gălan, Mintia şi Vul
can, Petroşani, zone în 
care, valorile s-au situat

sub concentraţiile, maxi
me admise. Doresc să 
subliniez că îrt ceea ce 
priveşte calitatea apelor 
de suprafaţă, consemnăm 
îmbunătăţirea situaţiei pe 
râurile Crişul Alb şi Jiu] 
de Vest. t

— Căror factori se da
torează reducerea poluă
rii aerului în «mele ş .  
minţite mai sus, şi calita
tea unor ape curgătoare?

— în primul rând, efec
tuarea unor lucrări de 
investiţii, cum au fost 
modernizarea electroflitre
lor la grupurile energeti
ce 1-6 Mintia, noua teh
nologie de turnare conti
nuă â oţelului la „Side
rurgica" Hunedoara ş i,p i
tele. S-a făcut simţită şi 
eficacitatea acţiunilor de 
control ce se întreprind 
sistematic de specialiştii

noştri, determinându-i p* 
agenţii economici să în. 

v treţină şi să exploateze 
instalaţiile de protecţie a 
mediului, cât mai aproa
pe de parametrii pro
iectaţi şi, nu • în ultimul 
rând, să se respecte ri
guros prevederile legale 
cu privire lp protecţia me
diului înconjurător.

— Prevedeţi o sporirea 
eficienţei activităţii de 
protecţie a mediului în 
acest a n ? ; ■■ v

— Categoric, da. Pe lân
gă finalizarea altor lu
crări de investiţii şi per
fecţionarea unor tehnolo. 
gii în energetică şi me
talurgie, Agenţia noastră, 
alţi factori au in vedere 
adoptarea politicilor de 
mediu armonizate ou * pro
gramele de dezvoltare e- 
ccaiomieo.sociale, cu eva
luarea impactului asupra 
mediului în faza iniţială

Convorbire consemnată de 
SABIN CERBU

(Continuare tn pag. a 2-a}
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e Cuv. Ioan Scărarul; 

Sf. Prooroc Ioad; SL
Eyula;

e'Onomastică: Felicia; 
e  1946. Înfiinţarea Ope. 

rei de Stat din Timi
şoara

e S-a născut, în 1844, 
poetul francez PAUL 
VERLAtNE (m. 1896); 

e Soarele răsare la ora 
6,02 şi apune la 18,40

I JOI, 30 MARTIE,
|  vremea va continuă I 
I să fie reţe. Cerul va. 
' f i  mai mult nores

J t
tas

mai .ales ta sudul H

vor cădea precipitaţii 
mixte, pe arii extinse, jl

t  estul ţării. In  aceleaşi .  
J regiuni vântul se va |  
|  intensifica. Temperata- ‘ 
» rile asemănătoare CU |  
I Cele din ziua prece- > 
’ dentă: minimele între |  
|  -4 şi 4 grade C, iar ma- ,  
J ximelc între 2—-12 gra. |

După cum afirmam in
tr-unui din comentariile 
de săptămâna trecută, 
nici nu s-au stins bine 
ecourile Conferinţei Pac
tului de Stabilitate în 
Europa, de la Paris, că 
domnul Gyula Horn. pre
mierul Ungariei, s-a şi 
pornit să arate, cu dege
tul spr^. România, care, 
chipurile, nu a acceptat 
standardele europene cu 
privire la naţionalităţi, 
motiv pentru care n-a 
putut fi semnat Tratatul 
de bună vecinătate din
tre Ungaria şi România. 
Dl Horn, deşi ta iniţiat 
Declaraţia comună româ
no—ungară de la Paris,

mic. Dacă am dori să] 
schimbăm frontierele n u 1 
am găsi pici .un parte-1 
ner, nici un sprijin. Mai ] 
bine să nu mai vorbim ' 
despre asta". Şi noi,« 
care credeam că pro- [ 
blema frontierelor este ' 
rezolvată r Acum credul 
că începem . să desluşim 
mai bine şi mai chir ce ] 
se ascunde sub zâmbe- i 
tul enigmatic al dlui 
Horn. Eşte durerea sfâ-J 
şietoare că nu mal gă
seşte în Europa o Ger
manie hitieristă şi o Ita- ; 
lie fascistă, care să-i în
ţeleagă visul absurd şi i 
să-l ajute în schimbarea 
frontierelor prin „dikta.

COMENTARII
în care se arăta că ne. 
gocierile vor continua, 
nu s-a putut abţine să 
riu-şi dea arama pe faţă 
şi să declare în( ca
drul unui interviu ' acor
dat ziarului francez „Li
beration" c ă : „Tratatul 
cu România nu a fost 
semnat datorită, îndeo
sebi, situaţiei interne din 
această ţară: forţe -na
ţionaliste, foarte dure, 
din Parlament şi din 
Guvern, refuză nu numai 
Recomandarea 1201, dar 
chiar folosirea limbii ma
terne în administraţie şi 
justiţie, ceea ce repre-

te“, aşa cum s-a întâm
plat pe timpul faimosu
lui Horthy.

Tot, de aceea, schimbul 
de replici tăioase, care 
s-a iscat între Slovacia şi 
Ungaria în urma înche
ierii Tratatului de bună 
vecinătate, în privinţa 
interpretărif Recoman
dării 1201 a Consiliului 
Europei, îl face pe dl 
Horn să declare, nu fără 
să zâmbească, faptul că 
tratatul semnat prevede 
posibilitatea ca minori
tatea maghiară să ’dispu. 
nă de administraţie auto
nomă pe bază etnică.

zintă dreptul tuturor mi- Scurt şi cuprinzător I 
norităţilor după norme- Nu putem încheia acest 
le europene". Cât * ne- comentariu fără 3ă po- 
adevăr cuprind aceste menim declaraţia minis* 
cuvinte şi cât venin im- trului român de externe^ 
proască ele este clar pen- dl Meleşcanu, făcută A-
tru orice om de hună 
credinţă. Numai dl Horn 
nu iroseşte când afirmă 
astfel de enormităţi.

Dar de la dl Horn, o- 
bişnuit să-şi calce pro- faptul pozitiv că 
priile declaraţii, nu tre- zentanţii tuturor

genţiei France Presse, că 
„Noi nu vrem un tratai 
pare să poată fi interpri 
tat de o manieră con
fuză". Şi mai menţionăm 

repre- 
parti

buie să ne aşteptăm la delor parlamentare (cu 
mai mult. Dumnealui excepţia tTDMR) spriU- 
Visează, încă nostalgic la nă aceâstă poziţie a CM- ! 
Ungaria Mare, conside- veiHului român. Este 
rând că tratatele-de pace pentru prima daţă eând 

•ide la Trianon (1926) şi puterea şi opoziţia fac] 
Paris (1947), încheiate front comun într*o pro 
după primul şi al doilea 'blemă vitală a politicii 
război mondial, , „sunt externe româneşti. Să 
profund injuste". Iată ce fie intr-un ceas bun! 
declară dl Horn aceluiaşi . Gât priveşte tratatul 
ziar francez „Liberation" de bună vecinătate cu 
în interviul de care am Ungaria avem tot timpul 
am intit: „Aceste trata- să-l negociem şi să.l 
te sunt profund injuste, semnăm. Să-l lăsăm pe 
Dar, la începutul mile. di Horn să se grăbească., 
niului al III-lea nu / se
mai poate schijhbâ ni- GII. PA VEL

WftAVVftftftWuvywwwwwvvwvvwvwywvvvvvwvvv!

O  Atenţie femei, deseori flacăra dra

gostei se aprinde... Ia bucătărie.

Automobilele „Cielo", de 
fabricaţie sud-cereeană (cc 
urmează să fie asimilate 
în producţie la Craiova), au 
stârnit interesul unanim al
publicului. Dacă vă ţin 
buzunarele...

•WMAWAVJWyWWVWWVWVWVŞ-AVyWrtWW'iWi'
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1 dolar SUA 
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

1(M) lire italiene

— 1845 lei 
—• 1318 lei
— 2068 lei
— 2958 lei 
—* 1593 Iei
— 374 lei
— 109 lei

•  Simpozion. Joi, 30 
martie 1995, de la ora 

-11; In sala festivă a 
Primăriei Deva, are loc 
simpozionul „Contribuţia 
ţpi Francisc Hossu-Longin 
în activitatea de eman
cipare socială, culturală 
şi naţională a românilor 
transilvăneni". Organi. 
zatorii simpozionului sunt 
Inspectoratul pentru Cul
tură, Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Deva, 
Primăria Deva, Gasina 
Română Deva, Despărţă

mântul Deva al ASTREi 
şi Asociaţia judeţeană a 
veteranilor - de război. _ 
(V. R.).

•  Bani pentru ugricul, 
tură. In ultima vreme, 
plafonul creditelor având 
ca destinaţie agricultura, 
care se derulează "'prin 
Sucursala Băncii Agrico
le din judeţul nostru, a 
fost majorat la peste 
1 miliard lei, recalcu
larea dobânzii urmând să 
fie făcută după apari
ţia hotărârii de guvern. 
<N. T.).

•  Analiză bilanţ. La
Deva a avut loc analiza 
bilanţ asupra acţivită-

ţii desfăşurate de apa
ratul Direcţiei Generale 
a Finanţelor Publice şi 
Controlului Financiar de 
Stat Hunedoara — Deva" 
în anul 1994. La ana
liză a participat şi dl 
Georgel Răican, prefec
tul judeţului. Vom re. 
verii cu un articol pe 
marginea acestei mani
festări- (Tr. B.j.

•  MISS DEVA ’95. In
organizarea Direcţiei ju 
deţene pentru tineret şi 
sport şi Organizaţiei pen
tru tineret „Phoenix", la 
Sala Sporturilor din De
va s-a desfăşurat con. 
cursul „Miss Deva ’95“.

Iată câştigătoarele pri
melor trei locuri: - Locul 
I — Claudia Diana Zoica, 
25 de a n i ; locul al II- 
lea — Karina Demeş, 25 
de ani"; iar locul al III- 
lea — Carmen Ilaza, 17 
ani.* (V. N.).

•  Atelier de reparaţii. 
Urmărind folosirea efi
cientă a spaţiilor şi va
lorificarea"' posibilităţilor 
de a obţine venituri bă
neşti suplimentare, la 
sediul Fermei nr. 6 din 
Romos a S.C Agrosim 
din Simeria funcţionează 
un atelier de reparaţii 
auto, unde se fac pres
taţii, .inclusiv pentru 
particulari. (N. TÎ>.
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a proiectelor şi programe
lor, popularizarea mai 
cuprinzătoare a normelor 
de conduită privind o- 
crotirea naturii şi a re
surselor naturale, urmă
rirea atentă a respectării 
obligaţiilor ce le revin 
agenţilor economici şi ce
tăţenilor privind protecţia 
calităţii apelor, solurilor şi 
aerului, a parcurilor şi re
zervaţiilor naturale, a altor 
zone protejate şi a monu-
;  ’-V W V W W V V A W W W W A V

mentelor naturii, precum 
ş! a  tuturor zonelor na
turale . de interes econo
mic, peisagistic, de tu 
rism, agrement Şi terapeu
tic, Vreau să precizez că 
vom fi tot timpul pe te 
ren pentru efectuarea de 
analize şi măsurători, ur
mărind neîntrerupt cali
tatea factorilor de mediu, 
stabilirea cauzelor şi lua
rea promptă a măsurilor 
ce se impun pentru pro
tecţia mediului.

U n ire a  l ib e r a l i lo r  — o 
p ro b le m ă  d e  a c tu a l i ta te

In municipiul Deva â 
avut loc duminică şedin. 
ţa Biroului executiv al 
Filialei judeţene a Parti
dului Naţional Liberal. 
Tema dezbătută a fost cea 
a  căilor şi metodelor penr 
tru realizarea .unui impe
rativ de o deosebită ac
tualitate — realizarea u- 
nirii tuturâr liberalilor din 
România. In prezent, e- 
xistă şapte formaţiuni po
litice ce-şi zic liberale. Or, 
ideile liberale au mulţi 
adepţi In rândul popu
laţiei, dar electoratul este 
derutat de. existenţa a- 
cestor foarte diferite — 
unele minuscule — parti
de. In şedinţă s-a subli
niat cu tărie că Partidul 
Naţional Liberal trebuie să 
devină o forţă politică ho
tărâtoare in România, să 
se constituie într-o o- 
poziţie _ puternică la ac
tuala putere: Vorbitorii 
au ridicat şi alte pro
bleme interesante, pe care 
le notăm pentru ineditul 
lor..

„Dl Dinu Patriciu — 
deşi de meserie arhitect 
— este un mare demolator 
de partide"; „Drept can
didat al Convenţiei Demo
cratice la preşedinţia ţării 
era potrivit un inginer 
din Ardeal, in vârstă a-

propiată de 40 de ani"; 
„P.N.L. este făuritor do 
ţară şi trebuie să-şi re
câştige această denumire”; 
„Românul nu este neşco- 
lit, dar încă nu p risp e  
politica"; „Partidul dlui 
Nicolae Cerveni — ; toi 
liberal *- încape într-un 
microbuz” ; „Viitoarea cam
panie electorală va fi foar
te dură întrucât P.D.S.R. 
a  pus mâna pe toate struc
turile statului"; „Electo
ratul gândeşte doar in 
două ctitori — alb şi ne
gru, alte nuanţe politice 
nu poate Încă distinge": 
„Dl Câmpeanu este un 
diversionist şi la baza 
activităţii sale stau una 
din cele trei cauze, sau 
toate laolaltă: este pus 
de rinova, ere datorii 
către cineva, ori e tem
bel"; „In alegerile loca
le vor ieşi învingători nu 
partidele, ci oamenii» şa.

