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j '  Consiliul de conducere al 
Sindicatului „Siderurgis- 
tul“ Hunedoara, reprezen
tând peste 15 000 membri 
de sindicat, întrunit în 
Şedinţă extraordinară, a 
analizat „Programul de o- 
fprtă publică zonală pro
movat de FPP I „Banat — 
<Şrişana“ ia S.G. „Siderur
gica" S.A. Hunedoara.

In urma discuţiilor pur- 
! tate s-a tras concluzia că 

âceastă acţiune a fost de- 
\ marată fără O pregătire 

minimă din partea FPP. 
generând discuţii neprin- 

; eipiale, provocând o stare 
de tensiuni în rândul' S.C. 
.^Siderurgica" S.A.
‘ Analizând .impactul so_ 

ciaj datorat „Programului 
de ofertă publică" promo
vat de FPP I „Banat — ■ 
flrişana" în data de 29.

: ţă. 1995, la sediul 6.0. 
i „Siderurgica" S.A. Hune

doara, s-a semnat un pro
tocol prin care se propune 
suspendarea programului în 

! ţeea ce priveşte acţiunile 
1 Ş .a „Siderurgia" S-A.
; (până la. consultarea sala

riaţilor), protocol semnat 
din partea FPP de domnul 
Pilaret Cristea — director 
Departament Tranzacţii. 
I*&nă in prezent acest pro- 

: tocol nu a fost respectat; 
llicru care nu ne mâ'i sur- 

V;. ‘t  -“*r:

C O M U N I C A T
prinde, având în vedere 
consecvenţa partenerilor 
noştri de dialog de a nu 
respecta şi recunoaşte pro
priile semnături.

Dorim să informăm co
rcit membrii noştri de 
sindicat că nu suntem îm
potriva privatizării, dar a- 
tragem atenţia că o astfel 
de acţiune complet nepre
gătită, la o societate co
mercială de talia S.C. „Si
derurgica" S.A. cu un ca
pital social de aproxima
tiv 600 miliarde lei, număr 
total , de acţiuni de apro
ximativ 24 milioane, din 
care 7,1 milioane acţiuni 
FPP, poate compromite în
săşi ideea de privatizare, 
conducând în final la o 
gravă dezinformare a sa
lariaţilor, prezentată ca un 
miracol pentru ieşirea din 
impas.

Iii orice ţară care se 
respectă privatizarea nu a 
început cu mari coloşi din 
sidertirgie şi metalurgie. 
Dacă se doreşte o privati
zare reală, considerăm că 
marii £>loşi trebuie pre
gătiţi, sprijiniţi in direcţia 
retehnologizării şi renta
bilizării.

După revoluţie S»G. „Si

derurgica" S.A. nu a fost 
subvenţionată , cu nici un 
leu, totul s-a realizat cu 

„ efortul propriu al salaria
ţilor de cace nimeni . n-u 
vrea să ţină cont in pre
zent.

Prin acest comunicat, do
rim să-i informăm pe 
membrii noştri de sindicat 
tă  suntem îngrijoraţi de 
presiunea deosebită la care 
este supusă S.G. „Siderur
gica" S.A. Hunedoara în 
ultima perioadă. Această' 
presiune a început in 
cursul anului 1994, prin 
încercarea FPS de schim
bare a unor membri din 
Consiliul- de Administraţie 
şi promovarea unor noi 
membri a căror activitate 
de ba_ă era paralelă cu 
interesele S.G. „Siderurgica" 
S.A., urmată de încercarea 

'de politizare şi schimbare 
a conducerii, respectiv nu
mirea undi manager pe 
considerente politice.

Primele âcţiiihi : eşuate 
au generat acest ultim 
asalt care urmăreşte de
stabilizarea S.G. „Siderur
gica" S.A. şi îngreunarea 
procesului de conducere a 
S.C, ,.Siderurgica". S.A., 
demonstrând încă o dată

că unitatea şi lupta si- 
derurgiştilor hunedoreni 
(de-a menţine acest colos 
pe linia de plutire, , asi- 

* gurând în zonă o stabili
tate socială In Care sunt 
implicaţi o mare gamă de 
salariaţi, de la mineri la 
constructori de maşini) de
ranjează.

Este de neînţeles pasivi
tatea totală a FPS — ju
deţul Hunedoara >- care 
deţine 70 la sută din ac
ţiuni, faţă de cea mai 
mare societate comercială 
din judeţ.

Ca o dovadă în plus 
faţă de interesul acordat 
economiei judeţului Hu
nedoara, ţinem să infor
măm că la nivelul jude
ţului, pe linia de FPP, 
nu sTvem cu cine discuta, 
deoarece nu există o direc
ţie judeţeană a FPP, Hu
nedoara fiind arondată la 
judeţul Alba.

Considerăm că S.C, „Si
derurgica" S.A. Hunedoara 
este o societate de interes 

- naţional, care merită o 
atenţie mai măre din par- 

' tea celor care răspund de 
destinele economiei ro- 
mâneşti. ,
Consiliul de conducere 'al 
Sindicatului „Siderurgistul" 

Lider,
VAI ROŞ FETRU

PREŢURILE NOI LA COMBUSTIBILI 
începând de Ieri, noile preţuri la combusti

bil sunt următoarele: #  benzină premium 690 
lei/litrul; •  benzină regular 550 lei/litrul; 
benzină normală 490 lei/litrul; t  motorină 430 
lei/litrul •  petrol 300 lei/litrul; •  combusti
bil tip M 300 lei/litrul; •  butelii aragaz pen
tru mediul urban 7200 lei şi pentru mediul ru
in»! 7 500 lei. (N.T.)

I ZIUA AUTOMOBILISTULUI
Ieri, la Deva, de Ziua Automobilistului, la sediul 

Filialei Judeţene a A.CJt., a avut loc o conferinţă de 
presă susţinută de dl. director Nicolae Haţegan, cu 
prilejul împlinirii a 91 de ani de la crearea Automo
bil Clubului Român. Subliniindu-se activitatea ce o 
desfăşoară A.C.R. în judeţ, serviciile Ce sunt puse la 
dispoziţia membrilor săi, s-a subliniat că m acest an 
se va extinde eliberarea carnetului de turist (după 
Austria ţa anul trecut), şi pentru ţările din spaţiul 
SCIIENGEN — Franţa, Germania, Belgia, Olanda, 
Luxemburg, Spania şi Portugalia. Vom reveni. (S.C.)

CMtraste In gospodărirea
•  Pe alocuri — adevărate scuaruri cu 

flori şl verdeaţă •  Dacă n-ar fi gropile... 
•  Nu pentru toţi a venit primăvara •  Un car
tier plin de maşini ,

. Duminică, zi amesteca. 
Ăi ou nori şi soare, cu ra
fale de vânt, ne-âm pur- 
m  paşii pe câteva străzi 
ttevene. Şi, cum dumini

c i  urmează sâmbetei, zi 
4® curăţenie generală, fi- 
3tosc ar fi fost să fie cu
răţenie peste tot. Dar să 
vedem concret. Puţină 

Jdme se plimbă încă, nu- 
•pseroşi tineri căutând mai 
4Sl seamă jocurile elec- 
Şironice ori biliardul din 
îbaruri şi cafenele. Am 
SAigmancat, pe- şţrada Vă- 
| Cărescu, grădini frumoase 
,M  îngrijite (spre exem- 

cele din faţa caselor

cu nr. 16, 18, 24, dar şl 
altele), în care - galbenul 
narciselor şl albastrul zam
bilelor sau pomii văruiţi 
atrag privirile trecătorilor. 
Păcat că un excavator, 
parcat de cine ştie ' când 
pe laterala drumuîiii, a 
adunat in cupă apă plu
vială, alte resturi şi nă
moluri.

Străzi curate, mărgini, 
te de trotuare îngrijite şi 
pe alocuri chiar cu spaţii 
verzi şi arbuşti ornamen
tali, sunt Grişan, Cloşca, 
Vulcan, Oituz, cele care 
coboară din Văcărescu,

făcând legătura eu şoseaua 
paralelă.

Aspect, în ansamblu ar- 
donat, are şi strada Emi- 
nescu (în faţa casei de Iâ 
«r. 62, ca să dăm un sin
gur exemplu, un ad svărat 
părctileţ da iBort şi arbori 
decorativi); gropile din 
mijlocul asfaltului îi o- 
bligă însă pe cei’ de Iâ 
volan să facă adevărate' 
slalomuri, pentru a-şi pro
teja roţile autoturisme
lor.- - v

Pentru locatarii blocu
rilor ce mărginesc strada 
Garpaţi se vede clar bă a 
venit primăvara. Gardul 
viu care înconjoară drept
unghiurile din faţa in
trărilor eSte tuns, viore-

" ESTERA . ŞINA 
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•  Economia judeţu
lui Hunedoara pe 2 luni 
din 1995

P.D.S.R. IŞI ALEGE NOILE 
ORGANE LOCALE

Convorbire cu dl. GEORGEL RĂICAN, 
preşedintele Organizaţiei judeţene a P.D.S.R.

Pe di. Georgei Răican 
l.am abordkt recent,* nu 
în calitate de prefect de 
Hunedoara, ci în aceea de ' 
preşedinte al Organizaţiei 
judeţene a Partidului De
mocraţiei Sociale din R0- 

'mânia. Discuţia a debutat 
cu întrebarea noastră :

— Aţi avut, recent, şe
dinţa biroului executiv. Ce 
probleme s-au abordat în' 
cadru) acesteia ?

— Modul cum s-au des
făşurat alegerile ce au 
avut loc până acum ia ni
vel de comune.

-—■* S-au ţinut alegeri îrt 
toate comunele hunedorc- 
ne? .1.

— Nu. Acestea se află 
încă în desfăşurare. De â- 
semenea_ vom stabili datele 
când vor avea loc alegerile 
în oraşe şi municipii şi 
data conferinţei judeţene.

— La oraşe şi municipii, 
în ce perioadă vor avea 
loc alegeri ? ,

— In luna mai:
— Conferinţa judeţeană 

când va avea Ioc?
—- La, sfârşitul aceleiaşi 

luni, întrucât la începutul 
lunii iunie va avea loc 
Conferinţa Naţională a 
partidului.

—- Vă propunem să con
tinuăm discuţia şi cu alte 
aspecte. CAţi' membri şi 
simpatizanţi are F.D.S.R. 
în judeţul nostru?

—’ Membri cu carnet 
peste 11000, simpatizanţi' 
circa 25 000.

—- Câte organizaţii ?
-r- Din cele 68 de loca

lităţi ale judeţului, avem 
organizaţii în 50.

. — Care sunt cele mai 
active ?

— Cele din municipii 
şi din comunele Vaţa de 
Jos, Geoagiu, Rîu de Mori 
şi multe altele. Lăsăm porţi 
deschise organizaţiilor din 
municipii pentru a atrage 

oameni de bază care mâine- 
poimâine vor fi propuşi, 
în funcţii eligibile în lo
calităţile respective.

— La nivel central s-a 
semnat un protocol de 
participare la guvernare, 
de sprijinire a guvernului 
Văcăroiu...

— Aşa numitul patrula
ter... '■

— La nivel de judeţ 
cum colaboraţi cu organi
zaţiile sau filialele " jude- • 
ţene ale P.R.M., P.U.N.R. 
şi P.S.M.?

— 'Avem întâlniri săp
tămânale cu liderii acestora 
în cadrul cărora ne infor
măm reciproc asupra rner-o 
sulul treburilor, în special 
în economie, dar, când este 
cazul, şi în domeniul or
ganizatoric. Căutăm îm
preună soluţii pentru ca 
treburile să meargă. tot 
mai bine.

— Cu opoziţia aveţi re
iaţii?

— In judeţul nostru. a 
existat şi există un echi
libru tocmai prin aceea 
că nu ne-am atacat. E„xistă 
un singur lucru la care 
ţinem : să punem cu toţii 
umărul la mersul mai 
bine al judeţului, indiferent 
de culoarea politică',' ce o 
are fiecare. în multe pro
bleme s-a atins consensul, 
de exemplu în ceea ce 
priveşte continuarea .^lucră
rilor la Rlu Mare şi- pe 
Strei, declararea Orăştiei 
ca m'unicipiu etc.

— Cum apreciaţi activi
tatea în Senat şi in Ca
mera Deputaţilor a parla
mentarilor hunedoreni ai 
P.D.S.R. ? '

— Sunt prinşi în comisii 
foarte importante ale Par
lamentului, astfel că au o 
contribuţie de seamă în e- 
laborarea legilor de care 
beneficiază toată ţara. Pă
rerea mea este că au o 
activitate bună. In terito
riu se întâlnesc frecvent cu 
electoratul, ţin conferinţe 
de pî&să, ajută • concret la 
soluţionarea unor necazuri, 
intervenind la organismele 
centrale, făcând interpe
lări ş.a. Părerea mejţ este 
că au o activitate bene
fică pentru judeţul Hune
doara.

—■ Când va începe cam
pania electorală pentru a- \ 
legerile de anul viitor? li
nii susţin că P.D.S.R. â şi 
început-o.

— In mare, au început_o 
toate formaţiunile politice. 
Nimeni nu poate să spună 
că acolo unde merge în 
teritoriu, cel puţin de două 
luni încoace, nu face şi 
propagandă electorală. Or
ganizaţia judeţeană a 
P.D.S.R. va începe cam
pania electorală după con
ferinţa judeţeană din luna 
mai a acestui an.

