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al-pensionarilor şi şomerilor Călanului
Se ştie că, raportat la numărul de 

locuitori, Călăririi are cel mai mare număr 
de pensionari şi de şomeri. Oameni cu 
penSii modeste, ca să nu maî vorbim 
despre ajutoarele de şomaj. "Ba mai 
este o categorie de oameni nevoiaşi, cei 
care-au ieşit şi din şomaj. ,

-Mârele şi motternul combinat side
rurgic este in mare parte pe butuci. Coe- 
seria, la care şi eu am lucrat peste 30 
de am, produce din când în când, aglb-, 
mersa torul la fel. Doar furnalul I şi tur
nătoria veche mai produc ceva fontă, 
piese turnate.

Dar de ce mă adresez eu ziarului 
„Cuvântul liber"'? Pentru că sunt şi eu 
î»  categoria celor necăjiţi, Am o pensie 
mică, aşa cum au cei mai mulţi pen
sionari din Călan. Am stat de vorbă în- 
•tre noi, dar şi .cu mulţi şomeri, cu unii 
t ace nu mai sunt nici şomeri, cel puţin, 
Avam carnete cu certificate de, proprie- 
ta ta  Vrem să le schimbăm cu acţiuni. 
Am citit în ziar ,că Bane Post Deva face

asemenea operaţiuni. Dar numai la Deva 
şi la Hunedoara, Pentru nPi este * foar-, 
tea grea o asemenea deplasare. Di*»: sim
plul motiv'că ne costă mult şi nu avem 
bani; .

Ne-am gândit că prin intermediul 
ziarului „Cuvântul liber" ai cărui abo
naţi suntem, să facem un aper de inimă 
şi suflet la conducerea Banc Post Deva. 
Să îngăduie ca schimbul carnetelor cu 
certificate de proprietate pe acţiuni să 
se facă şi la Filiala Banc Post din Că- 
lan. Am 'fi scutiţi de .o cheltuială care 
pentru veniturile noastre atât de mo
deste este împovărătoare. Pensionarii, 
şomerii, ex-şomerii din Călan v_ar fi 
mai mult decât recunoscători.

în numele pensionarilor şi şomerilor 
Călanului; sunt împuternicit să semnez :

IOSIF VESN1CZKY, 
pensionar,

str. Bradului, bloc te, ap. 16,
'..\S ■ Căhua

De câteva zile la Ha- * 
ţeg, în clădirea* Con- 1  

| sumcoop s-a deschis o !  
reprezentanţă a . Casei I 
de Ajutor Românesc — ■  
societate de asigurări |  
româno-americană. ; A 

Prin reprezentanţa de |  
faţă, deschisă la parte- |  
rul sediului Consum- |
coop Haţeg, se deschi- 

nei - reale 
! domeniu, 
în primul

de drumul unei - reale I  
concurenţe în domeniu, |
care vine, . 
rând, in sprijinul asi- I  
guratului, existând ast_ ■  
fel posibilitatea de a se I  
alege, în raport de !  
ofertă, ̂ soluţia ceâ mai I  
avantajoasă. (C. P.). j

-■'"c ; 0 -

u n a  p e  i t

,\NX'NŢ
Judeca ţi-vâ singuri !. 

prin corespondenţă.
Cursuri juridice

IM
ie- Temperaturile . vor J 
înregistra valori minime ] 
între —4° şi 4° C, iar * 

Joi,_ 13 aprilie. O ne- maxime ..între- 2° 10° C. I 
' hulozitate accentuată ' Va Iu următoarele zile ‘ este 
traversă toate regiunile posibilă o uşoară încăl- |  

* ţffirii. Va ploua mai frec- zire a vremii. ‘ *

I.a Centrul de Sănătate din IIia s-a deschis recent 
cabinetul de urgenţă. Dr. Doina Maier şi asistenta 
Cornelia Bulgăr examinează un bolnav, acordân. 
« - i  primul ajutor. Foto PA VEL LA ZA

spectatori pot depune în_ 
tr-o urnă sume de baril 
care vor intra în contul
asociaţiei. '(V. R.j; ;

•  Sfinţirea locului de
construcţie ăl viitorului 
centru de producţie Şi re
cuperare al Asociaţiei 
Handicapaţilor Neuro- 

motori . Hunedoara — 
Deva (situat în apropie
rea Pieţei centrale din 
Deva), va avea loc vi
neri, 14 aprilie, ora 10. 
(V. !!.). ■ ;

•  Subunităţi. -Intre 
preocupările de mare ac
tualitate ale Grupului 
judeţean de pompieri se

EFECTUL 

Şl V IA T A
Din când în când, 

destul de rar insă, faţă 
de gravitatea problemei, 
uitând de luptele inter
ne sau planetare dintr-o 
zonă sau alta, cauzate 
de diferite convulsii, mai- 
marii omenirii îşi mai a- 
duc aminte de protecţia 
mediului şi de un peri
col iminent ce ne paşte, 
de care depinde decisiv 
viitorul planetei, aşa-zisur 
efect de seră. Deşi s-au 
tras numeroase semnale 
de alarmă, mai ales. în a 
doua jumătate a ac
tualului veac, asupra con
secinţelor dezastruoase ce 
le provoacă găurile ne
gre din stratul de ozon, 

acestea diminuând absorb
ţia radiaţiilor solare 
ultraviolete, fenomen de
numit efect de seră, ca 
urmare a încălzirii plane
tei datorită creşterii e- 
manaţiei de bioxid de 
carbon şi a cantităţii de 
radiaţii solare reţinută 
de pământ sub formă ca
lorică, trist este că, pe 
fondul tensiunilor eco
nomice, sociale şi poli
tice, omenirea se în« 
dreaptă, dacă nu se 'in
tervine cu măsuri de 

. contracarare a fenome
nelor distructive, spre 
autonimicire.

.. Câteva încercări timide 
£e a stopa daunele reale 

. aduse ecosferei — aeru
lui, apelor şi solului — 
s-au făcut simţite, în
tre,. acestea înscriiridu-se 
şi recenta Conferinţă 
mondială de la Berlin, 
în  condiţiile actuale, când 

. ţările dezvoltate, • repre
zentând circa 15 la sută 
din . populaţia globului, 
consumă, în jur de 90 la 
sujă din producţia ener
getică , a lumii, este lim
pede. ca astfel de inechi
tăţi nu pot aduce linişte, 

-unii lăfăiridu-se în bună- 
stare, iar. alţii scăldân.

, du-'se în sărăcie, deşi a- 
. portul la asigurarea re

surselor este un aspect *
. ignorat de cei ce se con

sideră privilegiaţii soar- 
tei. Evident, o aseme- 
nea stare de lucruri nu 
poate să nască decât 
conflicte ■" permanente, 
pentru că, oricâtă bună
voinţă ar avea ţările să
race, nu vor putea nici
odată să le ajungă p e ' 
cele bogâte, carb, la rân
dul lor, nu surit nici ele 
dispuse să cedeze ni- 
mie din ce au acumulat.

Rezultă, deci, că în 
cazul în care s-ar a- 
junge la concluzia că 
pentru a nu dăuna în , 
continuare florei şi fau* 
nei este necesar ca dez
voltarea; economică să 
rămână la nivelul ac
tual, ţinând strict sub 
control orice dezvoltare

DE SERĂ 
N O A S T R Ă
economică în lume, care, 
evident, presupune creş
teri masive de consu
muri energeticei cu 
emanaţii corespunzătoare 
de bioxid de Carbon,

Dar să ne referim la 
câteva date de reper în 
privinţa efectului de seră. 
După cum se ştie, bio
xidul de carbon formea
ză doar 0,03 la sută din 
atmosfera pământului, ca 
volum, in timp cri azo
tul deţine 78.1 la. sută, 
oxigenul 21 la sută şi 
gazul inert argon — 0,9 
la sută. Această pro
porţie foarte redusă a 
bioxidului de carbon as
cunde importanţa imen
să a • acestuia pentru 
fiinţele vii şi vulnerabi
litatea faţă de acţiunea 
umană. Potrivit datelor, 
ştiinţifice, . anual prin 
arderea combustibililor 
fosili se depozitează în 
atmosferă circa 700 mi
liarde tone carbon, echi
librarea ecuaţiei acestui 
element necesitând mă_ 
,suri deosebite, între care 
un rol înseninat îl are 
extinderea fondului fo
restier şi combaterea de_ 
şertificării, promovarea 
soluţiilor, de obţinere . a 
energiei pe baza forţei 
apelor - şi vântului, deci 
â energiilor nepoluante. 
Conjugarea eforturilor 
naţiunilor în acest scop 
este mai mulţ decât ne
cesară, având In vedere 
gradul actual de polua
re şi pericolul auto
distrugerii civilizaţiei şi 
vieţii pe pământ.

Pentru a înţelege e- 
fectul de seră, este su
ficient să arătăm că bio
xidul de carbon aflat 
în atmosferă nu perfni- ( 
te trecerea radiaţiilor 
solare aflate în porţiu- ţ  
nea infraroşîe a spectru- 1  

lui luminos, fn acest î  
caz bioxidul de carbon |  
comportâridu_se ca şi sti- ţ  
cla, reflectând razele 1  

infraroşii. După studiile 1 
savanţilor, dacă >se .re
duce cantitatea de ozon 
din stratosfera (ca ab
sorbant al radiaţiilor 
ultraviolete) şi creşte can
titatea de bioxid de car
bon, viaţa pe pământ 
e s te . grav ameninţată. 
Cum tot ţările subdez
voltat,; sunt afectate şi 
condamnate la sărăcie, 
bine ar fi ca, gândind 
mai mult la efectul de 
seră, cei bogaţi să ofe
re şansa de a împărţi 
mai convenabil profitul, 
întrucât orice dezvoltare 
energetică în lume pre
supune şi accentuarea e- 
fectului de seră, ceea 
ce- periclitează în mod 
direct soarta florei şi a 
faunei pe glob.

n ic o l a e  t ir c o b

•  „Mândru.! plaiul ză 
răndeari" este genericul 
spectacolului folcloric 
susţinut de 'ansamblul 
„Doina Zarandului" al 
Sindicatului liber din Su
cursala Minieră Brad. 
Spectacolul va avea loc 
la Clubul din Gurabar- 
za, în 14 aprilie 1995, 
ora 16, m  beneficiul Aso
ciaţiei Handicapaţilor 
Neuaomolori. subfiliala 
Brad, care este ş i .-orga
nizatoare. Invitaţii ' — '

înscrie, şi înfiinţarea în 
. judeţ a încă cinci sub

unităţi la Dobra, Ilia, 
Geoagiu, Uricani, Orăş- 
tie. S-aii făcut propri-- 
neri pentru crearea şi a 
altor asemenea sub
unităţi dar, deocamda
tă, în localităţile respec
tive nu există condiţii
le necesare. (V. N.).

•  Animale de tracţiu
ne. în comuna Ribiţa, 
conform ultimului recen
sământ asupra animale
lo r există 80 perechi* de 
boi şi 20 perechi de cai. 
Făptui se explică prin 
aceea că oamenii au pă
mânt la distanţe mari,

iar drumurile până aco
lo nu sunt deloc uşoare. 
(Tr. B.).

•  Titluri de pro
prietate. In comuna 
Brănişca — * cum ne 
spunea dl Cornel Gb. 
Corhrianu, pritriarul lo
calităţii — au fost în
mânate, până in pre
zent, 120 de titluri dri 
proprietate asupra pă
mântului. Alte aseme
nea*' acte vor fi distri
buite în curând. (Tr. B.).
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„CUVÂNTUL LIBER* DEVA 
societate pe acţiuni cu capital privat 

tamatrkrolată ia Registrul Comerţului Deva, 
CU or. J/2fr/«f8'199l. Contî 4072*13110 B.C.R.

Deva. Cod ftecaf i ăl K  ;■ 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 

Dumitra Gheonea 
preşedinţi fredonat şef)

Tiberlu Istrate * 
vicepreşedinte rredactor şef adjunct/ 

j Vlrgtl Cri şan
cantabil şef 

Minei Rodea 
Ntrolae Tîrcob

în treaga răspundere pentru conţinutu l 
artico lelor o  poartă autorii acestora . Adresa  
red acţie i: D eva, 2700, str. ! Decembrie* or. 35, 
Judeţul H unedoara. T elefoan e: 611275, 612157, 

«11269 , 625904. Fax 618061.
Tiparul executat la S.C. „POLIDA VA“ S.A. DEVA.

I  PE AGENDA CAMEREI DE COMERŢ 
j  ŞI INDUSTRIE
J •  Ia perioada 13—ie  aprilie ac., ia magazinul
1 Sartnismob din Deva va fi inaugurat Târgul Cţj vân- 
r zare de bunuri de larg consum HD EXPO *95. A-
2 flatâ la a doua ediţie, manifestarea se doreşte a ii 
|  Un liant Intre producătorii şî comercianţii huftedo- 
1 real d  JSd din alte Judeţe. Sub gangrond slogan 
( „Uh cadou de Paşii pentru fiecare", ia târg şi-au 
f adnotat participarea firme producătoare de confecţii, 
f bdeataje, Încălţăminte, produse chimice, pietre sertii- 
t preţioase ş  a. Ca perspectivă se intenţionează orga- 
‘ visarea udei acţiuni similare şi cu ocazia sărbători
lor de Crăciun.

6 —15 m ăi 1996, Sala Sporturilor 
Deu» va  găzdui prima expoziţie internaţională 

amante pentru Industria extrac
t e  lângă C.CX Hunedoara măi

- 13 APRILIE 
•  S t  Sfiadt Mc. Arte- 

*1

0QdWw.w

•  A murit, fa 1695, 
scriitorul francez 
JEAN DE LA FON- 
TAINE (a. 1621);

•  Soarele răsare la 
6,37 şi apune la 19A7;

•  Au trecut 162 
din an; am j

■ # S t “ «ffă*- fcijjjftr -l MM.' f*lreP .

