
preajma Sf. Paşti, \ 

ele vi la spovedanie j
şi împărtăşanie

In aceste zile din preajma Sf. Paşti, bisericile or
todoxe din Deva, şi nu numai de aici, au devenit un 
loc de pelerinaj pentru un mare număr de elevi care 
Horesc,să se spovedească şi să primească sfânta im-- 
părtăşanie. Preoţii i-au primit cu multă căldură pen
tru pătrunderea semnificaţiei celor sfinte, pentru 
purificarea spirituală, sufletească Pe care elevii o în
cearcă cu sprijinul bisericii. Credinţa lor în biserică 
fi în Dumnezeu este mare. Imaginile alăturate vor- 

I besc de la sine în acest sens. (M.B)
Foto : PA VEL LAZ A
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Marţi, 18 aprilie, la 
S.C. S.A. Pe
troşani a avut loc, o inte
resantă şi plăcută festi
vitate. lin mare număr 
de angajaţi ai societăţii, 
precum şi ziarişti din 
presa scrisă şi audiovi
zuală, au asistat la pre
zentarea de către directo
rul general al unităţii — 
dr. ing. Iosif Kelemen — 

a preţiosului trofeu Steaua 
de .Aur „Arc peste E_ 
uropa't şi a Certificatului 
pentru calitate şi' ima
gine excelentă, acordate 
cunoscutei întreprinderi

i i

II
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Pentru a veni în spri
jinul călătorilor care se 
deplasează de sărbători, 
C.K.R—ul introduce tre
nuri şi vagoane suplimen
tare de călători.

Astfel, în zilele de 20, 
21, 24 aprilie va circula 
un tren suplimentar pe 
ruta Timişoara Nord — 
Aradul Nou — Deva 
(sosire ora 17,45) — Alba 
lulia —• Gluj-Napoca — 
Dej — Vatra Doritei — 
Iaşi. Acelaşi tren va face

drumul de întoarcere în J 
zilele de 21, 22 şi 25 a-* 
prilie cu plecarea din! 
Iaşi la oră 14,46 şi so-J 
sire la Deva la ora 3,05.;

Pentru cetăţenii care ] 
doresc să călătorească laj 
Bucureşti se adaugă la • 
acceleratul 242 trei va- • 
goane suplimentare pe di
recţia Deva — Petroşani; 
— Craiova — Bucureşti înj 
zilele de 21, 22 şi 25 a- 
prilie (T.l.J

20 APRILIE 1995

petroşănene de către Or_| 
ganizaţia J—BAN, la Ma_| 
drid, în Spania, la în-1  
ceputul acestei luni. j 

Apoi asistenţa a urmă-l 
rit o casetă video cu lma_ I 
gini de .la festivitatea din I 
capitala Spaniei, precum I 
şi din activitatea din ul-S 
tima vreme a „UMIROM“ I 
Petroşani. ■  ,

Vom reveni cu amă_ |  ’
nunte de la evenimentul J ţ
amintit şi din parcursul! ţ
sus niunitei societăţi spre I t
această râvnită perfor- ■  /
mantă europeană. (D.G.) |  j

1 dolar SUA 
1 marcă germană 

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

100 lire italiene

1870 lei. 
1370 leii 
2298 lei; 
3024 lei; 
1662 lei; 
389 lei; 
110 lei;

doctorul CAROI. DA- 
VII,A (m. 1884);

•  Au murit: în 1895, 
criticul literar ItAICU 
iONESCU-RION; în 1968, 

-0 aprilie  poetul si dramaturgul A_
c. V - ■ .. DRIAN MANIU;•  Sf. Teotim, Ep. To

nusului; Cuv. Teodor. .  Soarele răsare la ora 
Trihina şi Atanasie (De- 6,25 şi apune la 20,05;, 
nia celor 12 evanghelii);

—  •  Au trecut 109 zile
• S-a născut, în 1828, din an; au rămas 256,

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale a Ho. î  
! mâniei. î
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Joi, 20 aprilie. Vremea 
va continua să se încăl
zească, Cerul va ii varia, 
bil în toate regiunile ţării,

cu excepţia unor înnorări 7 
temporare în vestul ex- \ 
trem, unde izolat şi tre- 1 
cător va ploua. Tempe- 7 
râturile minime între 2 > 
grade şi 10 grade C, iar \ 
maximele, la amiază, în- l 
tfc 14 şi 24 grade €. }

UNA 
PE ZI

ÎNAINTEA nunţii

~  Viitorul tău soţ ştie 
câţi ani ai ?

— Da, parţial...

IN ZIARUL PE AZI;

Felicitări •  Urări •  

Mesaje

DE SFINTELE 
SĂRBĂTORI 

ALE UAŞTKLOR 
« • • * «  * •  •  »

şi vagoane
suplimentare de călători 

pentru zilele Sfintelor Paşti \

A —».

■  întâlnirea apiculto
rilor, Duminică, în or

ganizarea Filialei A.G.A., 
la Liceul Avram Iancu 
din Brad, a avut loc o 
întâlnire - a apicultorilor 
din judeţ, cu dl. A. Si- 
ceanu, de la Institutul de 

cercetări pentru apicultura 
Bucureşti. Cu ajutorul vi_ 
deocasetelor şi prin 
dezbateri au fost abordate 
probleme specifice redre
sării apiculturii şi com
baterii bolilor apărute în 
familiile de albina (N.T.) ,

■  Gospodar de frunte.-
Dl. Şeptimiy Sandu este, 
nu numai primarul co
munei Răchitova, ci şi 
un gospodar de frunte 
al localităţii. Domnia sa 
creşte în ograda proprie 
patru bovine, nouă ovine, 
trei porci şi numeroase 
păsări. De cUrând şi-a 
cumpărat şi un tractor cu 
care îşi lucrează pămân
tul primit în urma apli
cării Legii fondului fun
ciar. (Tr. B.)

■  Căminul se recom- 
partimcntează. Recent, 
în urma mai multor de
mersuri făcute de către 
Sindicatul E.M. Barza, 
la ministerele industriei

şi finanţelor s_a obţinut 
aprobarea pentru investi
ţiile privind recomparti- 
mentarea căminului doi 
de nefamilişti din Gura- 
barza, care vizează a_ 
menajarea a 20 de apar

tamente — 13 apartamente 
cu două camere şi şapte 
garsoniere. (C.P.)

B Meseriaşi autorizaţi.
La Primăria din Răchi
tova s-au eliberat de cu
rând autorizaţii de func
ţionare pentru meseriaşi, 
cum sunt: tâmplar, co
jocar, fierar, brutar. Sunt 
meserii mult căutate în 
zonă, la care o vreme se 
renunţase, sătenii fiind 
nevoiţi să bată drumurile

în alte părţi pentru a-şi 
rezolva treburile în a- 
ceste domenii. Acum le 
au din nou în satele lor. 
(Gh. I.N.)

■  Fertilizări. In co
muna Sarmizpgetusa s-au 
aplicat îngrăşăminte; chi
mice pe -11.5 ha din su
prafaţa însămânţată cu 
cereale păioase. Lucrarea . 
s-a desfăşurat sub îndru
marea specialiştilor de Ia 
Camera agricolă — ing. 
Eleonora Vrînceanu şi 
ing Gheorghe Vrîncefmu. 
(Tr.B.)
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ACŢIUNE
Am discutat recent cu 

dL Laurenţiu Nistor, pri- 
marul comunei Şoinauş.

— Ce mai este -pe la dv.7, 
l_am întrebat.

— Ne luptăm cu pămân
tul, adică cu împărţirea lui.

— Cu succes 7
— Am încheiat treaba 

in satele * Bălata, Chişcă- 
daga, Bohoît şi Păuiiş, în 
prezent se acţionează în 
Şoimuş şi Bej an.

— Cum se lucrează la 
aplicarea Legii fondului 
funciar 7

— In această acţiune surd 
angrenaţi dna Dorica Bo
ta, dl Constantin GhişS 
tie la OCOT Deva. d) că
pitan de la Armată Ioan 
Preotesei Şi speeiaîiştîi . de 
la Camera agricolă Şoi
muş — ing. Viorica JUla - 
şi ing. Dorin Paşa. Toţi 
se străduiesc şi reuşesc să 
facă o treabă bună. lu
crând cu multă răspun
dere. (Tr. B.)

brăduţi de crăciun...
Irs incinta Primăriei din 

Bretea Română este mai 
mare dragul al păşeşti. 
Brăduţi, meri, ' verdeaţă 
multă peste tot, curăţenie, 
ordine, într-un cuvânt, se 
vede lucrătura bunului gos
podar, a iubitorului de 
frumos şi hună rânduială.