* A consemnat ■ .
TRAIAN SONDOR

Ouna p zl
Autopsie — operaţie fără anestezie

J l«  BENIAMIN NU SE DEZMINTE I
Fideli promisiunii de a 

informa cât «ai corect 
cititorii ' noştri despre 
mersul lucrurilor in le
gătură cu Jian Beniamin 
—• asasinul care a luat 
viaţa a cinci oameni, ve
nin, iată, astăzi, cu un 
element de noutate. No
utate pentru noi şi pentru 
cititori, nu şi pentru com
portamentul specific per
sonajului de tristă amin
tire. De fapt, prin noul 
său gest. Jian Beniamin 
riu s-a dezminţit.

Concret, Spitalul Pe
nitenciar Bucureşti (Ji

lava), unde asasinul a fost 
transferat pentru experti
ză psihiatrică, a transmis 
Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara că 
de la Inspectoratul de Po
liţie al Judeţului Hune
doara l-a primit nu cu 
multă Vreme in urină pe 
deţinutul Jian Beniamin 
„în refuz de hrană". Mo
tivul: „Rfefuzâ să tră-
iască".

Or, ştim din propria-i' 
declaraţie că, aflat în â- 
restU] poliţiei, criminalul a 
renunţat doar după o. zi

la o altă grevă a foamei, 
chiar dacă a afirmat că 
„pentru faptele' mele mă 
voi pedepsi singur, daţesc 
să mor prin înfometare".

Aşa s-i î întâmplat şi Ia 
Bucureşti. Ri'iuzul de hra
nă a durat tot o zi. Mo
tive: „Ies din refuz de 
hrană din cauza proble
melor medicale, fiind su
ferind de ulcer".

Medicui instituţiei iude 
astăzi se află Jian Beni
amin spune clar — „sta. 
rea sănătăţii este hună".

V, NEAGU
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Contraste în gospodârirea 
cartierelor

(Urmare din pag. 1>

lele şi alte flori timpurii 
. răspândesc parfum, iar 
arborii şi arbuştii, adevă
rate perdele de ozon, mai 
stăvilesc noxele şi pra
ful ce se ridică în atmo
sferă. Dar.:, (de ce me
reu trebuie să fie pre
zentă şi această conjunc
ţie?!) imaginea , spaţii
lor dintre trotuare şi ca
rosabil lasă loc de co
mentarii deloc pozitive.

Surprize peste surprize 
în cartierul ,,Dacia". Ma
şini parcate mai sunt pe 
toate străzile; aici însă, pe 
mijlocul bulevardului cu 
a'celaşi nume, cât şi pe 
cele două laterale „se o- 

. dihnesc" sute de autotu
risme şi maşini de tonaj 
greu; Trotuarele sunt in 
cea mai mare parte nt- 
măturate, ;&r rondourilt 
destinate florilor n-au-fă
cut cunoştinţă încă (;ă 
fie prea devreme?) cu 
mâna gospodarilor. în fa
ţa unor blocuri, cum 
este ni. 35, trotuarul este 
albit de resturi, dar nici 
cel din faţa complexului 
alimentar nu efa prea... 
măturat. O notă. aparte 
face Şcoala Generală Nr. 
3, a cărei incintă prime
nită poate constitui un 
exemplu de hărnicie şi dra
goste de frumos pentru 
numeroşi „vecini?. Pe

Aleea Plopilor, imagini 
contrastante. Dacă în faţa 
magazinelor comerciale era 
curat, peste drum erau 
împrăştiate tot felul de 
reziduuri, existau ĵ ropi 
din care 'apa nu se mai 
evaporă. Pe Romanilor, 
faţade neîngrijite, trotua
re desfundate, spaţii 
verzi-' pline de pungi, pa
chete goale de ţigări, chi
brituri arse, hârtii. Zona 
din preajma fostului că
min de copii, azi cabinet 
medical, este şi ea în 
paragină. In vecinătate, 
mormane de pământ, pro
venite de la săpatuj unui 
canal, dau cartierului un 
aspect sumbru.

Luni dimineaţa, în plin 
centrul municipiului, din 
jardinierele amplasate la 
intersecţia bdului 1 De
cembrie cu Piaţa Unirii 
erau smulse şi aruncate 
pe jos plantele orna
mentale. în altă zonă cen
trală, aceea a Poştei, cine
va devastase cu cruzime 
magnolia, rupându-i cren
gile, , ca să-şi... lumineze 
apartamentul. Gesturi
incalificabile ale unor in
divizi răi şi inconştienţi. 
Căci cum altfel pot fi ca
lificaţi cei care nu respec
tă efortul semenilor? Al 
celOF care îngrijesc şi în
frumuseţează cu dragoste 
locurile In care trăiesc şi 
muncesc.

2 luni
1995

' .... • : /'/. Februaric l995 fajă de:

ian.
W 5

febr.
1994

media*
lunară
1994

faţă de 
2 luni 
1994

Producţia industrială 100,6 1023 90,0 1012 i
Prodnctivitatea muncii în industrie 1013 105,3 '  92,0 104,4 1
Numărul salariaţilor din industrie 993 96,9 973 96,9 1
Export 138,4 1232' 122,1 136,7 J
Vânzări de mărfuri cu amănuntul 108,8 99,4 72,2 102,1 \
Servicii prestate populaţiei 
Producţia principalelor produse indus. 5

103,2 107,3 lfl.4 109.1 |
■ ■■■{— huilă netă 100,0 110.9 103,7 108,5 1

— oţel v
— laminate

103,1
93,6

.96,6
106,8

86,1
87,6

102,2 \ 
105,9 l

-■«Cinient 2433 653 52,2 573 /
■— bere » 10,6 24,4 12.4 1113 '
— carne tăiată în abatoare ' 137,9 57,1 793 50,8 i
— lapte de consum 93,6 2143 1192 215,0 /
— pâine 100.1 63,9 70,1 '  62,0 ]

Efectivele de animale la 28. II. 1995
Bovine 1012 roi,3 96,4 1013 i

— la populaţie 101,4.
104,9

1023 97,1 102,5 1
_ Porcine 100,1 86,7 100,1 *

— la populaţie 
©vlue

— la populaţie 
Păsări —

— la populaţie
Veniturile salariate medii nominale

— brute
•—nete - ■“

Preţurile de consuni al populaţiei
— mărfuri alimentare
— mărfuri nealimentare
— Servicii

108.8
*26.6
127,0
97,7
97,5

91,4
109.7
199.7 
96.9

100,9

79.8 
• 113,7
115,0
94.9
82.9

91,4
109,7
t09,7
96,9

100,9

Pentru locatarii blocului M 3 din bulevardul „Decebai" a 
lor. Au primenit zona verde şi au văruit copacii. N-am aşteptat să vină alţii 
.facă, cum se întâmplă în multe alte loettri.

•Foto: PAVEL LAZA
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6,30 Ştiri, seriale, şi 
dai.; 10,05 Kojak (s.pi); 
11.00 Frumos şi bogat (ş); 
11,30 Vremea dorinţei 
(ş); 12.30 Duelul familii
lor (cs); 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa Bar
bara (s); 15,05 Pasiunea ei 
e crima (s.p.); 16,00 liona 
Christen ţalkshow; 17,00 
Hans Meiser talk- 
show; 18,09 Jeopardy! 
(cs); *830 între noi (s); 
19,60 Frumos şi bo
gat (s/r); 19,30 Exploziv 
— telegrafic; 19,45 Ştiri; 
sport, meteo; 20,10 Ex
ploziv (magazin); 20,40 
Vremuri bune. —■
fi — rele (s/r); 21,l5 

"Dr. Ştefan Frank (s); 22,15 
Policlinica (s).

CANALS 5

7.30 Ştiri; 9,45 Gbidul Par. 
îămentulul; 10,00 Show.ui
lui Maurizio Costanzo (r);. 
12,45 Foram (mag,); 14,09 
TG5 — ştiri; 14,25 Co
tidiene; 14,40 Beautif ol
(s); 15,05 Complot în fa. 
milie (show); 16,20 A. 
genţia matrimonială;
17.00 D.a.; 18.00 Super- 
samuraiul (s>; 18,30 Oa.;
19.00 OK, preţul e corect 
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 2I.00 Ştiri; 2125 
Circulă zvonul (show); 
21.40 Film; 23,45 Ştiri; 
0.15 Show.ui lui M. Cos
tanzo; 2,30 Cotidiene (r);
3.30 Nu doar moda Ir);
4.30 Chioşcul de ziare (r);
5.30 Target (r).

6,30 Mag. matinal 
sport; 7,30 Primch 
(magazin TV); 10,30 Gim- 

matinală; 11.00 
Iernilor; 1230 

Trec» la casă! (sit. com.); 
1230 Loving (s); 12,00 
Vecinii (s); 1335 St®rele 
Californiei (s); 1435 FaL. 
con Crest <s)ţ 1535 Nu
mai iubire mii (sit. com.); 
15,55 Time Trax (s. Sp); 
1635 MacGyver (s.); 18,00 
Să riscăm! (cş); 19,00 To
tul sau nimic (cs); 20.00 
Ştirile, sport, meteo; 
20,30 ' Roata norocului 
ţes); 21,15 Sectorul -TBat 
Wolf (s.p.j; 22,15 Schrei- 
nemakers în direct (maga
zin incomod); 1,00 Hi-

6,30 Ştiri NBC; 7.00 
La zi în afaceri; 8.00 Bu
letin financiar; 9,30 Ma
gazinul ştirilor; 11,00 Roa
ta banilor (rep.); 15,00
Piaţa americană; 18,30 Bu
letin financiar: 19,00 Azi 
— reportaje şi informaţii; 

2030 Ştiri ITN; 20,30 Viaţa 
noastră (em. ecolog.); 21,00 
Eatertainmenţ X Press — 

noutăţi din lumea filmului; 
, 2130 Magazinul ştirilor 
NBC: 23,00 Ştiri ITN; 
33,30 Show.ui serii, cu 
Jay Leno; 030 Real Per
sonal ţtalkshow)' IjOO Bu
letin bursier; 120' Oferta 
pieţei; 130 Ştirile nopţii 
NBC; 2,00 Timp egal, cu 
Mary Matalin; 2,30 Show
ul serii, cu Jay Leno.

E U k O S P O R T

930 Călărie. Cupa Mon
dială lâ sărituri de Ia 
Paris — Bercy (sel.); 10,30 
Patinaj artistic. Concursul 
internaţional de la Mor- 
zlne, Franţa (partea 2); 

12,30 Moto. Magazin Grand 
Prix; 13,00 Auto. Maga
zin Grand Prix; 13,30 
Eurofun. Mag. distractiv;
14.00 Tenis.'Magazin ATP;
1.4,30 Tenis. Turneul ATP 
de la Estoril, Portugalia 
(d>; 19.30 Sftpumoblle.
Ttindra International 
Raid (r); 20,30 Buletin de 
ştiri 1; 21,00 Arte mar
ţiale — întâlnirea de ka- 
rate Franţa — Japonia 
de la Paris; 22,00 Wrest- 
Itng World Supcrstars;
23.00 Fotbal.

7,00 TVM — Tele. 
matinal; 8,30 La prl» 
ma oră; 9,15 Santa 
Barbara (s/r); 10,05
Limbi străine; 113$ 
Aur şi noroi (s/r); 12,45 
Desene animate; 13,10
1001 audiţii! 14,00 AC. 
tualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR C3uj»l9>: 
16,10 Divertisment in
ternaţional; IMS Şuii 
semnul întrebării; 17,40 
Milenium; 18,25 De
sene animate; 19,00 
Medicina pentru toţi; 
19,30 Fata şi băieţii 
(s); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,45 Om 
bogat, om sărac (s); 
21.45 Reflecţii rutier#* 
22,00 Studioul e«w*B- 
mic; 22,40 Cântece 
populare;- 2235 Sim
pozion; 23.40 Actuali, 
tăţi; 0,00 Familia Pal-
liser (s., ep. IU-

7,00 „La prima m ă} 
9,15 Ora de muzică i
10.00 Documentar CFJj
11.00 Telejurnal Worid- 
net; 11,30 Desene ani
me te; 12,60 Noi fron
tiere (r); 12,40 Maga
zin TVE; 13,15 LogO$ 
şi Etlios; 13,45 Tefu- 

. jurnal CFI; 14,10 Ma
gazin social; 1520 
Limbi străine (r); 16,00 
Desene animate; 16,30 
Şi bogaţii plâng (sî;
17.00 Ceaiul de la o Pa 
5; 19,00 Emisiune în 
limba germană; 2030 
Convieţuiri; 21,00 TVM 

— Mesager; 2130 For
mula'3 (cs); 22,00 Filuă; 
23,50 Stadion: calei
doscop sportiv intern 
şi internaţional: 0,30 
Coca Cola Diseo Show.

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Film serial t 
„Trăieşte_ţi visul" (r);
10.20 Film serial: „Ve
cinii" (r); 11,20 Chesti. 
unea zilei (r); 12,20
Staruri pentru totdea
una (r); ,18,00 Deşepe 
animate;' 18,30 Film 
documentar: „Jocul*
cifrelor"; 19,00 PriOral 
pas; 20,00 Film seriei; 
„Echipa de şoc" — eps 
17; 20,50 Doar o vUriWl 
să_ţj mai spun...; 21,00> 
Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a televiziunU 
TELB 7 ăhc din 5. 04. 
1995); 21,30 Film se
rial: „Vegas" — cp. 59;
22.20 Mitică; 2230 
Chestiunea zalei; 2330 
Cartea de citire; 2333 
Cutia muzicală? R03 
Videotext.