0  8  D I N
privind uncie masuri pentru aplicarea OrtfiOlilti! nr. 24 

referitor la protecţia pter*»oni»lte iwWic, combaterea 
corupţiei p  apărarea interesele» populaţiei

Prefectul judeţului Hunedoara ;
Având in vedere schimbările ce au loc in conducerea societăţilor comerciale, 

ca urmare a aplicării Legii* Bft 66/19», privind%0ă4rac^ de a ^ â g e n ă iA î
Ţinând cont de prevederSd©rdhwddi «t...24^08|- privind- PKftecţidpatrimo

niului public, combaterea cnrupţiei şi ăpă rarea intereseldr populaţiei, d a t fe  apli
carea art. 100 şi art. 212 din Legea nr. 3l/i9§0 prîViiîd societăţile comerCtăte, mo
dificat prin Legea nr. 78/1992, precum şi ale art 5, alin. I, l*t. a şj e din Legea 
nr. 66/1993 privind contractul de management; •

In temeiul art, 100, Hi a şi ar i 103 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 69/1991, emite prezentul

O R D I N
ART t  In exercitarea atribuţiilor stabilite de lege, Adunările Generale ale Ac

ţionarilor (A.G.A.) din societăţile comercia le cu capital majoritar de stat, de pa 
rara judeţului Hunedoara, la care a  iost semnat contractul de management, «or
verifica de îndată dacă managerul sau membrii echipei manageriale au 
prevederile art. 5 din Legea nr. '»6,1993

In cazul in care se constată *nco>n patiblKtatea acmtora, confonn art 5 dU> 
I a p a  nr. 66/1993, se fa  «rece, în termen de cel mult 4& de zile, ta aplicarea irit 
16, alin. 1, l i t  e, adică la constatarea încetării contractului de management şi 
organizarea, cu respectarea legii, •  încadrării unul MMI manager.

2. In cazul societăţilor comerciale cu căpătai majoritar de stat, te  cane 
să se meheie contractul de management. Adunările Generale ale Ac

ţionarilor vor urmări respectarea o s  stricteţe a Prevederilor art 5 din Legea
ar. 66/1993, ««admiţând încadrarea unor manageri m  membri ai echipei mana
geriale, «are cad sub incidenţa acestuia, cât şi respectarea prevederilor art. 212. 
Mia. S din Legea ar. 31/1990, modificat prin Legea nr. 78/1992.

ART. 3. fit regiile autonome şi societăţile comerciale în care nu s-au luat 
măsuri de « ş t e a n  *  Legii nr. 66/19*3 şi cărora le  sunt aplicabile prevederile art 
212 « a  Legea ar. 32/1990, modificat prin Legea nr. 78/1992. Adunările Generate 
aie Acţionarilor vor lua măsuri de aplicare în continuare a  prevederilor Ordi

ne. 24/1993. -
Deva, 10 aprilie 1995 Prefect,

lo g . GEORGEL RAICAN

LUMI MARTIE
Sectorul de Informare 

din cadrul Grnpit- 
de pompieri al jude

ţului Hunedoara ne-a re- 
finis spre publicare situaţia
incendiilor din luna mar»

- *" "
I a  ni«4nl judeţului HUs 

itedoara aa i2b u c ^  »  
* • r, ffind
iWRridăia . , . . 
penet de recepţie g  * * ■ 
W ta ţte*  ga*ului tobtan, 
două mijloace de trans
port şi un motel aflat ta 
construcţie. De asemenea, 
s_a produs o inundaţie 
tntr-un subsol tehnologic 
de la. S.C. „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara. * 

în  două situaţii, ineea- 
diile au produs victime. 
Primul caz s-a produs fn 
«teu. de 6 martie, .  tă i»  
BORDOSAN m m  A, de 96 
ani, din Petroşani, str. G. 
Doja, nr. 7, a adormit cu 
ţigara aprinsă in mână. 
Lenjeria din pat a luat 
foc, susn urnita decedând 
prin asfixiere. Cel de al 
doilea s-a petrecut in 
noaptea de 9/18 martie.

MATES CORNEL, bolnav 
psihic, «fin Crîşcior, aflat 
sub influenţa Băuturilor 
alcoolice, »  vrut «â te  în
călzească şi a făcut focul 
in mijlocul locuinţei, in- 
cendiind-o. A decedatf 
fiind găatt are în propor
ţie «ie 30 la sută.

r a jU V E u ^ L ^ ^ in  C H ul 
nedoarâ, a  « temfit te  ca
bina autobasculantei pe 
care rea prier, incendiind-o. 
Susn urni tul a scăpat cu 
viate, tete cabina a  ars 
în proporţie de 90 la sută.

Au mai izbucnit incendii 
in gospodăriile tei MOL- 
DOVAN FA VEL, «fin Hu- 
nedoara, EIUI NICQLAE,
din Brad, COSA TRĂ
IAU, din Tîruava de Criş, 
PALKO TIBERIU, din 
Deva ' in autoturismul IM 
SIMINA MARIAN, din 
Zlaşti, îa motelta în con
strucţie t i  FEDERALCOOP 
Deva, precum şi la punctifl 
de recepţie şi distribuţie

a gazului metan din zona 
Hunedoara.

Cauzele producerii in
cendiilor respective au 
fo st: defecţiuni la ua 
cazan de încălzire, scurt
circuit la un cablu elec
tric, jocta copiilor cu fo
cul, foc deschis pus in
tenţionat, fee deschis pus 
de persoană necunoscute, 
sudură.

în  funcţie de situaţia me
teo, în luna aprilie pot 
izbucni incendii ca ur
mare a : «tecului deschis 
făcut în apropierea con
strucţiilor sau a pădurilor, 
jocului «wpiilor cu tocul, 
resturilor de ţigări arun
cate la întâmplare, insta
laţiilor şi echipamentelor 
electrice defecte sau im
provizate, nesupravegherii 
proceselor. tehnologice şi 
de producţie etc.

Ca atare, se impune ma
ximă atenţie pentru pre
venirea incendiilor, sal
vând de Ia pieire bunuri 
materiale şi vieţi' ome
neşti. >

64» Seriale •  Desene 
animate; 104*5 Kojak (s);
11.00 Frumos şi bogat’ 
(»): 1 1 3  Vremea do
rinţei (s); 12,00 Preţul 
e  fierbinte ţes); 12,30

iamiiliior (cs); 
Magazinul amie

zii ; 1 3 3  Springfîeld
Stoir; (s); 1445 Santa
Barbara (s); 15,10 Pasiu
nea ei e crima (s)s
16.00 Ilo«ia Christen talk- 
show; 17,00 Haas Meiser 
taikshow; 18)00 Jeepardyi 
(cs); 18,30 între noi (s);
19.00 Frumos ţi bogat
(s/r); 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bană şi rele (s): 21,15
fir.. Ştefan Frank (s); 
tM  Karate Tiger'6 (film 
artistic, SUA, 1992).

CANALE 5
7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 

Parlamentului; 10,90
Show-ul- lui 11 Costanzo 
(r); 12.45 Forum (mag.); 
143» TG5 re. Ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14.49 Beaufl. 
ful (s); 15315 Complot îa 
familie (show); 1640 A- 
genţia matrimonială (ma
gazin); 173» ăfila şi 
Shiro, Holli şi Benji. A- 
venturi («La.); 19,00 OK, 
preţul e corect (cs); 20,09 
Roata norocului (cs); 
21,00 Ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 21,40 
Film; 23,45 Ştiri; 0,15 

Show-ul lui M. Costanzo; 
240 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3,30
Nu doar moda (r); 4,30 
Flecare Volum (r); 5^0
Target (r).

6,30 Brun«d» — TV (ma
gazin TV); 19,39 Gim
nastica matinală; 11.00 
Magazinul femeilor; 12,00 
Treci la casă, dragă! (s); 
I2A0 Loving (s); 13,00
Vecinii (s); 13^5 Soa
rele Californiei (s); 1 4 3  
Falcon Crest (s); 15,25
Numai iubire nu! (sil. 
corn,); 15J55 Time Tras: 
(s. SF); 16J55 MacGyver 
(sa,); 18,00 Să riscăm! 
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Secto
rul lui Wolf (s.p.); 22,15 
Legea străzii (s.p„ SUA, 
1992); 23,15 Ban •  Fot
bal; 0,00 ''Arma per
fectă (f. SUA, 1991).

MO Ştiri NBC; 7,80 
La te te' afaceri;. 8,00 O. 
forte pfeţte; 9#6 Maga
zinul ştirilor; 11.00 Roa
ta banilor • (rep.); 15,00

foi «şirete afacerilor (rep.); 
1<MM Roata b te lo r  — 
piaţa americană; 19A0 
Azi — Informaţii; 20,30 
Viaţa noastră, cu M. Jef- 
fries; -21,00 Entertain- 
ment X Press; 21,30
Magazinul ştirilor NBC;
23.00 Ştiri ITN ; 23^0
Show-te serii, cu Jay 
L ene; 0,30 Real perso
nal i 1,00 Buletin bur
sier ; 14» Oferta pieţei; 
1,30 Ştirile nopţii NBC;
2.00 Timp egal (talk- 
show); 3,30 Viaţa noas
tră (emEiuue ecologici);
4.00 Rivera ;n direct.

MB Călărie. Capa Mon
dială |U sărituri; 10,30
Damuri sportive; . 11.30 
Haltere. C.M. de powre- 
sarfing «ie la Johannes- 
burg (r): 12,30 Auto. Ra
liu l Tunisiei ţr); 13»0 
Atee »  Magazin Formula 
1 ; 13/30 Moto. Magazin 
Grand Prix ; 16.00 Tenis. 
Magazin ATP; 16-30 A- 
ventură; 17,30 Eurofun. 
Magazin distractiv; 18,00 
Ciclism montan: lîfc» 
Traktor Pulling (r); 21,00 
Arte marţiale •  Festi
valul de la Paris — 
B r e ;; 22,30 Auto •
Raliul Tunisiei 
04» Box •  
internaţionale;

(înreg.); 
Meciuri 

1,00 Golf
•  US-PGA Tour.

JOI,

i3  m m U ir -

7,00 TVM •  Telema. 
tinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Serial (r) •  
Santa Barbara; 10.95 
Limbi străine; 11,05 
Apr şi noroi (s/r, t  
ep): 12,#! f te to #  .#■ 
nim^ 144» Ateu»* 
Utăţi; 1440 TVR Iate

trebărti ; lfri« «ffifw 
• i u » ; 18^5 Deceng Ş. ■ 
tomate; 19,00 Medi- 
c t e f t e r a  to ţi: 194» 
Serial «  Fata şl bă
ieţii ; 20,00 Actuali
tăţi •  Meteo •  Tete. 
aport i  fi .49 Serite »  
Om bogat, om sărac ; 
21,45 Reflecţii r te ||-  
r e ; 22,00 BnsgfajSţ,
măscuita. Cupa ttem*. 
pionilor Europeni •
Finala; W m " ...
dieta economie; 
Simpozion; 6,10 
riai •  Familia 
ser <ep. 12).

7,00 La prima Orăj 
945 Ora de muzică; 
lff.oo La capătul H -  
măntului (do.); 11AP 
Telejurnal Woridnrt; 
11,30 Desene anlmute; 
124» Noi frontJere fri; 
1345 LogeS şi Etbos; 
13,45 Telejurnal CFI; 
14,10 Magazin sociaH 
15,00 Limbi străine;

te ; 164» Serial •  Şl
bogaţii plâng; 174» 
Ceaiul du la ora 5; 
194» Emisiune fn 
limba germană; 20,00 

Convieţuiri; 214» TVM
•  Mesager; 21,30 For
mula 3 (cs); 224» film
•  Omul de m ln f it i i
(Potenta, 1976); 0,3$
Casa păpuşilor, fante
zie muzicală.

I
9,00 Desene iiili«M>. 

te (r); 9-30 Seriei «6 
•  Trăieşte-ţi visai t 
10420 Serial (r) «  Ve
cinii; 114» Cbcstta- 
nea zilei (r); 114>
Staruri pentru 'tafc»' 
deauna (r); 184» •*«

Film ■ tecmoAM M  
-Managementul în a .  
facrei*; 194» Primo! 
pas: 204» Sortai •  
Echipa de şoc -re f iă  
18;. 284» "“Doar o vor
bă să-ţi mai spun— t 
21,00 Telejurnal fu. 
misiunea de ştiri #  te
leviziunii TELE » «tac 
din 12. 04. 1995); f o N  
Serial a  Vegas — «fb 
60; 22/20 Mitică; & M  
Chestiunea zilei;
Cartea de citire;
Cutia momeală; 
Vîdeotext

IV  DEVA
94» Videotext;

fUln.i ijmurtii'iiiiăta
11,00 Foctuu Start

1145 m m  mtateta. •
„Veste, vesel- : tM I  
Videotext; ' 17,00 Ob
servator •  Antena 1; 
18,00 Apărarea civilă •  
„Cutremurul"; 1843
„Frumos ca un înger*

Anul VD •  Nr. 1360 Lai. 13 au riile  li!95



T PARLAMENT A t Cf

cu cont activ
j i

f i t i t  I» mari te 
t a  timpi, fiind tete 

«u te postura da 
te  tiWrŢttftiii. ţ i  

tete alofeL Agenţi 
Mtete feS5®®fci "tsi ®8ilU
tete te  «n% #  te  ctianta- 
totiţ^prevăzat de lege da-

><Se transferuri de la 
iUâ judeţean a  Primit 
t trecut «tetetea Veţel ?. 