Când am admirat noi 
grădina, in ziua de marţi, 
11 aprilie, merii erau îm
bobociţi, gata să plesnească 
în floare. Dar peste boboci 
se aşternuse pudra unor 
fulgi de nea târzie. Mi
nunaţi erau brăduţii. Ninşi 
erau aidoma brăduţilor din 
casele noastre din zilele 
şi nopţile săîijătoriler Maş
terii Domnului. Brăduţi 
de Crăciun In aprilie! In- * 
ţclepciunea bătrânilor glă- 
suieşte -că' va fi un an în
cărcat de roade şi bună
tate între oameni. Să dea 
Bunul Dumnezeul Fulgii 
întârziaţi, aşternuţi peste 
meleagurile româneşti . din 
văzduhurile cerului în miez 
de dulce primăvară, si a- 
ducă în casele noastre, în 
inimj şi în suflete necu
prinsa bucurie a împlini
rilor de tot mai bine în 
viaţa fiecăruia ! (Gh. L N.)

680 DE CERERI PENTRU 
LOCUINŢE

Solicitările care vizează 
atribuirea unei locuinţe din 
fondul de stat însumează 
în prezent, ia Brad, 680 de 
cereri.

Pentru o apreciere cât 
mai corectă a Oererilpr, a 
situaţiilor sociale ale soli
citanţilor, din această lună 
(aprilie) atribuirea de lo
cuinţe, din fondul de stat, 
intră în sfera de compe
tenţă a Consiliului local 
Brad. (C. P.)

Era prima zi de şcoală a 
trimestrului trei. Pe poarta 
principală a Şcolii Gene
rale nr. 3 Deva trona un 
lacăt (intrările din spate 
fiind deschise). Pe iarba 
dm faţa şcolii se odihneau 
doi cai. Intre prezenţa lor 
şi lacăt era o strânsă le
gătură. Introduşi noaptea 
la păscut, caii erau reţi
nuţi până la descoperirea - 
proprietarului. Alt lucru 
neobişnuit era prezenţa 
poliţiei In şcoală. Explica
ţia? Tot în noaptea pre
cedenţă se furase de la 
vestiare echipament spor
tiv.

De fapt, spargerile şi 
furturile tind să intre în 
obişnuit. Ultima dată şcoala 
fusese jefuită in 13 mar
tie. Acest lucru se întâm
plă pentru că nu există 
paznic. învăţământul nea- 
vând fonduri pentru asigu
rarea pazei Instituţiilor 
sale, pierde astfel şi puţi- 
nul din dotare pe care-1 
are. Alt aspect aii agresării 
spaţiului acestei şcoli îl 
constituie intrarea beţivi
lor, care se aprovizionează 
de ja Unităţile din jur (în
mulţite prin bunăvoinţa 
celor abilitaţi să le avi
zeze deschiderea). Ei con
fundă băncile şi curtea 
şcolii cu un birt. De altfel 
mulţi locatari din zonă 
consideră curtea cg. spaţiu 
de fqfosinţâ comună, în 
ţîlele şăidutpaşe ieşind en 
pătura ta [arbăverde. Por
ţile nu se pot închide cu 
lacăte sau să se sudese, 
căci noaptea aceste piedici 
dispar. Acestea sunt posi
bile întrucât în cartier e- 
xistă blocuri cu confort re
dus, locuite de o anume 
categorie socială, de mulţi 
ţigani.

Un fenomen îngrijorător 
este jefuirea elevilor la ie
şirea din şcoală, seara, 
de către tineri fără căpă
tâi sau chiar de către foşti 
elevi, care acum sunt la 
liceu. Victimele cad mai 
ales cei mai mici, care 
sunt lăsaţi fără bani şi 
uneori chiar bătuţi. Tot 
Intre fenomenele de ulti
mă oră şi tot datorate să
răciei mereu ţaai accentu

ate se numără şi frecvenţa 
bună a elevilor (nici un 
caz de sistare a alocaţiei 
de stat pe motiv de ab
senţe nemotivate) şi acor
darea burselor pe motive 
medicale (15) sau sociale 
(8, pentru copiii prove
nind din-familii eu veni- 
iuiŢ zero); pentru alţi 25 
de elevi cu probleme so
ciale, ai căror părinţi au 
câte 5—20 de mii pe lună, 
neexistând resurse finan
ciare să fie bursieri.

Benerală 
nr. 3

Am început prezentarea 
şcolii devene cu precizarea 
acestor lucruri oarecum 
exterioare ei, dar care îi 
diSfurbă ariteitateS, pen
tru Că în ziua documentării 
au fost primele pe care 
le-am sesizat. Dar ceea 
ce o distinge de alte şcoli 
este faptul că aici învaţă 
copii români Şi maghiari. 
Este singura şcoală din 
municipiu eu acest profil, 
clasele I—-IV de la Viilf 
Nea fiind constituite din 
copii maghiari ai unor fa
milii sărace piti întreaga 
ţarii, care sunt cazaţi şi 
hrăniţi de Mănăstirea Fran- 
ciscană. Revenind la şcoala 
din Cartierul „Dacia” me
rită subliniat că elevi şi 
dascăli îşi desfăşoară ac
tivitatea in bună înţelegere, 
clasele de români şi ma
ghiari alternând (nu sunt 
unele de o parte, altele 
de alta). Copiii învaţă, se

joacă, realizează împreună 
serbările şcolare trimestri
ale, fără probleme sau ne
înţelegeri. De ia şcoala are 
o bună tradiţie în acest 
sens, după cum spune dna 
prof. Marinela Vlasie, di
rectoarea şcolii, iar dna 
Maria Pătraşcu, director 
adjunct care răspunde de 
secţia maghiară, confirmă 
această bună Coexistenţă şi 
colaborare.

Şcoala are şi o secţie ex
ternă serală în cadrul Pe
nitenciarului Bîreea. Per
soane practice, conducerea , 
şi administraţia şcolii, au 
profitat de această colabo
rare. De 2 ani zugrăvirea 
localului m  face cu mese
riaşi de la Bîreea şi ma
terialele cumpărate de 
şcoală, din fondurile rea
lizate prin serbări şcolare. 
Din aceiaşi bani recent 
s-au cumpărat perdele 
pentru o bună parte din 
sălile de clasă. „Nevoia ne 
învaţă", spunea drept orice 
altă motivaţie dna dura, 
secretara şcolii Şi, slavă 
Domnului, intr_o unitate 
de învăţământ nevoi ie-s 
destule. Dar dacă există 
interes se găsesc şi soluţii. 
Aşa s-a sciuţionat şi pro
blema stricăciunilor pro
vocate de elevi. Prin regu
lament de ordine interi
oară cei ce stoică şpMtesc , 
amenzi. Şi după ce au fost 
câţiva sancţionaţi, ceilalţi 
s-au liniştit. Este şi aceasta 
o explicaţie pentru felul 
cum arată localul în inte
rior.

Un colectiv didactic in
teresat şi cu dragoste pen
tru delicata muncă de a 
modela oameni, strădania 
de a gospodări bine şcoala, 
In ciuda necazurilor create 
de o anumită categorie a 
populaţiei din cartier, to
leranţă şi bună înţelegere, 
acestea sunt atributele ce 
definesc viaţa acestei insti
tuţii şcolare. Bine ar fi 
dacă ele ar fi susţinute şi 
prin alte măsuri (paznic 
de noapte) şi mai mult de 
căflfe organele de ordine,. 
care să-i apere pe elevi de 
cei ce-i agresează.

VIORICA ROMAN

U5OI05

i

|
<N

O
I-s

6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 10,05 Kojak (s.p.): 
11,00 Frumos şi bogat (s); 
11,30 Vremea dorinţei 
(s); 12,30 Duelul ' fa
miliilor (cs); 13,38
Springfield Story (s); 
1445 Santa Barbara (s); 
15,05 Pasiunea ei e cri
ma <s); 16.00 Bona Chris. 
fcen talkshow; 17,80 Dans 
meiser talkshow; 18,88 
Jeopardy! (cs): 183 In
tre noi |S); 19,00 Frumos 
şi bogat <s); 19,38 Ex
ploziv — telegrafie; 19,45 
Ştiri, speri, meteo; 20,18 
Exploziv (magazin); 20,40 
Vremuri bune — ş i 
rele (s/r);-21,15 Dr. Şte
fan I’rank (s); 22.15 Po
liclinica ţs); 23,15 Santi- 
neete te).