Dl Radu Boroianu, vice
preşedinte al Partidului 
Naţional Liberal, a sub
liniat că este posibilă o 
unificare liberală după a- 
legerile locale. In 12 mâi 
se preconizează un con
gres In cadrai căruia se 
va Încerca unirea celor 
două partide liberale, ce 
fac parte din C.D.R. — 
PJN.L. şi P.N.L.C.D.

CONCURSUL 
DIN 2 APRILIE 

1 9 9 5
L Cremonese (15) — Lazio (5) x -2

Aflaţi în cursă pentru un loc în Cupa UEFA, 
oaspeţii vor încerca să-şi apropie victoria în faţa 
unei echipe preocupată sfi scape din „plasa” retro
gradării. " '
2. Florentina (6) — Brescia (18) 1

Nu ne vine să credem că brescienii ar putea 
produce o surpriză de proporţii, fie numai un egal.
3. Foggia (16) — Padova (14) 1 x

Cele două formaţii au  acelaşi ţel. părăsirea ba
curilor periculoase. Cum gazdele n-au prea strălu
cit, nici acasă, s-ar putea să (şi) împartă punctele cu

■ oaspeţii.:
4. Genoa (13) — Bari (12) 1

Maselli rechemat ia ..cârmă” vrea să dovedească 
că a meritat „osteneala” şi încrederea clubului ge- 
novez. ■’ -
5. Como (19) — Pescara (15) X x  

Alte două contracandidate la retrogradare din
seria B se vor înfrunta pentru supravieţuire. Se 
poate merge şi cu 1 solist, dar nu strică prevede
rea şi a unui egal.
6. Napoli (11) — Sampdoria (7) 1 x

Un meci cu rezultat greu previzibil şi deci s-ar

înclinăm totuşi spre gazde, sau o

x '2'
dar măi

cuveni'o triplă, 
remiză.
7. Beggteaa (17) — Inter (0)

Inter nu va pleca fără măcar un punct,
sigur eu toate trei.
8. Venezia (12) —- Vicenza (4) I  x

Sunt două formaţii in revenire, echipa gazdă a 
prins gustul victoriei, dar nici formaţia lui Guidelin 
n-a cunoscut decât o dată înfrângerea în ultimele 8 
etape. , • ■ -v --'M'
6. Torhie (10) —• Cagliari (9) jt

jvjcând în faţa propriilor suporteri, „ll Toro' 
vrea să demonstrate bă n.au fost simple întâm 
piări ultimele două rezultate obţinute In deplasare.
10. Ascoll (18) —> Salemitana (3) x

Din nou schimbare de antrenor la Ascoli, ce ar
putea profita de nesiguranţa oaspeţilor manifestată 
în ultimele două jocuri.
11. Cosenza (19) — Ascoli (6) 1 x

Gazdele au forţă de joc, o spun şi ultimele 
cinci victorii, finsă şi oaspeţii sunt imprevizibili. *>
12. F. Andria (13) — Piacenza {*) 2

Liderul autoritar-al seriei Ş, Piacenza, joacă eu
plăcere, eficient şi fără un egal nu poate pleca, dar 
mai sigur că ia toate punctele. 4
13. Verona (8) — Udinese (2) x

Deşi am fi înclinaţi să mergem şi pe „mâna”
gazdelor, e greu de crezut că oaspeţii pot fi învinşi.

• i

INFORMAŢII. 

DOTE • OPINII
REPARAŢII

A depăşit fa za de pro
iectare o nouă etapă da 
reparaţii capitale ale re
ţetelor de distribuţie -Â 
energiei termice In Căian. 
Este vorba de cele care 
aduc căldura la blocurile 
de pe străzile Indepen. 
denţei, Florilor, Unirii şi 
cele de pe o parte a  
străzii Bradului Valoa
rea lucrărilor este r de 2 
miliardă lei şi se va 'ev  
şalona pe trei ani, In a- 
cest an fiind incluse in - 
grafic lucrări de 650 mi
lioane' iei. (i. c.).

LA UŞA PRIMĂRIEI
Din satul Vadu, dl Ni

colae Cioara, om bătrân, 
pensionar, aştepta la uşa 
primăriei din Sîntămăria- 
Orlea. Mai aştepta dna 
Florica Neiconi, mulţi 
alţi săteni, l-am Între
bat ce necazuri i-aţj *- 
dus la primărie. „Neca
zul cu pământul — ne-au 
spus. Avem dreptul la 
mai mult, dar comisia 
comunală care se ocupă 
de împărţirea pământu
lui nu face dreptate”. 
Oare comisia ce spune? 
(GH. t  N.).

ALEGERE
Locuitorii din Băcia 

şi-au ales ciobanul care 
le va păstori mioarele 
până la prima zăpadă 
din iama viitoare, ( a  
„concurs” a câştigat dl 
Ioan Condor, care s-a 
angajat să ie asigure pro
prietarilor de oi câte 8 
kg brânză de fiecare a- 
nimal în lactaţie, dat iti 
tu rm ă; şi are vreo 600 
de oi turma, (I. C.).

CONSILIERII
L A LUCRU ,

Primim de Ja  dl Au- 
rel Alic, primarei co
munei Topliţa: „La re
cente şedinţă de lucru 
consilierii au dezbătut 
problemele desfăşurării 
campaniei agricole de 
primăvară in toate sa
tele. La noi primăvara 
vine ceva mai târziu, 
dar gospodarii au dus 
gunoiul la holde, npdţi 
au ieşit la plug. la cu
răţat pomii, au scos pi- 
le la păţunat. Credeţi 
c i  vom avea recolte bu
ne". (Gh.I.N.)

w
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6,30 Seriale o Dese
ne animate; 10,05 Serial 
o Kojalţ; 1140 Frumos şi 
bogat (s); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (cs); 12,30
Duelul famiHUor (cs);
13.00 Magazinul amiezii; 
13,3o Springfield Story 
(s); 1445 Serial - a  Santa 
Barbara; 15,10 Pasiunea 
ei e crima; 16,00 llona 
Christen talkshow; 17,00 
Hans Meiser talkshow ;
18.00 Jeopardy (cs); 18,30
între noi (s); 19,00 Frumos 
şi bogat (s/r); 19,30 Ex
ploziv; 19,45 Ştiri o Me
teo •  Sport; 20,10 Ex
ploziv — magazin ; 20,40 
Vremuri bune şi rele ; 
21,15 Dr. Ştefan Frank 
(s): 22,15 Policlinica (s).

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
Show-ul iu) M. Costanzo; 
(r); 12,45' Forum (mag.);
14.00 TG 5 — Ştiri ; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,05 Complot io 
familie (show); 1640 A. 
genţia matrimonială (ma
gazin); 17,00 Desene a- 
nîmate: 18,00 Super-sa. 
muraiul (s); 18,30 D. a. ;
19.00 OK, preţui e corect
(cs); 20,00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ş tiri; 21,25 
Circulă zvonul (show) ; 
21,40 Film ; 23,45 Ştiri ; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3,30
Nu doar moda (r); 4,30 
Chioşcul de ziare; 5,30 
Target (reluare).

6,30 Brunch — TV 1 
(mag. TV); 1045 Serial. 
Vecinii; 10,45 Brunch — 
TV 2 (mag. TV); 13.00 
Serial. Loving; 13,25 Se
rial. Soarele Califor
n iei; 14,25 SeriaL Fal-

,con Crest; 1545 Numai 
iubire nu ! (sit. com.) ; 
1545 Time Trax (s.SF); 
1645 MacGyver (s. a .);
18.00 Să riscăm! (cs);
19.00 Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri, sport, .me
teo; 20,30 Roata norocu- 
Iui (ra); 21,15 Sectorul-
Iui Wolf (s.p.); 1,00 Soţia 
preotului (co. Italia, *70), 
cu Sophia Loren şi Mar
cele Mastroiânni; 245
MacGyver (serial — re
luare); 3,50 Time Trax 
(s. SF — reluare)

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 La zi în a- 
faceri ; 8,00 Oferta pieţei 
— buletin financiar; 9,30 
Magazinul ştirilor; 1140 
Roata banilor (rep.); 15,00 
în  miezul afacerilor (re
portaje); 16,00 Roata ba
nilor — piaţa america
nă; 1940 Baschet NCAA; 
20,00 Ştiri ITN; 2040 Via
ţa noastră, cu M. Jeffries; 
2140 Entertaînment SG 
Press; 2140 Magazinul 
ştirilor NBC; 23,00 Ştiri 
ITN; 23,30 Show-ni serii, 
cu Jay Leno; 0,30 Real 
Personal; 1,00 Balerin 
bursier; 140 Oferta pie
ţei; 140 Ştirile nopţii 
NBC; 2,00 Timp egal
(talkshow)

9,30 Călărie •  Cupa 
Mondială, fndio (r); 10,30 
Gimnastică artistică •  
Campionatele Internaţio
nale ale Franţei de la 
Paris (r); 12,00 Dansuri 
sportive •  Paris (r); 13,00 
Fotbal •  Selecţiuni din 
Preliminariile C.E. 1996 
(r); 15,00 Moto •  Ma
gazin Grand Prix ; 15,30 
Auto •  Magazin Grand 
P rix ; 16,00 Tenis â
Magazin ATP; 16,30 Ma. 
gazin olimpic; 18,00 Euro- 
fun-  •  Magazin distrac
tiv; 1940 Auto •  Super 
Stock-Car Racing de ' la 
Paris—Bercy (r); 20,30
Buletin de ştiri 1; 21,00 
Arte marţiale; 23,00 Fot. 
bal .• Euro '96 (selec- 
ţiuni);
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7,00 TVM •  Teta- 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Serial («) 
o Santa Barbara; 1045; 
Limbi străine; 1145 
Serial (r) o Aur şi 
noroi; 12,45 D a ta t  
animate; 14,00 Actua
lităţi; 1440 TVR Iaşi 
şi TVR Cluj-N.; «640? 
Divertisment ' inl sraa 
ţional; 16,40 Sub sem- 

' nul întrebării; 17,40 
Milenium o UtT zeOOf 
moral; 18,25 Desena 
animate; 1940 Medi
cina pentru toţii R R  
Serial o Fata şi băie
ţ i i ; 20,00 Actualităţi 
•  Meteo o Tete» port; 
20,45 Serial •  Om bo
gat, om sărac; 21.45 
Reflecţii rutiere; *246 
Studioul econoame; 
22,4o Cântece populare; 
2245 Simpozion; 25,4» 
Actualităţi; 0,00 Ser 
stal o Familia PaL 
liser (ep. 10).

7,00 La prima arftî 
945 Ora de m uzici}
10.00 Fantoma din 
Piaţa Roşie (do.); 1140 
Telejurnal WorMnet; 
1140 De—ne animate; 
8241 Noi frontime; 
1Ş&M Magazin ;.
13,45 Telejurnal C f li
15.00 lim bi străine ţffc 
lff.OO Desene animate;
16,30 Serial o Şl bo
gaţii plâng ; 1746
Ceaiul de la ora 5 •  
Invitat Stapi Rădtt* 
le scu : 1946 Em isln- 
ne în limba germani:
20.00 Convieţuiri; Z iM  
TVM o Mesager; *846 
Formula .3 {«); 2240 
Film â  Nunta (Pblp- 
nia, 1972); 23,50 Sta
dion; 0,30 Coca Cela 
Disco-Show.

9.00 Desene animate 
(r); 940 Serial e Tră- 
ieşte-ţl visul (r); M^6 
Serial (r) o  Vecinii;
11.20 Chestiunea zi
lei (r); 1240 Staruri 
pentru totdeauna (r);
18.00 Desene
te ; 1840 Film duca. 
mentar e Jocul cifre
lor ; 1940 Primul paai
20.00 Serial o Echipa 
de şoc - -  ep 16; 204» 
Doar o vorbă să-ţi mal 
spun...; 21,00 Tele
jurnal (emisiunea do 
ştiri a televiziunii 
TELE 7 abc din 29t 
03. 1995); 2140 Serita 
o Vegas — ep. 58;
22.20 Mitică; 2246 
Chestiunea zilei; 23,36 
Cartea de citire; *3^1 
Curia muzicală. .

9,00 Teletext; |64» 
Observator. Antena 1;
11.00 Focus o Ştiri 
din actualitatea lo
cală; 1145 Film ar
tistic o Porumbelul nu 
trebuie să zboare;
13.00 Teletext: 17,06
Observator, o Antena 
1 ;  1846 Apărarea
civilă o „Accidental 
nuclear**; 1840 
artistie •  Patsy; 
Teletext.