întrebat pe dl Petru 
Imarui comunei, 

tfte nu primim aloca- 
t e  Prin transfer de la bu- 
pftat judeţean. Noi ne 

"J lanţăm. 1 .
cier aveam să  aflăm

pe
ve*

« |t -tete eraatituito
„ . . .. el-- iri fi 

... ~ m i m  M i  tata
P» «fi *ţwSgnrt a
paputeţie —— 329606 teii ta* 
» t a  timbra pe succesiuni 
te alte taxe— 313OM le i;  
tete impozite #  toate, de te 
populaţie — 933Oft» le i;  
lltta pentru .folosirea tere
nului proprietate «te stat 
— 106 mOioane le i;  alte 
Încasări — 573066 Ie i; m a
jorări ţ i  penalizări de în
târziere a plăţilor — 262 086 
le i;  taxe pentru examina
rea conducătorilor auto şi 
eliberarea permiselor — 
38000 l e i ; venituri din re
cuperarea cheltuielilor de 
judecată — 67 000 Ie i; ve
nituri din amenzi — 3$1 080 
Ir i; din valorificarea unor 
bunuri publice — 665 006

tei. din alte sune 262000 
tei. tete vorba deci- despre 

. executiv bugetară, adică 
Aani intrat! In cont. D  toa
ce parte a acestor venituri 
âtt test vărsate la bugetul 
teatral. Dar diversitatea 
« tetelor <te alimentare a 
bugetului vorbeşte conclu
dent despre modul cum 
eşte  condusă de consiliul 
Stete activitatea respectivă. 

:A la  raport cţ» veniturile 
pe cate le  a tragă, cheltu- 
iettte comunei apar plo
d i t e i  1154 milioane lef 
w w tând din fo capitole 
de cheltuieli.

paradoxal, comuna are 
Wffblen» sociale şi de do
tare tehnlco-edilitară, «are 
**t pot fi rezolvate din lip- 
aft de bani.

Staza t e  *pc freatice din 
te te  te  alimentează fân
tâna» fim mai «mite sate 
OM» poluată ţi se cec fon
duri pentru a fi investite 
Hfor-o «aptere ş| reţea de 
Astribuţie a apei eu rente. 
Cun» te» mai arătat, co- 
arnna aspiră te extinderea 
reţetei de gaze şl chiar s-au 
leat fo acest scop © serie 
t e  măsuri, dar te condiţiile 
legislaţiei actuale trebuie 
să umble cu terut-mâna ca 
i i  obţină finanţarea de ia 
buget a reţelei» de dis-

^wwvvwvrvvvvvvvrrivwvvvwvvwvvvvwwvvvvvvvvvvvv vwwwvvwvwwwvwvwvvv wv'rww'rvvvvvvvwvvvvvvirrv-.-

PLAN PENTRU 
VIITORUL ORAŞULUI

A A nteeasa Şe bBeură doar 
de 7—8 ani de statutul de 
oţaş. Dezvoltarea in viitor 
s j t* ţ  ca. a  Pricărei locali
tăţi de a ltfel, a fost sub- 
Mtaitatâ, cu toate elem en- 
teâe e i, an ei idei unitare 
num ită P lan u l' urbanistic

rananfo ş i  M erita t ta ur
mă OU T itre tuni» el a fost 
K t e iu t  urbantţtăor autori, 
ptetetl revizuire şi comple-

. tare. “'v :.;/

Marţi, 4 aprilie, comi
siile de urbanism şi ame
najarea teritoriului, jude
ţeană şi orăşenească, au 
dezbătut te şedinţă comu
nă noua variantă de plan, 
care a  fost avizată* Orga
nele locale au, in  sfârşit, 
la dispoziţie, un document 
autorizat- de lucru, in vir- 

căruia vor putea a- 
hOtărâri şi lua de

cizii te materie. {!•©.).

Intr-ana din şedinţele de 
anul trecut ale Consiliului 
judeţean, unul dintre con
silierii ce reprezintă Va
lea Jiului sesiza consiliul 
că ta clădirea teatrului 
«I.B. Slrbu" din Petroşani 
s-au oploşit tot felul de 
societăţi comerciale parti
culare, despre rare se ştie 
prea puţin «te, căi şi da
că plătesc Chirie pe spaţiul 
ce-1 folosesc aproape fără 
excepţie pentru activităţi 
de comerţ Trecând de a* 
tonei destul timp şl pre

ta u

blema nemairevenind în 
discuţie, ne-am gândit că 
ea a fost rezolvată, proba
bil, aşa cum se rezolvă 
multe te n o i: se schimbă 
totul, ca să rămână totul 
aşa cum a fost. Şi totuşi.™ 
Consiliul judeţean a oşrdo- 
nat In această privinţă un 
control despre ale carul 
oonstatări şi concluzii con- 
siUerii judeţeni vor lua 
cunoştinţă în curând, şi o- 
dată cu ei şi cititorii noş
tri, I! bine deocamdată şi 

. <I.G.l

Un
motive sro faci

I
1

Se v*  împlini curând 
« n  an dc câwd dl Gomei 
tdoteta a  test ales 6n
fruntea comunei Gurasa- 
ta . A candidat pe lista 
Partidului Socialist al 
Muncii, darprimarul este 
convins şl acte» că săte
n ii din cele 11 sate, câte 
.cMapua localitatea, au 

«i nu forma- 
"" .c e  l-a sus- 

ite cât se 
şi Se ta
ta sate, 

ta d e  oamenii se ştiu foar- 
% b in a te f ip »  afijLoe fl

tfn an «le t e  nu este 
cine ştie efe te  timp, dar 

.e l poate f i dens, atunci 
t e l  omul ştie ce vrea 
şi ce face. L-am întrebat 
recent pe dl 0. Moisin i

— Cu ee vă lăudaţi, 
dte primar ?

— Mu- m * lău te  «*
nu-mi stă In caracter, 
dar în Gurasada s-a fă
cut căto ceva’ de la 11 
mai 1994 îfK ..-e.

— De pildă 7
— Am început cu ln- 

lăturarea greşelilor să- 
v&rşite ta aplicarea Le
gii fondului funciar. Şi 
n-au fost puţine. Gând 
am venit ia primărie. nu 
era dat nici un titlu de 
proprietate. In prezent 
sunt înmânate circa 30, 
iar 476 sunt trimise la 
completat. Apei, te dru
muri. Am asfaltat drumul 
din centrul satului de re
şedinţă, îar pe drumul 
spre Uteş a fost pusă' 
piatră şi bitum. Am re
parat şl drumurile spre

R otaşi Cărmăzăneşti. Am 
tarmrat acţiunea  âe m - . 
a n  la  nunei a  cămine- . 
for cultura Începând 
cu cel din Câmpuri-Sur- 

t e v w n i M n i l .  
Boiu t e  J te  
Got ha tea şl

— Averea fostului CAP 
tacă n-a fost lichidată.

— Cele trei foam e au 
e, prin tici- 
, unui Intre-

, ------„.ar ce va amenaja
t a  s te te e d e  prelucrare ja

animale va fi* f*t^talat, 
materialele vor fi vându- 
te, iar banii obţinuţi vor 
fi destinaţi terminării lu
crărilor te biserica mo
nument istoric dfo satul 
«le reşedinţă a comunei.

— Neîmpliniţi, dle pri
mar?- .. >

— Am câteva. Una ar 
fi şw*ea

*“ V
pădurea, dar, 

nu
or, sfori vreo

t e  oaimera ce au 
dreptul 1a pădure. Alta: 
De oând am fost Insta
lat primar, am trimis o 
adresă la r 4 Â  Deva să 
vină să pună la  punct 
iluminatul public. Mate
rialele necesare le-am 
procurat, bani avem. Nu 
înţeleg de ce nu mai 
vin electricienii.

Deci, dl primar al Gu- 
rasadei are cU ce se lău
da, dar n-o face. Căci 
ceea ce no-a spus şunt 
realităţi, nu invenţii.

TRAIAN SONDOR

< :

tribupe. Satele Căoi şi par
ţial Valea Leşnicului încă 
nil t a  cunoscut bineface
rile eteetrifidărti.

Comuna mai are o pro* 
blemă pe care şi-ar putea-o 
rezolva Singură. dacă o 
hotărâre,, deşteaptă, luată 
cu «foite « f i  fa urină, n-ar 
fi încurcat lucrurile. Şco
lile din satele Muncelu Ma
ţe. Seta Dtrtăi, Bretelin şi 
Herepeia nu mai funcţio
nează ca instituţii şcolare, 
dta lipsă de eopii, dar clă
dirile date In proprietatea 
învăţământului se părâgi-- 
neae văzând cu Ochii. Cea 
de la Herepeia ă fo»t în- 
chiriată parţial tanti par
ticular, care a făcut din 
ea  cârciumă, dar na s-a  
învrednicit cel puţin să 
înlocuiască jgheaburile şi 
burlăhele “roase de rugină 
sau furate, încât apa dis
truge tencuiala şi zidurile. 
Sătenii însă n-au ua loc 
unite să se adune atunci 
când doresc şi «  să fie 
laolaltă.

Ne-an» propus să scriem 
In acest articol despre bu
get. Dar aici, ca şi aiurea, 
problemele lui nu pot fi 
detaşate de cele reale ale 
satelor.

ION CIOCLEI
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B E R B E C -
J Calităţile vă sunt .apreciate de sexul opus; 

laţia cu partenerul vă aduce bucurii. Este bine 
luaţi ia  seamă şi sfaturile altora. Plătiţi-vă «latoriih 
căci bugetul vi se va echilibra oricum, Luni suni 
«dm suspicios; asociatul dv. realizează un câştig «un* 
prinzăior. Veste tetaă <fo. la  cineva din străinătate,

T A V R . • ■
Vă preocupă azi moda. Mâine vi se pretind cant 

multe te slujbă. Acceptând a  invitaţie te sfârşit <te 
săptămână, aveţi ocazia să vă deconectaţi. Bună tai* 
ţelegere cu părinţii. Stare de irita ţie, vă adaptaţi mal 
greu realităţii palpabile. f

G E M E N I  ■
Activităţile gospodăreşti le veţi face în timp ra

cord. S-ar putea să aveţi o realizare sentimentală^ 
trăiţi clipa, lăsând In urmă necazurile cotidiene. Par
tenerul de viaţă am avea realizări legate de Uri drum; 
acestea fi vor bulversa, dar încercaţi să-ţ înţelegeţi, 
tiu-i focep reproşuri. Draataicâ, ’pdihnfti-vă. La ser- 
viciy, duşmani ascunşi Vă tatind o  cttraă* Nu dena
turaţi adevărul fiindcă nu obţineţi nici un avantaj.

B A C
Ari. curăţenie generală, pentru ca mâine să t e  

preocupe amplificarea farmecului personal. Familia 
t e  Va acapara şi vă veţi dedica ek  Nu te  aventu
raţi duminică prea -tare; gândi ţi-vâ la consecinţe t 
Unul dintre părinţi vă va cere ajutorul şi vă veţi 
grăbi te  i-l acordaţi. Efortul dv. la slujbă nu va trece 

\  neobservat /

L E D
Faceţi demersuri pentru ca manevrele dv. finan- 

| «dare să evolueze pozitiv. Dii* punct de vedere senti- 
, mental, v-ap găsit „jumătatea". Vă pregătiţi de O e$- 
capadă oe va f i  palpitantă. Sâmbătă — film, teatru,

I concert, arte. Gustul aventurii vă-tocită, «ar nu*i ca- 
| zul te  riscafo Stere superioară de spirit, optimism.

F E C I  O A B A
„ Este posibil ca partenerul dv. de viaţă să aibă 
realizări de natură financiară. Neînţelegeri mocnite 

1 ies te suprafaţă. Dorinţă de a vă îmbogăţi garderoba,
I deşi n-ar fi cazul în situaţia ta care sunteţi cu banii, f 
L Surprize in-tegătură cu o călătorie In străinătate, pnp J  

pusă maj de mv.lt. Doripţă de a comunica bine cil 
' părinţii.

\  B A L A N Ţ A  * . r
l Promisiuni din partea unei persoane influente.
7 Sunteţi intr-o vervă molipsitoare; o ieşire în lumea 
I bună vă prinde bine. Atenţie 1a obiectele pe care 
ţ daţi banii, că s-ar pute® să nu vă mai placă. Nu 
i' staţi grozav cu logica şi memoria, aşa că, dacă aveţi 
1 examene, uzaţi de imaginaţie.

£ S C O B I *  I O N
? Relaţii bune cu partenerul, care vă oferă stabi- 
ţlitate. Veste neplăcută referitoare la o cunoştinţă, 
i Calităţile dv vor ieşi ta evidenţă, intr-un grup de 
i prieteni. Veţi pierde o sumă mare de bani. Se iveşte 
) ocazia unei călătorii- de afaceri şi Vet* compensa pier- 
\ dorea. ■' , . ' ...

S A G E T A T O B
Vă veţi remarca într-un cerc larg de prieteni. 

Surprize plăcute. Vă bântuie curiozitatea. Vizita te 
un medic pentru un membru din familie. Vă va pre
ocupa imaginea dv. publică. întâlniri de afaceri, de 
amor, discuţii 1a telefon, puneri la cale. Miercuri, 
Jupiter este cu dv.

€  A F K 1 C O B N
Impresie bună asupra celor din jur. Veţi pune 

bazele unei afaceri de anvergură. Nu vă speriaţi dacă 
doctorul vă spune că trebuie te  suferiţi o intervenţie 
chirurgicală. Aveţi ocazia să înlăturaţi o problemă 
de sănătate. Relaţiile dv. cu persoane bine poziţio
nate social se pot îmbunătăţi. Atenţie, partenerul de 
şrjiaţă vă poate face mult rău.

V A R S  A T O K
Cineva vă atenţionează să vă plătiţi datoriile. 

Aţi putea primi o invitaţie pentru o călătorie. Veste - 
de te un prieten aflat la mare distanţă. Asocierea cu 
persoane în vârstă vă este favorabilă. Dorinţa dv. de .. 
independenţă va fi cauza unor neînţelegeri cu rudele 
apropiate. Ajutorul prietenilor îwtr-o chestiune de j 
serviciu vă va bucura. *.