Joi, 6-aprilie 
Temperaturile Vor 14 mal 
scăzute decât în d w  
p*cedentă, iar fn Ju
mătatea nordică a 
ccrui va fi mai 
noros şi va ploua tem
porar, local, tn jumăta
tea de sud a ţării coral 
va B mal mult varia
bil, iar regimul termic 
va fi asemănător CU t d  
din ziua de miercuri
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Autonomia locşBJ jn «•*#£. 
ce prtvfeşte adrashlstraie» 
unităţilor teritoriale nu 
duce lipsa' unui cadru le
gi» m totalitate. în chiar 
Şft. 1 al Legii 69/1991 pri- ’ 
Vind administraţia publică 
* . se stipulează : „A«L 
«Unistraţia publică în uni
tăţile -administrativ terito
riale se întemeiază pe prin
cipiile autonomiei locale! 
descentralizării serviciilor 
publice..." De unde şi pâ
nă unde se întinde această 
autonomie, ne-ar lămuri 
mai departe conţinutul a- 
Ceiuiaşi articol „Autonomia 
priveşte atât organizarea 
şi funcţionarea administra
ţiei publice locale, cât şi 
gestionarea sub proprie 
responsabilitate a intere
selor colectivităţilor".

prin urmare, Consiliul lo
cal gestionează interesele 
colectivităţii. De gestionat, 
sev gestionează valori, tar 
instrumentul prin care va
lorile sporesc său Îşi spo- 
re*e funcţionalitatea este 
bugetul. Autonomia gestio
nării in cazul unui buget 
subdezvoltat nu înseam
nă altceva decât gestiona
rea sărăciei. Cam aste fac 
in această etapă majorita
tea consiliilor locale. Dar 
să igââiti ce şi cum a 
gestionat anul trecut Con
siliul Ireal Haţeg.

tn  1994, consiliul â a- 
doptat trei hotărâri cu pri
vire ta rectificarea in di
ferite capitale ale sale a 
bMgetfllui ap'robat iniţial. 
tWMe rectificări s-au iM-

HAŢEG - tn intimitatea 
cifrelor

pus ca urmare- a adoptării 
altor hotărâri al căror e- 
fect a fost alimentarea bu
getului cu venituri prin e- 
fort propriu. Aşa a fost cea 
privind • stabilirea taxelor 
de păşunat şi âe gloabă, o 
alta referitoare lâ stabili
rea unor taxe în sume 
fixe pe folosinţa unor bu
nuri de patrimoniu şi din 
administrarea consiliului 
local, corelate CU coefi
cientul de inflaţie. Ca o 
consecinţă a modificării sau 
abrogării Unor acte nor
mative referitoare la taxele 
locale, s-au adoptat de a- 
semenăa hotărâri. Pârghii
le legislative au fost, prin 
urmare, folosite de câte ori 
momentul a cerut-o.

„Necazul r-r zice dl Şi- 
minic Boţea, secretarul 
consiliului — este că sca
pă jurisdicţiei administra- 
ţiei locale o seamă de sur
se de veoit cum sunt spa
ţiile cu altă destinaţie de 
la parterul blocurilor de 
locuinţe, pe care acum în
casează venituri regiile de 
gospodărie locativă. Trece
rea lor in proprietatea con
siliilor locale ar impune 
promovarea unei iniţiative 
legislative".

Pe la dna Carmen Vi- 
ţionescu — şef comparti

ment buget contabilitate în 
consiliul local, aflăm câ
teva elemente ale execu
ţiei' bugetare pe anul tre
cut. La venituri — 841 mi
lioane lei, cu' o creştere de 
11 milioane faţă de veni
turile evaluate la începu
tul anului, ca urmare a a- 
plieării hotărârilor de ca
re am vorbit. La cheltu
ieli s-au realizat 819 mi
lioane lei, cu 25 milioane 
mai puţin decât nivelul ve
niturilor. O judecată de 
suprafaţă ar duce la con
cluzia că administraţia n-a 
ştiut cum să-şi folosească 
veniturile, dar nu este a- 
şa. Cu această valoare s-a 
diminuat alocaţia de la 
bugetul judeţean pentru 
compensarea costurilor e- 
nergiei termice la popula
ţie.

Din structura cheltuieli
lor efectuate — 200 milioa
ne de iei cheltuieli mate
riale pentru sănătate (me- 
dicaţie,. hrană, echipament 
mai puţin), 13 milioane' 
lei pentru cultură, a- 
preape In totalitate sala
rii, $ milioane 4ei pentru 
ajutoare sociale, 189 de 
milioane lei pentru gospo- 
dăria comunală (din Care 
74 milioane lei pentru in
vestiţii In transportul în

comun, iar 65 de milioane 
lei subvenţie- pentru dife
renţa de tarif), restul pen
tru gospodărirea oraşului, 
334 de milioane lei pentru 
administraţia locală din 
care 230 de milioane lei 
ihvestiţii (în clădirea se
diului nou), ne dăm uşor 
seama că bugetul oraşului , 
a fost alcătuit la capitolul 
venituri, in mare parte, 
din transferuri de la,, bu-, 
getul judeţean. Nici nu pu
tea fi altfel, de vreme ce 
majoritatea veniturilor — 
impozit pe profit, impozit 
pe salarii, impozit pe te
renuri şi clădiri, amenzi , 
şi chiar o parte destul de 
semnificativă din taxele lo
cale, se varsă la bugetul 
central sau in alte con
turi. Ne cam lămurim ast
fel cum devine cu auto
nomia locală. Este drept, 
un cadru legal care să sta-, 
bilească în numele auto
nomiei locale cât anume 
din toate capitolele de ve
nituri rămâne să alimente
ze bugetul local nu există. 
Dacă de pildă e  cotă oa
recare din impozitul pe 
profit sau din cel pe re
tribuţie ar rămâne la bu
getul local, altfel ar fi co
interesate consiliile locale 
de dezvoltarea sectorului 
privat, producător de toi? 
nuri materiale sau presta
tor de servicii. Când se 
vâ întâmpla minunea 7 
Când vor voi aleşii poporu
lui. Şi când vor voi 7 As- 
ta-i I

- ION CIOCLEI

’ Sunteţi cam superficiali; nu vă pierdeţi în pro
bleme mărunte. Simţiţi nevoia să ieşiţi intr-un loc 
select. Week-endui îl petreceţi în familie. Luni mu
safiri nepoftiţi, -atmosferă .electrizantă, pentru ca 
marţi să dovediţi un simţ practic deosebit. E bine să 
reluaţi preocupările relaxante, sportul.

tCN unităţi comerciale 
la centrul oraşului Ha
p *

Fete PA VEL LAZA 
»

•'Seî ii—»» ii Sun i

Un început
lipsa de bani, 

îţfe’  prmiid acumu
larea de apă de la Mihăf- 
lervi mai stagnează ţi din 
«ăure diferendelor ce e- 
Kistâ intre beneficiarul lu
crării şl foştii proprietari 
fe  -ftftemiri şi clădiri de pe 
amplasament,v expropriaţi 

jjul regimului tota- 
ale căror gospo- 

-au fost dezafactoto- 
opun cu Îndârjire 
Sfii sau ocupării în 

«mtinuart a terenurilor pe 
care încă nu a început să 

■ c m  construiască înainte de
luă la soluţionare3

mulţttăiitoare a problemei 
. strămutării lor.

‘In şedinţa de avizare de 
|ei, 23 martie, a comisiei 
judeţene de urbanism şi 

i ^menajarea teritoriului a 
Consiliului judeţean, pri- 

, mărul oraşului Brad'a in
trodus suplimentar Ia a- 
Vtzare, iar comisia a avi
zat favorabil un plan ur
banistic de detaliu pentru 

, lotizarea din terenul de 
Aat ' a 23 de parcele ‘ la 

HEfeampurHe Vechi, pentru 
case individuale. Este vor- 

!‘ ba de gospodării ce urmea
ză a  fi Strămutate de la 
Mihăjieni. Pe aceste tere
nuri Regia Apelor Româ
ne ac urma să investească 
In construirea unor gos- 
podării ţărăneşti moderne,

dam să intre ulterior în 
proprietatea strămuţaţitori 

Avizarea înseamnă doar 
un capăt de drum, deoa
rece Consiliul lpcal Brad 
trâbuie să hotărască scoa
terea din patrimoniul pu
blic a parcelelor respecti
ve şi trecerea lor în pro
prietatea Regiei Apelor Ro- 
mâhe. Investiţia de la Mi- 
hMeni fiind de mare in
teres pentru alimentarea cu 
apă potabilă .. a oraşului 
Brad, nu ne îndoim că o 
astfel de iniţiativă de ho
tărâre va găsi ecoul dorit 
la consilieri.

ION CIOCLEI

•  S-a făcut propunere 
de hotărâre 
hm trecerea proprietatea

oraş şi venituri la buge
tul local.

#  Prin ordonanţa Ie gu-

Din QSfen
numai

f w x m

bine
. r~ li ir'i i-rj'iiii n"t »
Consiliului local, Ir) ad- 
jminishpirea nrimjtafei, 1# 
stadiul' actdaj de Investi
ţie, ă ciupercăriel aban
donate prin desfiinţarea ca 
persoană juridică a fostului 
proprietar. Chlpercărfă — 
care ar tirrtiâ să fie fina
lizată din transferuri bu
getare —- va crea lo
curi de muncă pentru

Casa inginerului pens iohar Virgh i 
biţa, consilier comuni».- Foto PAI

fiţi din Ki- 
EL LAZA

vem nr. 19/1994, două

ntentSKţîi splţii io&erciale 
Iii piăer Mi fdlt trecute 
în proprietatea consiliului 
local cu obligaţia de a le 
finaliza şi rezolva prin e- 
le o parte din nevoile de 
locuinţe ale oraşului. Spa
ţiile comerciale şi de servi
cii de la parter vor fi în- 
ehiriate prin. licitaţie, iar- 
chiriile vor constitui de a- 
semenea sursă de veni
turi la bugetul local.

#  In decembrie 1994 
consiliul local ,a emis ho
tărârea nr. 35/1994 cu pri
vire la taxele de păşunat, 
pentru cele 13 sate aparţi- 

. nătoare oraşului. Hotărâ
rea prevede şi obligaţia 
de participare la lucrările 
de întreţinere şi fertilizare 
a păşunilor pentru fiecare 
proprietar de animale: o 
zi pentru o bovină' şi tot 
o zi pentru 5 ovine — ca
prine. Când s-a trecut fa 
acţiune concretă, toţi cei 
chemaţi au răspuns pre
zent. (I.C.)
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BERBEC
Veste de la un prieten, informaţii benefice. Veţi 

fi neVoiţi să plecaţi la drum, veţi semna un.dontract 
avantajos. Câştig de cauză în chestiuni sentimentale 
sau un câştig bănesc. Realizări socio-profesionale. A- 
tenţle, inamicii vă pregătesc o cUrsă.

■ ,GEMENI
Nu vorbiţi mai mult decât este absolut necesar I 

Dovediţi conştiinciozitate şi perseverenţă, iar apre
cierile vor veni. E bine să continuaţi aşa, spre a fa- 
ce ordine Ih viaţa dv. Duminică întâlniţi o persoană 
la care ţineţi, dar nu-i momentul să. vă daţi în vi- 
ieag sentimentele. Atenţie, cineva încearcă să vă tra
gă pe sfoară. Cei care au examene, dau randament 
maxim. Familia vă sprijină. -

' , • \ HAC
Dispuneţi - de- multiple alternative la şcoală ori 

la slujbă şi-i bine să le valorificaţi. înfăţişare fasci
nantă, stare de bine. Nu veţi reuşi să vă ,sustrageţi 
unei invitaţii. Veţi primi o sumă de .bani. Luni — 
călătorii scurte, randament excelent. 6  uşoară stare 

‘ de nervozitate; pâstraţi-vă calmul I Miercuri, o zi 
excelentă cu rezultate maxime pe toate. planurile.

LEU
Azi veţi ieşi Ia aer ori tel un spectacol. La sluj-' 

bă vi se recomandă să respingeţi provocările. Du
minică — entuziasm debordant, iar luni faceţi un 
chef cu colegii. Plimbarea de voie ori de nevoie prin 

.'magazine înseamnă şi o cură de aer.
FECIOARĂ :Y

Nu-i cazul să vă schimbaţi slujba pentru că vă 
dă încă satisfacţii. Sensibiliţate la problemele celor 
din jur. Sâmbătă, activităţi gospodăreşti care vâ dau 
satisfacţii. Nelinişte privind starea de sănătate, dar 
nu sunt motive. Vă tentează o nouă afacere, dar nu 
acţionaţi în grabă, chiar dacă aveţi multă energie 
fizică şi mentală.

BALANŢA -
Doriţi să fiţi util anturajului. Vă va copleşi pro

babil un succes şi-i bine să vă pregătiţi. Vă încear
că o uşoară agitaţie, „stoarcere" de materie cenuşie. 
Problemele se vor rezolva In favoarea dv. Veţi avea 
trecere când e vorba de., afaceri. Tranzitul rapid al 
evenimentelor vă copleşeşte. Nu vă pierdeţi în amă
nunte de prisos.

SCORPION
Situaţie familială încordată, de care sunteţi sin- 

gurul vinovat. Gândurile vâ stăpânesc în defavoarea 
activităţii practice. Inspiraţie, planuri de viitor. Un 
prieten vă solicită ajutoiMl şi nu-1 veţi putea refuza. 
Miercuri avantaje in urma unei călătorii a unui a- 
propiat ori a dv. , ,

SĂGETĂTOR
Acţiuni mărunte vă absorb energia; mâine tre- ! 

buie să primfţi şi să oferiţi cadouri. Puteţi pleca în ,
‘ excursie, însă nu vă avântaţi prea departe. La în

ceput de săptămână, abţ»neţi-vă de la discuţii aprin-

li

se. Marţi — o zi a discursurilor, a soluţiilor valabile. 
Profitaţi ! Precauţie in ceea ce întreprindeţi mier
curi. Ascultaţi-Vă intuiţia.