!
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Redacţia ziarului nostru a primit de curând de 
,1» Brad un material-pledoarie in favoarea atribuirii 

lui Brad a  statutului de municipiu, adresat gru- 
portamentar al PUN» din Parlamentul Roroâ- 
Materiabd este semnat de primarul etaşutai 

<« Ntooiae Moga, 9! de şapte consilieri — res
pectiv Viorel Vulturar, loan Faur. Liviu Minişan, 
Viorel Băda, Avram Gancea, Grigore Verdeş, Gheorghe 
BSnţu —, deşi, după cum se menţionează fn text, el a  fost 
adoptat în majoritate de către cei 19 consilieri, locali.

Argumentele prin care se susţine necesitatea de
venirii oraşului Brad municipiu sunt ample, solide, 
convingătoare, sperăm. Se au in vedete, între altele, 
câteva aniversări istorice în acest an: organizarea 
„Serbărilor Iancului", ia 17 septembrie, la Ţebea şi 
Brad, şi împlinirea a  B a d t ani de ia prima atesta
re documentari a  Bradului

Spaţial tipografic nu ne permite să redăm integral 
memoriul, dar vom spicui câteva pasaje mai impor
tante din fiecare capitol:

1. Veche vatră românească. Bradul este © 
re locuită din cele mai vechi timpuri, aici fiind' 
vedită exploatarea aurului cu peste 2000 de ani in 
urmă. Prima atestare documentară a  localităţii datea
ză de ta  începutul secolului al XV-Iea. Aici a  fost 
centrul luptelor pentru libertate şl emancipare na
ţională şl socială ia  timpul revoluţiilor de la 1784 şi 
18S& Pe «crete meleaguri s-au născut şi au luptat 
«reB moţilor, ai tuturor românilor: Horea, Cloşca fi 
Crifsn, Avram Ianeu^ şi tribunii săi ioan Buteanu şi

2. Primei liceu din Apuseni. Bradul este singura 
localitate din Munţii Apuseni unde a existat, până 
la  Marea Unire de la 1918, un liceu românesc — al 
cincilea din Transilvania la acea dată. Astăzi, el 
poartă numele de «Avram iancu" şi in 1994 a ani
versat 125 de ani de existenţă.

3. Samuri economice. In perimetrul Bradului
există 355 de agenţi economici, dintre care 12 eu ca
pitel de stat. Intre cei mai importanţi: Sucursala Mi
nieră Brad, Exploatarea Minieră Ţebea, Societatea 
Comercială „Atelierele Centrale" S.A., S.C. „Zaran- 
dul“ S.A., care desfăşoară activităţi de extracţie şi 
prelucrare a minereurilor neferoase, nemetalifere şi 
a  cărbunelui, de construcţii şi reparaţii utilaj minier, 
de producere confecţii textile, încălţăminte, umbre
le, de morărit şi panificaţie, de industrializare a cărnii 
şi a laptelui. ■ ■ ■ ' ,  -

4. Reţeaua şcolară cuprinde două licee, patru 
de ,8 ani, 19 şcoli de 4 ani, 12 grădiniţe.

5. Domeniul cultural este reprezentat de: Mu- 
1 Aurului (unicat în Europa), o casă de cultură, o

bibliotecă orăşenească, şase biblioteci şcolare, 19 bi
blioteci săteşti, două cinematografe. în foste tipogra
fie din Brad s-a tipărit pentru prima dată ta  ţara 
noastră opera renumitului scriitor francez ' fţndre 
Mariaux. In Brad apare publicaţia locală „Zarandul", 
iar anual se organizează „Zilele scriitorilor zărăn- 
deni". Din oraşul de pe Grişul Alb s-au impus o 
serie de scriitori, între care: Mircea Sântimbreanu, 
Marcel Petrişor, Mircea Vaida, Vlaicu Bârna, George 
Tiţncu, Ion Lungu, Ion Şerbi, Radu Selejan. In Brad 
a  fost construit, pentru prima dată in lume, un va- 
goaet cu roţi din lemn, mergând pe şine tot din 
lemn, fiind considerat cel mai vechi vehicul purtat 
pe şine. In prezent, îp Brad fiinţează O filială h Cen
trului de Inventică al Ministerului Cercetării şi Teh
nologiei.

6. Activitatea sportivă are o Îndelungă tradiţie 
ftt discipline precum: fotbalul („Mica" Brad a activat 
în anul'1934 în Divizia Naţională), boxul, aeromode- 
Hamut, alpinismul, turismul, vânătoarea şi pescuitul.

7. Potenţialul turistic este, de asemenea, bogat 
şi variat, la Brad intersectându-se importante reţele 
radere şi forestiere, înspre şi dinspre Deva, Alba 
Mita, Oradea, Cluj-Napoca.

8. Retiete. Moţii au fost dintptdeaina creştin-or- 
şi-au ridicat importante lăcaşuri de cult, u-

. devenite monumente istorice, datate din sec. al 
XlV-iea (bisericile din Crişan, Crişcîor. Ribiţa), iar 
biserica din Ţfebea, unde se află pantheonul istoriei 
naţionale a românilor, este cunoscută in toată ţara.

9. Sănătatea. Bradul dispune de un spital cu toa
te specialităţile, o policlinică, mai multe dispensare 
— Urijane şi de întreprindere —, un laborator de 
pheumoconioze, un sanator TBC de interes naţional.

10. Puterea judecătorească are aici la dispariţie 
instituţii no i: judecătoria, parchetul, notariatul, adă
postite într-o clădire impunătoare, recent renovată şi 
modernizată.

11. Armata. încă de la sfârşitul primului război 
mondial, la Brad a fost înfiinţată o lipita te militară 
te specialitatea „Vânători de munte", care a făcut 
acte de eroism te  luptele de apărare a gliei străbu
ne, ia r acum face onoare oştirii române.

în  încheiere; citânda-se aprecieri ale unor perso
nalităţi istorice şi politice, se spune : „Moţii au dat 
mult istoriei, dar în schimb au primit puţin". Sperăm 
ca măcar acum, în noua democraţie, moţii să fie răs- 
piătiţi eu ceea ce li se cuvine- ^

N.R. Frumos şi corect. încredere şi speranţă. 
Bine-ar fi să se-mpHneaseă. •

Dacă se vrea binele oraşului de c e  nu se 
fdoseşte cadrul legal existent?

t a  şedinţa din 21 mar
ile a  Consiliului local De
va a fost luată la  dezba- 

si Oraţia Regiei auto- 
de gospodărie comu- 
şt lorativâ care —  

fnteivit prevederilor Legii 
nr. f l ş  din 24 decembrie 
ISM — trebuie ca, până 
îa  31 teartie a.e., să fie 
reorganizată şi trecută în 
ţffyTfţţnoa Consiliului lo
cal. Reorganizarea urmă
reşte ea activităţile care 
«§  swnt specifice regiei să 
fie preluate de o societa
te «oreorctală care ulterior 
s t  Re supusă procesului 
de-privatizare. Potrivit a- 
căMri raţiuni, te locahtă- 
ţito c e  o populaţie mai 

de 30 009 de locai- 
regUte au fost trans- 

integral te socie
tăţi comerciale (cum este, 
spiv exemplu. Cazul Si- 
meriri).

Scopul Legii nr. 135 este 
de a reduce drastic nu
mărul regiilor autonome 
dp  tasteres local şi de a 
declanşa procesul de pri- 
vafizare la  . domeniile de 
interes public (servicii, co
m erţ pe c a v  regiile 
—r coriK iu Legii nr. 58 
— nu te pot privatiza.

înfeeaga dezbatere s-a 
constituit într-o înverşuna
tă  <ş» -bine regizată I) stră
danie de a  demonstra că

Legea privind unele mă
suri pentru organizarea 
regiilor autonome de inte
res local... «o se poate a- 
piica ia judeţul Hunedoa
ra, aduc&ndu-se ca 
t&bUe argumente faptul că 
S&GCL Deva dispune de 
o conductă de apă pota
bilă care traversează mai 
multe localităţi ale jude
ţului şi că distribuţia apei 
nu poate fi separată de 
activitatea de termofieare. 
S-a apelat la grafice, la 
comparaţii şl la... discre
te ameninţări, insinuându- 
se că orice încercare de 
.spargere" *a regiei 11 va 
costa scump pe amărâtul 
contribuabil, căci „preţuri
le vor creşte substanţial".

Invocându-se acest argu
ment emoţional, au fost 
eludate cu şiretenie litera 
şi spiritul legii, soluţia pe 
care ea o oferă intr-o astfel 
de situaţie specifică — şl 
anume că s»*b autoritatea 
Consiliului judeţean poate 
funcţiona o regie autono
m i având ca obiect de. ac
tivitate captarea, tratarea, 
transporul, acumularea şl

să fie restrâns exclusiv la 
transportul şl distribuţia 

«abile şt la terato- 
localitâţilor. Ode-4Xfî “ aX n, n
o societate comer- 

subordonatâ Consiliu-

In cazul judeţului 
teu, soluţia corectă a r fi 
fost următoarea : actuala 
Regie să rămână mai de
parte te  suberdinea Con
siliului. judeţean, dar do
meniul ei de activitate

ocolit
in mod intenţionat aceas- 
tă soluţie de bun simţ din- 
du-i înainte cu „conducta* 
şi cu imposibilitatea „ru
perii* ei, parcă admtaistra- 
-f*a locuinţelor ş i a  spa
ţiilor comerciale, curăţenia 
oraşului, prestările de ser
virii (construcţii, instalaţii 
etet n-ar putea funcţiona 
fără — de — acum cele- 
bra-conductă.

înverşunarea RAGCL de 
a nu  ceda nici una din 
activităţile sale poate fi 
înţeleasă dar nu şi justi
ficată. Rămânând mai de
parte în subordinea Con
siliului judeţean, salariile 
celor din conducere vor fi 
mai mari, Şl ■.-*-■ apoi ce 
se vor face dânşii dacă vor 
pierde enormele chirii în
casate lunar de pe spaţiile 
comerciale din centrul mu
nicipiului Deva care le per
mit să primească bani cu 

— — t fără nici un e* 
17 înmulţiţi numărul 

cu o
de

circa 400990 lei (te unele
unităţi s-a ajuhs Ia exor

bitanta chirie de peste 
23088, Iei pe m rtru pătrat 
şl lună) şi veţi vedea ce 
vacă bună de muls are 
£AQCL-ui .',4* de ee nu 
vrea s-o scape din mână.

N-am Înţeles Insă de ce 
acceptă © astfel de situa
ţie Consiliul judeţean şi 
— cu atât mai mult — Con
siliul tocai, care ar putea 
cheltui aceste uriaşe sume 
în folosul obştii. Tot tim
pul Primăria "Deva se plân
ge eă m  are bani, dar când 
i se oferă prilejui să „cap
teze" o sursă preţioasă de 
astfel de fondări, ea dă 
şansei cu piciorul.

Copleşiţi d e : savantele 
discursuri şi de gesturile 
cu largi implicaţii emoţio
nale, consilierii locali n-au 
făcut decât să se ralieze 

:telor de vedere ale 
şl Consiliului ju- 

votând in corpore 
pentru menţinerea statu
tului actual al regiei fără 
absolut nici o modificare 1 
Cu alte cuvinte ei au votat 
fără nici o strângere de ini
mă pentru neaplicarea şi ne- 
respeetârea prevederilor 
Legii nr. 135, asumându-şî, 
astfel, o gravă $  ruşinoa
să fi) responsabilitate.

Sperăm însă că, până la 
urmă, această sfidare a 
legii va fi stopată.

AL. BALGRADEAN

CONSTELATELE ZODIACALE ŞI DESTINUL

BERBECUL

Viaţă sportivă. O succesiune de situaţii străin*. 
, citoere nestabile, nicicând durabile; niciodată star# 
; de inacţiune. Viaţă frământată, incidente violente» 
1 Calităţile vor atrage prietenii sigure, dar şi invidte.

■ t a u r u l

Orientare către materialitate; veţi căuta un 
de rezistenţă, chiar bogăţia cg un zel şi cu o 
care pot compromite sănătatea. In clipele 
ale vieţii vor apărea prietena.

GEMENII
Viaţa va avea ceva strălucitor, dar fără 

materială, rare fi s-ar cuveni. Decepţii, insuceesa. 
Graţie aptitudinii variate, pot oferi „originalul" s u i 
toate formele. Trai plin de agitaţie, neastâmpăr; ni
ciodată repaus de la  leagăn până la mormânt.

-v;-- r a c u l
Agresiuni nemeritate, duşmani ta tot pasul, fără 

rost şi fără explicaţii. Existenţa este îndulcită de 
satisfacţiile care se nasc din împlinirea datoriei, di» 
generozitate^ gesturilor făcute pe parcursul vieţii.

-'v'VV;
Sunt sca-tiţi celui mai fericit destin; poate lipsii 

de substanţă, dar pite de strălucire şi relief, 
î primari in satol lor ori stăpânitori ai lumii. Ul.-  
■ nu va fi fără piedici, dar acestea vor fi învinse.