P E Ş T I
Momente de derută. Primirea unui cadou vă va 

aduce buna dispoziţie. La slujbă, lucraţi contra cro
nometru. IE cazul să ieşiţi, sâmbătă, te o plimbare. 
Melancolie la început de săptămână. Aveţi de des- . 
ctais o Uşă importantă, dar este foarte btae păzită. 
Nu daţi înapoi 1 Urmează zile mai bune.

Aaul VU •  Mt. IM» Joi, 13 foWflie 1995



Dintre toate frumuseţi, 
le pe care le vedem în 
jurul nostru, nici una 
nu mi se pare mai în
cântătoare ca manifesta
rea tânărului bine cres
cut. ■

Pe acesta îl întâlnim 
oricând şi pretutindeni 
unde împrejurările ne'

el, tânărul care ştie că 
tăvălugul vreniii se va 
rostogoli şi peste chipul 
lui cu aceeaşi necruţătoa
re şi sadică nepăsare, 
precum a făcut-o şi cu 
chipurile altora.

Este tânărul care îşi 
dă prea bine seama că 
tinereţea nu este un pri

PENTRU ACEASTĂ 

SĂPTĂMÂNĂ

i t

Tânărul
■■ ... : ' •• V ■ ■: ' V

bine' crescut

ii

aduc, din nevoie sau din 
întâmplare, pentru că 
fără el nici nu am avea 
ciim să ne imaginăm un 
loc frumos ori o clipă de 
neuitat. i-,

II vedem pe stradă ori 
în parcuri, la el acasă 
ori în localuri publice, în 
sălile de spectacole şi în 
colectivele de muncă, îl 
Vedem, cu un cuvânt, 
peste tot şi ori de câte 
ori avem puterea să ne 
lepădăm de prejudecata 
maliţioasă a prezenţei lui 
din ce în ce mai rare.

11 vedem şi îl recu
noaştem cu uşurinţă, căci 
este tânărul mândru şi 
avântat, dar stăpân pe 
sine şi echilibrat) este 
tânărul cutezător şi am
biţios, dar lucid şi pre
văzător, purtând. în pri
viri hu numai ’ întregul 
zâmbet al generaţiei sa
le, dar şi o umbră de în
grijorare protectoare ‘ în 
faţa capriciilor vieţii şi 
ale hazardului.

Este tânărul care ştie 
că lumea nu a început şi 
nu se va sfârşi odată cu

vilegiu al nimănui, că
vârstnicii de astăzi au
fost şi ei cândva juni în 
putere şi că, mâine-poi- 
mâine, bătrâneţea îi va 
ajunge din urmă şi pe ei, 
ca o zi intempestivă şi 
friguroasă de iarnă.

Este tânărul pentru ca
re singura atitudine re
zonabilă rămâne ' aceea 
de a nu pretinde mai 
mult decât putem să ofe
rim, de a da vieţii întreg 
obolul! trudei şl al înţe
lepciunii noastre, cu în 
credinţarea că recunoaş
terile vor sosi fără în
târziere.

Este tânărul care ştie 
că este frumos şi înzes
trat, dar că natura â d'at 
şi altora asemenea 7 ha
ruri sau poate chiar mai 
multe, care ştie că însu
şirile şi performanţele 
noastre rămân : pururi 
provizorii, existând ori
unde şi în orice moment 
posibilitatea depăşirii lor 
de către alţii.

SABIN SELAGEA,
' -Vata de Jos

NOROC

ARE URMĂTOAREA 

CONFIGURAŢIE

I- East 17 — Siay ano- 
ther day

2. The Cranberriers — 
Zoombie:

3. Ini Kamoze — Here 
comes the hotstepper

4. Mark Q.H, — ’Tears 
don’t lie

5. Celline Dion — Think 
twice

6. Red Nex —- Old pop 
in a oak

7. Scorpions — White 
dove

8. Mr Prezident — Up'n 
away

9. Iaki Da — I saw you 
dancing

’/ 10. Cap tain Hollywood
Project — VVe are flying 
high

Dacă doriţi să partici
p a ţi  Ia ' acest clasament, 
ascultaţi ’ Radio România 
Tinereţi emisiunea de sâm
bătă seara, „Radio disco
teca in br«e jeans“. (I.G.).

^  Oana lonescu—cea j 
mai populară realizatoare 
de emisiuni pentru copii

Tuturor copiilor le este 
cunoscut numele Oanei 
lonescu — realizatoarea 
emisiunilor pentru ei Tip- 
Top, Mini-Top, Ping- 
Pong în familie etc. şi, 
poate, sunt curioşi să a- 
fle câte ceva despre a- 
ceastă tânără realizatoa
re. Ei bine, sper să le 
fiu de ajutor. S-a născut 
pe 3 octombrie 1962, in 
Bucureşti, într-o fami
lie de ziarişti. A făcut 
Şcoala de Arte Plastice, 
Liceul „Mihai Viteazul1* 
şi Universitatea (secţia 
matematică), dar tot ce 
a învăţat până atunci nu 
i-a folosit deloc dupâ a- 
ceea. In TVR lucrează 
din 1980. Până în 1989 
totul a  decurs normal, 
dar după revoluţie, ea 
şi colegii ei s-aU trezit 
că nu mai-aveau ce emi

s iu n i să realizeze. După 
o perioadă confuză, le-a 
venit ideea să̂  realizeze 
nişte magazine pentru 
copii şi tineret, printre 
care şi „Intreabă-mă“. A 
realizat apoi un concurs 
pentru copii Dodo-ring 
(prezentat de Dana Bar- 
tzer) şi tot în ’90 i-a dat 
viaţă mult îndrăgitului 
concurs Tip Top, Mini 
Top. Oana a constatat,

. făcând această emisiune, 
că cel mai fascinant lu
cru este atunci când oa
menii care privesc Pe e- 
cran percutează în pro
funzime, nu la chestii e- 
laborate, ci la naturale
ţea evenimentului. Tip-

Top-ul este singurul 
spectacol pentru copii 
care se desfăşoară ca a- 
tare. Oana iubeşte toţi 
copiii, dar cel mai mult 
o iubeşte pe Dodo, feti
ţa ei, căreia i se dato
rează tot succesul emi
siunilor sale.

Pe lângă emisiunile 
pentru copii, Oana a rea
lizat şi câteva filme, tot 
pentru aceştia, printre 
care, în 1991 „Ultimul 
mesaj" — un film SF, 
care a ajuns în finala u-, 
nu i.. concurs de gen, de 
la Munchen şi comedia 
„Brutus“, cu Magda Cato- 
ne, Florin Busuioc, Torni 
Cristian şi cu care, în

Inconştienţă
Despre inconştienţa uno

ra care pentru câteva mii 
tîe lei pun în pericol sigu
ranţa circulaţiei pe căile 

-ferate, am mai scris. Se 
pare însă că lucrurile în 
acest domeniu sunt destul 
de complicate, din moment 
ce asemenea fapte se re
petă, cu un grad tot mai 

‘ ridicat de periculozitate. 
Iar ceea ce s-a întâmplat 
nu cu multă vreme în ur
mă la Călan dovedeşte 
aceasta.

Personajul principal în 
această poveste se numeş
te Costel Kothai. Are 16 
ăhi, cinci clase" şi nici o 
ocupaţie stabilă,' Intr-o di
mineaţă, mama lui îl -tri
mite să adune fier vechi, 
pe care să-l predea şi să 
facă cevş parale. Şi, Cos
tel se pune pe treabă. Mer
ge în Staţia CFR Călan, 
iar cu o toporişte începe 
să şecţioneze cabluri de la 
instalaţia de semnalizare 
electromecanică. întâmplă
tor, prin zonă trece Petru 
Pavel, un pieton. Ca un 
bun prieten, la rugămin
tea lui Costel, pune mâna 
şi îl ajută. Nu mai puţin 
de patru asemenea cabluri 
sunt ~tăiaţe şi duse acasă 
la Kothai.

Aici, pentru a i se arde 
învelişul, i se dă foc. De 
data asta Costel este aju

tat de fratele său, Nicolae 
Kothai. Apoi, cablul este 
predat ca deşeu. Costel 
câştigă astfel 13 000 de lei*.

Efectele „muncii** lui 
Kothai: aproape un milion 
de lei pagube, iar circula
ţia feroviară a fost între
ruptă 8 ore ! Se puteau în
tâmpla însă şi alte neno
rociri. Şi asta pentru ce ? 
Pentru câţiva lei am ărâţi! 
(V.N.).

După apariţia a încă 
două singles-uri Silent 
lucidity (aprilie ’91), ce 
mai cuprinde The Mis- 
sion — live, Eyes Of a 
Stranger — live şi Best 
I Can (iunie ’91), pe faţa 
B figurând piesa I Dream 
in Infrared, grupul se 
pregăteşte pentru cel 
mai important festival al 
anului, Castle of Doning- 
ton — Monsters Of 
Rock, unde urmau să 
cânte alături de Ac/DG, 
Metallica, Motley Crue 
şi The Blak Crowes. Bi
letele au fost puse în 
vânzare pe 20 aprilie, 
cele 72 008 de locuri e- 
puizându-se In câteva 
zile. După concert, revis
ta Metal Hammer le-a 
acordat un amplu inter-

t vA mai
v ' Dacă pentru sălile de 
, clasă din majoritatea şco

lilor vacanţa a fost un 
binevenit prilej de cură-- 
tenie ' şi „aerisire**, pen-5 
tru elevi' aceasta' â‘ avut 
Semnificaţii. diferite, în 
funcţie de evenimentele 
ce-i aşteaptă în conti
nuare.

Pentru .cei mai mici 
dintre şcolari, vacanţa a 
însemnat, cu siguranţă, 
program. ,f.? prelungit de 
joacă, supliment la orele 
de somn ori . mai mult 
acces lâ televizor. Nu 
la fel s-a întâmplat şi cu 
cei care au trecut de pri
mele vârste ale copilă
riei şi care şi-au valori
ficat vacanţa atât prin 
recreere (excursii, cine
matograf, bibliotecă), cât

trecut o vacantă.

t

şi prin " „jocul" cu stilo
ul, ' caietul şi vreo cule
gere de probleme. Ca să 
nu mai vorbim de elevii 
din ultimul an de liceu, 
care, probabil, abia au 
reuşit să mâi ia câte o 
„gură de oxigen" şi să-şi 
reincarce o parte din ba
terii. Perioada examene
lor „de foc" (bacalaureat, 
admitere la facultate)- se 
apropie ireversibil şi noi 
Ie dorim d'e pe acum să 
reuşească, să dea fiecărei 
clipe măsura ei, cea ade
vărată.

Să-i amintim şi pe e- 
levii care, ,nu numai că 
n-au prea avut propriu- 
zis vacanţă, dar au trăit 
zile de maximă tensiune 
intelectuală, datorită par
ticipării lor la fazele na

ţionale ale olimpiadelor 
‘şi concursurilor pe mese
rii. probabil însă că şi 
consolarea s-a produs i- 
mediat; fie prin rezulta
tele obţinute, ‘ fie prin 
ceea ce oferă, în general, 
asemenea ocazii.

Tuturor celor care au 
reintrat pe poarta şcolii, 
le dorim ca rezultatele 
ce le vor obţine să răs
plătească munca depusă 
şi, pe lângă asta, să nu 
le lipsească nici bafta!

Şi le mai dorim, atât 
celor mici cât şi celdr \  
mai mari, ca Iepuraşul 
să nu-i ocolească nici a- ’ 
nul acesta, indiferent cât 
de cuminţi sau mâi pu
ţin cuminţi au fost.

GEORGETA BtRLA

1993, a ajuns în finala 
de la Bratislava.

Pe lista cu pasiunile 
Oanei lonescu, alături de 
copii, se află şi Ştefan 
Bănică jr., sau mai hirte* 
zis; rock-and-rollul lui. 
Visează să viziteze Ame
rica şi să mănânce fruc
te de mare (e curioasă 
ce gust au). Dar până 
aceste două dorinţe 
1  se vor împlini; Oansf îşi 
dedică tot timpul rea
lizării emisiunilor sale şl 
vă aşteaptă şi pe voi, 
copii, la Tip-Top,-Mini- 
Top.

MLI LAL. ~
Bucureşti

Un sfat şi

1 o
• la „GlubŢ"
J •  D E L A K A N 'f 
j CITIRE:
S „Nu te plânge că 
Ş eşti strivit, dacă te-ai 
\ făcut vierme".- 
ţ •  Draga m ea —  
|  spune o  tânără mai 
1 puţin frumoasă prie- 
' tenei sale — ştii, <« 
7 cred că fetele fro- 
V  moaşe sunt făcute 
' pentru bărbaţii fără 
\ imaginaţie, care îşi 
\ iau totul de-a gata t

-*■

!

Queensryche (IX)
viu. Iată ce* au afirmat 
membrii grupului: „Ghris 
De Garmo : „Am vrut în
totdeauna să cânt la Do- 
nington, acum cinci ani 
din cauza programului 
concertistic încărcat, a 
trebuit să renunţăm, a- 
ceastă ocazie acum n-am 
mai ratat-o. Festivalul 
are o mare reputaţie, cel 
care cântă aici au atins 
apogeul carierei", Mike 
Wiltori: „Gred că ■ aici 
ne-am simţit mai bine 
decât la Rio. Festivalul 
brazilian este mai mult 
o afacere decât un spec
tacol adevărat de rock". 
Pippa Lange (Metal Ham

mer) : „Show-ul grupului 
se poate împărţi în două 
părţi distincte. Prima 
reprezentând piesele din 
ultimul album şi câteva 
titluri din primele două 
discuri, iar a doua parte 
este dedicată în întregi
me albumului Operation 
Mind Grime, o adevăra
tă operă rock. Show-ul 
de la Donington, al gru
pului Queensryche este 
un eveniment".