CAPRICORN
Posibiie câştiguri dintr-o â?âcere. Sunteţi sensi-

i bil la problemele căsniciei dv. Reţineţi că e bine să 
-fiţi conciliant. Obstacole incredibile în intenţiile pri- ■ 

\  vind ar Călătorie. Dacă doriţi o obllâ afacere, fiţi a- 
i mabil cu o femeie la mâna căreia sunteţi. Acceptaţi 
v sfatul unui vârstnic. Discuţii In familie, legate de o 
! moştenire, dar veţi ieşi învingător.
1s ....________ _ .
ţ  s-o fapeţi. Nu. uitaţi că aspectul exterior face bună 
l impresie. Sunteţi prea cerebral, partenerul dv simte 
/ nevoia de mai multă atenţie ! Aveţi idei strălucite 
1 dar singur nu le puteţi pune în practică. Neastâm- 
ţ păr; e bine, să plecaţi în delegaţia ce v: se propune.
\ - peşti
ţ Vă pregătiţi pentru o nouă etapă în viaţa dv ;
L luaţi-o pe îndelete. Cereţi şi sfatul* uftui prieten bun 
7 câ să ştiţi încotro să mergeţi. Nu vă izolaţi, cornu- 
\ nicarea cu oricine vă face bine. Veţi avea drum de
j făcut, situaţii de încheiat. Totul se -Vâ finaliza eu bine.

VĂRSĂTOR
Copiii vă solicită să le acordaţi ajutor şi-i bine„ i ■ "KT. - An ‘ nnn«Aii.iT n VÎftnlî»»'' f A nA LiIKn
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După o copilărie extraordinar de fru
moasă petrecută în mijlocul naturii prin
tre animale şi plante, Valentin Uritescu 
a intrat intr-o adolescenţă foarte zbu
ciumată, răscolitoare.

S-a născut la 4 iunie 1941, la Vinerea, 
judeţul Alba. A urmat Liceul „Aurel 
Vlaicu“ din Orăştie, unde învăţătura 
era întotdeauna pe planul al doilea. A 
practicat sportul, în special schi (de 
două ori campion naţional) şi atletism. 
Era un nonconjormist şi, ca toţi oamenii, 
şi dânsul s-a afirmat doar intr-un sin
gur domeniu (pe atunci era sportul). In 
timpul liceului; aproape tot timpul i 
s-a scăzut nota la purtare, -iar la ma
tematică, fizică şi chimie era amenin
ţat cu Corigenţa. După absolvirea lice
ului s-a pregătit pentru sport, dar ta
tăl său l-a obligat să se facă actor. La 
examenul de la Institutul de Teatru „I. 
L. Caragiale“, Ioan Cojar a descoperit 
în tânărul Valentin Urites'cu viitorul 
actor, punându-l să povestească amin
tiri din copilărie. In 1963, după absol
virea facultăţii s-a „autoexilat" la Bră
ila, din mai multe motive care, după 
părerea actorului, au fost ridicole: pen
tru că, acolo fiind un singur loc, nu 
mai avea dfe-a face cu vechii colegi, pen
tru că acolo era Balta Brăilei şi pentru 
că acolo, după cum auzise, erau fete 
frumoase, de toate naţiile. După trei 
ani a cunoscut-o pe soţia sa, Valeria, 
alături de care declară că are o căsni
cie fericită. După Brăila a urmat Piatra 
Neamţ, unde, timp de 13 ani, a-jucat 
de la comedie bufă, la dramă şi chiar 
tragedie. - Regizorii care au însemnat 
foarte mult pentru Valentin Uritescu 
sunt; Andrei Şerban, Emil Mândrie, 
Cătălina Buzoianu, Alexandru Tocilescu.

La Bucureşti a ajuns ceva mai târziu, 
fiind într-un fel obligat de soţia sa. 
A dat patru concursuri la diferite tea
tre pe care lă-a luat, dar din motive mai 
puţin obiective nu a fost angajat. JLu- 
gajarea a venit în 1980, când, după o 
zi grea de muncă în triaj (filma pentru 
„Lumini si umbre"), a fost acceptat la 
Teatrul Bulandra.

\

Iată, au trecut trei luni 
din ’95! Totul este tre
cător. O inimă care ba
te. Un gest Un semn. O 
vorbă. De obicei, la în
ceput de an suntem unii 
lângă âlţii. Suntem ală
turi, Ne exprimăm do
rinţe, planuri, idei pem> 
tru viitor. Gu prietenii 
şi duşmanii laolaltă.

Am ridicat paharul îri 
cinstea unui „nou năs- 
cut“ şi îl bem în memo
ria „celui mort", dar ne
uitat. Şi totul durează 
puţin. ■

Suntem o mână de oa
meni într-un oraş mic, 
liniştit, cu obiceiuri' ca 
pe la toată lumea. Un 
oraş care arde ca o fia-, 
cară până în anul viitor. 
Iar când 1996 îşi va fa-

cuvinte
ce apariţia, flacăra lui 
’95 se va stinge...

Da, totul este o conti
nuitate despre care nu 
ştim “însă dacă este veş
nică ori se va termina 
în clipa de faţă. Ce ur
mează însă ? Unii îşi

uită prietenii, alţii îi ve
nerează şi îi cinstesc pâ
nă la infinit 

Dar paharul se goleşte. 
Trezirea! Au venit din 
nou acele zile în care, 
vrem, nu vrem, trebuie 
să dăm. piept cu toate: 
greutăţi ori bucurii.

Săracii se vor întoar
ce la zilele lor de altă 
dată' sperând şi alergând 
după altele mai bune. 
Bogaţii privesc mereu în 
urmă tânjind după vre
murile bune.

Iar în liniştea din a- 
ceastă noapte, un ziarist 
în devenire , speră ca 
toţi să înţelegeţi artipo- 
lui meu...

ROXANA MERGEA, 
Liceul „Traian“ Deva

• * 1 9 ■ •  »

Ce poate fi mai frumos 
decât muzica şi tinereţea ? 
Este o întrebare şi totoda
tă un răspuns pe'care l-am 
primit, acum câteva zile, 
de la unul dintre iniţiatorii 
unei seri culturale la De
va, 'la Liceul Dccebal.

Manifestarea culturală a 
fost organizată de către 
Organizaţia pentru Tineret 
Phoenix şi Fundaţia Ju
deţeană a Tineretului Hu
nedoara, motivaţia fiind 
dată de încheierea fazei

culturali
naţionale a Olimpiadei’ de 
limbi clasice, aflată la a 
VIII-a ediţie.

Seara culturală s-a în-

ln prezent, după numeroase filme şi I 
piese de teatru, în care a jucat, d n u l' 
Uritescu afirmă sincer că şi in viaţă I 
joacă de foarte multe ori teatru. „Măsura J 
adevărată a valorii unui actor — dujfă pa- | 
rerea domniei sale — este dată în teatru, * 
indiferent că e teatru pe scenă sau în I 
viaţă". . <■

Fiind impusă de soţia sa, Valentin I 
■Uritescu are o . singură superstiţie, a^J. 
ceea de a păşi întotdeauna cu dreptul |  
când iese din casă.

Pentru că simte nevoia tot timpul să scrie |  
ceea ce l-a impresionăt, are de gând să |  
se întoarcă la Vinerea (în casa părin- * 
teăscă — acum modernizată) şi să-şi | 
termine cartea cu titlul provizoriu „Un « 
ţăran rătăcit printre artişti“.

LILI LAL ;

tins pe parcursul mai mul
tor ore în care elevi din 
toate colţurile ţării au ui
tat pentru câteva clipe de 
grijile' şcolii, găsindu-şi re
fugiu în antren şi dans. 
Pe lângă muzică n-au lip
sit gluma, buna dispoziţie 
şi aplauzele pentru câşti
gătorii concursurilor orga
nizate ad-hoc. (G.P.)

Constantin Şerban. (stânga) şi Minei Andrei, ocupanţii primelor două locuri 
la concursul pe meserii — oţelari, anul 1Q, desfăşurat recent la Hunedoara. De 
menţionat ci Minei Andrei, elev la Şco ala’ Profesionali din . cadrul Grupului
Şcolar Industrial Metalurgic Hunedoara, a obţinut şi la Faza ̂ Naţională anterioa
ră locul I, cu media 10. El a beneficiat de o excursie de doua săptămâni in Sta
tele Unite ale Americii — excursie org anizată de Ministerul Tineretului şi Spor- 
tului.

•jŞ. • • •  1* •  • •  • •  * .# » • • • • • *  • ' 
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În sanctuaruf iubirii
Păşesc în sanctuarul iubirii :
Tăcere-, unde au pierit cuvintele ?
Mângâiere uşoară de îngeri se-aşează 
Peste zbuciumul meu .
In genunchi, la picioarele tale 
Îmi arunc inima.
Mereu
Te voi iubi. Ruga mea se stinge 
Nepăsarea ta p ucis-o. - -
Mă ridic şi plec.
Nu mă voi întoarce aici
Amintiri m-ar invada şi mi-e teamă ^
Voi alerga spre nicăieri'
Inima mea zace — jertfă pe altarul tău 
In sanctuarul din care m-ai izgonit.
Râzi. Râsul tău mă sfâşie. - 
Te-am iubit.

fcsfe . VALERIA DOINA, Şimeria

j MUS IC BOX
■ ; ".(

In ianuarie-februarie *90 
grupul a început să lucre
ze cu producătorul Peter 
Collins la un nou album. 
Aşteptatul disc a apărut 
la 27 august ’90, sub nu
mele de „Empire", primind 
în luna octombrie nota 5,1 
în revista Metal Hammer. 
Empire este un album co
mercial, din punct de ve
dere muzical, dar textele 
continuă linia de pe al
bumele precedente, fiind 
încărcate de substrat po
litic. Spre deosebire de 
majoritatea grupurilor ca
re Se declară mulţumite 
cu succesul de top, Queen- 
sryche se vrea o formaţie 
preocupată de problemele 
care asfixiază inexorabil 
planeta şi umanitatea. Nu 
este o noutate, Geoff Tate 
& Go. au privilegiat întot
deauna expresiile, opiniile

şi ideile care le aveau pe 
suflet. Toate discurile lor, 
încărcate de filozofie, sunt 
apreciate doar atunci când

câştigat în căldură şi omo
genitate şi chiar dacă u- 
nele piese cum ar fi Em
pire, Best I Can, Bella 
Brown ies în evidenţă, 
materialul este conceput ca 
să fie ascultat în întregi
me. Până la urmă cea mai

pentru cei care nu îi cu
noşteau pe Queensrycbe 
până la Empire, au avut 
şansa să se familiarizeze 
cu un heavy metal inte
ligent. v

sunt înţelese de cel care 
le ascultă.

„Empire" nu este un al
bum facil, cl trebuie audiat 
de nud multe ori, cu un 
pio de efort intelectual, 
pentru a extrage esenţia
lul. Gu acest disc heavy 
metaliştii din Seattle au

apreciată piesă din album 
s-a dovedit Silent Lucidity, 
O baladă în care apar a- 
ranjamente neaşteptate de
vioară, şl care a figurat 
tn top 10 din majoritatea 
ţărilor. Fanii grupului au 
fost surprinşi şi derutaţi 
de muzică de pe disc, iar

Empire a primit triplu 
platină şi cuprinde piese
le : Best I can/ The Thin 
Line/ Jet City Woman/ 
Bella Brown/ Another 
Rainy Night/ Empire/ Re- 
sistance/ Silent Lueidty/ 
Hand onheart/ One and 
Only şi Anybody listening.

In octom brie-noiembrie 
grupul pleacă într-un tur
neu european cu Lynch 
Mob. In paralel, a apărut 
primul extras pe single 
Empire, ce mai includă 
piesele Scarborough Faî» 
şi Prophecy. In ianuarie *91, 
grupul participă la Rock ih 
Rio II, în faţa a peste 
60 000 de spectatori.

— Va urma — 

HOR1A SEBEŞ AN
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. Un agricultor privatizat 
care se ocupă de produc
ţia agricolă, apelând la 
calcule precise făcute pe 
bază de devize de, lucrări, 
demonstrează că, în eon-

Având în vedere că pre
ţul grâului stabilit pentru 
anul 1995 este de 240 lei/ 
kg, rezultă că acoperirea 
cheltuielilor respective nu 
se poate face decât în con

Cât se cheltuieşte
şi cât se câştigă

diţiile când încă nu s-au 
majorat preţurile la com
bustibili şi lubrifianţi, de
şi şi această creştere este 
iminentă şi va influenţa, 
evident, costul producţiei 
alimentare, ne demonstrea
ză că preţurile mari care 
vin din industrie la îngră
şăminte şi la alte materia
le care se folosesc în agri
cultură îi strâmtoreazâ pe 
mulţi proprietari de pă
mânt care sunt lipsiţi de 
posibilităţi financiare. In 
realitate, cert este că din 
agricultură, respectiv din 
producţie, nu prea se îm-'

■ bogăţesc producătorii, nu
mai în condiţiile când ob
ţin rezultate de excepţie.