FECIOARA
Viaţa le este semănată de pericole şl de pierderi 

materiale; La un moment dat destinul devine mai 
bun şi existenţa se săvârşeşte în mai bine decât 1« 
început. ;

BALANŢA i
Sunt mai fericiţi pe plan social decât pe cel intim, 

familial- Există riscuri de neînţelegere şi de sfadă 
eu cei de aproape —• familie, fraţi, surori, copii, ne
poţi. Procese de familie în perspectivă, cu rezultate 
deplorabile. . * '

SCORPIONUL
Existenţă agitată, voiajuri numeroase şi la mari 

distanţe. Banii vin adesea de unde nu te aştepţi. 
Lovituri şi răni probabile în cursul Vieţii. O existen
ţă plină de lupte continue, dar care se prezintă in
teresantă. •'

SĂGETĂTORUL (SAU ARCAŞUL)
Temperamentul le ajută să învingă numeroasele 

greutăţi ale vieţii. Fiecare obstacol trecut va acorda 
o experienţă. Dificultăţile se micşorează o dată cu 
trecerea anilor, iar finalul existenţei se săvârşeşte 
pe laurii culeşi.

CAPRICORNUL
Frământări, cumpene, duşmănie şi invidie la toţ 

pasul. Soluţia este de a evolua pe un pîân inferioir 
meritelor pentru a nu fi hulit. Căderile îl ambiţio
nează spre crearea unoi nou drum. La cei sub sem
nul răului, ambiţia este orientată spre sadism, acte 
scelerate, anarhism. Şansa vine cu vârsta; viaţa intimă 
este plină de decepţii.

VA&SA*fB4Mnb
Viaţă lipsită de succese, decepţii Vor fi ajutaţi de 

prieteni şi Cerul le va hărăzi ori o fericire modestă, ori : 
un succes strălucit pe plan'social.

PEŞTII
Viaţă agitată, călătorii multe. Aleargă după doi » 

iepuri deodată, are două meserii, două gospodărit, 
două b ie ţi: una pe rare o ştie toată lumea şi alta pe 
rare o  ascunde cu grijă. Greutăţi mari, duşmani, 
prieteni perfizi, accidente. Totuşi, te  cele eter urmă, 
şansa providenţială fl salvează.

odSLM AFUVi
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„Quo vadis,

Gheaţa fund spartă, se
ria întâlnirilor dintre fa- 
nii emisiunii şi realizatori 
a  continuat CU; invitaţia la 
concursul fanilor mai 
multor posturi de radio. 
Acesta a avut loc fn iu
lie trecut la sala de con
certe a Radiodifuziunii, ur- 
mat de un spectacol sus
ţinut de formaţiile „Tftn- 
puri noi", „Colibri", şi

„Nimic nu dăinuie, 
totul se schimbă", afir
ma Heraclit. Schimba
rea e o constantă a vie
ţii. Zi de zi se schimbă 
câte ceva. „S-a schimbat 
lumea", spun bătrânii şi, 
în  adâncul sufletului 
nostru, ştim că au drep
tate. •

Schimbările sunt la fie
care nivel. Ele încep, da
că stăm să ne gândim, 
in momentul în care u- 
nul dintre noi are o do
rinţă. Dacă cu 30—40 de 
ani. în urmă, visul orică
rui om . de rând era să 
aibă o maşină pentru fa
milia sa, azi, omul de 
rând vrea un televizor 
color, un videocasetofon, 
iar in locul vechii IJă- 
cii, un modern. BMW.

CU pumai câţiva ani 
in urmă, un zid, aparent 
indestructibil, împărţea 
în două Berlinul; exista 
o Uniune Sovietică co-, 
munistă şl un război re
ce. Acum toate s-au 
schimbat: Berlinul xe ca
pitala Germaniei unifi

cate, iar fostele republici 
ale Uniunii Sovietice au

format Comunitatea Sta
telor Independente.

Unele schimbări au un 
efect profund şi de du
rată asupra vieţii a mi
lioane de oameni, chiar 
asupra populaţiei. între
gii lumi şi asupra gene
raţiilor viitoare. Crimi
nalitatea, violenţa, abu
zul de droguri, SIDA, po
luarea apei şi a aerului, 
despădurirea — sunt doar 
câteva din problemele ce 
afectează omenirea. Le 
vom putea pune capăt ?

Dacă in urmă cu 30 de 
ani, oamenilor nu le era 
teamă de semenii lor, a- 
cum acest lucru s-a 
schimbat. Azi, de multe 
ori ne este frică să ie
şim pe stradă cu o hai
nă sau o bijuterie fru
moasă. Trecători nevino
vaţi, mulţi copii sunt ră
niţi şi ucişi aproape zil
nic pentru astfel de cau- 
jse. Spărgătorii de auto
turisme, bandele de hoţi 
s-au înmulţit. Corupţia 
e în floare. Oamenii s-au 
schimbat. Se luptă unii 
împotriva altora. Calcă 
în picioare semeni de-ai 
lor. Să ne amintim doar

de fosta Iugoslavie. Din- 
tr-o ţară frumoasă, ce a 
ajuns ? Să privim spre 
Cecenda sau spre state

le Americii latine. Fraţii 
se ridică contra fraţilor ; 
copii se ridică asupra 
părinţilor... Unde am a- 
juns? Se apropie sfârşitul 
lumii 7 Oricum, semnele 
sunt evidenţe: dă la răz
boaiele între naţiuni ce 
odinioară erau apropiate/ 
la bolile ce marchează a- 
cest sfârşit’ de mileniu, la 
cutremurele şi furtunile 
des întâlnite în ultimii câ
ţiva ani, la cinstea şi in. 
tegritatea, calităţi cu mare 
valoare In trecut, acum 
aproape uitate... Toate ne 
arată că lumea s-a schim. 
bat.

Mai avem oare speranţe 
de a reinstaura o nouă 
„ordine mondială" ? Poate 
că da, poate că nu. Spe
ranţa, doar ea este cea ca. 
re ne mai rămâne. Nicio
dată însă nu vom şti ce se 
va întâmpla. De aceea, ne 
întrebăm m ereu: „Quo 
vadis. Domine ? "

MIHAELA GLIGOR 
Liceul „Avram'lăncii" — 

Brad

compun Fan Clubul sunt 
dintre cele mai diverse: mi
neri,' . profesori, laboranţi, 
militari, ’dar şi şomeri £ţc.

Liantul care leagă toată 
această diversitate de pro
fesii. Opinii şi preocupări, 
ii constituie pasiunea pen
tru muzică, dorinţa fireas
că de a cunoaşte şi lega 
prietenii cu oameni care ou 
acceptă extremismul, lipsa

dare a unor acţiuni de an 
vergură necesită, cum bine 
ştim cu toţii, bani. Or, din 
punct de vedere financiar, 
fiind O organizaţie la înce
put de drum, până când 
vom primi spri jin de la cei 
ce ar trebui să promoveze 
acţiunile tineretului şi şă : 
le încurajeze — ne bizuim 
pe propriile forţe şi posi
bilităţi.

Ce ştim despre 
FAN

grupul umoristic „Vacanţa 
mare*.

Cuvintele nu pot exprima 
uneori multitudinea de tră
iri, sentimente ce ne.au în
cercat, impresiile şi' amin
tirile deosebite cu care ne
am imbogăţit şi înfrumuse
ţat, fie şi numai pentru câ
teva clipe, existenţa.

Întâmplarea şi poate nu 
numai, face ca în compo
nenţa Fan Clubului, pre
zenţa tinerilor din judeţul 
Hunedoara să fie foarte 
consistentă. Aceasta nu nu
mai din punct de vedere 
numeric. Membrii acestuia 
sunt constituiţi în filiale 
locale la Deva, Petroşani, 
Hunedoara şi Călan şi au 
în rândurile lor, cum era 

'ş i de aşteptat, în marea 
lor majoritate elevi şi stu
denţi. Nu putem omite fap
tul că profesiile celor care

bunului simţ, şi cultivă a- 
cele calităţi ce trebuie să 
definească un om în ade
văratul sens ăl cuvântului. 
Pentru cei care doresc să 
ne cunoască cu adevărat, 
este important să ştie că 
acest Fan Club este o or
ganizaţie apolitică, neguver
namentală, nonprofiţ şi e- 
cologică. Toate acţiunile, 
promovate de acest orga
nism se realizează din ba
nii de cotizaţii, donaţii sau 
sponsorizări. Scopul acesto

ra nerezumându-se, cum s-ar 
crede la prima vedere, nu
mai la audiţia unei emi
siuni de radio, alcătuirea 
unui top sau a unor întâl
niri cu caracter de divertis
ment. Paleta acestora este 
foarte largă şi o vom abor
da cu un alt' prilej. Trebu
ie ştiut însă un singur lu. 
cru : posibilităţile de abor-

N.aş- putea Încheia aces
te rânduri fără să subliniez 
faptul că din partea unor 
oameni cu inima şi sufle
tul tineri, indiferent de ci
fra anilor trecuţi în buletin, 
am primit un sprijin deose
bit: Nu putem decât să le 
mulţumim celor de la Geoa- 
giu Băi care ne-au-şăauluit 
în  două rânduri, orr-eeloir 
de la Polidava Deva,-, carie 
ne-au sprijinit în tipărirea 
legitimaţiilor. Iii inimă 
noastră vor rămâne cu un 
gând bun şi recunoştinţă.

IONEL GRAMâ,
;■ Deva -

Majoritatea copiilor a- 
bandonaţi ajung la orfe
linate. Da, dar care sunt 
şansele lor? Care ar fi 
fost soarta noastră, a ce
lor care avem pe cineva, 
dacă am fi fost abando
naţi ? Că vorba aceea, nu 
toate orfelinatele sunt vi

nă, să mâncaţi o ciocola
tă, o mâncare caldă pre
gătită de mama voastră, 
altfel vor fi daţi uitării,- 
Pentru ei a existat, exis
tă, şi va exista un orizont, 
îri care fiecare să-şi o- 
glindească gândurile, să 
ajungă departe, chiar acolo

Dincolo de lumea buni

zitate de francezi şi ame
ricani I Şi chiar dacă ar 
fi, cu cât credeţi că se a- 
leg acele „suflete goale" în 
care se aude cum bate 
vântul rece al iernii ? 
Chiar dacă aceşti copii se 
bucură că au primit un 
tricou, o pereche de mă
nuşi sau o portocală, în 
sufletul lor se vede un ma
re gol. Un gol în care, la 
orice căutare cu privirea 
nu găseşti decât tristeţea. 
Citeşti în ochii lor calzi şi 
blânzi doar reţinere faţă 
de tine, tu care te-ai dus 
să le oferi speranţă şi e- 
lan.

Şi acum, alte întrebări. 
Oare pe ei cine îi preţu
ieşte, cine îi poate iubi fă
ră reţineri ? Chiar dacă au 
unele deficienţe ? Ce ştiu 
ei despre dragostea mater
nă ? Ştim câte lacrimi au 
curs din ochii lor istoviţi 
de câte au văzut ? De câte 
au suferit ?

Ei nu au prea mult timp 
să se gândească şi la păr-: 
ţile bune ale acestei lumi 
care ne înconjoară. De ce
le mai multe ori se arată 
fericiţi, chiar când sunt 
trişti, zâmbitori, când au 
ochii plini de lacrimi.

Gândiţi-vă la ei înain
te să vă cumpăraţi o hai-

unde „cerul stă de vorbă 
cu Pământul", deci, acolo 
unde „Dumnezeu stă de 
vorbă cu oamenii ?“.

De ce să nu le dăm spe
ranţe ? Chiar mari !

ROXANA MERGEA, 
Liceul „Traian" Deva

. * După apariţia acestui
| disc, mulţi i-au conside- 

' . rat pe Queensryche drept 
I varianta heavy metal a 
J lui Pink Floyd, compara-

I ţie care i-a deranjat foar
te mult. Textele lui 

j Queensryche, la început 
1 inspirate din mitologie,
* s-au orientat apoi spre 
I realităţile dure ale vie- 
* ţii oamenilor, care se pot 
|  identifica în ele. Tate a- 
* firma într-un interviu:

I'  „Perioada mistică Led 
Zeppelin a apus demult,

'  acum este timpul lucru- 
!; rilor concrete";
» In octombrie ’88, au
I lansat maxi GD-ul „O- 
J verseeing The Operation",

I o versiune prescurtată a , 
albumului Operation Mind 

I Crime, ce cuprinde pie- 
|  sele : Suite Sister Mary/
* I Remember Now/ Revo- 
| Iution Galling/ Operation 
» Mind, Crime/ Breaking

Tradiţii ale jocului popular românesc, valorificate de un marc număr de 
tineri din jUdeţ. Foto: PAVEL LAZA

A apărut recent nu
mărul 3 al publicaţiei 
„Tineret Magazin TTa- 
ian“, revistă realizată 
de elevii Liceului „Tra
ian" din Deva. Iată 
Câteva din titlurile ar
ticolelor : „Mărţişor,
credinţe, tradiţie" i „In
vitaţie la autocunoaşte- 
re“ ; „Valea GeăByblsi 
— itinerar turistic" J 
,.l)in ce cauză uităm vi
sele*. Sub genericul „Cu
rând vor fi absolvenţi*, 
revista .oferă şi două 
pagini de poezie.

Ne alăturăm şi noi şi 
spunem „La mulţi anj* 
tuturor elevilor care — 
împlinit 18 ani în 
timele- două luni.. Mal 
spunem, de asemenea, 
că toţi cei care doresc 
să-şi exprime un .gând 
o idee etc, pagina „Club 
T“ a ziarului nostru le 
oferă această posibilita
te. (V.N.)