SAT 1
7,30 Ş tiri: 9,45 G hidul 

Parlamentului;
Show-ul lut M. Cos 
<r); 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TG5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beautiful 
(s); 15,85 Complot In fa. 
milie (show); 16,20 A- 
genţia matrimonială 
(magazin); 17.00 Desene 
animate; 193 OK, pre
ţul e corect fes); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,80 
Ştiri; 2145 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 Show-ul 1 
lui Manrizio Costanzo ; | 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul <r)7 3,30
Nu doar moda (r).

6,30 Mag matinal ca 
sport; 7 3  Brunch TV 
(magazin TV); 10,30 Gim
nastică matinală; 11,00 
Relpări; 123 Treci te 
casă! (sit corn.); 12,38 Lo. 
Vâag (s); 133 Vecini* (s); 
13,25 Soarele Californiei 
(s); 14,25 Falco n Crest 
(s); 153 Numai iubire 
nu! (rit. corn.); 15,55 Time 
Trax (s. SF); 16,55, Mac- 
Gyver (s.a.); 18,00 Să ris
căm! (cs); 19,00 Totul sau 
nhnic (cs); 20,00 Ştiri, 
spori, meteo; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Sec
torul lui Wolf (s.p.); 22,15 
Schreinemakers în direct 
(magazin incomod); 1 3  
Haita turbată (Ia ); 2,45
MacGiver (s/r).

N B C
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokjpv; 7,00 La Zi în 
afaceri; 8,00 Buletin fi
nanciar; 9,30 Magazinul 
ştirilor; 11,00 Roata
banilor ţrep); 15,00
Piaţa americană; 193  
Azi — reportaje şi infor-- 
maţîi; 20,00 Ştiri ITN;
20.30 Viaţa noastră (em. 
ecologică): „Spania"; 213  
Entertaînment X Press; 
2 1 3  Magazinul ştirilor 
NBC; 23,00 Ştiri ITN;
23.30 Showul serii, cu 
Jay Leno; 0,36 Real Per
sonal (talkshow); 1 3  Bu
letin bursier; 1,28 Oferta 
pieţei; 1,30 Ştirile nopţii 
NBC; 2 3  Thnp «‘gal, cu 
Mary Mat alin; 2.30 Show
ul serii, cu Jay Leno.

EUR
9,30 Golf. .Magazin PGA;

10.30 Călărie. Cupa Mond. 
Volvo — finala, Gothen- 
burg (rez.); 11,30 Dansuri 
sportive; 12,30 Karting 
CE — Garda, Italia (r);
13.30 Moto Magazin 
Grand Prix; 14,00 Auto. 
Magazin Formula 1;
14.30 Tenis. Magazin ATP;
15,00 Snooker. Liga Euro
peană 1995 (r); 17,00 Al
pinism. Pepsi Masters ; 
183 Ewrofun. Mag. 
distractiv; 18,30 Auto. 
Raliul Tunisiei (înreg.); 
193. Aventură; 20,30 Bu
letin de ştiri 1; 21,00
Arte marţiale; 22,00 
IVrestling. World Super- 
stars; 23,3 Fotbal, Semi
finalele Cupelor Euro
pene.

JOI, 20 APRILIB

7 ,3  TV M  — T e te . 
matinal; 8,30 Lş 
oră; 9,15 Santa 
bara (s/r); « 3  

..străine; 1 1 3  A«r şl 
noroi (s/r); 12,45 De
sene animate; tsa# 

j 1091 audiţii; 143 Ac- 
1 nudităţi: 14,10 TKB 
. Iaşi şi TVR Cluj_N. 1 
i 16,10 Divertisment i n *  
j  tcrnaţîonal; 16.10 Sak 
. semnul întrebării; 17,48 
| Milenium; 18.25 De»
| sene animate; 19,00 
| Medicina pentru toţi; 
ţ 19,30 Fata şi băieţii 

(s); 20,00 Actualităţi» 
meteo, spart; 20.45 Om 
bogat, om sărac (s); 
21,45 Reflecţii rutiere;
22,00 Studioul eeano- 
mîe; 22,40 Gâaieee 
populare; 22J5 Sim
pozion; 2 33  Actua
lităţi; 0 3  Familia 
PalHser te).

7 3  La primp oră; 
9,15 Ora de muzică; 
103 Documentar CFI; 
113 Telejurnal World* 
net; 11,30 Desene ani
mate; 12,00 Soi |ron- 
tiere (r)> 12,40 Maga
zin Arie: 13,15 Logos 
ş{ Ethos: 13,45 Tele
jurnal CFI; 14,10 Ma

gazin social; *53 Limbi 
străine (r); 16,00 De
sene animate; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s): 17,80 
Ceaiul de ta ora f ;
19,00 Emisiune în limite 
gcrtaană; 203 Con
vieţuiri; 213 TVM — 
Mesager; 21,30 For
mula 3 (cs); 22,00 Film; 
23,50 Stadion: calei
doscop sportiv intern 
Şi intern rţional; 0,35 
Casa păpuşilor.

DE VASAI
9 3  Desene animate 

(r); 9,30 Film serial t 
„Trăieşte-ţi visul" (r)l 
103 Film serial: „Ve
cinii" (r); 11,20 Chesti
unea zilei (r); 123
Staruri pentru tot
deauna (r); 183  Re- 
întoarcerea la Cartea 
Cărţilor; 193 Prinţul 
pas (emisiune de lâ- 
via Pop); 203 Film 
serial: „Echipa de şoc" 
ep. 19; 20,5n Doar o 
vorbă să-ţi mai spun.-}
21,00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri a tele
viziunii Tele 7 abc 
din 19. 04. 1995); 31,30 
Film serial: „Vegas" 
— ep. 61; 22.20 Mi
tică; 22,30 Chestiunea 
zilei-(emisi iî, de Car
men Bemlovski); 23,30 
Cartea de e'tire; 23,35 
Cutia muzicală; 0,05 
Vidootevf.

9,00 Videotext; 10,00 
Observator —• Antena 
1, 11,00 Film artistic: 
„Şoc doar pentru
moarte"; 13.00 Video- 
text; 17,09 Observator 
— Antena 1; 18,00 A- 
părarea civilă. „Adă- 
postirea în caz de cu
tremur"; 18,30 Film 
artistic: „Prin cebUfŞU 
imperiului"; 20,00 
Worldaet. Degradarea 
mediului înconjurător;
20.30 Videotext.
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— De la începutul anu
lui, Consiliul local a adop
tat 11 hotărâri — ne spu
nea dl Alexandru Alba, 
secretarul Consiliului lo
cal Ilia.

— Pe scurt, dle secre
tar, vă solicităm să vă 
referiţi la obiectul celor 
pe care le socotiţi- mai im
portante.

— Stabilirea taxelor de 
păşunat, a impozitelor şi 
taxelor pentru clădiri, te
renuri, mijloace de trans
port, reorganizarea secto
rului RAGCL, gospodări
rea ineimelar agenţilor e- 
cofiomiei, instituţiilor, gos- 
padabârîor particulare,. eote 
«eafen area unui teren 
pentru construirea, postu
lui de poliţie — ca să mă 
opresc la câteva dintre 
ele.

— Cum este organizată 
urmărirea aplicării în te
ritoriu a hotărârilor adop
tata de Consiliul local ?
. — Eu, vteepeiraarui, se

cretarul, consilierii avem 
ia răspundere directă apli
carea şi respectarea hotă
rârilor. A®-subite» eă da
că sunt bine fundamenta- ' 
te, Votate în unanimitate 
de către consilieri, în te
ritoriu, nu se; creează greu
tăţi în buna lor respectare 
— sublinia di ing. Valen
tin Ciobanu, primarul 
comunei Ilia. Vreau să 
spun că ideile, părerile, 
propunerile punerii în 
dezbatere a unor hotărâri 
vă* de la, cetăţenii noş

tri. Ele vizează găsirea ce
lor mai bune soluţii în 
problemele cu care ne 
confruntăm într-o anume 
perioada, adică vin în fo
losul sătenilor.