Cu referire concretă la 
cultura grâului, este de no* 
tat că, raportate la’ un hec- ' 
tar, cheltuielile sunt ur* 
mătoarele,112 mii lei cu 
sămânţa, 60 mii lei arătu
ra, 30 de mii lei discuitul 
la două treceri ; 20 de mii 
lei semănatul, 16Q mii lei 
fertilizatul, 30 de tnii lei 
erbieidatuf; 20G mii î&I re- 
coltatul ; 601 de. mii lei ba- . 
lotatul. Rezultă că, în to
tal, se cheltuiesc 072 mii;, 
lei pentru un ha cultivat 
cu grâu. 1 ! .

diţiile , când se obţine o 
producţie de cel puţin 
2780 kg boabe la ha. Dacă 
terenul este al altor pro
prietari, luat cu arendă 
sau pe bază de contract 
de locaţiune, trebuind să 
dai şi arendatorului par
tea ce i se cuvine, rezul
tă că sub 3500 kg ia ha 
nici nu poate fi vorba de-, 
spre o rentabilitate cât de 
cât sesizabilă la cultura 
respectivă. .

Aşadar, pentru ca pro
prietarul de pământ, ca şi 
arendaşul să obţină un câş
tig onorabil, este de înţe
les că împlinirea unui a- 
semenea deziderat nu poa
te avea succes decât la 
o producţie situată unde
va în jur de 4000 kg grâu/ 
ha, ceea ce să recunoaştem 
cam greu se realizează în 
condiţiile când nu se a- 
plică o agrotehnică adec
vată condiţiilor de sol şi 
climă locale. _

Fireşte, nu sunt de in
vidiat nici munca si nici 
profiturile agricultorilor, 
fajat explicabil şi prin a- 
ceea că nu prea mulţi se- 
înghesuie şă facă agricul- 
tură.'OJ.TiJ

Pensia agricultorilor
Pentru cei interesaţi es

te de reţinut că, în con
formitate cu prevederile 
Legii nr. 80/1992, pensia 
se stabileşte la cererea per
soanei în cauză, înregistra
tă Ia Oficiul de pensii pen
tru agricultori din cadrul 
DMPS în raza căreia soli
citantul domiciliază. Aşa 
cum stipulează art. 24 (1): 
„Pensia pentru limită de 
vârstă-poate fi solicitată la 
împlinirea vârstei de pen
sionare şi __ se acordă cu 
data de întâi a lunii ur
mătoare înregistrării dosa
rului complet, întocmit în 
vederea pensionării". - în 
consecinţă, este limpede că 
legea respectivă nu conţi
ne nici o prevedere prin 
care oficiile de pensii şi 
asigurări sociale pentru a- 
gricultori să fie abilitate 
să stabilească din oficiu

drepturile de pensie ale 
persoanelor asigurate, ia 
îndeplinirea de către a- 
ceştia a condiţiilor de pen
sionare, dacă persoanele în 
cauză nu depun o cerere 
în acest sens după înde
plinirea condiţiilor legale.

In cazul când persoanele 
asigurate nu depun cereri 
de pensionare după data 
îndeplinirii condiţiilor de 
vârstă şi vechime, se poa
te considera că acestea do
resc să cotizeze în conti
nuare pentru a realiza un 
timp util Ia perţsie mai 
mare, sau o situaţie favo
rabilă, având dreptul în 
acest caz să rămână res- 
tanţieri la plata contribu
ţiei de asigurări sociale de 
cel mult doi ani, aşa cum 
prevede art. 5 (7) din Le
gea 80/1992, republicată.

K
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Aţi -depus opţiunea?
întrebarea de mai sus se 

referă la proprietarii de 
pământ ale căror terenuri 
se găsesc în perimetrul so
cietăţilor comerciale cu ca
pital majoritar de stat. Po
trivit prevederilor legale, 
aceştia aveau datoria ca 
până astăzi, inclusiv, să 
depună opţiunea pentru a 
deveni locatori sau aren

datori, în funcţie de dorin
ţă. Neexprimarea acestui 
drept duce la decădere, a- 
dică cei ce; nu depun op
ţiunea respectivă ieşind din 
drepturile prevăzute do le
ge.

Iată de ce azi este ulti
ma zi când se mai poate 
interveni în astfel de si
tuaţii.

Vin şi dolarii
După cum' s-a mai anun

ţat, un grup de oameni de 
afaceri americani, reuniţi 
într-un consorţiu, şi-au ex
primat, dorinţa de a cola
bora, în sensul de a-i spri
jini, cu 600 milioane de do
lari pe agricultorii români

şi ouăle
După cum stăteau lucru

rile mai îi*- toamnă şi în. 
iarnă, când preţul unui ou 
sărise bine peste 200 lei, 

'înclinam să cred că vom 
faee, deşi nu e de conce
put, un paşte fără ouă ro
şii, mai ales că şi com
plexele avicole ajunseseră 
într-o stare jiţigiMiinabilă, 
producţia'lor asîgftrând a- 
bia eoAsumul unui ou la 
10 zile pe un locuitor (I).

Noroc că cineva s-a mai 
gândit şi la protecţia corii' 
sumatorului, precum şi la 
protejarea producţiei avi
cole indigene '(limitând pe 
cât posibil importurile). Nu
mai aşa este posibil să ne 
explicăm cum a fost posi
bil ea acum să mai gă
sim, spre deosebire de ori
care alte mărfuri şi pro
duse, inclusiv alimentare, 
ouă la preţuri sub 140 lei, 
mai ieftine decât la înce
putul anului. *

Este adevărat că a apă
rut pe piaţă şi concuren
ţa, adică producţia'produ
cătorilor particulari, însă 
deocamdată tonul îl dau 
tot societăţile comerciale cu 
capital de stat, cu toate că 
presiunea furajelor, medi
camentelor, transporturilor 
şi a altor elemente se re
simte pregnant asupra cos
turilor. Să ne bucurărrt a- 
cum, întrucât la anul nu 
se ştie ce se va mai în
tâmpla cu preţurile.' ~

Noutăţi în apicultură
■Acum, la început de pri

măvară, o întrebare se pu
ne fireşte pentru apicul- 
#jri: care este situaţia a- 
piculturii ..la ora aceasta, 
comparativ cii cea din 
1994. Trebuie să arătăm că, 
spre deosebire de anul tre
cut, situaţia generală pe 
ţâră a familiilor de albine 
este mult mai slabă: A- 
ceasta se datorează făptu
iţii ca, pe fondul unui an 
bun —1994 (din punctul de 
vedere al ciuesuuu), fami
liile de albine s-au dez
voltat foarte bine ca pu
tere, 'deci şî masa de pu
iet existent a fost mare. 
Ştiind eă puietul este lo
cui de înmulţire şi dezvol
tare a parazitului Varrooa 
Iacobşoni, iar masa de pu
iet în 1994 fiind foarte ma
re, evident că şi dezvolta
rea parazitului a fost di
rect proporţională.

.̂Ca urmare, cine a înce
put tratamentele abia în 
toamnă sau nu le-a execu
tat corespunzător, a avut 
o infestaţie foarte ridica
tă, din păcate aceasta fiind 
o situaţie generală. Noro
cul apicultorilor a fost to
tuşi că primăvara aceasta 
a venit destul de tîfripu- 
riu, permiţând intervenţii 
în stupine, Ia familiile sla
be, în privinţa rezervelor 
de hrană {recomandabil 
miere de la rezervă), pre
cum şi cu tratamente, Re
feritor la tratamente, este 
de reţinut că a apărut un

nou medicament 'pentru 
combaterea Varroozei, nu
mit Movrirol, care are" o 
remarienţă de 40 de zile în 
familii. Acest produs îl 
recomandăm în perioade de 
primăvară şi toamnă, ne
renunţând nici la vechiul 
medicament, respectiv la 
Varachet, care se poate fo
losi şi vara între culesyri 
(după extracţie), şi pen
tru control primăvara şi 
toamna. De asemenea, se 
recomandă: iri această pe
rioadă, când timpul per
mite, un -tratament eu an
tibiotic (Oxiteromicină etc). 
Desigur, nu vom neglija 
dezinfecţia-lăzilor cu solu
ţie de sodă (5 la sUtă) şi 
spălarea lor cu jet de apă 
pentru limpezire. ‘

Ca noutăţi, mai amintim 
majorarea*- preţului la mie
rea din achiziţii, între 
1508— 2000 lei/kg, în func
ţie de sortiment, precum 
şi la ceară, la 200 lei/kg.

Totuşi, având în vedere 
desprimăvărarea timpurie, 
sperăm ca până la primul 
cules de salcâm sa putem 
forma familii de albine ca
pabile pentru valorificarea 
culesului. Şi acum, pen
tru toţi apicultorii din ju
deţul nostru adresăm u* 
rarea: „căldură şi norea- 
lă, miere multă şi ceară". >

IOS1F KORB, 
secretarul Filialei judeţene 

Hunedoara a Asociaţiei 
crescătorilor de albine

cu rambursarea contrava
lorii în produse.

Este, intr-adevăr, un pri
lej mai avantajos de a 
dezvolta dotarea tehnică şi 
de a pune pe picioare niş
te activităţi rentabile. Im
portant de aflat este însă 
şi în. ce condiţii va avea 
loc accesul la fondurile res
pective, dacă acestea vor 
ajunge sau nu şi la pro
ducătorii agricoli privaţi-, 
zaţi din judeţul nostru.

Comuna Veţel e la o a- 
runcătură de băţ de Deva 
şi, într-un anume fel, este- 
una dintre cele mai avan- 
tajate comune, ceea ce nu 
înseamnă că nu are pro
bleme. :..f -

Intr-o zi ne-a vizitat la 
redacţie domnul Viorel Jo- 
san, din Herepcia t- con
silier în Consiliul ■ local 
Veţel. Venise să ne soliei-

Calendarul lucrărilor 
pentru luna aprilie
•  La cultura mare : se însămânţează cul

turile din epoca a doua, continuând cu cartofii, 
cânepa, soia şi porumbul ,* se controlează sta
rea semănăturilor de toamnă; spre sfârşitul 
perioadei se trece la prăşitul culturilor însă
mânţate în prima epocă — sfecla şi floarea 
soarelui, făcându-se totodată şi răritul aten
ţie deosebită se acordă stării fitosanitare a cul
turilor, aplicând tratamentele indicate de spe
cialişti, inclusiv pentru plantele de nutreţ-

•  In legumicultură: se face îngrijirea ră
sadurilor prin udat, plivit, fertilizat, distrugerea 
crustei şi rep ica t,• se plantează în câmp ceapa 
de apă, prazul, ţelina, conopida, guliile tim
purii ,- semănatul ridichilor de lună şi de vară ;

|  semănatul în răsadniţe pentru producerea ră- 
/ sadurilor de vărzoase de toamnă ; pregătirea 
? terenului pentru irigarea legumelor ce urmea- 
i ză să fie plantate - tomate, vinete, ardei ,- eon
ii tinuă recoltatul şi valorificarea legumelor - v e r
ii deţuri, respectiv, spanac, salată, ceapă- 
ţ •  In pomicultură; continuă plantarea pu- 
1 ieţilor şi butaşilor în câmpul I f se face palisa- 
1 rea în câmpul I I s e  recoltează stolonii de căp- 
ţ şuni şi drâjonii de zmeură în vederea plantării ţ 
\ se lucrează solul în toate câmpurile pepinie- 
 ̂ r e i ,- în livezi se termină plantarea pomilor ,- se 

y finalizează tăierile de formare a coroanei Ia 
i pomii tin e ri,- se văruiesc pom ii; continuă fer- 
1 tilizările şi tratamentele fitosanitare- 
V •  îrt viticultură : la via pe rod se termină 
I revizuitul spolierilor, tăiatul şi copci tul ? se 
\ execută şi sapa mare ,- se completează goluri- 
\ le ; se aplică îngrăşămintele. _
|j •  Pentru zootehnie: organizarea păşuna- 
y tu lu i,- pregătirea -taberelor de vară îngrijirea 
? păşunilor şi fâneţelo r; urmărirea montelor şi 
? fătărilor ; înţărcarea parţială a mieilor şi bo- 
1 nitarea lor ; tratamente la familiile de albine t 
‘ examene serologice pentru diagnostice, vacci- 
ţ nări şi alte tratamente sanitar-veterinare,- ur- 
S mărirea întocmirii documentaţiilor pentru in 
ii casarea primelor cuvenite crescătorilor de a- 
y nim ale ,- valorificarea producţiei zootehnice şl 
ţ a produşilor obţinuţi. ;

:!
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interioare. Dar câţi au 7 Şi 
folosirea apelor din fân
tâni, pentru băut şi gătit 
se face pe risc propriu, 
pentru că apa din fântâni 
a fost declarată de orga
nele sanitare ca otrăvită,. 
Şi este. Izvoarele subte
rane care âlimcntează fân
tânile sunt alimentate din 
pârâul Valea Herepeii. A 
cest pârâu este otrăvit' cu
♦ « • •  • « • * i  •  • « -

Datorii şi datorflici
•  • •  • •  • •  • •  • •  •

te sprijinul în a sensibili
za diferiţi agenţi economici 
sau factori de decizie în 
rezolvarea unora din aces* 
te probleme.

Herepeia' V-— -localitatea 
domnului Josan, este un 
sat cu oameni gospodari, 
domfei de a se bucura în 
casele lor de cât mai mul
te dintre elementele civi
lizaţiei. Au dorii apă în 
case şi şi-au tras pe chel
tuiala lor, condiifcte de dis
tribuţie, şi-au făcut insta
laţii interioare la baie, la 
bucătărie sau pur şi simt 
piu o pompă în curte da
că n-au putut altfel. A- 
cum cine are o fântână în 
curte şi o pompă în fân
tână foloseşte instalaţiile

fenoli, cianuri şi mai ştie 
Dumnezeu cu ce, din ia
zul de sedimentare al pre- 
paraţiei de minereuri. Dom- 
nilor de la RAC Deva, o 
unitate a dumneavoastră 
le-a otrăvit apa acelor oa
meni. Aveţi obligaţia ma
terială şi morală să le re
zolvaţi problema apei. Fie 
printr-o captare-acumulare 
în bazine cu cădere libe
ră din izvoare locale ne
poluate, sau din pânza 
freatică nepoluată, fie în 
alt mod. NU' se poate ca 
în numele unor „interese 
majore" să ne batem joc 
la infinit de viaţă* unor 
oameni.