«r
au J 
nl- l

The Silence şi Eyes Of A 
Stranger. Acest maxi a* 
fost singurul disc care 
nu s-a bucurat de apre
cierea publicului larg,

cu a lor. Ce ne leagă es
te numărul mare de fanî 
care ne-au însoţit pretu
tindeni aplaudând show- 
urile ambelor trupe. Nu 
pot uita concertul de la

rut la. 2 mai ’89, şi care 
are pe faţa B piesa 
Queen Of The Reich. Ta
te spunea că a ales a- 
ceastă piesă deoarecV es
te ultima din album, re-

music box Queensryche (VII)
fiind o producţie pentru 
colecţionari.

După turneele cu Me- 
tallica din Europa şi 
SUA presiunea fanilor 
i-a determinat să înceapă 
lucrul la un nou album. 
Tate afirma : „Există mul
te asemănări între noi şi 
Metallica, dar muzica 
noastră nu se„ identifică

clubul Town And Goun- 
try Club, unde am uitat 
parcă că eram trupa de 
deschidere a lfei Metalli
ca, şi am prezentat în
treg discul Operation 
Mind Crime." La succe
sul turneului a contri
buit şi postul MTV care 
le-a difuzat videoclipul E- 
yes Of A Stranger, apă-

prezentând un fel de con
cluzie. Clipul conceput ca 
un fragment dintr-un 
film foarte dorit de mem
brii grupului s-a bucu
rat de un imens succes. 
După difuzarea pe MTV, 
cotele de vânzare ale al
bumului au crescut din 
nou, reintrând în topuri 
şi egalând cifra de vân

zare din primele două 
săptămâni. >

Queensryche a partici
pat, ca şi cap de afiş, la 
festivalurile de Ia Aard- 
shock (Olanda) şi la cel 
organizat de revista Me
tal Hammer, cu ocazia 
aniversării a cinci ani de 
la apariţia primului nu
măr.

In noierilbrie' ’89, casa 
Emi a realizat videocase- 
ta mult visată de grup, 
sub numele de „"Video 
Mind Crime" ou o durată 
de 40 minute, şi care cu
prinde : Remember Now/ 
Anarchy X/ Revolution 

- Galling/ Operation Mind 
Crime/ Speak/ Breaking 
The Silence/ I Don’t Be- 

lieve In Love/ Waiting For 
22 şi Eyes Of A Strânge». 
(Va urma)

HORIA SEBEŞAN, 
Deva

l
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I Acttm, la ceas de pri
măvară, grijile şi preo-

i ciipările proprietarilcr de 
pământ din comună iPo-

I teşti, care cuprinde 465 
de gospodării particulare,

I sunt multiple şi diverse, 
ca de ajtfel grijile pri-

I măriei locale. Gea mai 
arzătoare între toate pro-

I blemele rămâne aplicarea 
Legii 18/1991, având în

I vedere că doar în ulti
ma vreme, de când a

I venit ca topograf un ofi
ţer militar în comună

I s-au făcut progrese vi
zibile. Gă şi până acum,

I continuă disputa în le
gătură cu situaţia pepi-

I nierei silvice din satul 
■ Keea. -.a

I Aflându-ne -la ora cu
răţeniei de primăvară în

I gospodării şi în localita
te, s-a născut ca o pro-

I blemă stabilirea şi ame
najarea gropilor pentru

I depozitarea gunoaielor, a- 
ceasta găsindu-şi solu-

( ' ţionare cu ajutorul acor
dat de la districtul de 

I  drumuri.
.1 '  Apropiindu-sc vremea
I  scoaterii animalelor la 
•  . păşune, îrf discuţia pur- 
|  'tată cu primarul, dl lu-

I lius Lăpădătoni, acesta 
ne-a spus că oamenii se 

_ confruntă cu lipsă de 
I  suprafeţe suficiente, cele 
2 4#0 ha neasîgurând con-
I  diţii pentru întreţinerea a 
a peşte 730 bovine, 3300 
I  ovine şi 137 de cabaline.

1 încercăţile făcute pentru 
a găsi şi închiria unele 

I  . suprafeţe alpine ocupate 
ou păşuni, de la. proprie

tarii care ău excedent^ 
s-au izbit de taxele mari 
ce se percep în mod ne
justificat, fapt ce şi-ar 
găsi o,rezolvare convena- 
• bilă prin implicarea . In 
tranzacţia de cerere-ofer- 
tâ a unui organism de 
specialitate, respectiv a 
societăţii comerciale’ de 
profil sau a Direcţiei pen-

Că 5 milioane lei/ha — 
necesare , la înfiinţarea 
culturii, sume de care 
majoritatea gospodăriilor 
nu dispun. Apoi, intervi- 
ne şi faptul că nu exiş
t i  o siguranţă la des
facerea producţiei, cum 
este, spre * exemplu, la 
cereale, pe care statul le 
preia pe bază de con-

|  -cu păşuni, de u

trn agricultură şi alimen
taţie.

Discutând despre a- 
gricultură, localnicii îşi 
văd limitate eforturile de 
a obţine performanţele 
posibile la .,0. cultură de 
tradiţie, cum este cea a 
cartofului, care, ou ani 
în urmă, ocupa suprafe
ţe de câte 350—400 ha, 
iar acum aceasta s-a în
jumătăţit. Fiind o zonă 
cil bonitate pentru aceas
tă cultură, aici se pro
duceau anual câteva mii 
de tone de sămânţă pen
tru cartofii Ce se culti
vau în judeţ. Daj să ve
dem care sunt cauzele 
descurajării cultivatorilor 
de cartofi.

In primul rând, chel
tuielile ridicate— de cir-

tract cu Romeerealul. Rău 
este că, deşi anul trecut 
a fost o criză acută de 
cartofi în ţară şi chiar 
în Europa, nu s-a găsit 
de cuviinţă să fie încu
rajată această cultură.

In  legătură cu starea 
agriculturii, de abia a- 
eum când s-a distrus ba
za tehnico-mâţerială, în 
special cea a Agromecu- 
rilor, se constată că s'-au 
făcut greşeli de nefertât, 
deoarece nu toţi produ
cătorii agricoli au posi
bilităţi să-şi doteze ex- 
ploataţiile proprii cu trac
toare şi <maşini agricole. 
Drept consecinţă, cu greu 
se mai poate face faţă 
volumului mare de lu
crări, particularii pose
dând numai 9 tractoare

şi 3 combine. Apoi, re- I  
gretul este că s-au dis- ■  
trus şi .complexele zoo
tehnice, de unde se asi
gurau canţităţi aprecia
bile de lapte şi carne, 
necesare aprovizionării 
populaţiei Urbane, cei ce 
au dorit să ducă agricul
tura Ia sapă de lemn 
reuşind în bună măsură 

. să-şi atingă obiectivul 
propus. ,
} In legătură cu alte pro
bleme ‘locale, am notat 
faptul că, având spriji
nul unei localităţi din 
Elveţia, s-a înfiinţat un 
cabipet stomatologic do
tat gratuiţ cu aparatura 
necesară, existând inten
ţia ca, tot cu ajutoare 

' străine, la şcoala din sa
tul Cîrneşti să fie reali
zată dotarea-cu mobilier 
şi grupuri sociale,"făcut 
zugfăvitul şi alte repa
raţii, valoarea acestora 
depăşind»20 de milioane 
lei, cu mult peste veni
turile bugetului local. 
Mergând mai departe cu 
gândul, ni s-a ’ spus că, 
dacă se vor găsi resurse
le financiare necesare, e- 
xistând unele promisiuni 
în acest sens, s-ar putea 
ca nu peste multă vrfc- 
me să demareze şi lu
crările de introducere a 
gazului metan. Cum se 
vede, grijile într-o co
mună sunt multe- dar 
posibilităţile locale limi
tate nu îngăduie ca tot 
ce se doreşte să se înfăp
tuiască, cel puţin deo
camdată.

Şi necazuri

N1COLAE TlRCOB

Discuţia pe care am a- 
vut-o cU dl ing. Mihai Bu- 
larda, managerul S.G. 
„Ş.L.G. Agricola" din Bre
tea Română, a pus în e- 
videnţă unele preocupări 
actuale, precum şi neajun
surile ce afectează aspira
ţia spre rezultate perfor
mante. Deşi au . existat 
mari greutăţi' financiare, 
determinate de lipsa alo
cării la timp a plafoane
lor cerute şi promise pen
tru agricultură, în special ' 
a creditelor cu ..dobândi? 
subvenţionată, îmbucurător'" 
este faptul că s-au găsit 
totuşi resurse ca o parte 
dintre acţiunile prioritare, 
specifice sezonului, să fie ‘ 
realizate în condiţiile ce
rute de agrotehnică. 1

Important de relevat es
te că s-a făcut fertilizarea 
fazială pe toate cele 405 
ha însămânţate cu cerea
le în toamna trecută, iar 
în această primăvară s-au 
cultivat 150 ha cu orzoaică, 
beneficiind * de avantajele 
contractării -producţiei cu 
Romeereal. In continua
re, mai „ sunt de însămân
ţat alte 300 ha cu cereale 
şi plante furajere.

Dacă lucrările- în secto
rul vegetal se desfăşură 
oarecum mulţumitor, exis
tă şi unele semne de în 
trebare privind soarta pro
ducţiei, în special la Fer
ma din Bâţălari, unde pă
şuna tul abuziv, cu anima
lele unor particulari, adu
ce mari daune recoltei. Or
ganele locale, chiar dacă

înţelegere şi... indignare
întrucât o bună parte 

dintre proprietarii de pă
mânt din .zona Gălanuiui 
sunt lipsiţi. de mijloace şi 

■ de .posibilităţi să-şi lucre
ze singuri suprafeţele ce 
le deţin-, aceştia au con
venit cu Agromeeuî din 
Călan ca terenurile res
pectivi să nu rămână ne
cultivate, mai ales că a- 
cum trebuie plătite şi im
pozitele pe venitul agricol. 
Ca urmare, în , raport de 
opţiuni, la Batiz, Vîlcele 
Rele, Covragi şi în alte 
localităţi din zonă, tere
nul a fost însămânţat cu 
mazăre furajeră şi orzoai

ca, iar 30 de ha sunt des
tinate porumbului. Ponde
rea .*> deţine însă floarea 
soarelui, existând' intenţia 
să fie însămânţate circa 
209 hâ. Directorul Agro- 
mecuiui, dl ing. Ioan Co- 
tuţiu, este preocupat de 
reuşita acestei culturi, aici 
existând deja o experien
ţă bună acumulată in a- 
nii anteriori, precum şi o 
instalaţie'de fabricare a u- 

• leiului. - - -
Indignarea producători

lor agricoli provine însă 
din faptul că prea anevo
ios si cu întârziere se în

făptuiesc promisiunile gu
vernamentale privind a- 
cordarea creditelor cu do
bândă subvenţionată pen
tru agricultură, ceea ce 
determină tergiversarea lu 
crărilor şi, implicit, dimi
nuarea producţiei, a ve
nitului şi profitului! în 
asemenea condiţii, sunt cât 
se poate de vizibile inten
ţiile unor forţe obscure de 
a frâna creşterea produc
ţiei' agricole * interne, în 
scopul încărajării importu
lui ia unele produse, ceea 
ce denotă o politică agri
colă* nu tocmai corectă. 
(N.T.)

Cu părere de rău
Adresând cuvinte de mul

ţumire dnei Raveca Paria- 
ite, din satul Bărăştii Ha
ţegului, nr. 48, comuna 
Sîntămâria-Orlea, pentru 
aprecierile aduse ziarului 
nostru, numărându-se prin
tre cititorii lui consecvenţi, 
am căutaţ un răspuns la 
problema ce a abordat-o 
într-o scrisoare în legătu
ră cu dreptul de a . încasa 
prima cuvenită pentru un 
viţel obţinut din montă 
artificială.

Din cauza unui complex 
de împrejurări nedorite 
şi nefavorabile, la care a 
concurat şi starea de boa
lă a operatorului Snsămân- 
ţător, în registrul unic nu 
s-a făcut înregistrarea mon
tei, evident nu din vina 
proprietarului vacii care. a 
fătat în luna august. a a~ 
rrului trecut Cazuri simi
lare au mai existat, dacă 
avem în vedere că doar pen
tru o Dar*" "lin.re viţeii obţi

nuţi în gospodăriile pro
ducătorilor agricoli parti
culari din judeţ s-au pri
mit primele cuvenite de 
ld buget, . întrucât mulţi 
proprietari de animale au 
omis, din diverse motive, 
să ceară expres înscrierea 
în documente, conform pre
vederilor legale, a monte
lor sau a fătărilor.

Deplasându-ne la Sîntă- 
măria-Orlea, împreună cu 
dl ing. Romeo Korb, di
rector al Direcţiei judeţe
ne pentru agricultură şi a- 
limentaţie, am discutat cu 
dl ing. Niculiţă Mang 
şi cu dna ing. Liliana Nis- 
tor, care ne-au documen
tat, cu părere de râu pentru 
această situaţie, că nu se 
încadrează, ca şi alţi cres
cători de animale din lo
calitate, în prevederile le
gale, nimeni neputându-şi 
asuma răspunderea de a 
ocoli legea.