—' In primul trimestru 
din acest an, consiliul lo
cal a adoptat în unanimi
tate, după dezhateri, une
ori aprinse, 19 hotărâri, 
Tot în această perioadă* 
primarul a dat 7 dispozi
ţii — preciza- dl Mircea 
Simoc, secretarul Consiliu
lui local al eorauMS. Do. 
bea. Subiectul acestora § 
Problemele la ordinea zii 
lei pentru săteni, în folos, 
sul lor.

— Câteva dintre aceste 
probleme, pentru: a căror 
bună rezolvare s-au adopt- 
taf hotărâri, dle secretar.

—■ Prima a fost cu acorţ- 
darea de ajutoare băneşti 
familiilor şi persoanelor c* 
greutăţi materiale deose
bit de grefo, apoi stabili
rea impozitelor şi taxelor 
locale, stabilirea impozi
telor pe terenuri ocupate 
cte clădiri şi alto construc
ţii, stabilirea taxelor perţ- 
tru păşuni şi izlaauri co
munale, repartizarea tru
purilor de păşuni pe cate
gorii de animale, stabili
rea taxelor de închiriere 
a terenului proprietatea 
statului, dar care se află 
în administrarea Consiliu
lui local, aprobarea taxe
lor cte închiriere a cănţi- 
nelor culturale pentru a- 
n urnite evenimente —

numii, pensionări* horă ţă
rănească şi altele,

-— Odată adoptate, ho
tărârile trebuie aplicate şi 
respectate do către cetă
ţeni.

— Aş spune că prima
rul şi viceprimarul au cel 
mai mare merit în urmă
rirea aplicării lor în teri
toriu. In această privinţă, 
consilierii noştri, unii din- 
tfp ri, ar trebui să se im
plice mai mult, să dove
dească prin tot ceea ce 
fac- că fiecare este un pri

mar mai mic in satul lui, 
pentru sătenii care i-au 
încredinţat mandatul de 
consilier, care incumbă 
multă muncă şi răspun
dere;

...Deci, în două comune, 
viitoare oraşe, cam aşa se 
iau hotărâri de către con
siliile locale. Dovadă că 
se procedează bine, legal 
o face pulsul vieţii de fie
care zi, care bate intr-un 
ritm in creştere.

GH. I. MEGREA

Un- primar dtetr-o comu
nă a judeţului, atât de se
cretos încât şi scrisoarea 
către redacţie a încredin
ţat-o poştei din Deva*.' ca 
să nu deducem după ştam
pilă de unde vine,- ne a- 
dreseazâ nu. mai puţin de 
cinci întrebai „de princt- 
piu". Apreciind că dincolo 
de discreţia celui ce în
treabă sunt chestiuni care 
Interesează pe mai mulţi, 
răspundem :

1. In mediul rural s-au 
înmulţit deţinătorii de 
instalaţii de distilare pen
tru fabricat alcool, Gei 
mai mulţi nu plătesc statu
lui nici un fel dte hnpozit, 
deşt realizează; venituri cu 
acesta instalaţii. Cum pot 
fi ei „înhămaţi Ia căruţa" 
bugetului local.

Stimate dfe primar, deo
camdată, în chestiune este 
vid legislativ. Asta nu în
seamnă că in baza Legii

în loc de 
rubricii

finanţelor, cei în. cauză nu 
pot fi supuşi Ia impozita
re. Denunţaţi-r ca realizând 
venituri din această acti
vitate: Ia Direcţia Finanţe
lor publice? ri veţi vedea 
ce rezattă, Citea, pe dum
neavoastră? vă interesează 
însă altceva, printr-o ho
tărâre a consiliului local, 
er pot fi cuprinşi înv siste
mul de taxe şi impozite 
locale.

2. Acelaşi răspuns este 
valabil şi în caza® mese
riaşilor; dacă se poate do
vedi că realizează, venit 
prin. practicarea meserii
lor de care amintiţi.

Oamenii de îa sate îşi construiesc case noi. Ima
gine din Gurăsada. Fote FAVEL LAZA

competeaţe Şi acţiune, atât 
pentru consiliul local cât 
şî pentru, executivul său. 
Foiosip-vă de ele cu tena
citate şi consecvenţă şi 
veţi vedea ca lumea vă va 
da ascultare.

5. Poliţia are atribuţiile 
sale date prin lege, pe care 
se străduieşte să le înde
plinească corect. Referitor 
Ia participarea ef Ia par
tea coercitivă- în aplica
rea Legii 18/1991, faptele 
incriminate- ca infracţiuni 
în capitolul „Sancţiuni" al 
legii trebuie instrumenta
te de reprezentărttUT îh te
ritoriu al poliţiei. Revedeţi 
conţinutul art. 86 şi 87 din 
lege, şl dacă în asemenea 
cazuri poliţia locaîă refuză 
să participe I® constatarea 
şi instrumentarea juridică 
a faptelor, sesizaţî-ne cu

3. Inginerii de la came
rele agricole sunt salari
zaţi de stat prin Direcţia 
peteru Agricultură şi Ali
mentaţie, spre a fi utila 
satelor şi sătenilor. In ca
zul că prezenţa lor ftvj se 
face simţită în sat, sesi
zaţi îh scris pe şeful cen
trului agricol zonal sau 
direcţia amintită.

4, |n chestiunea subor
donării faţă de consiliul 
local a unităţilor din- te
ritoriu, capitolul „Atribu
ţiile consiliilor locale4*, cât 
şî capitolul 3, „Primarul" 
din Legea 69/1991 creează 
«n câmp foarte generos de ION OOCI FJ

Potriviţ datelor de re
censământ, populaţia comu
nei Balşa a evoluat de-a 
lungiri timpului astfel: 
6754 de locuitori în 1910, 
S t»  te 1930, 3733 în 1948, 
4520 fa 1956, 3768 în 1966, 
3$m te 1973, Şt 1570 te a -  
nul de graţie 1994. Nu tre
buie ş& aduci cine ştie ce 
argumente ştiinţifice in- 
sprijinul afirmaţiei că este 
vorba; de o comună te a- 
eooie; cel puţin sub as
pect demografic. Oricât am 
invoca furia industrializă
rii e*t orice preţ din atei 
regimului totalitar, care a 
absorbi* te oraşe popula
ţia satelor, adevărul ră
mâne cel din titlul acestor 
rânduri Dări aceşti 1570 db 
locuitori alcătuiesc o co- 
mwiitate rurală, & unitate 
administrativ teritorială, 
care, ca oricare alta. In fe
bruarie 1992 ş*-a ales... a- 
leşu, eare să-i ducă spre 
un limarp să le deschidă 
aoi orizonturi de speranţe.

Că să ajungi la Balşa, 
trebuie să escaladezi Prisri 
gat Ardeuiui ; aventură ru
tieră nu tocmai simplă, a- 
vând te vedere că te zonă 
se continuă modernizarea 
şosetei-drum judeţean 705 
Geoagiu — Balşa. Moder
nizarea drumului Insă nu 
se va opri Ia Balşa, ci va 
continua până la legătura 
cu şoseaua Zlatna — A

brud — Brad. E priina şi 
cea mai concretă speran
ţă a bălşenilor că lumea 
nu i-a Uitat şi nu i-a con
damnat la izolare De alt
fel, te Planul de amena
jare a zonei Munţilor A- 
puseni li* vederea dezvol
tării agroturismului mon
tan, este inclusă şi comu- 

. na Balşa.
Propunerile de cuprinde—

Cum rezolva însă con
siliul local nişte treburi 
mai prozaice şi mai apro- 
piate de ziua de azi ale 
bălşenilor.

La sosirea te comună, 
primarul acesteia, dl Ioan 
6-herman, Împreună cu se
cretarul ei, df Petru Ga. 
vrttâ, erau dU%* pe Ia uni
tăţile, de- desfacere a măr
furilor să pună bazele acti.

Poieniţa, particularii asâ. 
gură aprovizionarea cu ast
fel de mărita* i- Mai sunt 7 
magazine ale cooperaţiei de 
consum eare- fae comerţ te 
comună, dar nreş putea 
spâne că popularei i se fa
ce un serviciu de aprovi
zionare de re® mai bună 
calitate. Aş dâ un exem
plu. Foarte mulţi locuitori 
au sobe de încălzit cu p»e-

spre treburi ale comunei ă 
căror rezolvare depinde bă
neşte de alţii. Uri proverb 
românesc însă spune •: A-, 
jută-te să tei ajut. Cu ce 
se ajută băneşte comuna 
pe sine ?