ION CIOCLEI

Seminţe de• • •

Trecând prin pieţe din 
Deva, Hunedoara, Petro» 
şani etc, unde Ctita 
tivatorii de legume Ma! 
caută şi acum seminţe, am 
dat peste mulţi vânzători 
care spuneau, aproape ; in»; 
variabil, că vin din Bu« 
zău, zonă vestită cândva 
în producţia legumicolă. 
Discutând mai în detaliu 
cu respectivii comercianţi, ■ 
unii recunoşteau că nu e9: 
sunt producătorii adevăraţi 
şi nici nu sunt din Buză ti, 
dar cei .care le-au dat se
minţele pentru vânzare i-au 
învăţat şi cum să se pre
zinte.

Am scris .aceste rân
duri, cu dorinţa de a 
i n c r i m i n a  practicile 
incorecte ale unor co»

■ mercianţi de seminţe, ca» 
re în multe cazuri au ofe» 
rit material de slabă caii* 
tale, cu germinaţie scăzu» 
tă, păcălindu-i pe unii pro
ducători agricoli, întrucât 
vânzătorii nici nu posedă 
certificate eliberate de la* 
boratoarele de specialitate* 
In acest caz îndemne! 
nostru este ca, pe banii 
lor, producătorii de legtl» 
me să procure numai se» 
minte garantate, pentru ca» 
re sunt emise documente 
care le atestă calitatea.-
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In Haţeg, piaţa „dintre blocuri" este *ona Improvizată, dotările a£e.
Foto: FAVEfc

— Am aflat, dle di rec- 
; for, că în ultima vreme, iţi.

ciusKr după ee a aval ioc 
adunareo geoerală a Băncii 

' Agricole, au survenit o se. 
rie de noutăţi în activita
tea acestei instituţii bon- 

'  care, pe care clienţii dvs. 
$i cititorii ziarului nostru 
doresc să 'le cunoască. Vâ.' 
rugărn să vă referiţi, suc
cint, ta esenţa lor.

— Intr-adevăr, în prim- 
an s-ar situa asigurarea

arilor şi a surselor de 
■ «editare pentru, campania 

agricolă de primăvară, a. 
cestea depăşind un miliard 
de lei, din care agenţii 
eebnptwîci au utilizat, până 
aeam, circa Jumătate, be
neficiind de credite atât 
p ie tă ţi comerciale cu ca
pital de stat, cât şi asocia, 
ţh privatizate sau familiale. 
Trebuie făcută însă men- 
ţiunta că acordarea cre
ditelor se face în confor. 
(Uitate cu prevederile le- 
jgale. fiind excluse de la 
Creditare societăţile corner- 
Ufedte cu pierderi sau da. 
tor îi restante.

In altă ordine de idei,'. 
Sate de menţionat faptul 
dă s-a hotărât emiterea a 
1,7 «Hlioane de acţiuni, ce 
pot fi cumpărate până la 
d*ta de 25 .septembrie a.c., 
te context fiind de amin
tit că valoarea acţiunilor 
cumpărate lh anul trecut 
a ăparit cu 40 la sută, ac. 
ţionarii având, pe lângă 
dreptul la vot în adună
rile generale, dreptul de a 

, incasa dividende şi de a 
negocia la bursă. Oferta 
publică pentru acţiuni se 
adresează tuturor persoane
lor ferice . şi juridice • din 
ţară şi din străinătate.

— In plan organizatoric 
ce noutăţi aveţi ?

Începând cu data -de 
8 aprilie a.c. la sucursala

judeţeană, la filialele şi 
agenţiile noastre, am orga
nizat programul de lucru 
în două schimburi In fie
care Zi lucrătoare, respec
tiv între- ©rele 8—20, iar 
sâmbăta intr-un schimb, 
între orele 8—14, timp în 
eâre se efectuează opera
ţiunile pe carnetele de e- 
conomil pentru populaţie, 
şi constituirea de depozite 
pe bază -de contract de 
către persoane fizice, aso
ciaţii familiale şi organ i-

Convwrbire cu dl ef. 
SIMION BUGA, 

directorul Sucursalei 
Judeţene Hunedoara a 

Băncii Agricole

zaţii obşteşti. Mai precizez 
şi faptei. că, fiind stagura 
bancă din ţară care lu
crăm cu carnete de econo
mii, In cursul anului, ia 
cererea titularilor sau a 
împuterniciţilor acestora, 
calcularea şi eliberarea do
bânzii se poate face lu
nar. Carnetele de economii 
care se emit nominal sau 
la purtător pot fi: Ia ve
dere, la termen sati cu 
depuneri periodice pentru 
investiţii.

— Referitor la dobânzi 
ce ne puteţi spune?

— Au survenit şi aici o 
serie de noutăţi cu aplica
bilitate de la 15 martie 
a.c. Astfel, pentru. dispo
nibilităţile . la vedere, ni
velul dobânzilor anuale 
care se practică este de 20 
la sută,, iar pentru depozite 
ale persoanelor fizice, a- 
sociaţiilor familiale şi or
ganizaţiilor obşteşti, do
bânda pe 6 luni este fie 
51 la sută, iar pe i an 
de 57 la sută. Calculul do

bânzii se face lunar şi se 
înregistrează !ntr-Un Cont 
de disponibilităţi,' care este 
purtător, la rândul său, de 
.o dobândă de 20 la sută 
.pe an. Mai menţionez că 
.pentru depunerile perio
dice timp de trei ani pen
tru investiţii, dobânda este 
.de 57 lat sută pe an, iar 
pentru garanţii — tot de 
57 la sută pe dh.

Tot de te 15 martie a.e. 
rla creditele pe termen 
scurt se practică dobânzi 
de 59 la sută pentru pro
ducţia agricolă, activitatea 
de proiectare, cercetare şti

inţifică, stocuri de pro
duse agroalimentare, tu- 

. rism al agenţilor econo
miei, indiferent de forma 
de organizare şi proprie
tate. Pentru activităţi de 
comerţ, prestări servicii, 
construcţii-moritaj şi altele, 
dobânda la credite este de 
65 Ia sută. ‘Diferenţieri e- 
xistă şi îa-creditele pe ter
men mediu şi lung, do
bânda percepută de la a- 
genţii economici fiind de 
59 la sută indiferent de. 
forma*de organizare şi de 
proprietate, 554a sută pen
tru plantaţii de vii şi 
jxuni până ia intrarea lor 

■ pe tod şi de 45 la  sută 
pentru producţia destina
tă exportului şi pentru 
livrările la export.

O nouă activitate a Băn
cii Agricole o constituie şi 
trecerea în curând la fo
losirea instrumentului de 
plată tip Visa, Banca A- 
gricolă făcând parte din 
cea mai mare subregiune 
Visa, respectiv subregiunea 
Europa — Orientul Mijlo
ciu—> Africa, în acest scop 
fiind făcute toate pregăti
rile necesare. v

'Convorbire consemnată de 
NICOI.AE TÎRCOR
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•  REPARAŢII. Dl Mi- 
*pn Brustureanu, vicepri- 
marul comunei Baia de. 
Criş, ne-a informat că în 
satele Lunca şi Rişca gro
pile de Re drumuri pro
duse pe timpul iernii au

. |ast astupate ca piatră con- 
casată şi balast, fiind ş- 
Cttnj accesibile transportu
lui eu maşini. Cele peste 
120 tone de piatră au fost 
ţrfitspbrtate - cu maşinile 
Exploatării Miniere Ţebea, 
liredM  ing. Virgil Chiş,"' 
tare a test foarte receptiv 
te  «OReitarea celor' din câ
te două localităţi. Şi, cum 
am aflat, nu este primul 
ajutor de acest gen,

•  PENTRU HRANA A- 
WtMALEI.OU. Localitatea 
Raia de Criş dispune de 
peste 45 ha păşuni comU- 
nafc, unde oamenii locu
lui scot vara animalele la

S unat. Şi in acest an 
M venit în sprijin cel de 

la consiliul local, care le-au 
asigurat 1,8 tone îngrăşă
minte chimico, achitate din 
banii realizaţi din taxa de 
păşunat. La; fertilizarea pă
şuni! au participat un nu
măr însemnări de locuitori, 
care au împrăştiat substan
ţa şi au curăţat terenul.

•  TITLURI DE PRO
PRIETATE. Aşa cum ne-a 
informat dl Romeo Horia 
Fărcaş, primarul - comunei 
Baia de Criş, aici au fost 

' înmânate 320 titluri de 
proprietate pentru pământ. 
S-au înaintat la OCOT De-

penal şi incompatibilitatea parlamentară
Conferinţa de presă a 

dlui Qctavian Muntcany, 
ce a avut loc recent şi 
a fost consemnată în Zia
rul nostru, a Coincis, a- 
proximativ, cu Împlini
rea a trei ani de la con
stituirea. Partidului De
mocraţiei Sociale din Ro
mânia, pe care domnia 
sa a consemnat-o ca pe 
un important eveniment 
politic, fapt firesc, întru
cât este înscris în aceas
tă formaţiune politică.

Cum âtn precizat, du
pă expunerea dlui sena
tor pe tema Tratatului 
de bază cu Ungaria, mo
dificarea codului penal 
şi incompatibilitatea cali
tăţii de parlamentar cu 
aceea de membru în AGA 
saU CÂ, ziariştii pre-' 
zenţi a» adresat amfitrio
nului o sumedenie de în
trebări, la care domnia 
sa a răspuns cu deosebită 
amabilitate şi limpezime. 
Ziarul „Cuvântul liber" 
a avut întrebări proprii, 
'pe care le consemnăm 
în continuare, însoţite de 
răspunsurile primite.

ÎNTREBARE: Unii poli
ticieni şi comentatori sus
ţin că nesetnnarea de că
tre România a Tratatului 
eu Ungaria va afecta ima
ginea ţării noastre în E- 
uropa şi in lume. Agreaţi 
această opinie ?

RĂSPUNS: , Nu partea 
română se face vinova
tă de meîncheierea res
pectivului act, ci cea un
gară. Ea insistă pe auto
nomia pe baze etnice, 
ceea ce România nu va 
accepta niciodată. Dar 
tratativele, vor continua 
şi eu sunt convins că, în

Dl senator
Octavian Munteanu, 

de vorbă cu ziariştii

final, tratatul se va sem- 
pa. In ce priveşte ima
ginea ţării în exterior, 
eu  cred că va avea de 
câştigat prin fermitatea 
politicii noastre externe.

I»: Codul penal şi cel 
de procedură penală au 
înăsprit foarte mult pe
depsele. De ce Credeţi că 
s-a 1 procedat astfel ?

R.: Din două motive, 
în primul rând, fiindcă 
a crescut foarte mult sta
rea, infracţională. In al 
doilea rând, au apărut 
infracţiuni noi, deosebit 
degrave.

îf: Ziariştii se simt în
grijoraţi şi chiar ame-

ninţaţi. Este justificată 
această stare ?

H.: Nu. Presa este li
beră, dar ‘ trebuie, să-şi 
asume responsabilitatea 
afirmaţiilor sate. Adică, 
să slujească adevărul. Co
dul penal în noua sa for
mă pedepseşte insulta şi 
calomnia, inclusiv cea 
săvârşită prin presă.

f . : In ce stadiu a a- 
juns .elaborarea Legii cu 
privire la incompatibili-- 
tatea statutului de parla
mentar cu cea de mem
bru al AGA sau CÂ 7 -

K-: Se lucrează te ea, 
dar merge greu. Unii co
legi nu agreează o aseme
nea lege. Eu cred că va 
fi votată.

L: Mulţi susţin că Par
lamentul, în mod concret 
Senatul, se pierde în dis
cuţii Sterile şi nu dă. le
gile de care ţara are ne
voie. Aprobaţi aceste o- 
pinii ?

B.: Nu ic comentez, 
dar precizez că, în actua
la sesiune, Senatul a a- 
doptat un număr de nouă 
legi. Că se pierde şi timp 
preţios, de acord, dar de
mocraţia, ca şi activita
tea parlamentară, se în- 
vaţă.

Â consemnat 
TRAIAN BONDOR

va 152 procese Verbale 
pentru completarea altor 
titluri. Până în prezent 
au fost linălizate lucrări
le In baza Legii 18/1991. 
In centrul de comună, la 
Lunca şi Cărăstău, iar par
ţial la Ţebea. Se măsoară 
şi se pun în posesie oamenii 
din- satele Rişca şi Rişcu- 
liţa. în satele Baldovin şi 
Caracta, lucrarea merge a- 
ncvoios din lipsa unui to- 
pometrist. De asemenea, se 
aşteaptă intervenţia ope
rativă a ocolului silvic Uin 
localitate pentru a da pă
dure celor în drept.