Având în vedere o ase

menea stare de lucruri, ar 
exista o singură posibili
tate de a se obţine banii, 
însă aceasta este destul de 
costisitoare. Este vorba des
pre posibilitatea de a sta
bili paternitatea pe bază 
de examen la laboratorul 
central din Bucureşti, o- 
peraţiune care ar costa 
circa 50 000 lei.

Pornind de la situaţii de 
genul celei relatate, im
portant este ca toţi pro
prietarii şi crescătorii de 
animale, precum, şi sala
riaţii cu răspunderi în pri
vinţa ţinerii corecte a e- 
videnţelor, să tragă învă
ţămintele Tie rigoare din 
lipsurile ce au existat până 
acum, mai ales dacă ţinem 
scama de faptul că sume
le -acordate ca prime, a- 
tât pentru viţei, cât şi pen
tru creşterea animalelor de 
rasă, vor spori simţitor 
pentru anul 1996. (N.T.).

, a Mecanizatorul Dorel Viţionescu, ajutat de dl 
Pavel Vasiu,' plantează cartofii pe o tarla din apro
pierea saţului Cîrneşti. Foto: PAVEL LA ZA

D e  v o rb ă  cu  un a rd e le a n  d in ... G iu rg iu
Tudor Berbec este, deşi 

pensionar, un om încă în 
putere, robitst, cu faţa ro
şie de sănătate şi ’ cu o 
vorbă iute-iute, încât tre
buie să fii foarte atent ca 
să înţelegi ce spune. I-am 
şi zis asta. A răspuns :

— Vorbesc repede că sunt 
din sudul ţării, din Giur
giu.

— Acolo' unde-s câini 
mulţi.

— Sunt, sunt.
— Deci, aici la Plopi, 

comuna Bretea Română, în 
Ardeal adică, sunteţi „a- 
doptat".

— Aşa este.
— Cum aţi ajuns in Ar

deal, că Giurgiu nu- este 
în Oltenia ?

— Am venit de tânăr şi . 
am lucrat la combinatul 
din Călan, până am ieşit 
la pensie. Acolo am cu
noscut-o pe nevastă mea 
şi ne-am luat.

— Aveţi gospodărie în 
Plopi ?

— Am casă, acareturi, o 
vacă eu viţel, un- căluţ 
mic. porci. Păsări Vârviă

— Aţi primit pământ ?
— Soţia. Dar nu mult. 

Cât avea dreptul.
— Cum se întorc oame

nii la pământ ?
— Cu multă-multă dra

goste. Uite. am un ginere 
care a locuit în Călan, la 
bloc. Romeo îl cheamă. 
A venit la mine şi mi-a' 
z is : „Tată, vreau să mă 
mut în ‘ sat“. „De ce, măi 
copile?" „Fiindcă vreau să 
lucrez la pământ". Şi s-a 
mutat la mine.

— Vă place în Ardeal ?
, : Foarte mult. Ardele
nii sunt oameni de trea
bă, cinstiţi, cumsecade.

— Nu toţi. Pădure fără
uscături.,, - .

- Aşa este. Sunt ci mai 
ţlomoli. măsoară de trei 

.ori şi apoi taie, dar sunt 
omenosi. Daţi-mi voie să 
spun că. după atâţia ani 
trăiţi pe aceste locuri, mă 
simt ardelean sută la su
tă. De acord cu aşa ceva ?

^  J0c acord, dle Tudor 
Berbec V. :

TltĂl AN BON 1)0It

proprietarii animalelor se 
cred "mări şi tari, au da
toria legală să apere pro
ducţia agricolă care se ob
ţine cu mari cheltuieli şi 
eforturi. Că aşa stau lui 
crurile, ne-o dovedesc şi 
calculele fundamentate ce 
s-au făcut privind costu
rile de producţie, plata cu 
240 lei pe un kg de grâu 
nefiind acoperitoare; decât 
la o producţie de peste 
3 500 kg • boabe . la  ha; De; 
aici rezultă necesitatea de 
a  se face o diferenţiere 
între preţul produselor in 
raport de zonele de farvora- 
bilitate şi dtipa bonitatea: 

: terenului. Este uşor de 
desprins faptul că o in» j 
fluenţă decisivă în costuri 
o au şi cheltuielile actuale 
pentru îngrăşămintele mi
nerale, care în acest an se 

-procură la un preţ dublu 
faţă de cel practicat în a» 
nul anterior. Deci, în con- j 
diţiile când nu ai arigura» ! 
tă o producţie corespun
zătoare de grâu la ha, cul
tura intră pe pierdere 
recuperarea cheltuielii©» 
este imposibilă. ’>

Un alt mare necaz, este 
cel cu reînnoirea bazei ma
teriale, . în ultimii- 5 ani. 
neexistâhd posibilităţi fi
nanciare de a face- in
vestiţii in dotarea , «a  uti
laje agricole. Nedumerirea 
consta însă în faptof câ 
prin băncile locale nu s-au 
alocat şi derulat şi nici rut 
s-a asigurat accesul la cre
dite BIRD pentru procu
rarea de utilaje din import?, 
astfel dotarea tehnică ră
mânând în mare suferin
ţă.

Serioase griji provoacă şl 
zootehnia, mai ales sub 
aspectul asigurării păşu
nilor necesare menţinerii 
producţiei şi efectivului do 
animale existent, resimţin- 
du-se acut îndeosebi lipsă 
acestora in zona alpină.1

Fără nici un fel de exa
gerare, notabil este că, din
colo de greutăţile de tot 
felul cu care se confrun
tă, societăţile comer
ciale cir capital de stat-din 
agricultură au o contribu
ţie ce nu poate fi deloc ne
glijată în balanţa asigură
rii securităţii alimentare 
a populaţiei. Abandonând 
aceste- unităţi şi neacordâh- 
du-le la timp resursele fi
nanciare necesare, se sub
minează cu bună ştiinţă o 
importantă posibilitate de 
a' spori producţia agricolă 
şi, implicit, de a acoperi 
nevoile' de hrană ale "po
pulaţiei. }/H "î i -  i  ¥  i.-";

NfCOLAE TlRCOB .

R e c e u t 'V i t a te
Răspunzând solicitărilor 

crescătorilor de animal© 
din Valea Jiului, în special 
privind ameliorarea rase
lor de bovine, precum şl 
interesului acestora de a  . 
obţine primele acordate şl ; 
cuvenite de la buget, 
pentru produşi! obţinuţi: 
din monte artificiale, ir) 
oraşul Vulcan, unde pri
măria a iest receptivă la 

asigura spa- 
,i înfiinţat şi 

■ un punct de 
ir ificiale.

■ punct va 
pi oraşul Pe- 
;'. i făcut de

se-,-st sens, în
că şi aici 
spaţiu co-

nevola' de 
ţiul necesar 
funrţioruM /r 
insmnâm ăr.

Un asum 
funcţiona •>> 
tril- 
mo

m
in

sa
res'
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' Grija pentru redobândirea
loturilor şcolare

*

Piind în mediul rural 
Şbeeta Generai* Bretea 

* tigflţiinS are . ipeoctcpiri- 
iptClBce « M ş l  Intre a- 
«estee — rttn trarea In 
p—Mia loturilor şcolare 
«M» îi aparţinuseră în 
tirecut. Dl pcof. Tiberiu 
Şimon, directorul şcolii, 
apunea că pe moment a- 
«w**ta este e. preocupare 

prior ilară. Dobândirea pă
m ântului pentru toate u- 
Bitâţile şcolare de pe  ra- « 
a» comune, date. irapor- 

' tonte, constituind o sur
să ' de venituri. Astfel, 
şcolii de eerstru,gr*dina 
t e  *4 ari. aferentă ve- 
gitedtti tocai» i-a fast a- 
trifeuită. Unele probleme 
ridici tocatei; sedat pri- 
aaăriei înainte de . 1989 
pentru  a servi drept se
d iu  CAP. Acum e  închi
n a t  unor privatizaţi ş i ,t 
d a tă  terenul pe care. e. 
construită clădirea figu- 

.. « a z i  In cartea funciară 
« a  aparţinând statului, 
primăria este dispusă să-l 
zecedpze (cu local cu tot) 
podii. Dl director speră 
lă lămurea i. situaţia în 
această vacanţă. Astfel 
chiria plătită e r privati
zaţi ar intra în fondu
rile şcolii care, deşi re
la tiv  nouă şi arată bi
ne, mai are nevoie de 
lâlci reparaţii şi lucrări 
de întreţinere.

Q altă problemă încă 
îasuspensie este drumul 
de acces spre brutăria 
din spatele şcolii şl pri- 
măriei, care deocamdată 
fit*ce prin curtea institu-

Sî de învăţământ. In 
)t sunt două căi de 

acces: o cărare pentru 
cumpărători şi un drum 

'fpaittro maşini,’ultîmul pu
tând constitui un peri
col pentru cei 90 de e-

li şcoli 
.este- plăcut ea o curte, 
indiferent cui aparţine ea, 
să fie tăiată de drumuri 
şi alei. De aceea a r  ti 
Mae ca împreună cu pri
măria să se găsească 
rezolvarea aceste! situaţii.

Cum Ia .sate şcolile se 
încălzesc « t  lemne, mă 
gândeam că şi încălzirea 
ar putea fi aici o pro-

G e n e r a t ă
B r e t e a

Românâ
Mexnă. Din fericire a- 
ceasta şi-a găsit opera
tiv soluţia cu ajutorul 
C-EJ3. (Centrul Economic 
Bugetar) Călan care a  a- 
sigurat şcolilor comunei 
1* tone de lemne. De 
altfel, dl director este 
foarte mulţumit de faptul 
că şcoala aparţine mai 
nou de acest centru, eu 
care colaborează foarte 
bine. Directoarea CEB 
Călan, dna Maria Păşti- 
naru şi contabila şefă, 
dra Mazăre, au, trecut pe 
lâ toate unităţile şcola
re, pentru ca apoi să 
poată repartiza judicios 
bugetul.' De aceea d l Şi- 
raon speră că se vor re
zolva şi necazurile de Ia 
Covragiu sau' Ocolişu Ma
re, unde toealurEe şco
lilor sunt mai vechi.

Nu întâmplător, intrând 
înţr-o şess»  şi intere-

săndu-te ele problemele 
ce le are, primele care 
sunt evidenţiate sunt ce
le  materiale, cele care 
ţsă de gospodărire. Din 
p icate depăşirea tor du 
ţirie nici de pregătirea - 
didactică a  cadrelor,- nici 
neapărat de spiritul gos
podăresc al directorilor, 
et de factori externi şco
lii. ,

Abia atunci când In 
cbscuţie sunt aduse re
zultatele şcolare ale e- 

levilor, lucrurile se schim
bă. Vorbind despre ulti
ma promoţie de absol
venţi ai şcolii Cit dpa 
Oîga Popoviei şi dl Au
rel Ungureanu, profesori 
de limba română şi ma
tematică, atu aflat că ex- ' 
ceptându-1 pe unul sin
gur, care a re ' probleme 
de sănătate, toţi ceilalţi 
copii au intrat la  licee. 
Fie la Călim, care p mal 
aproape, fie la  altele ca
re le f ig u ră  o califica
re ş i  speranţa unui toc 
de muncă Ia absolvire, 
cum suntocele din Sime- 
ria. Haţeg, Hunedoara. 
Probabil că cei mai mulţi 
şe vor întoarce în sat. 
Dar a  devenit deja o tra
diţie ca tinerii să-şi facă 
o calificare şi să dobân
dească vin Joc de muncă 
la oraş, lucrarea pămân
tiului constituind pentru 
ei doar o activitate com
plementară din care să-şi 
asigure produse necesare 
In gospodărie. Iar şcoa
la în cauză îşi face un 
titlu de mândrie din con
tribuţia pe care o are Ia 
realizarea profesională a 
celor care i-au fost sau 
li sunt elevi.

VIORICA ROMAN

Se furi din 
vagoane

Cinci poliţişti, coordo
naţi de dl piu Murea» Su
la rea, «acoperă" zi şi noap
te activitatea din staţia de 
cale l&rată Simeria Triaj.

— Care sunt probleme
le cu care vă confruntaţi 
mai des ? — l-am întrebat 
pe dl plt. Mircea Sularea.
v— Furturi din vagoane

le de marfă, mai ou sea
mă din cele care transpor
tă  produse din import.
' —- Reuşiţi să-i depistaţi 

pe hoţii spărgători ?
— Anul trecut am prins 

aproape o sută. Anul a- 
cesta câteva zeci. Sunt în 
cercetare. Apoi necazuri a- 
vem cu beţivii. Mai cu 
seamă In timpul nopţii. Re
cent ne-a dat mult de fur-

• că cetăţeanul Dinu Bă
lan, din Tâmpa, nr. 2. |n  
stare gravă de ebrietate 
a făcut stricăciuni, a jig
nit lucrătorii de poliţie. A- 
re  dosar penal.

— Ce sector aveţi în răs
pundere ?

.— Pe două direcţii ; Si- 
meria Triaj — Subcetate 
şl Simeria Triaj — până 
la  hotarul cu judeţul Ca- 
raş Severîn. Pe lângă ac
tivitatea operativă în sta
ţie facem patrulări pe  (re
nurile de marfă şi călă
tori.

— Vama din staţie vă 
pune probleme ?