Anul trecut, eodsilltd lo
cal a adoptat hotărâri re
feritoare la : redtmewste- 
narea taxelor pentru pre
zenţi» eu* animale te târî

re te acest plan, dezbătu
te de consilierii comunali 
şi executivul consiliului lo
cal, vizează, pe lângă ur
gentarea modernizării dtu- 
mulşt judeţea» de ieţgr© 
spre Brad, de care am a» 
rataţii:, şi valorificarea u- 
nor resurse naturale şi d® 
forţă de muncă, atâta câtă 
mai există pe teritoriul 
comunei, tetr-o serie de 
capacităţi de prelucrare 
primară a lemnului, şi de 
extracţie şi valorificare a
pietrelor semipreţioase de 
agat de la Techereu.

vităţii comisiei Iacale de 
protecţie a consumatorilor. 
La Bâlşa, comună împrăş
tiată cu cele M sate ale 
sale pe mal mult de 150 
de km pătraţi, proiecţia

mai întâi să le  asiguri ce
lor M. sate pâinea, sarea, 
«teiul, zahărul şi câte şi 
aud câte mărfuri de care 
are săteanul nevoie.

— Cam ap rezolvat, dle
prim»,, problema?

— Am încurajat sectorul 
particular. îh satele Voia, 
Vălişoara, P o l;  * a a şi

trol. Dar cooperativa de 
consum nu aduce la Bal
şa petrol. Şi mai avem boi 
multe ofuri, de pildă, la 
Almaşu Mic drumul jude- 
ţean 705 se bifurcă o par
te spre Zlatna, alta spre 
Brad. Ramificaţia spre Brad 
este dată î» execuţie sec
ţiei (fit la Brad a regiei de 
drumuri judeţene, dar nu 
se "întrevede nici un semn 
că a® intenţiona să tocea
ţ i  teeriudl». Pte noi aceas
tă porţiune ne doare mai 
taţ®

Am vorbit până aici de

guri (în comună se organi
zează patru târguri com
plexe pe an); texelâ de 
păşunat pe terenurile din 
patrimonii  ̂ licitarea tere- 
nuriîor păşune, fânaţ 
sau- arabil; închirierea clă
dirilor. căminelor cultura
le pentru organizarea de 
petreceri familiale; stabi- 
lirea taxelor pentm elibe
rarea certificatelor, avize
lor şi a autorizaţiilor de 
construire; a autorizaţiilor 
de funcţionare pentru ac
tivităţi lucrative şi prelun
girea; lor anuală.

Iată că este vorba de un 
registru destul dâ Târg: de 
taxare şî impozitare loca
lă. toate cu scopuri, de a a- 
kmenta cât mai substan
ţial bugetul local, încât; nu 
ştim dacă s-ar mai putea 
inventa ceva pe linia fis. 
cahtăţii îw acest seep. SFunt 
btsfc alte modalităţi de a 
participa, fie la. bugetul lo
cal. fie la rezolvarea con
cretă a unor treburi edi. 
Ilare ă «HSHawefc, de care 
fosă consiliul local nu se 
poate prevala. Pe teritoriu 
există o carieră de piatră 
I» Teehereii; de' unde dru- 
marii iair piatra* pentru 
drumuri. COmuna ? tesă 
n-are nici un venit de pe 
uritta ef. Exploatările fo
restiere cară lemne din zo
nă, dar, ea mş£ păste tot, 
nu- catadicsesc şă împrăş
tie măcar o* bascul ă de pi a. 
trăs'pd dfUtHhrile eomuftale 
pe care le distrug. Consi
liul local nu* are lâ înde
mână nici un instrument 
juridic et> care* să-i oblige 
p© unii sau pe ceilalţi la 
vreun fel de contribuţie, 
aşa că tot cel sărae se a- 
flă cu paguba Să sperăm 
însă că o mafc dreaptă a- 
şezare a autonomiei locale 
te legea finanţelor publice, 
a impozitelor şi taxelor 
Iacale, va situa lucrurile 
într-o mateă mai bubă.

ÎONCIOCLEI
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SINDICATUL 
„SIDERURGISTUL" 

HUNEDOARA 
CU OCAZIA 

SFINTELOR PAŞTI,

Consiliul de Conducere al Sindicatului 
Siderurgistul" Hunedoara urează sindicalişti

lor, familiilor cât şi colaboratorilor săi, sănă
tate, fericire, prosperitate şi realizarea tuturor 
dorinţelor.

HRISTOS A ÎNVIAT !
Biroul Executiv

ROMPIRO RA ORAŞTIE 
Cu prilejul sărbătorilor de Paşti, conduce

rea ROMPIRO RA Orăştie urează angajaţilor 
regiei, clienţilor săi, mult noroc, fericire şi 
sănătate, sărbători feridite!

HRISTOS A ÎNVIAT /

CONSILIUL DE 

ADMINISTRAŢIE AL 

REGIEI AUTONOME 

A CUPRULUI DEVA

ţ Urează tuturor salariaţilor, familiilor lor, 
colaboratorilor şi partenerilor de afaceri mul
tă sănătate, fericire şi îndeplinirea tuturor 
dorinţelor. Christos a înviat1

Consiliul de Administraţie 
al Regiei Autonome a 

Cuprului Deva
SC REMPES SA DEVA 

Conducerea SC REMPES SA Deva felicită 
cu căldură salariaţii societăţii şi colaboratorii 
cU prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti şi le 
urează multă fericire, sănătate, putere de mun
că şi împliniri personale.

HRISTOS A ÎNVIAT / '
SC BADPS SA DEVA 

Transmite pe această cale şi urează, cu 
ocazia Sfintelor Paşti, tuturor partenerilor de 
afaceri şi salariaţilor săi, multă sănătate, fe
ricire şi numai bucurii.

HRISTOS A ÎNVIAT I
Conducerea SC BADPS SA Deva

EXPLOATAREA MINIERA VEŢEL 
Folosim prilejul apropierii sărbătorilor de 

Si. Paşti 1995, pentru a adresa dm inimă tu
turor angajaţilor minelor Vor ţa, Troiţa, Veţel, 
preparatorilor de la Mintia, funcţionarilor, co
laboratorilor şi beneficiarilor noştri, precum 
şi colectivului Regiei Autonome a Cuprului 
Deva şi celorlalte exploatări miniere, urări de 
sănătate, cu toată căldura sufletelor noastre, 
urări de bine şi fericire.

„NOROC BUNI" CRISTOS A ÎNVIAT!
Comitetul director Sindicatul liber,

alE.M.VeţeT, HERBEI EMIL *
ing. TROSAN IOAN lider

ţf.eiicită’ti-'Uxăxi' Ultsa §e

DE SFINTELE
E H

SC MEROPA SA HUNEDOARA

MCItOPA s .n
Conducerea SC MEROPA SA Hunedoara 

urează, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, 
tuturor salariaţilor societăţii, familiilor aces
tora, multă sănătate, fericire şi putere de 
muncă 1

HRISTOS A ÎNVIAT!

CASA DE AJUTOR 
ROMÂNESC 

SOCIETATEA DE 
ASIGURĂRI 
ROMÂNO- 

AMERICANĂ

Adresează cu ocazia Sărbătorilor de Paşti 
tuturor asiguraţilor şi colaboratorilor săi, din 
judeţul Hunedoara, cele mai alese urări de 
sănătate, fericire şi prosperitate.

Reprezentanţa CAR Deva

SINDICATUL 
ENERGETICIENILOR 

DIN FRE DEVA

SFINTELE SĂRBĂTORI 
DE PAŞTI NE OFERĂ 
MINUNATUL PRILEJ 

de a adresa tuturor membrilor de sindicat, 
salariaţilor din FRE Deva, familiilor acestora, 
tuturor colaboratorilor şi consumatorilor de 
energie electrică din judeţul Hunedoara, mul
tă sănătate, fericire, precum şi împlinirea tu
turor dorinţelor.

HRiSTQS A ÎNVIAT !
Lider sindical,

______  ADOLF MUREŞAN
~  CU PRILEJUL

SFINTELOR 
SĂRBĂTORI 

ALE PAŞTELOR, 
TRANSMITEM CELE 

MAI SINCERE ŞI 
CORDIALE FELICITĂRI 

ŞI URĂRI DE BINE, 
SĂNĂTATE ŞI 
PROSPERITATE

propriilor angajaţi, tuturor colaboratorilor din 
sistemul bancar local, conducerii administra
ţiei municipale şi judeţene, precum şi tuturor 
celor care ne-au trecut pragul cu gânduri sin
cere de-a deveni clienţi şi cu care colaborăm.