•  LUCRARE TERMINA
TA., Recent, în comuna 
Baia de Criş şi în satele 
Lunca şi Rişculiţa au fost 
terminate lucrările de mon- 
tare a lămpilor pentru ilu
minatul public stradal. A- 
ceastă necesară - şţ utilă 
lucrare a fost executată 
de către Centrul de dis
tribuire Brad, condus de 
ing. Anton Leah, prin for
maţia de lucru a lui Cră
ciun Simedrea. Printr-o co

laborare strânsă cu pri
măria, care a asigurat cor
purile de iluminat — s-au 
creat condiţii civilizate de 
circulaţie a locuitorilor pe 
timp <fe noapte.

alexandru jubca ,
Brad

SOCIETATE COMERCIALA 
DIN ORADEA 
V I N D E :  /

•  Vodcă 30 grade la preţul de §60 + TVA
•  Vodcă 33 grade la preţul de §80 + TVA 
Pentru comenzi ferme asigurăm Si trans-

Inf or maţii Oradea, telefon 059/112128-
(90282)

LAZA

port

NOU! LA HAŢEG
SC ' SRL,TN CREDIT PROD COMEX1M

Petroşani
Vinde prin depozitul irigorifer ABATOR 

HAŢEG, en gros, următoarele produse :
•  PULPE PUI IMPORT — SFERTURI — 

4 100Teijkg cu T.V.A.
•  PULPE PUI COPANE — 4 100 lei/kg

eu T.V.A. x
•  PULPE CURCAN COPANE — 3 125 lei/ 

kg cu TiV.A.
•  ARIPI CURCA — 3 280 lel/kg cu T.V.A. 
9 BURTA VITA — 2 800 lel/kg cu T.V.A. 
9  PEŞTE MACROU — 2250 lel/kg cu

T.VJi.
LIVRĂRILE se tac zilnic intre orele 8,00 

— 16,00.
RELAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON: 

543659, PETROŞANI. (216)

f  SOCIETATEA COMERCIALĂ
i  „D1VJL" S.A- DEVA
l  Anunţi intenţia de majorare a preţurilor 
|  cu 18% începând cu data de I mal 1995. (90281)

I F.R.E. DEVA
i cu sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 39,

deschisă, fără preselecţie, pentru lucrări 
de tâmplărie metalică : uşi din tablă de alu
miniu.

licitaţia va avea loc Ia sediul F.R.E. 
Deva, In ziua de 20 aprilie 1995, ora 10.

Lucrările de tâmplărie metalică din alu
miniu constau in confecţionarea şi montarea 
a 8 buc. uşi dc 0,9 x 2,0 m şi a unui glas- 
swand de 5,46 x 2,90 m, cu uşă de acces.

Participanţii la licitaţie îşi vor prezenta 
ofertele î̂n plic sigilat. Relaţii suplimentare 
Ia serviciul exploatare reparaţii, tel. 613685 
615750, int I00« (234)
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fundul Psoprtotătrt Prtyatu I Banat-Crtţami oferi acţiuni, ia  schimb cu Intratul 
Cama* cm Ce rUHnta d e  fwprteUte In valoare de 8110*0 lei. tuturor -

; deţinătorilor lega» Om Carnete eu Certificate de Proprietate, in perioada 
29 martie-tS apritte 1995. cu posibilitatea prelungirii până ia 2 mat 1W1

Banc P o« din ' T i ? , „ s o c * ,
llDde fecefl ven fo jâ  t c t z i e tn  »99*i 24 956440000 ie)

fondul Propi «tatii de Stat 
Fondul Proprietăţii Private i 
235 , '
24 632

Societatea Comercială
C o m a t  H u n e d o a r a  5^4

p u t e ţ i  s u b s c r i e ?  Sediul Deva, Str Oepoztfelor Nr. S
m m  "

fâeafitate^
SgbscrtenS» vet* putea consulta nt total dfeacounf: 
prospectul de Ofertă al fiecărei ^
; Societăţi comerciale aflate in curs NiS^ofente 
de privatizare prin acest Paritatea ae schimb: 

rogram, prospect? care rnnrme Givseu sutecnpte
nformaţii pertiperate 

societate
•i* Qypă consultare1,

< •*«

220463
94-484

f*
In

32 acţiuni pt ICCP
Sucursaia Banc Post tfeva, Str Pecebai Bl 40̂

despre S o c ie ta te a  C o m e rc ia lă  C o n d o r  S A .
Sediul’

decide?i OtMect de activitate . 
asupra societăţii la care doriţi' să totae în 1994 
IfchirpiDafl carnetul.®» certificate nî cotatoeacţiune 
tis» propnetat# completând ^  ,
tPEtrularul d© subscriere waeţiuroofşfite 
Gtiştfibuit 13 ghişeele Pândi Parimeade scrumâ:
pentQ-1 fiecarer societate fiind 6hlseu ̂ tecnptie __
oecesar câte un formular ^  • • v j-.i ■' M -
«  Futefi -opta pentru toate S o c ie ta te a  C o m e rc ia la
«gtâtlfe , dai numai cucâte un JJjJaeanMwiK v 
■Bmet oe certificate peim» Capsa sociat. 
aeears 5oci.eta.re în judeţul în veattun totaiein im  
cat^râceâsta îş» are sediul1 pt ta»de nunţ
❖  in’scopul meriţineri spiritutoS . "*■
ofertei publice. salariaţii care Nr acru™ oferite
doteânaesc aaiiifu om pachetul S S ^ S w H i M t o î î S l i î ^ » a  
ffezervat 101 pot schimba CCP în .. Sucursala Banc Post Haţeg,
â̂ iTTnVla* on.care dintre celelalte 
fSoetâff cu excepţia ceioi la 
care:suni angajaţi

Deva, sau Avram lancu, Bf. H3 
construcţii tăvile si metusmete 
10.800.000.000 (el 
13.326 018 000 lei 
fondul Proprietăţii de Stat . 8Q2.4Q0 
Fondul Proprietăţii Private 429.600 
I 407 ..
24 832
33 acţiuni pMl CCP
Sucursala Banc Post Deva. SErOSeeDal fit 400

46 >28.600
04<$9.4O3

Hunedoara. P-ţa lancu de Hunedoara Nr. 
industria siderurgică 
’ 597 450.275.00015» 
i 027.452.535.000 te) 
fondul Proprietăţi) de Stai 
fondul Proprietăţi! Privai 
16 416 
716 940
30 acţiuni pt i CCP

' .Decembrie 27 
PA Emlnescu 49 

Pîfiala Banc Post Petroşani B-duL f Dec. I918-.B6 
SueuGsaia Banc Post Orăstle. Str. Eroilor BL A 
3ti®jrsaia Banc Post Reşiţa Su lucaragiale 3-$» 
Sucursala Banc POst Brad, Str Cuza Vbdă̂ t 11

conferă tfrepţuUde ş g r rm k if iy k le jx le  in fuşct'if dt ^erformanfa economică a.wsfetăti eomerciafe jl în funcţie de 
| - - notărâ’reă Adunărtf-Generafe a actionanlot.

: Kenu u mkonmaii saplimentaf.e .te lefonata FPP tfilia la  Alba lul.iş 058-826269

S .C .  Q U A S A R  E L E C T R O  S .R .L .
TEL/FAX 611261 614983 t

Executâ> orice tip de confecţii metalice
- prelucrări prin aşchiere
- amenajări spaţii comerpiale

|  I

I \S l

\

S.C. B.F.B. STAMPftOD S.R.L,
Deva Str. 1 D6cenibrii nr.27 Tel fii3610

Executa:- ştampile iri 24 de ore
.\\\ inscripţionări pixuri stbrichete

reclama luminoase.

Of-TRTA SPECIALA !!
Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoase, 

preţuri. Contactaţi S.C. COM SER S.R.L. 
Hunedoara, tel 716915, 716551, fax: 71C.773 
Posibilităţi de comunicare a mesajelor r;n 

Deva, Hunedpar^, Simeria, Orăştie, Bucureşti, 
Constanţa, Braşov, Crâiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara. 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu Jiu.

Angajăm reprezentanţi de vânzări!
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ECHIPAMENTE MODERNE 

PENTRU

F U R A J A M

ADĂPARE

VENTILAŢIE

În c ă l z ir e

D e n s i t ă ţ i  d e  2 0  2 5 p u i/m i*

T R A N S A  V I A  S .A .
ALBA lU U A

T o U F a x :  0 5 8  - 8 3 0 8 9 2

D A N B O S  s .R .L .

P U C U R E Ş T I 
TpIJFax: 0 1  2 1 2 .2 5 .6 2

î

CONCURSUL 
DIN 9 APRILIE 

1 9 9 5

1. ŞARJ (12) — FIORENTINA (6) 1 x 2
M«ti echilibrat de o triplă.

2. BRESCIA (18) — PADOVA (lfi) 2 V ' ’
Oaspeţii pornesc ca mari favoriţi în faţa unei 

formaţii debusolate. Solist ar' fi 2. "
3. CA6UARI (10) ~  FO*€lA (13) 1 x

Acasă Cagliari are pănă acum 8 victorii fi o sin- 
i gură înfrângere, loggia eu 4 egaluri în deplasare se 
poate gândi şi la un punct
4. INTER (Ti — GENOA (14) I

Inter şi-a revenit bin« sub preşedinţia lui M. 
Moratti fi nu o poate împiedica Genoa în drumul 
spre victorie.
5. JUVENTUS (1) — TORINO (8) 1 x

Un adevărat derby torinez. Şi cu toată diferenţa de 
locuri în clasament, partida e deschisă oricărui rezultat, 
fi. LAZIO (5) — KEGGIANA (17) 1

Gazdele au cel mâi productiv atac 'din seria A 
(55 de goluri) şi o surpriză din partea oaspeţilor este 
greu de prevăzut.

7. NAPOLI (11) — ROMA (3) 12
Ambii antrenori Roşkov la gazde şi Mazzone pot 

să-şi facă reciproc zile fripte prin ştiiftţa lor în tac
tica preconizată.
8. PARMA (2) — MII.AN (4) 1 x 2  _

Şi în meciurile anterioare rezultatele au fost 
mereu imprevizibile, strânse între aceste echipe.
9. SAMPDORIA (9) — CREMONESE (15) *

„Samp“ are neapărat nevoie de victorie pentru 
a se menţine în plutonul fruntaş, şi dacă în faţa 
Grenumeşei nu iese învingătoare... ,
ML CIUEVO (17) ,r  CESENA (7) 1 x

Fiecare trebuie să joace pentru trei puncte: gaz
dele pentru a evita „căderea", iar oaspeţii să se men
ţină la promovare.
11. LUCCIIESE (14) — VERONA (9) 1 x

Gazdele trebuie*să se îndepărteze de zona nisi
purilor mişcătoare. .
12. PERUGIA (8) — VENEZIA (12) x s.

Având în vedre forţele oarecum egale, gazdele 
având- avantajul propriului teren pot mvinge.
13. VICENZA (4) — ATAEANTA (6) x 2

Cel mai indicat ar fi x, dar şi un 2 ar spori şan
sele de câşt%.- /■T” "

COMPLEXUL COMERCIAL : 

BACHUS IIKV.A

’ SC. CRĂCIUN COMP 
S. N. C.

Str. Piaţa Unirii, nr. 4.

VINDE EN GROS LA PREŢURI A- \ 
VANTAJOASE : T ;

•  BERE IMPORT Gerfnania şi ţin- ( 
garia (6 sortimente) \

i

2AHAR

MOCHETE IMPORT

•  CONSERVE DE LEGUME ŞI ţ
FRUCTE %■[: -U. f

Depozitul este deschis zilnic între / 
orele 8—19. t

Relaţii suplimentare la telefoanele : 
617240 şi §17084. :

' S.C. APIS PROD S.R.L. BLAJ ‘

OFERĂ ' ■■>•■■■':' |~ ; ■ ■ ■■■- ■ ■ . . )'■
•  ZAHĂR PUDRĂ /

* —- ambalat la pungi de 200 g — in»- 
primate. ,

Preţ 265 lei + TVA/buc. - ,
Pentru comenzi şi programări.
Tel. 058/711782. fax : .058/711265.

v ^ w y w tf w w y w w w w t f w w w w w w w w yw vw w ^vw rtW M W w viw w vw w vvw vvw w w ii. *~-
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vanzâri-
cumpărari

•  Vând urgent şi ieftin 
Dacia 1300, motor în ro- 

! 8aj (1000 km), Hălmagiu,
teL 218. (607547)

Vând Saviem 7,5 tone, 
autobasculantă Raba 16 t, 
Vizibile Bretea Muresană, 
891, ' (607546)

•  Vând urgent, convena
bil, garsonieră. Deva, 
Micro 15, bl, 52. etaj 4. ap. 
79, telefon 621673. •

•  Vând urgeht, conve
nabil, casă, grădină, anexe, 
apă, trifazic, Tîmpa, 121.

• ' (8635)
•  Vând 1600 mp teren

intravilan în Deva, preţ 
12 500 lei/mp, negociabil. 
Informaţii tel. 613226, 
613430. (8641)

•  Vând spaţiu corner-^ 
eial, casă cu curte, gră
dină, apă şi gaz, zonă 
ultracentrală, Simeria, str. 
Teilor, nr. 35. r (8561)

•  Vând canapea nouă,
televizor color, canapea, 
dulap şi aragaz, vechi. Tel. 
613821. (8953)

•  S.C. Farmavet Si
meria, str. Biscaria, 
nr. 1, tel. 661005, scoate 
la licitaţie în data de 
21 aprilie, ora 12, mij
loace fixe (tractor, re
morcă. cameră fri
gorifică, rafturi etc.). 
Lista este afişată la 
sediuj unităţii. (8954)

1 , ' . îVând batoză poloneză, 
j tractor. U 650 M, plug,
; Marina Ioan, Hărţăgani, 
nr. 13. (8955)

1 . •  Vând; teren arabil,' 
nona cabana Bejan, tel.