In ianuarie ’92 apare 
albumul Operation Live 
Grime, produs de Que
ensryche şi Janes „Jim- 
bo" Barton, declarat al

bumul lunii, în Metal 
Hammer ş t  care cuprin
de piesele I. Remember 
Now/Anarchy Si/Revolu- 
tion calling/Operation 
Mind Grime/Speak/Sprea- 
ding The Disease/The 
Mission/Suife Sister Ma- 
ry/The Needle Lies/Elec- 
tric Reqiem/Breaking The 
Silence/ I  Don ’t Belleve 
In Love/Waiting For 22/ 
My Empty Room şi Eyes 
Of a Stranger.

Apărut iniţial ca ma
terial de studio la mijlo
cul anului *88, noua ver
siune live a primit 6,8 în. 
revista Metal Hammes. 
Redactorul german OH*

ver Klemm (Metal Ham
mer), care a făcut croni
ca discului, afirma că a- 
cest album trebuie inclus 
pe lista albumelor dis
curilor de clasă, în cant 
muzica şi textul se com
pletează reciproc, rezul
tând o lucrare perfectă, 
un album conceptual. Da
că până atunci fanil 
Queensryche au luat al
bumul Operation Mind 
Grime însoţit de caseta 
video, acum ei au posi
bilitatea de a asculta mu
zica de pe disc, combi
nată cu atmosfera da 
mare spectacol, fiind sin
gurul diso live al grupu
lui. P a  urma)

-r - HOR1A SEBEŞ AN,
. Deva
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V-aţI gândit şi la producţia de iarbă?
: Srescătorii de anima

le cunosc bine faptul că 
starea de întreţinere a 
păşunilor condiţionează 
hotărâtor dezvoltarea sec
torului zootehnic, res
pectiv sporirea efective
lor de bovine şi ovine, 
precum şi a producţiei 
acestora, Contrar orică
ror previziuni optimiste 
Insă, se constată că, deşi 
judeţul nostru dispune* 
de peste 210 000 ha pa
jişti naturale, atât efec
tivele de animale, cât şi 
producţia acestora au 

. scăzut drastic în ultimii 
cinci ani. Redresarea si
tuaţiei, respectiv* ̂ revigo
rarea . zootehniei, . este 

. posibilă şi mult aştep
tată, având în ' Vedere 
nevoile de consum ale 
populaţiei, care nu sunt 
nici pe > departe acoperi
te, în special cu lapte şi 
carne. Pe de altă parte, 
trebuie luate în conside
rare şi condiţiile exis
tente pentru a asigura ’o 
bună hrănire a animale
lor în scopul valorifică
rii întregului lor poten
ţial productiv. \

Pornind de la aseme
nea considerente, spe
cialiştii de la Direcţia

judeţeană pentru agri
cultură s i . alimentaţie şi 
de Ia Ş.G. Hcrba S-A. 
(unitate de profil pentru 
îmbunătăţirea pajiştilor) 
au întocmit programe 
speciale in vederea în
grijirii păşunilor din ju
deţ, cuprinzând măsuri

înţeles că se va ajunge 
în mod cert la o creşte
re corespunzătoare a e- 
fectiVelor şi a producţiei 
animaliere.

Esenţiale pentru rea
lizarea unor asemenea o- 
biective sunt însă preo
cupările primăriilor şi ale

VINE VREMEA PAŞUNATULUI

concrete de ridicare a 
potenţialului acestora, 
prin lucrări de curăţare, 
defrişare, fertilizare, su- 
praînsămânţări, înfiinţa- 
rea de pajişti cultivate 
şi altele. Este şi acesta 
un pas foarte important, 
având în vedere că exis
tă un punct de pornire 
în acţiunile ce trebuie în
treprinse, demonstrân- 
du-se că este posibil ca, 
prin lucrări de amelio
rare, să se ajungă la ” 

“sporuri apreciabile, în u- 
nele cazuri acestea echi
valând chiar şi cu dubla
rea producţiei de masă 
verde. Fireşte, în ’ aseme
nea condiţii este uşor de

crescătorilor de animale 
în scopul îndeplinirii pro
gramelor de ameliorare 
stabilite, fiind vorba în 
special despre asigurarea 
fondurilor băneşti nece
sare, care provin îndeo
sebi din taxele de pă- 
şunaţ ce sunt percepute 
de la deţinătorii de ani
male. Fiind vorba de
spre aceste taxe, se con
stată că, la fel ca în anii 
anteriori, sumele prevă
zute sunt destul de mici, 
în cele mai multe ca
zuri acestea nedepăşind 
16 000—15 0Q0 lei pentru 
o unitate vită mare. Dar, 
in condiţiile când pre- 
ţiţl îngrăşămintelor chi

mice a sporit considera
bil şi acestea au rolul 
decisiv în creşterea pro
ducţiei şi randamentului 
pajiştilor, este . uşor de 
înţeles că asemenea su
me modeste nu sunt nici 
pe departe suficiente în 
scopul îndeplinirii obiec
tivelor propuse. R.otrivit 
calculelor făcute pentru 
realizarea lucrărilor de 
ameliorare, în care se 
include şi fertilizatul, 
cheltuielile ce se fac la 
Uri hectar de pajişti se 
ridică la peste 150 000 — 
200 000 lei, ceea ce ex
plică în bună măsură de 
ce este nevoie ca taxele 
să fie stabilite la un ni
vel. care să poată acoperi 
asemenea sume, mai â- 
les dacă se are în vede
re că în  ultimii ani s-au 
neglijat aproape com
plet, cu puţine excepţii, 
lucrările pe păşuni.

fireşte, cine va înţele
ge acum c l trebuie in
vestit şi în lucrări de 
îmbunătăţire a pajiştilor 
nu va avea decât de câş
tigat în viitor, orice chel
tuială putându-se com
pensa prin. producţii mai 
bune de lapte şi carne.

NICOLAE TÎRCOB

Două bune, două rele
— Stimate dle  ̂ loan propria, care nu pot fi 

Honae, • sunteţi primarul cultivate, sunt impozitai- 
comunei Vor ţa (şi fost te mai consistent chiar
— Ia alegerile din 1990 decât cele ocupate de
— şi actual şi viitor — construcţii. Viciu Ifegişla-
la cele din 1996 —, ne tiv, necunoaştere, abuz, 
întrerupe dsa, zâmbind) şi nu ştiu... De asemeiiea 
v-am ruga ca, in această nu pot accepta şi riu pot 
calitate, să ne mărturi- înţelege cum dnii de la 
siţi o mulţumire şi o in- IFET Deva şi de la Ex- 
satisfacţie din activitatea ploatarea Minieră Veţel, 
dv.  ̂ care ne fac praf drumu-

— Câte două nu se poa- rile, prin transportul cu 
te, că am mai multe, şi de maşinile lor grele, spre 
unele.şi de altele. , centrul de comună şi în

— Se acceptă. : unele sate (în Visca de
— Păi prima şi cea mai exemplu, poate aţi yă-

mare mulţumire este că zut), nu se ostenesc să 
mă înţeleg cu oamenii pună pe ele măcar câte- 
comunei ; au încredere va maşini de pietriş. Pe ij 
în mine şi am încredere şefii de la mina Vorţa, 
în ei..; împreună rezol- mai ales, sunt tare su- 
văm multe probleme. Iar . părat. Unii s-au născut pe 
a doua ar fi legată de aceste locuri, au aici pă- 
siguranţa oamenilor pri- rinţi, rude, prieteni; aici 
vind Iodurile de muncă trăiesc mulţi angajaţi, ai 
şi existenţa lor relativ minei ; dar nu se i n 
decentă in. localităţi şi dese deloc la ei, la ai 
în familii. lor, la noi. Dacă aţi ob-

— Şi de partea cealal- servat oişte grămezi de
tă ? pietriş pe marginea dru-

— Problema pământu- mului, aflaţi că noi an» 
lui, rezolvată fragmentar; adus materialul, plătit 
Unele suprafeţe au foşt' din puţinii bani ai p i»  
împădurite şi au trecut măriei. întrebaţi-»:şi dvs 
în administrarea „Rom- prin ziar, şi pe unii şi pe 
silva“, care cu greu le alţii, treabă-i asta? '  
redă proprietarilor, de
d rep t; alte terenuri, im- DUMITRU GHBDNEA

AM INSISTAT DAR
Dl Gheorghe Beldesc din 

- sătul Nădăştia de Jos, nr. 
78, s-a prezentat la redac
ţie cu o problemă care ă 
fost făcută . cunoscută" de 
mai multe ori la Primăria 
din Călan, porsonal 
dlui primar Negesc, pre
cum şi la prefectură, însă, 
cu toate insistenţele aceasta 
a rămas toţ nesoluţionată. 
Despre ce este vorba?
». în discuţie se află îm
părţirea unei suprafeţe de 
de teren — câteva 'zeci de 
ari — pentru care petentul 

. deţjoe acte legale, însă ju- 
nul dintre vecini, respectiv 
dl Traian Prodan, nu ac
ceptă să lucreze şi o par
te din suprafaţa situată în

pantă (coastă), pe motiv 
că în actele sale scrie că 
terenul său este arător <a- 
rabil). Ga urmare, dl Gh. 
B. a solicitat dlui primar 
şi comisiei locale să se de
plaseze cu topograful lâ 
faţa locului,” oferindu-şe 
să-i ducă şi cu maşina, unde 
în cel mult o oră s-ar fi 
putut clarifica lucrurile. 
Acum este vremea culti
vării grădinilor, însă aşa 
stând lucrurile, adică în
curcate, este greu să se 
apuce de treburile din a- 
gricultură.

In altă ordine de idei, 
dl Gh. B. a mai adus în

Asociere benefică
1 înainte de 199(), când 

CÂP-uriie încă mai exis
tau ca nuclee de producţie, 
aveau un sistem propriu de 
valorificare a legumelor şi 
fructelor (cerealele fiind 
monopol ăl statului), numit 
AGROCOOP. Ca orice sis
tem  economic integrat, şi 
acesta avea un patrimo
niu, care includea, între 
altele, şi mijloace circulan
te exprimate într-un cont 
activ in bancă. Tot acest 
patrimoniu era de drept 
al celor care-1 „construise
ră" bucată cu bucată, ele
ment cu element, fostele 
GAP, adică al ţăranilor 
foşti cooperatori. Ca sistem 
de valorificare a unor pro
duse agricole, Agrocoopul a 
continuat să existe sub de
numirea de S.0. Agroind, 
societate pe acţiuni. Când 
spui acţiuni, spui acţionari. 
Dar acţionarii se împrăş- 
tiaseră în 1990. * j

U-am întâlnit, în urmă 
cu câtva timp la Consiliul 
local Veţel, pe dl Traian 
Tomotaş, managerul S.G.

Agroind SA. Convocase la 
primărie pe toţi. foştii coope
ratori din CAP-uldin co
mună, spre a discuta cu ei 
dacă acceptă ca partea fie
căruia din patrimoniul SC 
Agroind să ”se transforme 
în acţiuni la societate, sau 
să i  se restituie fiecăruia 
cât i se cuvine.

I-am găsit şi i-am lăsat 
pe ţăranii din Veţel şi ce
lelalte sate ale comunei 
discutând cu aprindere pro. 
blema plasării micului lor 
capital într-o societate de 
valorificare. Mai puţini ’e- 
rau cei care râvneau la 
suma mică de bani, partea 
lor de patrimoniu, semn 
că ţăranul român îşi cu
noaşte interesele. în  judeţ, 
reţeaua de magazine Agro
ind există, iar ei vor a- 
yea mereu- un surplus de 
valorificat, la câştigul din 
vânzare, la sfârşitul anu
lui bilanţier, se vor « a l 
adăuga şi dividendele din 
acţiuni. Se aşază ţa r a } 
Incet-încet, dar se aşază.

ION CIOGÎ.EI

• • •
«, •- . so-.,-.’ £ţ

discuţie şii lipsa totală de 
Interes faţă «ie soarta pă
şunilor. Deşi a fost timp 
suficient şj bun pentru a 
face lucrările de curăţire ■ 
cel puţin, întrucât de fer
tilizări nici riu poate fi 
vorba, mai ales,in  condi
ţiile când şi taxa de pă- 
şunat pentru o vacă cu 
lapte nu reprezintă nici 
echivalentul valoric a 3—1 
1 lapte (!). Cum nimeni nu 
se , gândeşte să ia o iniţia
tivă locală în privinţa cu
răţirii păşunilor, cu greu 
se poate crede că fii acest 
an se va face uri. salt mult 
aşteptat în privinţa creş
terii producţiei de masă- 
verde şi,, implicit, a celei 
de lapte. (N.T.).

Acum. în preajma sărbătorilor de Paşte, pieţele agroalimentarc. c-un» este 
cazul şi al celei din oraşul Călan, sunt luate cu asalt de către cumpărători» a- 
flaţi in căutarea unor mărfuri specifice, acestea venind, evident, d«; \a- sate.
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In ultimii ani cooperaţia 
de consum a intrat în um
bră, dacă . se poate spune 
aşa, adică — ca şi alte 
sectoare ale vieţii econo- 
mico-saciale — s-a aflat în 
degringoladă. Asta şi da
torită faptului că sectorul 
respectiv riu are uri* statut 
limpede. în  această situaţie 
s-a aflat şi „Gonsumeoop" 
Ilia, cândva o unitate bu
nă şi apreciată. Aprovizio
narea s-a subţiat, unele 
magazine s-au închis, ate
lierele pentru prestări de 
servicii s-âu desfiinţat.

• Am parcurs o  perioa
dă dificilă — opina dl 
Dorin Moise, preşedintele 
cooperativei-

— Dar se vede capătul 
tunelului ?

Gred că da. întreză
resc o geană de lumină. 
Şi parcă a  început un pro
ces de revîgqrare.