Adresăm tuturor, din tot sufletul, creşti
neasca urare de _

CRISTOS A ÎNVIAT !

Cu ocazia Sfintei învieri a Domnului nos
tru Isus Cristos

dl deputat PETRU ŞTEOLEA (PUNR) 
transmite tuturor locuitorilor judeţului Hu
nedoara -

SĂRBĂTORI FERICITE ŞI HRISTOS A 
ÎNVIAT! : 'j

Consiliul local şi Primarul comunei Şoi- 
muş urează locuitorilor comunei, tuturor co
laboratorilor, cu ocazia Sfintelor Paşti, multă 
sănătate, succese tot măi mari în activitate, 
o dată cu urarea creştinească

HRISTOS A ÎNVIAT 1
LAURENŢIU NISTOR, 

v primar

CONSILIUL LOCAL BRETEA ROMÂNĂ
În sfânta zi a sărbătorii Învierii Domnu

lui, un gând curat de bine, Sănătate, bucurii, 
fericire pentru toţi consătenii mei buni şi de
votaţi.

Cristos a înviat!
Dumnăzeu este cu noi!

AURICA G&ŞE, 
primar

mmmmmmmmmmm m W mimmmîmmrni*mmmmm   . .r i ii.",   > mşmmmmm'
S.C. ARTEX DEVA ~

Cu prilejul Sărbătorilor de Paştii patronul 
societăţii comerciale „ARTEX" din Beva fe
licită cu multă căldură 'pe toţi cumpărătorii, 
partenerii de afaceri şi salariaţii unităţii şi fe 
transmite sănătate, noroc, prosperitate în 
viaţă, sărbători fericite 1

HRISTOS A ÎNVIAT!

S.C. OCTAN PETROCOM S.R.L. DEVA 
Transmite tuturor clienţilor, partenerilor 

de afaceri şi salariaţilor proprii, de Sfintele ţ 
Paşti, sărbători fericite, multă sănătate şi \ 
noroc. i

HRISTOS A ÎNVIAT!

O*.

S.C. REC PROD IMPEX SRL DEVA 
Cu ocazia sărbătorilor de Paşti, urează 

tuturor colaboratorilor, partenerilor de afa- 
cerij salariaţilor şi familiilor lor, sărbători fe
ricite, sănătate şi succes în afaceri.

HRISTOS A ÎNVIAT!

S.C. FOTO MIRON 5 SRL DEVA 
De sărbătorile Sfintelor Paşti urează tu

turor clienţilor şi colaboratorilor multă sănă
tate, numai bucurii, sărbători fericite / 

HRISTOS A ÎNVIAT!

S.C. ALIMENS 22 DEVA 
Urează din toată inima' clienţilor, parte

nerilor de afaceri, propriilor salariaţi şi fa
miliilor acestora de Sfintele Paşti sărbători 
fericite, sănătate şi bunăstare.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu ocazia „SFINTELOR PAŞTI", Consi
liul local Brad doreşte tuturor cetăţenilor o- 
raşului „SĂRBĂTORI FERICITE!" „HRISTOS 

.A ÎNVIAŢI"
Primar, ,

ing. NICOLAE MOGA i

Anul VII •  Nr. I3es Joi. 20 aprilie 1995



CUVÂNTUL LIBER
E7S ,y.v.v.v.*.v.*.%,.,.,. > * « t rAw.v.v,*»•.*.%•-.*.v,VAV.*.y.- •.*.•:sr

SATUL -  AZ I1- s A T u i - r A z i  3 L — A Z I

între incertitudini şi speranţă
Dacă promisiunile gu

vernanţilor se dovedesc 
uneori a fi nişte simple 
amăgiri, cel' puţin aşa 
stând lucrurile în privin
ţa privatizării Agrome- 
curilor, se mai găsesc şi 
oameni care, în ciuda 
incertitudinilor privind 
situaţia firmelor - unde 
lucrează, nu se lasă în
şelaţi de vorbe goale, ci 
se străduiesc să facă faţă 
greutăţilor, să împingă 
înainte, cu forţele pe ca
re le mai au, agricultura 
şi mai ales producţia a- 
flată în mare declin, de
oarece nimeni nu mai 
pune preţul meritat pe 
valorificarea resurselor 
agriculturii interne. Aşa 
se explică şi împrejură
rile prin care mecaniza-' 
torii de la secţia din 
Cristur a Agromec Deva 
se străduiesc, cu speran
ţa spre mai bine, să asi
gure lucrarea în bune

condiţii a pământului, să 
facă mai suportabilă pe
rioada de tranziţie pen
tru producătorii agricoli 
şi, implicit, pentru con
sumatori. ■ 

învingând greutăţile 
cauzate de fărâmiţarea 
proprietăţilor, de scum
pirea exagerată a mate
rialelor şi pieselor de 
schimb, a îngrăşăminte
lor şi substanţelor chi
mice folosite în agricul
tură, iar în ultima vre
me şi a combustibililor, 
mecanizatorii din secţia 
amintită sunt preocupaţi 
să răspundă solicitărilor 
producătorilor agricoli 
din zonă şi din împreju
rimi. înţelegând că nu
mai pe forţe proprii se 
pot baza, deoarece nimeni 
nu le mai întinde o mână 
de ajutor, salariaţii sec
ţiei s-au preocupat şi au 
rîusit să menţină per
manent 4n stare de func

ţionare cele 8 tractoare, 
2 combine şi celelalte u- 
tilaje din dotarea secţiei. 
Din veniturile băneşti ob
ţinute, s-au îngrijit să-şi 
asigure resursele finan
ciare necesare alcătuirii 
fondurilor pentru efec
tuarea reparaţiilor, apro
vizionarea cu combusti
bili şi realizarea unui 
profit, dovedind că prin- 
tr-o bună gestiune a va- 
iorilor est? po-nbii ca, în 
condiţiile economiei de 
piaţă, să fie acoperit in
tegral volumul de lucrări 
care să le permită o ac
tivitate rentabilă. Fireşte, 
în raport de specificul 
muncii din agricultură, 
fiecare mecanizator a 
fost şi este interesat să 
lucreze atunci când tim
pul permite şi sunt con
diţii să se obţină pro
ducţii cât mai bune, ne- 
ţinându-se seama de zile 
libere sau de programul

zilnic orar. Aşa se expli
că de ce nu-i găseşti la 
secţie Pe mecanizatori de
cât atunci când au de e- 
fectuat reparaţii acciden
tale, dimineaţa foarte 
devreme sau seara foarte 
târziu.

Dovada concretă că au 
muncit şi muncesc bine 
o constituie faptul că din 
toamna trecută au culti
vat cu cereale păioase o 
suprafaţă de 200 ha, iar 
în această primăvară au 
mai însămânţat 100 ha 
cu orzoaică şi au rezer
vate 200 ha pentru cul
tura porumbului. Gândul 
lor este ca, chiar dacă 
privatizarea mai întârzie 
să vină, proprietarii de 
pământ care apelează la 
prestaţiile mecanizatorilor 
din Cristur să fie mul- ’ 
ţumiţi de modul cum le 
sunt onorate solicitările.

v (N.T.)

Dilema continuă
într-o recentă discuţie 

avută cu dl primar al o- 
raşului Simeria şi cu co-' 
mandantul Aeroclubului de 
la Sâuleşti, am abordat o 

, problemă spinoasă, care a 
născut nvuite controverse 
şi dileme, respectiv situa
ţia legată de terenul. afe
rent aeroportului — peste 
100 ha, care constituie do
meniu public, dar, în ace
laşi timp, este revendicat 
şi de către proprietarii din 
Sîntandrei şi Săuleşti.
.. pin unele documente re
zultă că propunerilor li 
s-au dat suprafeţe cores
punzătoare în compensaţie,

. unele • situate în alte loca

lităţi ale judeţului nostru, 
îrtsă acestea au fost puse, 

‘ prin • aplicarea Legii 18/ 
1991, in posesia proprieta
rilor de drept. Dl primar 
propunea şi o altă varian
tă pentru împăcarea spi
ritelor, anume- aceea de a 
acorda dreptul de a deve
ni acţionari la societăţile 
comerciale cu capital de 
stat celor care au posedat 
pământ pe actualul aero
port. Pentru ieşirea din 
impas şi stingerea nemul
ţumirilor există, deci, cău
tări şi preocupări. Impor
tant este însă ca acestea 
să fie finalizate Cât mai 
repede posibil (N.T.).