— NU. Colaborăm .bine. 
Şi cu conducerea staţiei. 
Doar avem aceleaşi inte
rese : să meargă lucrurile 
pe cel mal bun făgaş, nu ?

— Despre activitatea lu
crătorilor de la postul de 

-poliţie din staţia Simeria 
Triaj, care au mari răs
punderi, am cuvinte de a- 
preciere — ne spunea dl 
colonel Constantin Antinie, 
şeful poliţiei T.F. pe ju
deţ. Triajul este un punct 
greu, dar cei cinei lucră
tori stăpânesc bine lucru
rile, ’ Cazurile deosebite 
sunt depistate, legea apli
cată. ., GhJ. NEGREA

Cu toate bulversările 
pricinuite de „babe* (pe 
■StU vechi}, la acest sfâr
şit de martie, când locui 
metaţelor florale l-au luat 
pUgii de nea, ia Certeju 
de Sus a venit, totuşi, 
(primăvara. Au adus-a şu
tate de elevi ai şcolii ge
nerale din localitate, îm 
preună cu dascălii şi pâr 
t i r iP  tor,, intr-o superbe 
b  transformată in săr
bătoare. Sărbătoarea cârt- 
tacuhii, jocului şi versu- 
M  închinat naturii, ma- 

platului românesc,

Primăvara la Certej
anotimpului tânăr ce stă 
gata să irumpă in livezi, 
pe. pajişti, în codru,

Be această dată, elevii 
din ridu l primar şi-au 
lăsat- fraţii mai mari, din 
clasele gimnaziale, să «r- 
ce pe scenă. Ei, cei mici, 
m  fost attiştii şcolti la 
sfârşitul primului trimes
tru. Acum ' le-au luat lo
cul, pe scana căminului 
cultural, aproape 20® de

elevi gimnaziali, care au 
entutiasmaX publicul nu
meros cu .cântecul popu
lar, reprezentând multe 
arme folchsrice ţării, 
eu  momente de muzică 
uşoară fia  reufiia cărora 
au colahordţ m ulţi - pă
rinţi), cu Urismul unor 
îndrăgite peesU şi ehiar 
cu dansul modern, 

Efortul cadrelor didac
tice (între care profeso

rii — soţii Blaj, soţii Far- 
caş, înv. Andrei Nagy, 
au pus, ca de fiecare da
tă, m ult m flet in  orga
nizare), al capiilor şi al 
multor pariaţi, a fost 
răscolit. Spectacolul a 
fost in  armonie cu ves
titorii primăverii, un pre
ludiu kt reînvierea na
turii, arătând că bucuria 
şi frumuseţea artei nu 
depi nde de vârsta inter
preţilor, ci de hanii şi 
dăruirea acestora.

LUCIA LICIU
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Cu sediul in  Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 257, judeţul Hunedoara.

Organizează

m<:s

pentru contractarea serviciilor du evaluare 
a societăţii comerciale, în vederea priva* 
Uzării, în data de 17. 04. 199$, or» 10, la
sediul societăţii.

Condiţii de participare r  garanţie 
l 000 000 lei. Taxa de participare 100 000 
lei. Depunerea ofertei până la data de 14. 
04. 1995.

Documentele licitaţiei şi informaţii 
suplimentare se pot obţine de la secreta
riatul societăţii.

Costul docum entaţiilor 50 000 lei. 
Deschiderea ofertei se va face la data 

ie  Î7. 04. 1995, ora 19.
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S.Cv OUASAR ELECTRO SJt.L.
TtUFAX 61126% 614983 

E x s c u tâ :-  o r i c e  t ip  d e  c o n f e c ţ i i  m e ta l ic e  
- :$&&,■, * p r e lu c r ă r i  p r tn  a ţ c h i e r e  

” - amenajări spaţii comerciale

*s.c. B.F.B. STAMPROD S.R
Deva $ b  1 Decembrie nr.27 te l S13610I

t  Executa:- ştam pile in 24  d t  ore l

1 # .^ :i
inscripţionări pixuri 84 brichete |

- -- ■— ■“ ..—s,.-.-- ... %

I
reefam e luminoaseţ ■ m#*,-

socictate  com erciala

Oferă spre închiriere spaţii de depozitare 
de la suprafeţe de 10 mp până la 3000 mp, 
dotat cu rampă de descărcare auto şi CJ.R., 
încălzire, apă, canalizare, grup sanitar, tele- 
tdn, fax, posibilităţi birouri de diferite supra
feţe, precum şl forţă de muncă.

Oferta este valabilă pentru oraşele Deva 
şi Petroşani.

Doritorii se pot adresa la :
054/22087 — fax 
054/21093 — telefon 
«54/2332» — telef. centrală.

(603446)

M A SU RI DE PR E V E N IR E  A IN C EN D IILO R
Întrucât In -judeţ se constată o creştere a- 

a numărului de incendii, in perioada 
«mediat următoare se impun următoarele mă-

Pentru apărarea pădurilor, golurilor 
alpine şi păşunilor

•  festruirea de către ar- 
eaaele silvice a propriilor 
tu re itori * care, la râtului 
im  ’-l re Uzeze instruiri 
necesare în .rândul popu- 
ttţieL

•  Realizarea de către 
personalul silvic a coatroa- 
lelbr de PSI planificate — 
îndeosebi în zilele de re
paus, când prin păduri se 
deplasează mulţi „turişti".

»  Supravegherea perma
nentă a locurilor vulnera
bile la incendii şl stabili
rea măsuritor de organi
zare a primei intervenţii 
în caz că se declanşează 
incendiul.

•  Măsuri pentru concen
trarea forţetor necesare la 
locul incendiilor în timp 
util (anunţare, transport 
mijloace de intervenţie etc.).

podăriilor, In special a  a- 
dăposturilor de animale şl 
de furaje. .

.... *  Verificarea eu atenţie 
a modului de funcţionare 
a  amenajărilor pentru pre
parat hrană în bucătăriile 
de vară şi a improvizaţi, 
ilor de la instalaţiile elec
trice interioare şi exteri

oare, îndeosebi de Ia adă
posturile de animale.

O Supravegherea perma
nentă a  copilite—taterzice- 
jrea jocului acestora cu fo
cul

•  Renunţarea la aprinde
rea resturilor vegetale pe 
timp de vânt sau uscăciu
ne, aflate în apropierea 
construcţiilor.

înlăturarea pericolelor de Incwidii, explodi 
şi avarii la agenţf ccoiwmlel cu eapltal 

preponderent de stat 
Revizuirea instalaţiilor pioatare.

Apărarea împotriva incendiilor In depozite

Prevenirea incendiilor în gospodăriile cetăţenilor
ie, resturi de furaje, alte 
materiale) din incinta gos-

•  Înlăturarea materiale
lor uşor combustibile (pa-

•• Înlăturarea materiale
lor combustibile inutile.

•  Interzicerea cu desă
vârşire a folosirii focului 
deschis şi a fumatului în 
zonele de depărtare, în 
magazii şi depozite

# Revizuirea, instalaţiilor 
electrice. Nu se admit in
stalaţii ca defecţiuni şi 
neprotejate corespunzător 
normelor.

* Organizarea depozită
rii pe sortimente de măr
furi; interzicerea blocării 
intervalelor , dintre stive, 
a căilor de acces şi de In
tervenţie a mijloacelor de 
intervenţie.

•  Curăţirea de resturi 
vegetale şi alte materiale 
a incintelor depozitelor în 
aer liber.

de alimetare cu gaz me 
ten sau alte substanţe ecan- 
busdbile gazoase,

•  Protejarea instalaţiilor 
electrice te  funcţie de me
diul te care funcţionează.

m Supravegherea perma
nentă a instalaţiilor şi a- 
gregatelor care funcţiwea- 
ză cu grad ridicat de ex-

•  Stabilirea împreună cu 
proiectantul sau producă
torul a  măsurilor specifi
ce de PSI, la noile insta
laţii şi agregate.

•  Supravegherea secţiilor 
şi instalaţiilor. puse în con- 
aarvarc — sUibi r-'H. 
surilor specifice de PSI în 
aceste locuri.

Prevenirea incendiilor la agenţi economici 
cu capital privat ,

•  Respectarea obiectului de PSI specifice cu donae-
de activitate pentru care 
s-a primit avizul PSI.

•  înlăturarea defecţiuni
lor de la instalaţiile elec
trice — atenţie la cele ce 
deservesc firmele luminoa
se din ferestre,

•  Respectareav normelor

niuî de activitate.
•  Instruirea temeinică a 

personalului de deservire 
şi organizarea acestuia pen
tru asigurarea primişi in
tervenţii la eventualele 
începuturi de incendii.

Grupul Judeţean 
Am S*&sn!iierK
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S.C. SUPER MARKET S A.
«  sediul în Deva, bdni Decebal, bl. 5, parter

ANGAJEAZĂ
* •  vânxătorî-distribuitorî în reţeaua de 

distribuţie Coca-Cola.
CondlţH: ^
— vârsta maximă: .30 ani 
•— studii minime : 12 clase.
Interviul va avea loc în data de 31 martie 

1995, ora 9.
Informaţii la sediul firmei sau la tel. 

613445, 614246. (608442)

R.A.G.C.L. DEVA
Anunţă intenţia de n forare p preţuri

lor şi tarifelor la producţia proprie de prestări 
servicii în Deva, Uia, Dobra, precum şi 
pentru consumatorii de apă .rece alimentaţi 
din conducta de aducţiune Sîntămăria-Orlea 
— Deva, în medie cu 40 la sută. Majorarea se 
va aplica începând cual  mai 1995 şl are drept 
consecinţă prevederile’H.G, 500/1994.

S.C. HERBA S A. DEVA 
Str. A. Vlaicu, nr. 25

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS
H . ŞEF DE FERMĂ la Ferma Simeria şi Dia.

Concursul va avea loc la data de 10 apri
lie 1995, la sediul Societăţii S.C. HERBA S A. 
din Deva, str. A. Vlaicu, nr, 25.

Condiţii: studii superioare, inginer agro
nom sau zootehnic.

Se vor depune : curriculum vitae şi ca
racterizare de Ja , ultimul loc de muncă.

Informaţii suplimentare la sediul societă
ţii sau la telefon 616055.

(604441)

I S.C. ORAŞTIETRANS S.A.
ORAŞME

Anunţă pe cei interesaţi că
V I N D E

■ -  Acumulatori 12 x 55; 12x160 ; — import
ISRAEL.
De asemenea, vinde bi licitaţie:

■  mijloace fixe, ca:
'—; autofurgoane R 8 135
— autocamioane B 8 135 BD 7
— autobasculante R 19 215 DFK
— autotractor cu şa R 8 135
— autotractor cu şa R J2 215
— autocisternă R 8 135
— remorci auto.
Precizăm că licitaţia în anul 1995 este în 

fiecare zi de vineri, ora 10. Informaţii su
plimentare la tel. 054/647055; 054/641495.

(608444)
S.C. „PANTCOR" S.A. 

HUNEDOARA
Cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazul, 
nr. 1, tel. 054/713556, 054/713339, 054/711481 

I N V I T Ă
Până la data de 10 aprilie 1995, la sediul 

societăţii, toate persoanele îndreptăţite a face 
parte din „Asociaţia salariaţilor şi membrilor 
conducerii", în vederea dobândirii de acţiuni 
ale societăţii, care se privatizează, în con
formitate cu Legea nr. 77/1994, respectiv: 
membrii conducerii societăţii, salariaţii, foştii 
salariaţi, pensionarii care au avut ultimul loc 
de muncă lâ societatea comercială, având con
tract de muncă pe perioadă nedeterminată, 
au lucrat minimum un an şi nu li s-a desfă
cut contractul de muncă din motive imputa
bile lor. (608439)

I

F . R . E .  D E V A
cu sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 39

ORGANIZEAZĂ

L IC IT A Ţ IE  p u b l i c a

deschisă, fără preselecţie, pentru ,lu
crări de reparaţii curente la clădirile 
posturilor de transformare din zona Vedea 
Jiului.-

Lucrările de reparaţii constau în lu
crări de finisaje clădiri (refacere tencuia
lă şi zugrăveală, v opritorii pe confecţii 
metalice, refacere soclu şi trotuar).

licitaţia va avea loc la sediul F.RM. 
Deva, în ziua de 20. 04.1995, ora 19.

Ofertele participanţilor la licitaţie se 
vor prezenta în piu: sigilat, şi se vor ex - 1 

prima în leii mp, pentru fiecare catego
rie de lucrare precizata m m  sus.

Relaţii suplimentare la serviciul ex-  
ploatare-reparaţii, telefon 613685 m u  
615750, int. 100.

Condiţii de participare . pentru ofer
tanţi :

—  să respecte condiţiile de calificare 
pentru contractanţi, precizate în anexa le  
Ordinul nr. 792/131N al M .F. şi 
M.L.P.A.T. (anexa A).;

—  să posede atestat RENEL penirii 
lucrări în instalaţii energetice. (204)

s
s

F . R . E .  D E V A

cu sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 88 

ORGANIZEAZĂ

L IC IT A Ţ IE  p u b l c a

deschisă, fără preselecţie, ' pentru lu 
crări de reparaţii capitale la acoperişă 
posturilor de transformare, $n zona Dens, 
Petroşani.