— Adevărat ? |?e ce yă

O  N E C E S IT A T E

Revigorarea 

comerţului sătesc
bazaţi această afirmaţie ?

fca întrebarea de mai sus 
l-am rugat să răspundă 
pe dl Partenie Hui, conta
bil şef al „Gonsumcoop" 
Ilia, care ne-a spus :

— In 1994 am realizat 
un profit de 2,3 milioane 
lei. Am cheltuit sume im
portante pentru renovarea 
unităţilor de desfacere.

Aprovizionarea este 
fot mai bună, intervine dl 
Dorin Moise. In curând 
vom redeschide magazinul 
universal din centrul co
munei Ilia, ce a fost re
novat -  ..

— Ce era, cândva,-renu
mit în această parte a ju
deţului.

— Ne străduim să-l facem 
iarăşi aşa. Ge vreau să 
subliniez este că reţeaua 
comercială rurală revine 
la rolul ei dintotdeauna: 
acela de a duce în sate, 
chiar şi în cele mai înde
părtate, ce are omul ne
voie. Avem în magazine 
şi articole ieftine, «tor de 
volum mare — sare, oţet 
ş.a. Conform reglementă
rilor leg&le putem aplica 
un adaos comercial de 30 
la sută, dar niciodată cel

practicat «ie noi nu depJk j 
şeşte 20 la sută. Vom re- , 
pune în activitate şi unto j 
tăţile de desfacere din Vi» { 
ca, Boiu de Sus şi Cănnfr> ; 
zăneşti.

— Ce arie acoperă „Gon
sumcoop" Ilia ?

- -  Comuna în care est* , 
sediu — deci Ilia precum; 
şi Gurasada şi Vorţa. Avem 
25 de unităţi de desfacere^ 
din care 5 sunt în asod»- 
re, 30 de lucrători came»* 
ciali, dispunem de spaţH 
de depozitare proprii şi oŞ f 
mijloace de transport ” J

—. Ilia are spaţiu corner-» ■ 
cial foarte mare. .

— Are şi ne străduim 
să-l folosim cât mai efi
cient, restructurându-1.

Deci „Consumcoop" Ilia : 
se află în plin proces de ; 
revigorare a activităţii sale, ! 
Proces necesar şi în că ; 
foarte. . ■■ |
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in i rirvo i na:

Sim pozionul ştiin ţific  
m  «sena; „Dezvoltarea 
d urabili — «eâlitâţi ş i' 
perspective la  d ivei mon- 

wacroecono-

at de Universita- 
Deva (Fa* 

Management 
th ftwnomia turismului 
f l  CwnerţuM Internaţio
nal}, s*a desfăşurat sâm- 
fW ft 8 aprilie a.c., pe, 
parcursul a €  «re, având 
ea ©artieiffâttp cadre di
dactice şl student! ai fa- 
eeftăţi», invitaţi — spe
cialişti în domeniile im- 
pfieate — ca activitate — 
In lucrurile prezentate.

CUvântUl d* deschide
re 4-a rostit prorectorul 
Universităţii Ecologice, 
eonfv univ. «de. -Sigismund 
Basma. Domnia sa a ară- 
fct că problematica In 
dpilmtere îa cadrul lu
crărilor simpozionului 

i s-a pus ş l la nivel naţio
nal, guvernamental, pre* 
«UM şi al altor instituţii 
d e Învăţământ superior. 
A  vorbit apoi, In calita
te de invitat; , prefectul 
judeţului Hunedoara, dl 
Georgei Kătcan, care a 
subliniat importanţa ma
joră a acţiunii şi a adre
sat studenţilor urări de 
succese deosebite la în
văţătură şi constare,
• A urpn« prezentarea 
Itterârilor pe secţiuni. In 
Cadrul secţiunii Amena- 

terttoi'lulul pentru 
dteelogle, Drept

**au dezbâ* 
.Principii de 

«menajarea teritoriului In 
conceptul dezvoltării du

rabile" —» prezentată de 
.prof. univ. dr- arfe. San
du Alexandru. «Masivul 
Retezat. Potenţial şi in- 
frasiruetUrS- turistică* şi 
.Turismul in parcuri na
ţionale şl rezervaţii; cu 
referiri speciale la Par
cul Naţional Retezat* — 
lucrări susţinute de stu- 
dertţii Măritiş DobreJ şi 
respectiv Istvan Bartoş.

Secţiunea «coiogle a 
debutat cu tema prezen
tată de conf. «niv. dr. 
Sigismund Puma, Inti
tulată: „Resursele crus
tele — una «Bft «ele pa
tru probleme ale lumii 
contemporane" şi a con
tinuat âpoi ea  lucrările; 
„Reducerea impactului 
asupra mediului tn acti
vitatea minieră" (ing. 
Corfteliu Badiu); „Ocu
parea terenurilor cu lut 
crări miniere —■ factor 
de perturbare a sistemu- 
lui ecologic* (mg. Flori* 
ca Filip); „Dezvoltarea 
durabilă in  silvicultură. 
— realitate; perspective 
şi acţiuni necesare" (dr, 
ing. Steiian Radu) ; „Pro
blematica celor 4 E" (stu
dent Andreea Czeller). 
"L a secţiunea Drept, au
fost. prezentate..lucrările:
„Consideraţii asupra unui 
concept controversat: . 
drepturile colective" (lect. 
univ. dr. lullu Kutaş); 
„Natura juridică a socie
tăţilor comerciale care 
includ în obiectul de ac
tivitate „JocUri de întra
jutorare “ (lect univ, dr. 
doc, Tiberiu Medeanu); 
„Accesul ta justiţie —' 
drept fundamental ai o-

mului în legislaţia inter
nă" (asist. univ. Sanda 
Lupşan); „Un aspect con
troversat al procedurii 
de înfiinţare a persoane
lor juridice cu scop ne- 
lucrativ" (stud. Mariş 
Cristian şl Noaghi Silviu); 
„Despre sursele financia
ra ale fundaţiei" (stud. 
Busuioc Petronela); „Bo
ldi convenţiilor interna
ţionale tn facilitarea 
transportului de mărfuri" 
(stud. Brânduşă S intona); 
„Probleme actuale privind 
domeniul public" (stud. 
Rudeanu Cristina şl Fa- 
zefcaş Eva); „Evoluţii tn 
libertatea contractuală"' 
(stud. Vagalău Mariană); 
„Restricţii ale exercită
rii dreptului de proprie
tate în Legea 1^1991 a 
fondului funciar" (stud. 
Petrescu Nicofeta); „Ac
tualitatea teoriei impre, 
viziunii" (stud. Costoiu 
Angela).

fn Cadrul ultimei sec
ţiuni a simpozionului 
Economie — au fost sus
ţinute următoarele lu 
crări: „Studiu privind 
seryjciile turistice din 
staţiunea Herculane. 
Prezent şi perspective" 
(stud. Tarnovbki Mifoai 
şi Ştefu Claudia); „Par
ticiparea , ta raporturile 
de comerţ IfefeiSiaţional, 
tn «miliţiile acorduri»* 
dintre România şi Co
munitatea Europeană* 
(stud. Henţhi lpmw); „E- 
conoroia japoKeaă — mi
racol sau adevăr* (stud. 
Enea Ana-Maria) „Con
curenţa neloială prin pu

blicitate înşelătoare* (stud.

Cor aci Cristian); „Vaa- 
cherul turistic» — docu
ment şi înscris necesar 
recunoaşterii plăţilor de 
către partenerii turistici 
străini" şi «Aspecte ce 
sunt necesare a fî fun
damentate in procesul de 
reformă şi restructurare a  
turismului şi implicaţiile 
negative ale umor regle
mentări asupra fluxului 
turistic" (stud. Marian 
Ovidiu); „Reformă spon
tană, Reformă conştien
tă» (stud. Daniel Lazăr); 
„Mediul economie te  ta
re Îşi desfişoaril activi
tatea Întreprinderile miri 
şi mijlocii din România" 
(stud. Cristian Galea).

Aproape fiecare lucra
re prezentată de Către 
studenţi a fost; fnsoţRă, 
ulterior, de succinte apre
cieri şi consideraţii fă
cute de dl. conf. u«iv. 
dr. Sigismund Duma, re
feritoare la originalitatea 
unor lucrări, la buna do
cumentare şi chiar pro
fesionalismul altora şi, 
în general, la efortul stu
denţilor de a participa cu 
lucrări de foarte bună 
calitate.

In cadrul simpozionu
lui, au mai luat cuvân
tul prof. univ. dr. Nico- 
lae Dardac şi prof. ante. 
dr. Virgil Bălăuce; care 
au făcut aprecieri pozi
tive asupra manifestării, 
accentuând rolul esenţial 
al activităţii ştiinţifice 
pentru viitorul profesio
nal al tinerilor.

GEORGETA BlBLA
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caldă, bună, cât «ai
,-ţ r. şpe d l îu liu s. Sterean, şe- 

.fttî ComplextîRiî de ali
mentaţie, l-ano Întâlnit în 
Sala de mese a cantinei. 
ăftîRărca modul În care 
Omi serviţi cei care luau 
masa, asculta păreri de-

? Spre calitatea mâncării şi, 
nu în ultimul rând, de
spre preţul acesteia.

. — Câţi abonaţi aveţi ?
— f-am întrebat.

— Peste 700. Cdcsari — 
«aţe iau. o masă gratuită 
«- plăteşte „Siderurgica" 

-» la intrarea în schimb, trei 
fei«ri de mâncare. Apoi 
pensionari Unii mănâncă 

' Miri, alţii iau la sufertaş. 
Abonaţilor U se adaugă 
câteva sute de consuma-

care servesc ocazio-
«fal

—  La preţul de 7
— 1300 lei, trei feluri

de mâncare bună, pregă
tită de bucătărese cu mul
tă -experienţă; ;

— Ge mai oferă oame
nilor complexul pe care-1 
conduceţi ? ■.

— De curând am deschis 
la parter o unitate „Gos
podină". De aici oferim 
zRhic pentru acasă carne 
de porc, de vită, came to
cată, slănină, alte produ
se. Repet: la cele mai mici

preţuri faţă de unităţile 
de acelaşi profil din Hu
nedoara.

— Două vorbe despre ca
litatea produselor.

— La noi totul este proas
păt. Calitatea şi prospe-, 
ţimea sunt asigurate prin

LA CANTINA 
S C. „SIDERURGICA" 

S.A. HUNE90AIţA

depozitul de alimente pro
priu, depozit condus cu 
competenţă de mulţi ani 
de di loan Hodor. Tăieri 
facem din ferma noastră 
de porci. Prin laboratorul 
de cofetărie asigurăm la  
comandă o gamă bogată 
de prăjituri, torturi etc., 
pentru acasă. Tot ta par
ter am deschis o unitate 
cafe-bar, prin care asigu
răm clientelei bere Pills 
la halbă, sucuri diverse, 
calea, băutori, ţigări etc, 
totul într-o plăcută am
bianţă, asigurată de dna 
Sabina Hodor, care condu
ce noua unitate.

— Alte înlesniri pentru 
publicul consumator ?

x— PUnem .ta dispoziţia 
solicitanţilor' spaţii, asigu
răm produsele şi servirea 
pentru organizarea de nunţi, 
ieşiri la pensie, come
morări, zile onomastice, 
mese festive şi altele. Pes
te câteVa zile deschidem 
terasa, complet renovată, 
care va fi la dispoziţia 
consumatorilor pe timpul 
sten u lu i cald. Vom înce
pe desfacerea produselor 
din sera proprie — salată, 
castraveţi, zarzavaturi, ver
deţuri — seră condusă de 
dna iâg. Veronica Moraru.

...Este un adevăr de ne
tăgăduit : Această „uzină" 
de mâncare asigură zilnic 
ia mii de oameni o masă 
caldă la prânz şi cină, me
n ir i  bogate, diversificate, 
alto produse proaspete pen
tru acasă. Dacă ne gândim 
la preţurile de astăzi, aici 
totul este mai ieftin, acce
sibil ş l  celor câştiguri 
modesta. Un lucru demn 
de toată lauda pentru con
ducerea Direcţiei Admi
nistrării Cantinelor, direc
tor dl Costică Fotache. 
Laudele vin dift partea ce
lor ce trec zilnic pragul 
cantinei şi pleacă mulţu
miţi.

GU. I. NEGREA

*r

* Din 1993 Şi până In 
|  prezent, Primăria co- 
J munei Brânişca a înca- 
I sat' de la pricaril ce 
I vin Ia «ele două lacuri 
;  din apropierea satului 
I de reşedinţă alocaUtăţii
* suma de peste 2 400 000 
1 lei. Cu aceşti bani a 
; fost procurată plasă de

I sârmă pentru împrej
muirea unuia dip ta- 

* curi şi pentru popularea.
acestuia cu puiet. Un 

; bilet pentru pescuit cos- 
I tft 1660 lei pe si. Se 
î  adună bani frumoşi ia  

bugetul comunei I «
(Tr. B.)