Reuşita aduce satisfacţii 
sufleteşti

Primăriţa comunei Bur- 
juc, dna Eugenia Mariş, a 
candidat, în alegerile lo
cale trecute, pe lista Par
tidului Democrat Agrar 
din România, dar recunoaş
te că nu prea este lâ cu
rent cu ceea ce se întâîmplă 
mai ales la vârf cu aceas
tă formaţiune politică.‘Fap
tul acesta însă — zice dânsa 
— nu are nici o însemnă
tate, căci la primăria din 
Burjuc nu se face nici un 
fel de politică — aşa au 
hotărât consilierii şi dom
nii de la primărie. Am 
întrebat :

— Se poate fără politi
că, dna primar ?

—- Sigur că se poate. Ba 
este chiar mai bine. în 
calitate de ales ai datoria 
să nu aplici o doctrină sau 
alta, ci să te pui în sluj
ba Oamenilor, a tuturor, in
diferent de culoarea poli
tică a fiecăruia.

— Fac cetăţenii din Bur
juc politică ?

— Nu prea.
— Fiindcă tot discutăm, 

vă rugăm să fiţi de acord 
să abordăm şi alte aspec
te ale vieţii comunei.

— De acord.
— Care este stadiul a- 

plieării Legii fondului fun
ciar ?

— Am încheiat acţiunea 
în Tătărăşti şi s-au acor
dat 80 de titluri de pro
prietate, iar altele sânt la 
completat.

— La Tisa au fost ceva 
nemulţumiri.

— Sunt pe 'cale să se 
rezolve;- Acolo lucrează un 
domn ofiţer de la armată, 
ce va limpezi problemele. 
La Burjud se lucrează în 
prezent, de asemenea. Cre
dem că până la finele a- 
cestui an vom încheia apli
carea Legii 18/1991.

— în ce priveşte gospo
dărirea comunei ?

— Am renovat sediul 
primăriei, se află în reno
vare căminul cultural din 
satul de reşedinţă a co
munei şi vom începe în

'curând astfel de lucrări la 
aşezăminteie de acest fel 
din Tătărăşti şi Brădăţel. 
Lucrăm la reparaţia dru
murilor spre gară şi spre 
satele aparţinătoare. *-■ ■

— Realizarea acestor lu
crări nu înseamnă poli
tică ?

— Da, intr-un fel. Dar 
este politica interesului lo
calităţii şi al oamenilor. 
Şi în acest domeniu reuşi
ta aduce mari satisfacţii 
sufleteşti.

traian bondor

Donnţa de a tace producţie
Dl ing. Dragoş Visirin, 

împr nnâ cu oamenii care 
lucrează la S.C. Agroserv
S.R.L. din Băcia, se pre
ocupă cu .insistenţă, atât 
de cultivarea pământului, 
cât şi de creşterea anima

lelor. Pe lângă cele 160 ha, 
pe care le lucrează' sub 
formă de arendă, se fac o 
serie jie prestaţii, respec
tiv toată gama de lucrări 
agricole, inclusiv trans
porturi, pentru diverşi so
licitanţi. în funcţie de op
ţiunile proprietarilor de 
pământ, se organizează 

. structura culturilor agri
cole, ponderea deţinând-o, 
fireşte, cerealele. O parte 
din, teren este destinat pro
ducerii furajelor, ţinând 
seama de faptul că firma 
are în .profilul său de ac
tivitate şi un sector de 
creştere a animalelor, cu
prinzând efective de bovine 
şi porcine lâ îngrăşat.

Aplicarea " tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi a- 
sigură obţinerea unor pro
ducţii mulţumitoare pen
tru obţinerea unui grad 
ridicat de rentabilitate, la 
acest lucru contribuind şi 
strădania pentru a organi
za parcele compacte pe- 
care să se poată face aso- 
lamente şi mecanizarea lu
crărilor agricole. Impor
tant de subliniat este că 
o parte dintre culturi sunt

destinate producerii semin
ţelor, iar pentru zootehnie 
sunt cultivate plante fu
rajere valoroase — legumi
noase anuale şi perene.

Vorbind despre zooteh
nie, am reţinut că firma 
deţine un efectiv de peste 
50 de bovine, din care 26 
de vaci cu .lăţite, precum 
şi 80 de porci. Producţia 
de lapte ce se obţine este 
valorificată zilnip prin so
cietatea comercială de pro
fil', respectiv S,C. Devii 
Deva, i

Asigurându-şi resursele 
financiare necesare, 1 firma 
a făcut o serie de investi
ţii, în special în dotarea 
cU utilaje agricole. Astfel, 
s-a reuşit ca acOm să aibă 
în proprietate două trac
toare, cu gama de maşini 
aferente, precum şi o com
bină. Dincolo de aspectele 
pozitive, interlocutorul are 
şi o serie de nemulţumiri 
în legătură cu sprijinul 
promis agriculturii, dar ne
acordat totdeauna oportun 
şi în condiţiile cele mai 
avantajoase pentru pro
ducători. Cu deosebit in
teres şi apreciabile străda
nii, la S.C. Agroserv din 
Băcia sunt vizibile semne
le că se fac o seamă de 
lucruri notabile în folosul 
agriculturii şi al asigurării 
securităţii alimentare a 
populaţiei. (T.N.) ^

Ce prime se acordă 
pentru viţeii obţinuţi?

Răspunzând interesului 
crescătorilor de animale 
care beneficiază, potrivit 

-Legii 83/1993, de o serie 
de prime pentru viţeii ob
ţinuţi de la animalele ce 
le deţin în gospodărie şi îi 
cresc cel puţin timp de 6 
luni, facem cunoscute noile 
categorii de premii ce se 
aplică în conformitate cu 
prevederile. Hotărârii Gu
vernului nr. 15471995.

Aceste premii se acordă 
atât pentru viţeii obţinuţi 
din însămânţări artificiale, 
cât şi pentru cei rezultaţi 
din monte naturale.

Pentru viţeii obţinuţi din 
însămânţări artificiale, de 
la vaci care nu sunt cu
prinse în controlul oficial 
al producţiei, cuantumul 
primei este de 75 000 lei 
pentru fiecare viţel, iar 
pentru cei obţinuţi de la 
vacile cuprinse în contro
lul oficial al producţiei de 
lapte prima este de 90 000 
lei. De asemenea, pentru 
viţeii obţinuţi de la ju- 
ninci însămânţate artificial.

. prima cuvenită este de 
100 000 lei. în cazul când 
junincile sunt însămânţa
te cu material seminal pro
venit , de la tauri în testa
re, prima acordată pentru 
un viţel este de 120 000'lei.

Pentru viţeii obţinuţi de 
la vaci montate cu tauri 
atestaţi, prima: este de 
50 000. lei, iar pentru cei 
rezultaţi de la juninci mon
tate cu tauri autorizaţi se 
acordă câte 70 000 lei pen
tru fiecare .viţel.

Foarte important este ca 
toţi crescătorii de anima
le şi. salariaţii din reţeaua
O.J.R.S.A. să. vegheze la 
respectarea legalităţii în 
sensul de a menţiona la 
vreme, în documente, toa
te datele ce sunt eerute, 
potrivit prevederilor lega
le, astfel încât să fie. evi
tate neplăcerile de felfil 
celor din anul anterior, 
când din cauza eludării u- 
nor prevederi mulţi pro
ducători agricoli nu au pti- 
,tut să beneficieze de pri
mele stabilite. (T.N.j.

in octuoiitote: Erbicidarea 
şi orzului .

pozitele de la. centrele pen
tru protecţia pIanţelor*dîh 
judeţul nostru. Dintre sub
stanţe, pentru combaterea 
buruienilor din culturile de 
grâu şi orz se recomandă 
Icedirrîul şi Icediirti] super, 
în cantitate de 1, kg/ha, 
aceste produse putându-se 
aplica şi la temperaturi 
mai scăzute, respectiv de 
8—10. grade. C. Un alt.pro- 
dus, sarea DMA, în cantita
te de 2 kg/ha, se aplică la 
temperaturi de peste'16 gra
de C. In cazul culturilor dfe 
grâu' infestate cu iarba vân
tului şi odos se foloseşte 
erbieidul Iloxan (2 kg/fia)- 

De menţionat, fSttidatS, 
că la . centrele respective 
se găseşti» întreaga gamă 
de erbieîde necesare com
baterii buruienilor din cul
turile care se însămânţea
ză. în această primăvară. 
Orice alte relaţii în legă
tură eu erbicidarea cultu
rilor agricole pot fi obţi
nute de lâ specialiştii din 
Agromecuri, de la Inspec
toratul pentru protecţii* 
plantelor, de la cei de la 
centrele agricole locale. 