Licitaţia va avea lac la sediul F.R.B, 
Deva, în ziua de 21. 04. 1995. ora 10. }

Lucrările de feparaţii constau în rea* 
Uzarea unui acoperiş eu  şarpantă meteM* 
că şi îavelitoare din tablă zincată (’cndtt- 
lată, cutată), de 1 nvm grosime.

Participanţii la licitaţie îşi vor pre
zenta ofertele pe baza unui model de lu
cru, care poate fi găsit la serviciul ex- 
ploatare-reparaţii (camera 101): Ofertele 
se vor prezenta în plic sigilat şi se vor 
exprima în leii mp.

Condiţii de participare pentru ofer- 
|  tanţi :

ţ —  să respecte condiţiile de calificare 
( pentru contractanţi, precizate în rmexa la 
\ O r d i n u l  nr. 792/13/N al M.F: şi 
) M.L.P.A.T. (anexa A):

1 —  să posede atestat RENEL pentru
| lucrări în instalaţii energetice. (203)
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s VANZARÎ-
1 CUMPĂRĂRI

•  Vând casă eu anexe .şi 
grădină. Boz, nr. 144.

•  Vând ciment. Tele
fon 615443, între orele 
16—18. I (607533)
V # Cumpăr garsonieră în 
Orăştie. Informaţii până 
vineri, Orăştie, tel. 42454.
, ' (607532)

•  Vând carabină cali
brul 7,62 63. Informaţii
tel. 627712, după ora 20.

. (8381)
•  Vând apartament două 

camere, bdul Traian, nr. 
6, bl. T 3, sc. C. etaj 1, 
ap. 39, Hunedoara. (8481)

•  Cumpăr ţalon . Dacia
1800, tel. 621478, după ora 
16. ' (8473)

•  S.C. Janexim S.R.L.O. 
răştie, strada Eroilor, bloc
2 bis, parter (în spatele
Poştei), vinde en gros -şi 
en detaille o gamă variată 
de articole pentru nunţi: 
rochii mirese, coroniţe, 
buchete flori, cocarde, mă
nuşi, papioane. Tel. 647028, 
Orăfţie. (7380)

•  Vând Dacia 1410 TEX-,
fel. 628881. (8494)
i m Vând casă veche cu
teren 30# mp, gaz, apă,
canalizare, poziţie centra
lă, Deva, tel. 624922.

(9508)
, •  Vând apartament 2
camere, Gojdu, tel. 615685.

. (8509)
■ •  Vând apartament 2
camere, parter, Simeria, 
telefon 660091 şi Opel 
« ad e tt 83. (8482)
: •  Vând teren, vie, li
vadă, cu cabană BGA şi- 
magazie, Deva, tel. 627894, 
ferele 1»—20. (7929)

•  Vând societate Deva,
telefon 621270. (8476)

•  Vând apartament 2 
Camere, Gojdu, tel. 629973,

Oadra, ni. ?»

' W j f  .1 W1FŢ Ct fSODUCâTOfl

nc&î-’t tji>s şi !nc:.ioiî 
e •-
•  OSCOfi prq<fc« 

pentru tw s\it

cu-v-we. Sotf! WfÂ
■* A

după ora 16. (8477)
•  Vând avantajos a- 

vans apartament în con
strucţie, telefon 618272.

< ţ (8498)
•  Vând grădină, caba

nă, stâlpi de. beton, plasă 
sârmă. Ddva, tel. 611949.

(8491)
•  Vând motocultor El- 

tim 4 MC 1 cu anexe, a- 
partament două camere, 
mobilat (sau închiriez), 
ţuică prune şi - vin de 
casă, telefon 615931.

■ .. ■ ■■ (8488)
•  Vând casă, gaz, lem

ne; plasă sârmă, Simeria, 
Gh. Doja, 50.

(8490)
: •  Vând antenă, satelit
offset, aluminiu, cu SB- 
port, convertor. Telefon 
611879. (8487);

•  Vând in Sebeş-Alba 
casă cu teren 2308 mp. 
Telefon 611879.

(8487)
•  Vând casă, ' anexe, 

grajd, grădină cu pomi, 
vie. Sat Sîncrai, nr. 25.

(8369)
•  Vând " Opel Kadetţ

Caravan, an fabricaţie 
1986, motor 1,3 (benzină), 
înmatriculat; stare excep
ţională. Informaţii Deva, 
telefon 615686, după ora 
17. (8483)

•  Cumpăr apartament 2 
camele, etaj I, Micro, str. 
Bejan, telefon 626757.

(8506)
•  Vând Peugeot 305

pentru piese schimb. Tel. 
612938 ; 625474. . . ; ;  . -

(607531)
iWWWWWWWVWWWW

•  Vând cazan în
călzire centrală, nou 
(Termoţeca), agregat 
frigorific nou, pentru 
vitrină frigorifică, Da
cia break, instalaţie 
hot dog (nouă), dulap 
frigorific . mare, cu 
două usi. Tel. 642640.

(8507)

•  încălţăminte ita
liană damă,, bărbat, 
piele, talpă natura
lă, la cele -mai mici 
preţuri vă oferă Alim- 
serv—complex piaţă, 
etaj ’ 2. >

; (8500)
jW W W W îW W W W w W

•  De vânzare teren 
intravilan de 47 ari şi 
1,32 ha, în localitatea Na. 
laţi — Haţeg (lângă Castel), 
informaţii Laszlo Karoly, 
4100, Miercurea Ciuc, str' 
Harghita, 8/13, .judeţul 
Harghita, tei. 066—113427 
sau 066 — 112151.

(8511)
•  Vând maşină univer

sală • (tâiiipiărie), preţ 
500 000 : ,lei, negociabil. 
Peştişu . Mare, nr. 304.

(8528)
•  Vând casă cu încăl

zire centrală, telefon şi 
grădină; în localitate* Ba- 
ţiz, nr. 61, la Şoseaua 
Naţională.-* Informaţii ■. la 
tel. 730694, Intre orele 7 
— 15, sau tel. <730895, în
tre Orele 15—21.

(8515)
•  Vând generator cu

rent, 380 V, cu motor pe 
benzihă, 17 CP- Sarmi- 
zegetusa, 217.

(608651)
•  -Vârid tracţpr, plug şi 

remorcă, Gelmar, nr. 15.
(7384)

•  Vând apartament De
va, 2 camere, 2 balcoane, 
etaj I, telefon, gaz. In
formaţii Timişoara 056/ 
181276, după ora 19.

(7385)
•  Vând apartament trei 

camere, Hunedoara, bdul 
Traian, nr. 10, bloc U I/ 
63. Informaţii tel. 714124.

(7630)
•  Vând aparat pop-corn 

(nou), xerox, betonieră. 
Telefon 724454, zilnic.

(7634)
•  Vând VW Scirocco, în

matriculat, preţ negocia
bil. Hunedoara, telefon

> 723123.
(7637)

ţ  Vând casă cu gaz, 
garaj, grădină, Carol Da- 
villa, 34, 713134.

(7639)
•  Vând Ford Sierra, 1,6, 

berlină. 4 uşi. neînmatri- 
culabilă. Telefon 716217.

(7640)
•  Vând apartament 3 

camere, parter, posibi
lităţi privatizare, vad co
mercial bun. Tel. 711052.

(7642)
•  Vând apartament 3 

camere, ultracentral, su
fragerie, motocicletă Sim- 
son, barcă pneumaţică, 
căşti coafor, Commodore 64. 
Telefon 717343, zilnic. ^

. (7643)

I

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru închiriat
apartament două came
re, Gojdu, bl. P 4. Infor. 
maţii telefon 622376, după 
ora 16, (8505)

•  CONSILIUE local Buf- 
ijuc scoate la licitaţie. _pu. 
blică, în vederea închi
rierii, 200 hectare %ăguni 
naturale din satul Tisă, 
în ziua de 5 aprilie 1995, 
ora 10.» Relaţii suplimen
tare la sediul unităţii.

; (608502)

DIVERSE

•  S.G. VIGOR PROD- 
IMPEX ORAŞTIE anunţă 
majorarea preţurilor la 
produsele din . producţia 
proprie, detergenţi, şam- 
poane cu 70 la sută şi a 
adaosului comercial la 
comerţul cu amănuntul din 
magazinele proprii la 70 
la sută.

OFERTE 
DE SERVICII

•  ARMIN MAYER REI- 
SEN transportă persoane 
în Germania, cu autocare 
confortabile — viza de 
tranzit Austria — GRA
TIS; Telefon 614338.

, (8294)

D E C E S E

•  Cu adâncă durere, 
fiica filisabeta Şi ., ginerele 
Octavian anunţă trece
rea în nefiinţă a celei 
care a fost

ELENA SPICIUC -
Înmormântarea - în data 

de 31 martie 1995, Ora 
14, în Săcărâmb. . Dum
nezeu s-o odihnească In 
pace I (8519)

I

__________ î 770735

. AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
[ . „CUVÂNTUL LIBER“ |
I I• . Pentru a economisi timp şi bani, pu- J
| teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- l 
j blicitate în,ziarul nostru, fără să vă mai?
j deplasaţi la Deva, apelând la agenţiile de j 
I publicitate din, teritoriu ; I

I •  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. j 
j 716926). j

I •  BRAD, strada Republicii (tel. ? 
j 650968), la sediul S,C. „MERCUR". 1

j •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- J 
|  gazinul „Palia". ' - |

I •  HAŢEG, pe str. Progresului; nf. 1 j 
| (în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, |

S.N.C.F.R. REGIONALA TIMIŞOARA
V

Anunţă închiderea pasajului Ia nivel cu 
călea ferată, în staţia Orăştie (partea spre Au
rel Vlaicu), în ziua de 30.03.1995, între ore
le 8—13, pentru lucrări urgente la călea fe-' 
rată.
I # Accesul se poate face pe la pasajul de 
nivel de la halta Gcoagiu. (CEC)

I-' S C. BRUTĂRIA NEAMŢ
■ D E V. A

: REDESCHIDE
BISTRO „HAPPY“

Ambianţă nouă modernă
— Preţuri modice ‘ . i
— Zilnic 9—23.
,JBE HAPPY NOW !“

^ ..r ; Agenţiile ziarului nostru asigură, la ) 
J taxe rezonabile, publicarea cu maximă j 
j promptitudine a tuturor anunţurilor de î 
» mică şi mare publicitate. *

FdRMĂ PARTICULARA
I .
I
I Caută manageri pentru vânzarea ce- * 
! lui mai calitativ condiment pentru mân- J 
I care, persoane capabile şi ambiţioase, pen- j 
j tru muncă de teren, eu posibilitatea de a j 
' fi angajate permanent. Câştigul este ne- *
I limitat. 
j . Informaţii 

(90263) i  ţ  intre orele 8—
la

16:
telefon 056/184072,

S.C. ULPIA S.A.. ' 
în colaborare cu

S.C. ABSOLUT IMPPK S.R.L. j 
distribuitor autorizat PUMA  * ' 

vă informează că la raionul de în
călţăminte de la etajul I din v 

MAGAZINUL UNIVERSAL „ULPIA“ 
din D e v a

veţi găsi produse de încălţăminte 
marca PUMA.

Vă aşteptăm să deveniţi clienţii noş
tri ! i

OFERTA SPI C IAI.A !
Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoasei; 

preţuri.. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L.- 
Hunedoara, tel.716915, 716551, fax; 7lo?.73 

Posibilităţi de comunicare a mesajelor 
Deva, Hunedoara, Simeria, Orăştie, Bucureşti. 
Constanţa, Braşov," Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău -Galaţi, Satu Mare, Timişoara. 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu 3»

Angajăm reprezentanţi de vânzări!

S.G. JMAR" SA . ARAD 
str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 14, 

telefon 057 - 244815 — serviciul desfacere, 
fax 057 - 259697 »

Vinde la preţuri deosebit de avantajoase, 
următoarele:

— Saltele matlasate;
— Holuri modeme'ţ .
— Golţare extensibile;
— Fotolii separate;

Dormitor Ludovic KVI.
- Ţoate- aceste modeie sunt executate cu 
cele mai deosebite stofe şi pluşuri din import, 
ele constituind mostre şi prototipuri pentru 
piaţa externă.

De asemenea, vindem parchet lamelor fag, 
la 7 800 Iei mp (inclusiv T.V.A.).

Produsele sunt expuse iii cadrul expozi- f 
ţîe i noastre şj la magqzfmă^iiă pfczg.iităre şi 
desfacere din str. 6 Vânători, Arad.' .
.. . (200)

S. C. ,.POLIDAVA"S. A  DEVA
, '  1 ’  '  "  * ‘ - * '  - '  . '

'Jp.fer' • vuri, : - - . ■' •• ..
Va oferă, m regim en gros, 

cu promptitudine, la cele  mai mici preţuri
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse;

♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 
diversă);

1 ♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 
de ţ?anane, ciocolată, portocale, căpşuni;

f ♦
c a să ; ■

♦  pulciuri de import;
♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat. 
Relaţii şi comenzi -zilnic, Jâ sediul societăţii,

Strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele; 
054A520712 şi 621750; fax; €21159

nune, uiuuoiaio, Ronocaie, căpşuni; 
Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj); : 
Stjcksuri. paste făinoase, tăiţei de ^
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