Dl Petru Şteolea, de- tn presă că nesemnarea 
.putat în Parlamentul ţă- tratatului este o maţe 
rii, este membru al Par- greşeală S* va duce la 
ticnitei Unităţii NaţioOale izolar s» României. 
Române, fn acelaşi tlrip, — Ea cred că, dimpo- 
donmia sa este un inter- trivă, va creşte prestigiul 
loeutor foarte agreabil, României te  Europa ş i  
volubil ţ i sincer. Spune t e  hune tocmai dwo-*^ 
lucrurilor pe nume, indi- ferustăţii politicii safe 
terent de tema aflată te  tefitectee.este *****"*- 
diSeuţfe. Convorbirea pe dar »U pfeUbi._. .
•dare am avut-o recent iru tară Vrem sâ * e  fei- 
a debutat eu o Întrebare suşim ceea ce vine dţn 

} referitoare ta părerea afară, dar « *  trebuie să 
\  -P.UJN.R. faţă de Trată- ne lăsăm timar-ţi. Iste

ţul politic de bază din» ria arată c i  cei os s-şd 
tee 8<m^Bia s i Ungaria, supus la ceea ce U $-& 
ştiut fiind că partidul Rapte de alpt au deve- 
dtei Funar are o poZtţie nit dependenţi d« aceş- 
foarte tranşantă, ca să tia. România Va câştiga

'

nu-i spunem altfel. Iată pe plan internate»tel 
răspunsul dlul deputat; vedind tuturor ueceslta- 

— Partidul nostru a tea principiului c% fiefcâ- 
elaborat un comunicat te rul popor d i »  reeu- 
această problemă, sem- noască dreptul de «Si 
nat de dl vicepreşedinte spufee cttvântMl te afară, 
loan Gavra, te câre se |n conformitate CM Cbn- 
apreciază demersul Gu- stituţia şl legile « le
vernului Văcăroiu de a 
realiza o consultare di
rectă cu liderii formaţiu
nilor politice parlamen

Declara ţUle dlui 
<he ternar « n t  

considerate de liderii tt- 
nor partide — ş» chiar

tare. De altfel, această de uhii lideri ai P.U.N.R. 
acţiune a fost sugerată _  incendiare, 

i de către formaţiunea __ |j  deranjează, pea- 
noastra poUtică, P.U.N.R. te, tonul sau formularea 
îşi exprimă satisfacţia fa- directă şi fără prea rrrnl- 
ţă de ' susţinerea de te comentarii. Dânsul ex- 
către aproape toate pune te  permanenţă idei 
partidele, a guvernului te bune, care nu au forteu- 
ce priveşte «resemnarea lare stufoasă politic, dar 
Tratatului de - bază cu exprimă o realitate, ceva 
Ungaria, te forma în ca- ferm şi hotărât. Se ex- 
re ii voia guvernul ve- primă, de fapt, te  spiri- 
cinei noastre de ta apus. tul românului, care nu 
în  acelaşi timp, apre- are nimic de ascUns. 
ciază respingerea trata- _  P.U.N.R. a început 
tului dip pricina preve- campania electorală In 
oferii la cşate insistă ga- vederea viitoarelor ale- 
vemul mâghiar —- auto- geri ?
nomia pe baze etnice — 
şl acceptarea Convenţiei' 
cadru privind- protecţia

Organizaţia jude
ţeană Hunedoara, şi nu 
numai ea, s-a aflat

minorităţilor, care repre- t(?t timpul in campanie 
zintă singura alternativă electorală. Oficial nu s-a 
reală a procesului de făcut însă o declaraţie în 
stabilitate şi integrare acest sens, dar suntem 
euro-atlanticâ a Româ- continuu in ofensivă. , 
niei şi Ungariei. — Ce legături aveţi cu

w  Cum apreciază electoratul şi cum le  
P.U.N.R. refuzul guver- menţineţi ? 
nului de a semna Tra- — Săptămânal mă de- 
tatul de bază cu Ungă- plasez într-o localitate 
ria 7 din judeţ, particip ta a-

— Considerăm că a proape toate manifestă- 
procedat bine când a pre- rjfe de mai mare impor- 
clzat că 21 martie nu tanţă ce au Ide. Primesc 
este o dată limită şi fi- |h  audienţă la cabinetul 
naiâ şi apreciază că re- meu, aflat te sediul fds- 
prezentanţii noştri la ne- ţuiui IPJS. sâmbăta şl 
gocieri au dus tratative duminica dimineaţa.
In lumina prevederilor — Dl Gheofghe ternar. 
Constituţiei şi a legilor preşedintele PU R JL, va 
ţării. Aceasta trebuie să participa la viitoarele a- 
dea guvernului curaj în fegeri prezidenţiale 7 
tratativele viitoare. Con- — Nu s-a decis nimic
SUltărife eu partidşta Jn Consiliul
parlamentare — ce CSi*4 îfeţfoitel d  partidului nu 
tinuă — sunt o dovadă s-a pronunţat încă. Eu 
că, te problemele funda- personal- consider că este 
mentale ale ţării, se poa- .normal şl benefic ca dăn- 
te găsi un punct comun, sul să candideze din nou.

— Un lider al Partid»- . . . _
iui Democrat a afirmai TRAIAN BONDOR

~~ r ' i r - '

In fiecare zi lucrătoa
re, dna Xrina Deac stră
bate — cil bicicleta sau 
pe jos — satul Ilia pe 
porţiunea dintre biseri
că şi benzinăria cea 
nouă. O asemenea trea
bă intră te îndatoririle 
safe profesionale, (fata 
I.D. fiind factor poştal. 
Am discutat cu dumneaei 
când am văzut-a ieşted 
din centrul de sănătate, 
supărată foarte că doi 
câini ş-au repezit s-o 
muşte. î-a şl spus asta

unui lucrător al unităţii 
ce se afla in poartă.

Aveţi Bl taşcă şi 
„Cuvântul liber" 1, am 
intrebăt-o.

— Am. 60 de bucăţi, că 
atâţia abonaţi am te sec
torul meu. Colega mea, 
dna Elena Bote; are insă 
01 de abonaţi ta „Cuvân
tul liber". La nivel de 
localitate, numărul de a- 
bonamente se ridică lâ 
peste 390.

■—- Vă rugăm să' ne 
spuneţi oare sunt cri

mai vechi abonaţi ta zia
rul nostru.

— Notaţi: loan Sătea
nă, Cornel Mălaş, Mafia 
Osoianu, Maxim Marian 
şl alţii.

— De <Aţi ani literaţi 
la  poştă ?

— De 13 ani, tot In «- 
cest sector, pe care H 
străbat in flecare zi, pe 
orice vreme, fia vară, fi» 
iarnă.

—- Mulţi ani înainte I
-»  Mulţumesc.

TRAIAN BONDOR
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SOCIETATEA COMERCIALA 
PE A C ţlU N I IN  TURISM 

„SARMIS*4 S. A.

cu sediul fu Deva, Piaţa Victoriei, nr. 3, 
i a d e ţ u l ^  ‘

ORGANIZEAZĂ

i»K;

cu strigare, conform prevederilor Legii 5 8 / { 
1991 şi HLG. 634/1991, cu modificările uite- ţ 
rioare, pentru vânzarea activelor: i

1. Teren în suprafaţă de 1919,90 mp, in- , 
duzând si terenul de tenis din vecinătatea ’ 
hotelului „Deva"; '

Preţul de pornire a licitaţiei este de 168 ’ 
ţ milioane lei, t
\ 2. Imobil fost hotel „Turist4* din Deva* str. \
| 1  Decembrie, nr. 11. Preţul de pornire a lici- ţ 
i taţiet este de 284,5 milioane lei, i
? Licitaţia va avea loc în ziua de 15, 05. (' 
J 1995, ora 10, la sediul societăţii, Piaţa Victo- i 
! riei, nr.,3. .
V Dosarul de prezentare a activelor şi crite- ,
} riile specifice pentru preselecţia participanţi- 5 
\  lor pot fi consultate zilnic Ia sediul societăţii, '
\ intre Orele 8—15. '
I Alte relaţii privind activele ce urmează a 1 

fi vândute pot fi obţinute la  sediul socie

Anunţă pe cei interesaţi că livrează: 
Ţuică dublii rafinată de 44° 
cu 3 000 lei litrul cu TVA;
Ţuică de fructe, 35°, 
cu 2000 lei litrul cu TVA;
Ţuică prune, 35° 
cu 2 F00 Iei litrul cu TVA,

Viri din struguri soi superior 
cu 900 lei litrul cu TVA.
Livrarea loco, ferma producătoare. 
Informaţii la telefon 648235, Geoagiu, in

terior 112* 115 sau la fermele 1 şl 4 -Geoagiu.

s o c ie t a t e a  c o m e r c ia l a
APOLLO S.A. DEVA

SCOATE LA

1
telefon 054/612026, Ţax 054/615873, la jttffe- I |
consultul societăţii, Pavel Gavril.

fn conformitate cu Legea nr. 66/1994, 
postul de

M A N A G E R
Depunerea documentelor* de către ofer

tanţi, se va face în termen de 30 zile de Ia data 
ultimei apariţii a  anunţului, la sediul societăţii 
din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 3?A.

- ; ■ ; ■ (608762)

s

, Ofertanţii vor depune până la 5. 05. 1995 \ 
S la sediul societăţii documentele prevăzute de \ 
\ H.GR.. 634/1993 şi H.G.R. 718/1991. (
\ Până la data de 10. 05. 1995 inclusiv, o- i 
ţ fertanţii selecţionaţi vor depune la casieria ’ 
\  societăţii:
ţ ; — taxă de participare de 300 000 lei;

— garanţia de 10 Ia sută din preţul de * 
* pornire a licitaţiei. '
|  Pentru imobila! fost hotel „Turist*4 din \ 
V Deva, in preţul de pornire nu este inclusă \ 
J  valoarea terenului aferent, situaţia acestuia ţ 
i urmând a Si clarificată conform prevederi-( 
\ lor H G. 834/1991 şi 331/1992, ţ
\ fn caz de neadjudecare la data de 15. 05. t 
\ 1995, se organizează o nouă licitaţie in acelaşi ) 
\ loc şi la aceeaşi oră în data de 30. 05. 1995. |  
ţ La acest termen pot participa şi persoane tizi- ] 

ce şi juridice străine. (266) ;

s !

s C .  Q U A S A R  E L E C T R O  S ,
TEUFAX 611^1  «14903

R,L.

Execută:- orice tip ele confecţii metalice 
- prelucrări ţ«rtn aşth iere  
■*ameuş^ărl spaţii comerciale

FEDERAL COOP DEVA

ANUNŢĂ SCOATEREA LA

a investiţiei în curs de execuţif, SPAŢH 
COMERCIALE cu suprafaţa de 920 mp, de la 
parterul blocului 124, din localitatea Orăştie 
(compus din trei scări).
— Valoarea de pornire a licitaţiei este de

" 48  milioane lei total, din care 16 milioa
ne pentru o scară. s

— Garanţia de participare este de 50 000 lei.
— Taxa de participare la licitaţie este de 

10 000 lei.
— Documentaţia se procură centra cost, 10 000 

lei, de Ja sediul FEDERALCOOP DEVA.
— Licitaţia va avea Ioc In data de 28 aprilie, 

ora 10, la sediul FEDERALCOOP.
— Informaţii la tel. 611221 sau 614530..

tn caz de neadjudecare se va repeta li
citaţia In fiecare zi de luni a săptămânii.

. - (267)
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S.C. EUROPA 

TRANSCOMAL

SM.L. DEVA 
Str, 1 Decembrie, nr. 5.
Tel. 615269. ,

’ V Î Î f O S  E N  G R O S ?
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•  Praf de îngheţată „Rqphaello“
•  Comete mici
•  Ameliorant „Colcou.
Preţuri minime în duda concurenţei! I 
Vă aşteptăm cat mai repede! {90299) j

STAŢIUNEA DE CERCETARE j
ŞI PRODUCŢIE POMICOLA GEOAGIU |

s j c . S T A M P R Q D  s*A.u.
Deva Str. i  Decembrie nrJ7 Tet f  13619 .■&

Executa;* stampila in 24 d« ore |
^  inscripţionări pixuri si brichete 

vP reclame luminoase

9 Bfy Duîcfwnan.
GmbH - m m m

OFERĂ ECHIPAMENTE MODERNE 

PENTRU

•  A D Ă P A R E

•  VEiv t r-AŢIE

•  ÎNCĂLZIRE

D e n s i t ă ţ i  d e  2 C  2 5  p u i / M *

TRANSA VIA SJV
/ALEA IULIA 

TsfTFax: 0 5 8  * 8 3 0 8 9 2

DANBOS S R L

BUCUREŞTI
KJ*\Jfax:  01 - 2 1 2 .2 5 .6 2

*
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j S.C. „POLIDAVÂ"S. A. DEVA

Vă oferă, în regim en gros, 
cu promptitudine, ia cele  mai miei preţuri 
ş» de calitate ireproşabilă, următoarele

♦  Biscuiţi (într-o gam ă sortimentală 
diversă);

♦  Eugenia - Divertis * Crem cu arom e  
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;
P Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Clţijj);
♦  SticKsuri, paste făinoase, tăiţei de', 

casă;
■ p  Dulciuri de im port:

♦  Băuturi alcoolice:
♦  Hârtie ambalaj pentru împac hetat. 
Relaţii şi comenzi-zilnic, la sediul societăţii,

strada 22 Decembrie, nr. 257, fa telefoanele: 
054/520712 şi 621750; fax: 621159.

!.

V J W W .V . ■ .W / W W .V W M W J V W M A V A ’

, S.C. SEDECOM S.R.L. DEVA 

Str. Horea, nr. 13.
_  VINDE EN GROS ŞI EN DETAILLE.

•  Bere TIMIŞOREANĂ PILS paste
urizată şi nepasteurizată. Vr* v-;v ; ' 

Aşteptăm comenzile dumneavoastră 
la tel,/fa3c 615038.

IN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII 
UNUI BIROU DE REPREZENTARE ÎN 

ORAŞUL DEVA
FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I 

„BANAT — CRIŞAN-A“
Cu sediul im Arad, Calea Victoriei, 

33—35.
SCOATE LA CONCURS :

•  l  POST REFERENT SPECIALIST 
Condiţii de prezentare la concurs :
—- studii superioare economice sau 

juridice absolvite; '
'— vârsta maximă 45 ani; - :

cunoscător al unei limbi de circu
laţie internaţională.

Dosarele se depun până Ia data de 
21. 04. 1995, la sediul Filialei FPS Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 35 (sediul Consiliu
lui Judeţean) — secretariat — tel. 054î  
611089 fi vor cuprinde : dosar plic, cerere 
personală de înscriere la concurs, eurrieu- 
lum vitae, copie diplomă studii, fotogra
fie. '

Concursul va avea loc în data de 25 
aprilie 1995. <

Bibliografia f i  informaţii suplimen
tare se pot obţine zilnic de la sediul Filia
lei FPS Deva sau de la sediul FPP I Ba
nat ■— Crişana Arad, tel' 234198, zil»ic 
între orele S—16. (261)

1
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•  Reli şi copiii urează 
lui Dom Moraru sănătate: 
şi fericire, cu ocazia ani
versării.- I-a mulţi ani!