: 624743 şau 625658. (8974)
•  Vând urgent Dacia 

i (310, an fabricaţie 1987,
& Renault 4 F 6, an fa
bricaţie 1986, tel. 770881,

■ Ritre 20—22. (8958)
•  Vând casă, - anexe,

Hia, str. Libertăţii, nr. 
(9/A. (8961)

•  Vând apartament că- 
rămidâ, 3 camere, hol cen
tral; etaj 1, faianţat, preţ

117 00# 000 Iei. Deva, Mi
cro 15,. bl. 67, ap. 9, tel. 
625436. >  (8962)

•  Vând apartament două
ţamere, central, îmbună- 
ţăţiri, tel. 611382. (8963)

•  Vând apartament două
camere, str. 22 Decem-

■ brie, bl. - 42, preţ
(2 000 00# Tel. 619085, 
după ora 16. (8650)

•  Vând Dacia 1300 pen- 
„tru piese schimb. Zam,
tei. 172 A. (8648)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, deco
mandate, cu îmbunătăţiri, 
Ddva, str. Al. Crinilor, 
bl. E 13, ap. 4, preţ 
5 800 000 lei, negociabil.

(8965)
•  Vând casă, grădină, 

apă, gaz, tel. 614390.
(8968)

•  Vând mobilă com
pusă din dUlap CU' două 
uşi, ' bufet — vitrină, re- 
camier, masă, patru sca
une, preţ 900 000 Iei, bi
bliotecă, dulap ’ cu două 
uşi, canapea, mobilă bu
cătărie, preţ negociabil. 
Informaţii la-' tel. 615969.

(8649)
•  Vând bicicletă Pegas 

pliată, videorecorder Fu- 
nai, cort de două per
soane şi piese noi pentru 
Lada 1200. Tel. 617199.

. (8978)
•  Vând VW Turbo Die

sel 1988 şi platformă trans
port auto 2400 kg, 1991, 
ambele înmatriculate. Tel. 
647254, (8977)

•  Vând casă în -Pojoga. 
Informaţii tel. 629698.

(8971)
•  Vând urgent dozator 

Cornelius, 4 capete, avan
tajos, complet, ou două 
tuburi bioxid de carbon. 
Tel. . 615639, Horea, vl00.

(8646/47)
•  Vând apartament 3

camere, bloc H 1 Deva. 
Informaţii tel. 620112, în
tre orele 18—20. " (8973)

•  Vindem mese de 
biliard nr. 6, 7, 8a jo
curi electronice tip 
pocker şi distractive, 
pompe pentru ben
zinării. Tel. 069 — 
440624, 069 — 480460,
064 — 211501. (8447)

•  .Vând fax Sharp
UX 246, cu xerox, ro
bot telefonic, telefon, 
memorator numere. 
Pentru mai multe in- . 
formaţii sunaţi la- 
623616. (8992)

•  Cumpăr talon Opel
Kadett 1,3, 4 uşi. Tel. 
054/613044. (90286)

•  S,0. Agromec S.A.
Deva vinde la licitaţie 
mijloace 'fixe casate, în 
fiecare sâmbătă, la ora 
12, ■ începând cu 15. 04.

* 1995, până la lichidarea 
listei'afişate la sediul so
cietăţii. Informaţii tel.

J521902. (8986)
•  Societate -Comercial1 * 3 * * &, 

vinde ARO 320 Diesel, • 
km. Informaţii tel. 618404 
si 614888, Intre orele 8—16.

(8987)
•  Vând Dacia 1310,

21 000 km, stare excepţio. 
nală, tel. 651439. ' (5046)

■I, CONSUMCOOP ORAŞTIE
Cu sediul în str.’Nicolae Bălccscu, nr. 8. 

SCOATE LA

în data de 14 aprilie 1995, ora 10.
Imobil situat în zona Gării C.F.R. Orăş- 

tie. '
' Cererile se depun la secretariatul coopera

tivei până la data de 13. 04. a.c., ora 15.
•  Dispune de spaţii comerciale libere peri-: 

tril predare în contract de asociere şi depozite 
pentru activitate en gros.
j •  Fermă pentru populat cu animale.

#  Vinde barăci metalice, de diferite mă
rimii. ' : '

Informaţii suplimentare la tel. 641716 si 
642393. -  .. -■ (230)

•  Vând tractor U 650,
plug,. 4800 măcci, negacia- 
biL Păclişa, 20. (8697)

•  Vând remorcă Padiş
500, înmatriculată- Relaţii, 
la tel. 657010. (5<)â9)

•  Vând urgent talon 
M.Z. — ETZ 250, tel. 
657130, Grişcior. , (5047)

•  Vând Urgent mobilă 
sufragerie stil, Sarmizege- 
tusa, tel. 762154, după ora 
18. - (8660)

•  Vând autobasculantă
Raba, 16 tone, înmatricu
lată, preţ convenabil. In
formaţii Reea, 19. (8659)

•  Vând casă, gaz, gră
dină, convenabil, microbuz 
Nissan Diesel. Hunedoara, 
Severin, rif. 3, tel. 717069.

- (7677)
•  Vând Peugeot 405,

benzină, an fabricaţie 1989, 
decembrie, 11500 mărci, 
negociabil. Tel. 721188, 
după ora 19, (7076)

•  Fabrica de Bere 
Hunedoara vinde en 
gros bere tip Kaite- 
necker, la preţul de 
400 lei/sticla (inclu
siv TVA). Relaţii la 
tel. 714244, şi 712469.

(7675)

•  Vând casă Bălţa, gra
dină, apă, vie. Hunedoara, 
tel. 716568, zilnic. (7675)

•  Vând convenabil a-
partament 2 camere, tele
fon, (ne) mobilat. tel. 
712281, ,722974. (7673)

a Vând urgent aparta
ment 2 ■. camere, Hune- 
doara, bdut Traian, bloc 
U 3, ap. 13. . (7672)

•  s.c. s j .11. sjt.L. nu.
nedoară vinde en gros rom 
33 grade „Molotov" 820 
lei 1/2, vodcă 33 grade 
„Molotov". 820 lei 1/2, u- 
Iei floarea soarelui 950 lei 
1/a. Preţurile includ TVA. 
Tel. 717147. (6969)

•  Filiala de Reţele Elec
trice Deva anunţă licita
ţie pentru executarea de 
lucrări de combatere a ro
zătoarelor In staţiile de 
transformare ale filialei. 
Licitaţia se organizează în 
ziua de 12 aprilie 1995, 
ora 10, la sediul Filialei 
de Reţele Electrice Deva, 
str. G. Enescu, nr. 39.

Relaţii Suplimentare la 
tel. 615750, interior 134.

(8551)

. PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de 
nevăzător, pe numele A- 
vomicesei Violina. O de
clar nulă.

•  Pierdut ştampilă ro
tundă aparţinând S.G.

Mercurean Brutăria S.R.L. 
Qrăştie. Se declară nulă, 

(8957)

DIVERSE

•  R.A.G.G.Is. Haţeg 
anunţă publicul că
lător despre interi^a 
da majorare a tarife
lor, începând cu data 
de 1 mar 1995, (8658)’

« S.G. BADPS S.A. Deva 
anunţă intenţia de majo. 
rare pentru prestări servicii 
şi transport aiito, începând 
cu data de 6 mai 1995.

(8980)
0  S.G. Expomag S.R.L. 

Deva anunţă majorarea a- 
daosului comercial până la 
300 la sută, începând cu 
data de 5 mai 1995. (8993)

•  S.C. Agro-Company SRL 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a preţurilor la 
carne, produse şi preparate 
din came, începând cu' 
data de 5. 05. 1995. (8991)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Montat, raşchetat, pa-
luxat" âprehet, zugrăvit, 
vopsitorie, faianţat. Tel. 
623476. (8975)

•  S.G. „Impex Borza" 
S.N.C. Deva, str... A. Vlai. 
ou, nr. 25, tel. 616183, an
gajează bucătari şi ospă
tari pentru complexul 
Borza — Băi. Salariu ne
gociabil, asigurăm cazare.

(2056)
•  ARMIN MAYER REI- 

SEN transportă persoane 
iri Germania, cu autocare 
confortabile — viza de 
tranzit Austria — GRA
TIS.-Tel. 614338.

(8294)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
camere, zonă ultracentrală, 
patru balcoane, 2 băi, etaj 
1, cu casă în împrejurimea 
Hunedoarei. Tel. ‘716282.

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc zece ani 

de la trecerea în nefiinţă 
a celei care â fost o bună 
soţie şi mamă

DEZSI KRISTINA 
din Hunedoara. Familia 
nu o va uita niciodată.

(8644)

D E C E S E
•  Colegii de la CEG Hu. 

nedoara sunt alături de A-

2 ! S. C. „POUDAVA" S. A  DEVA
5. s* Va oferă, în regim en gros, 

cu promptitudine, la cele mal mici preţuri 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:
: Bispiiiţi (într-o gamă sortimentală
diversă)/

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

casă;
♦
♦
♦  •

Ciocolată şl dulciuri ( Feleacu-Cluj); 
Sticksuri, paste făinoase, tăiţei de

I -

Dulciuri de import;
BăMftiri alcoolice;
Hârtie ambalaj pentru împachetat. .

Relaţii şi comenzi -zilnic, la sediul societăţii, 
Strada 22 Qecembrie, nr. 257, la telefoanele: 
054/520712 şi 621750; fax : 621159, “  ‘

riadna PetrescU Ia durereâ' 
pricinuită de decesul 
tatălui ci

BADU ARISTOTEL
Sincere .condoleanţe; (9051)' 
■ •  Cu* durere în suflete, 

regretăm moartea prema
tură a lui

RADU ARISTOTEL
Familiile Radu- şi Ganga 
diir Deva. Bunul Dumne
zeii' sâ-î' - odihnească' sri- 
flctul. (9053)

m Familia profesor 
Achiţei Gheorghe 7 şi 
familia inginer Pepe- 
nar Petru anunţă cu 
adâncă durere înceta
rea din viaţă â celei 
care a fost ,

FLORICA I.UfAŞ 
6 persoană de înaltă 
distincţie sufletească. 
Corpul este depus la 
locuinţa defunctei, din 
str. Gh. Lazăr, nr. 19. 
înmormântarea va a- 
vea Ioc vineri, 7 a- 
prilie 1995, ora 13, la 
Cimitirul Eminescu, 
Deva. (8988)

•  Cu adâncă durere 
în suflet, şoţul Petru 
anunţă trecerea în ne
fiinţă la doar 24 de 
ani a celei care a fost 
o minunată şi iubi
toare soţie

. •• :.77ş ..... ..

ILEANA MIRELA 
PLEŞOIANU

înmormântarea azi, '6 
aprilie,- ora 15, la  Ci
mitirul -Bejan din De
va. Nu te voi uita 
niciodată. (8979)

, •  îndureraţi şi cu 
sufletele îndoliate, pă
rinţii şi fratele Petre, 
Elena şi Claudiu Gri- 
şovan anunţă decesul 
celei care a fost o fi
ică si o soră deosebită 

ILEANA MIRELA 
PLEŞOIANU ,, ; 

Lacrimi şi flori proas
pete pe tristul său 
mormânt. (8979)

•  Ne despărţim eu 
durere de cea care a 
fost pentru noi o ade
vărată fiică şl soră, 
nora şi cumnata noas
tră

ILpANA MIRELA 
PLEŞOIANU '

Constantin, Reghina, 
Daniel, Gigei şi Şte-, 
fan Pleşoianu. (8979)

•  Cu nemărginită 
durere suntem alături 
de familia Crişovan la 
greaua despărţire dej7 
iubita lor fiică

MIRELA
plecată prematur din
tre noi. Familiile Pri- 
cop şi Panait. (8979)

•  Verişorii Nina şl 
Dan, nepoţii Călin şi 
Flavia Crişovan de
plâng dispariţia pre
matură a iubitei lor 
verişoare

ILEANA MIRELA
Pleşoianu

şi împărtăşesc durerea 
fără, margini a soţului, 
fraţilor şi părinţilor 
săi. (8979)

•  Deplângem moar
tea înainte de a fi cu
noscut viaţa a celei 
care a fost

ILEANA MIRELA 
PLEŞOIANU 

şi transmitem sincere 
condoleanţe familiei în
doliate.. Familia Ma
rian Gheorghe, Ro- 
dica, Gristi şi ' Car
men. (8979)

•  Bunicii IuliUs şi
Irina aduc un Ultim 
omagiu iubitei Idr 
nepoate ;

ILEANA MIRELA 
PLEŞOIANU \

Te vom plânge  ̂mereu 
scumpa noastră. " 

(897Ş)

•  Colegele de ser
viciu de la Metalotex 
Deva sunt alături de 
familia Crişovan in 
momentele grele pri
cinuite de dispariţia, 
prematură a celei care 
a fost o foarte bună 
colegă, o fiinţă deOşC; 
bită

MIRELA
PLEŞOIANU

Sincere condoleanţe şi* 
toată compasiunea 
noastră familiei atât  ̂
de greu încercate.

1 (8997)

S.C. „AGROMUBEŞ" S.A. ŞOIMUŞ 
Angajează următoarele categorii de perso

nal:
•  Şef unitate 

ment Şoimuş;
depozit - -  Deva, Oituz,

gestionar — Baza de agre-

Şef unitate 
bl. 15, parter;

•  Ospătari;
•  Barmani;
•  Şef secţie prelucrarea lemnului;
•  .Mecanic întreţinere — exploatare utilaje

industria lemnului; ; /
•  Mecanic întreţinere — exploatare insta

laţii sanitare (autorizat pentru cazane cu abur);
•  Muncitori necalificaţi,
Cererile, însoţite de copii după actele de 

studii, vor fi depuse la sediul societăţii din 
Deva, strada Aleea Florilor — OitUz, bl. 15, 
parter, până ccl târziu la 20 aprilie 1995,

Pentru conducătorii de secţii şl pentru per
sonalul calificat se solicită copie după Cap. IX 
din Cartea de Muncă.

Salariile se negociază cu conducerea socie.- 
tătii. :t-7
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