(9112)

VANZAR1- 
' CUMPĂRĂRI

0  Vând 51. ari teren 
arabd în . Deva, între de
pozitele PECO şi BJATM. 
624859.! <7 .

\  •  Vând recameu cu 
ladă. Informaţii după oră 
16, telefon 616652. u ţri , 

(608804)

0  Im portant! S.C. Bere 
Kanizsai SRL Satu-Mare, 
depozitul Deva, âtr. 22 
Decembrie. 257 (S.C. Poli- 
dava S.A.). vă oferă ur
mătoarele sortimente de 
bere : Dreher Pils, Dreher 
Export, Dreher Bak, Ka- 
rvlzsai Vllagos. Kanizsai 
Kdrona. HB Pils. HB La- 
ger. (d.p)

•  Cumpăr urgent apar
tament 2—3 camere zona 
pieţei, zonă centrală. Tel. 
«27829. (9106)

•  Vând garsonieră, Ko- 
gălnireanu, Gojdu, telefon 
«12661, orbie 10—17. 7

'  (9111)
•  Vând Fiat 124 A cu

remorcă Padeş 590, Hu
nedoara, str. Kcaterina 

>Vapga, nr. 1, telefon 
7JWV53. f9026)

' ♦  Vând două garaje, 
preţ deosebit. telefon 
62iîti2, după oră 16.
: 7 7  v (9029) .

•  Vând Casă, depehdinţe,
grădină cu pomi. Telefon 
611743. (9030)
l '<0 Vând societate cO- 

mcrcială SRL înmatricula- 
tâ decembrie 1994, pentru 

•doi asociaţi (un asociat), 
telefon 626428.

(9035)
•  Cumpăr urgent a .

partament decomandat. 12 
milioane. 622222. 1 •
1 ' , ' ' (9036)

•  Cumpăr apartament 2 
camere, până la şase mi
lioane 'Telefon 629400.

(9040)
•  Vând garsonieră mo

bilată* (nemobilată), Orăs- 
tio, telefon 641233, după 
Ora li». (9041)

•  Vând casă, încălzire 
centrală, gaz, garaj, de
pendinţe, Deva, str. Toam
nei. nr: 3. tel, 616332.
>7 (9044) '
, •  Vând camion SRD 

motor Saviem, camion SRD 
motor tractor, ARO 243 D, 
fâbricaţie 1991, camion 
Saviem 7 tone, dozator 
italian 4 capete, preţuri 
avantajoase. Tel. 621842.:
'!■' (9042) :
..'•'.'Vând BMW 7281. In
formaţii . telefon 626617.

,*ţ. (9945)
•  Vând Dacia 1300, ari 

fabricaţie. 1978, preţ 
3 300 000 lei, negociabil. 
Telefon 629311.
. - ' (9049)

. • '  Vând Opel Rekord 
1900 K înmatriculat, tel, 
627580. ' (9101)
•  Cumpăr garsonieră, preţ 

rezonabil, exclus Micro 
15, telefon 616825.

',(9059).. :
•  Vând tractor V 650,

plug şi remorcă 5 tone. 
Informaţii tel. 054/545898, 
Petroşani. (9102)

•  Vând Talbot utilitară, 
înmatriculaţii, 624787.

(9105)
» Vând apartament 2

camere, Gojdu, bl. E 3/59, 
telefon 623S?9.

. ' (9107)

•  Vând Dacia :. 1300, Si-
meria, telefon 660730, preţ 
negociabil. ■ (9108)

•  „Vând capotă,- parbriz,
uşi faţă, mască, bară pro
tecţie cu cârlig de Volks- 
wagen Passat, 1978. Tel. 
622687. (9127)

•  Vând talon Wart- 
-  burg şi piese Se schimb,

strada Dumbravei, nr. 7, 
Brad. . (605154)

•  Vând camionetă Bar-
kaş cu caroserie de re
zervă şi piese. Telefon 
713841. (7713)

: •  Vând Urgent casă, 
Hunedoara, str. Dr. Mari- 
nescu, nr. 24, preţ nego
ciabil. Relaţii lâ adresa 
de mai sus. . (7714)

•  Vând Opel Kadett, or
gă Casio, casă Peştiş. 
Informaţii — tel. 716333.

,v (7715)

•  Vând apartament 2
camere, informaţii — tel. 
729356. (7716)

•  Vând apartament 4
camere, îmbunătăţiri, te
lefon, maşină spălat. Tel. 
729201. ’ ' 5 (7719)

•  \%nd casa. betonieră, 
uşi,' geamuri.- Tel. <615107.

(9122)

LICITAŢII

•  Parohia Ortodoxă Şoi-
tonş vinde la Imitaţie pu
blică suprafaţa de 0,43 
ha teren, situat lângă fos
tul C.A.P. Şoimuş. Licita
ţia ya avea loc în data-de 
28. 04. 1995, oră 12, Ia 
sediu) ; ,C|p*jşitiuUi i Loca? 
Şoiţnuş. Licitaţia începe 
de la suma de 8000 Iei/ 
mp. (9024)

PlERnFp:

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Beke 
Viorica. O declar nulă.

(7720) :

DIVERG

•  BULZ Zorită, inde
pendentă, începând '*cu 
data de l5 aprilie 1995, 
practică adaosul comercial 
de la zero la 150 la sută..

7:; ;/ / ' ' (609155)

■ •  S.C. MATRIX Com 
SRL Brad anunţă majo
rarea adaosului comercial 
la sută la sută. începând . 
cu data de 1 mai 1995.

(609150) .

OFERTE- 
DE SERVICII

•  Caut colaborator stră
in pentru firmă ' româno-‘ 
maghiară, specializat , în 
prelucrarea lemnului, • tel. 
063 — 365370. :J (9037)

•  IMPORTATOR di
rect caută asociaţi cu 
spaţiu central, în mu
nicipiul Deva, pentru 
Vânzări marfă în co
mision. Condiţii a- 
vantajoase. Informa
ţii — telefon 712339.

(7721)

•  CARA-TOUR Hunedoa
ra organizează excursii în 
Polonia (fără cauţiune), 
Turcia (Antalya), Grecia,

Spania, Italia- -(croazieră - 
«pe Mediterana). Informaţii 
te l.: 715857, 716842.

(7718)

•  Caut femeie îngrijire
: fetiţă 6 ani (zona centru). , 
Telefon 619348.

(9014)

•  Efectuăm transport
marfă 1,8 tone (intern şi 
internaţional) şi 5—8 t 
intern. Tel. 611128 sau 
625207. (9046)

•  Meditez limba en
gleză. 621609.

(9033)

•  Societate de con
strucţii angajează zidari 
— faiânţari. Relaţii tei. 
627313. • (9039)

•  ENGLEZ, predau se
minar privat limba en-* 
gleză — începători, avan
saţi. Informaţii telefon
617996. (9115)

D E C E S E

•  Cu adâncă durere. ,fa- 
milia Frenţoni anunţă în
cetarea din viaţă a celui 
care a fost

DOINEL f r e n ţ o n i , 
în vârstă de 63 ani. ;* 

Inmormâptprea va avea 
Ide vineri, 14 aprilie 1995, 
ora 13,' în cimitirul din" 
Căţari — Oraşul Vechi. ' 

Nu te vom Uita nicioda
tă t ■" . (608805)

•  S.C. SIDERMET 
S.A. Călan este ală
turi de familia în
doliată şi aduce un 
ultim omagiu celui 
care a fost

Ing. DOINEL 
FRENŢONI. 

director tehnic al C.S. 
„Victoria" Călan.

Dumnezeu să-l o- 
.tiihnească în pace 1 

(7722)

•  Soţul Petru/ şi 
părinţii Petru şi Ele
na , fratele Claudiu 
mulţumesc tuturor ce
lor care au fost ală
turi de noi la greaua 
despărţire de sdţia, 
fiica si sora 

MIRELA ILEANA 
V  PLESOIANl/, 
trecută In lumea veş
niciei, la numai 24 de 
ani. j Lacrimi amare 
vor stropi mereu mor
mântul tău. ’ (9118).

7 *  Cu adâncă dure
re, familia îndoliată 
anunţă încetarea din 
viaţă a celui care a 

' fost un soţ; -tată iu
bitor, bunic-şi un om 
de înaltă omenie, 

VASII.E CRISTEA 
/înmormântarea va 

UVea loc- joj, 13 apri
lie 1995, ora 13, în lo
calitatea . Rapolt. Nu 
te, vom uita niciodată, 

ii - (9134)

VMtAntf
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orgamzat tn perioada 13-18 aprilie a.c., ije
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pr«turi accesjbSe, un cadou deosebit 
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S.C. „DECEBAL“ S.A.
(INDUSTRIA CĂRNII)

cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 8
Anunţă că pană Ia dată de 25. 04. 1995 

primeşte cereri de admitere în „Asociaţia sa
lariaţilor* V care se constituie în vederea priva
tizării, conform Legii nr. 77/1994.

Pot participa la asociaţie pe baza liberu
lui consimţământ exprimat în scris:

a) salariaţii societăţii cu conţraet de mun
că încheiat pe durată nedetermlnatâ, eu pro
gram de lucru normal sau de'cel puţin o .jumă
tate de norma;

b) membrii conducerii societăţii în com
ponenţa definită de art. 76 din Legea 58/1991 
sau managerul societăţii, definit de art. 3, Ut. 
b din Legea 66/1993;

c) foştii salariaţi ai societăţii, eu exc'ep 
ţiu celor care nu au lucrat minimum un an în 
societate şi a celor cărora li s-a desfăcut con
tractul de muncă din motive imputabile lor;

d) pensionarii care au avut ultimul loc 
de muncă la societate;

c) producătorii agricoli, persoane fizice 
care se află în relaţii contractuale eu societa 
tea comercială. ; - ri !

Relaţii suplimentare se pot obţine '.a se
diul societăţii sau la telefon 054 — 611766, 
între orele 8—15,30. (265)

NOU LA BRAD L
DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII 

Str. Vânătorilor, nr. 51 
ciment .
var '
plăci azbociment 
cherestea 
binale
placaj -
pal. (D. 1>.>

IMPORTANT

S.C. CĂTĂLIN ŞI LEO I )

Vinde prin depozitele din Oardă (fost } 
pE X I) şi Alba-Iuîia: str. Clujului, nr. 1, J

•  BANANE ' ' i
la cel mai mic preţ.
Telefoane 830911,.830914,. 813185. I

i

i

^ “  I

PRIMIM DE LA PREFECTURA 
JUDEŢULUI HUNEDOARA' ~ [

Pentru a veni în 'sprijinul"celor interesaţi,• Pre- > 
fectura îi atenţionează, prin. intermediul cotidianului . 
„Cuvântul liber", pe posesorii de autovehicule pen- t 
tru transport marfă, a căror masă maximă autoriza- ■ 
tă depăşeşte 3,5 tone, că, începând cu data de 23 apri- j 
lie a.c., este interzisă circulaţia acestei categorii de 
autovehicule pe drumurile naţionale „E“, deschise 
traficului internaţional, în zilele dc sâmbătă şi dumi
nică, precum şi în celelalte zile nelucrătoare, între 
orele 7vşi 22.

Dc asemenea, circulaţia pe drumurile menţionate 
a tractoarelor ţ şi a tuturor categoriilor de. maşini 
şi utilaje agricole este permisă numai pe bază de 
autorizaţie, eliberată de Ministerul Transporturilor. .
, .Itote exacte se. pot obţine lecturând Monitorul 
Oficial, nr. 54/23. 03. 1095, în eare este publicată { 
Hotărârea Guvernului nr. 152/1995. (272) *
, , —  , _  ____ ______________ _______ )
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Suntem în măsură să vă anunţăm re
deschiderea Fabricii de. îmbutelicre a apei 
minerale ,,BĂCAJA“, începând cu data de 
1 aprilie 1995, la preţul.de 115 lei/l. in
clusiv TVA  — franco depozit fabrică şi 
de o calitate excepţională. Vă-nşteptăm  
zilnic intre orele 8 - 1 4  pentru livrări. Tel: 
648293. (253)

S.C. YGKOTKANSPORT S. V 
HUNEDOARA DEVA 

cu sediul în Deva, str. Portului, nr. 2 
Scoate la licitaţie spaţiul coloanei auto 

din SIMERIA.
La fel, reaminteşte că ţine licitaţia pen

tru vânzarea de mijloace auto. Licitaţia va 
avea loc la sediul societăţii din DEVA, în fie
care JOI. la ora 10.

Lista cu preţurile se află la sediul socie
tăţii. (269)

' R.A.G.C.L. CĂLAN
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor la 

serviciile prestate către toţi beneficiarii, ca ur
mare a creşterii preţurilor la materii prime, 
materiale, Combustibil, amortizare, conform 
II.G. 500/04. ’ ' (608763)

FERTA SPF.CM.LA ■!!
i’ai'crv MOTOROLA la cele mai avantajoase 

picţui i ( onj.vţali S.C . C'OMSER S.R.L. 
Hunednant tel 7 16(> I 5: 7 16551, fax 716773 

I,os|['ilii.i!! de comumcaiv a mesajelor *vn 
P'cta.; f lunecioara. Siinena. <hâştie Bucmeşti 
(lonstânţa . Braşov. ( raio\a. Piatra Neamţ. 
Suceava, Bacău,- Găi-aţi, -Sairr Mare Timişoara,. 
Oradea. Reşiţa, Tu/gu Jiu . „

.Angajăm reprezentanţi de vânzări', - a
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