NICOLAE TlRCOB

Una din lucrările agri
cole aflate în actualitate, 
cu un rol decisiv asupra 
nivelului producţiei' de ce
reale păioase şi calităţii 
acestora, o reprezintă er
bicidarea grâului şi a or
zului — aprecia dl ing Ius
tin Vasiu, directorul gene
ral al Direcţiei judeţene 
pentru agricultură şi ali
mentaţie. în cazul neapli- 
cării erbicidelor,» produc
ţia se poate diminua cu 
40—50 de procente. Faţă 
de starea de vegetaţie a 
culturilor respective şi de 
timpul calendaristic, lucra
rea trebuia începută mai 
devreme, dar condiţiile cli
matice au fost nefavora
bile. ' '

Având - în vedere consi
derentele amintite, este bi
ne ca, imediat ce este po
sibil, să se intre în câmp 
la erbicidat, începând cu 
suprafeţele mai avansate 
in vegetaţie pentru a nu 
pierde momentul optim.

îi informăm pe produ
cătorii agricoli că substan
ţele necesare se găsesc la 
S.C. Nirvana S.R.L, Haţeg, 
care le desface prin de-

0 nouă bancă în constituire — „A/bina“ I
Pe baza documentaţiei depusă la data de 21 iulie 

1994, pentru înfiinţarea Băncii Comerciale „ALBINA", 
Banca Naţională _ a aprobat autorizarea constituirii 
Băncii Comerciale „ALBINA". Totodată, în şedinţa 
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale din 
24.03.1995, s-a aprobât jft' proiectul de emisiune al 
Băncii Comerciale ,,̂ J7Ef|îîA‘‘ S.A.

In proiectul de etniŞÎUne s-a stabilit că în peri
oada 10 aprilie — 10 iulie 1995, persoanele fizice şi 
juridice, inclusiv din rândul producătorilor agricoli, 
care doresc să devină acţionari la această bancă, pot 
să subscrie la formarea capitalului.

La nivelul judeţului Hunedoara s-a constituit un 
comitet de iniţiativă, care se ya ocupă de acţiunea 
de subscriere a capitalului social şi vărsarea aces
tuia. Sediul temporar al comitetului de iniţiativă este 
în Deva, str. 16. Februarie, nr. 3 (sediul Societăţii Co
merciale „METAL-EXPRES" SRL), telefoane 619522 şi 
619473. Prospectul de emisiune, va fi, adus la cunoş
tinţa persoanelor fizice şi -juridice din judeţ prin a- 
fişare în locurile publice. în prospectul de emisiune 
afişat în localităţi, se vor indica persoanele împuter
nicite care vor face operaţiunile de constituire. Per-

t f Â
soanele juridice care doresc să subscrie la constitui
rea capitalului pot efectua vărsămintele cu documen
tele legale de bancă (dispoziţie de plată, CEC, foaie 
de vărsământ), direct în contul deschis la B.C.R. Deva, 
nr. 45905459.

Valoarea unei acţiuni este de 10 000 lei fiecare, 
acţiunile fiind nominative, pot fi emise şi în multipli 
de 10, 50 şi 100 acţiuni. La constituirea băncii, fiecare 
acţionar va trebui să aibă vărsat 50 la sută din ca
pitalul subscris.

Noua Bancă Comercială „ALBINA" doreşte să re- 
înnoade tradiţia în domeniul financiar-bancar, exis
tentă în România până la-11 iunie 1948, când vechea 
Bancă „ALBINA“ şi-a încetat activitatea prin Legea 
de naţionalizare.

TOŢI CEI CARE DORESC, AU ACUM POSIBILI
TATEA DE A DEVENI ACŢIONARI AI ACESTEI 
BĂNCI. VA AŞTEPTAM !

COMITETUL DE INIŢIATIVA 
CONSTITUIT LA NIVELUL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA

I
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Sunt sigură că v-a ţi; ebiş&uiţ ca Sea
ră de seară să vă zâmbească pe micul 
ecran gingaşa crainică Miaua- Mar- 
cine Posea. S-a născut pe5 august în 
Bucureşti, deci Fecioară, şi a absolvit 
Facultatea de Cibernetică şî planificare 
din cadrul A.SJE.-ului, în- 1089. In Te
leviziune a ajuns în februarie 1090, în 
urma unui concurs la care au partici
pat 50 de pretendente. Intr-o duminică 
dimineaţa- a fost invitată să prezinte m 
direct, alături de viitoarea ei colegă. 
Cristiana Botta. A urmat apoi1 o perioa
dă de probă pe programul II şi anga
jarea. îft acelaşi an, în luna august. Iu- 
liana consideră munca în TV foarte in
teresantă. „In general, această institu
ţie are în ea ceva care pe mine perso
nal mă face să las Ia o parte micile 
supărări cotidiene şi uneori chiar şt 
boala. Pe lângă munca din TV, Iulian» 
mai are şi alte preferinţe. De a merge 
Ia teatru şi piscină dar, fiindcă nu prea 
are timp, a face mai rar. Nu cu mult 
timp in urmă, a urmat un curs de tke- 
feafta (arta aranjării florilor) şi face eu 
deosebită plăcere aranjamente pentru 
casă-. Ascultă muzică, in special: Tina 
TUmer, MichaeL Boitori, Adrian Danti- 
rtesetr, Di da Drăgan şi citeşte foarte 
mult cărţile scriitoarei Sydhey Sheldon, 
dar tot dm cauza lipsei de timp şi a 
stresului a cam „rănt-o". întâmplarea 
cea Mai fericită din viaţa Tulianei este 
întâlnirea cu cel care din ianuarie 1)3 
ii este partener de Viaţă, Hemus. Posea, 
şi cu care se înţelege îh aproape toate 
lucrurile esenţiale. Atât nunta, cât, şi 
luna de- miere şî le-au petrecut?: in sta
ţiunea Coca Raton — Florida. Amân
durora le place să primească vizite. De 
1 aprifie aa organizat o petrecere cu 
păcăleli pentru care au pregătit diver
se taruri surpriză şl1 o tombolă ett... 
„poante". Aproape’ fiecare sfârşit de 
săptămână tânăra familie Posea şi-l 
petrece la munte. Le place foarte mult 
muntele, dar asta; nu înseamnă „că re
zistăm un an fără mare*. luliana iu* 
befte şi animalele, având la socri, pe 
Valea Buzăului (fiindcă la? Bucureşti nu 
se poate), un cocher spaniei (câinele feti 
RensMs), un ciobănesc caucazian (câinele 
şi ai lulianei şi al feti Kemus) şi o pi
sică nsaidaneză, care este a socrite*. 

Deşi cei născuţi în zodia Fecioarei 
o manie a perfecţiunii, a ordinii, 

luiiana nu se manifestă şi de aceea 
na se omoară după treburile gospodă
reşti cftiar dacă uneori mai găteşte. Ii 
place să' prepare aperitive simandicoa
se şi dulciuri, dar pentru siluetă o face 
din ce in ce mai rar. fn ceea ce pri
veşte fMuta,, în general fi place stilul 
spart, fiind r&ai comod, dar şi rochiile 
foarte, elegante. Rochia cea mai elegan
tă, după părerea el, este de culoarea 
totalei şi cu broderie de dantelă spar
tă. :{j§ţ pentru că veni. vorba de îmbră
căminte, sunt sigură că mulţi dintre dv.

I
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Dar şi mai încântătoare 
decât aceste câteva linii de 
personalitate mi s-a părut 
mărturisirea unui băiat 
abia ieşit de sub hlamida 
luminoasă a adolescenţei, 
care spunea că, Ia urma 
urmelor, tinereţea nici nu 
este o vârstă, ci o stare de 
spirit, că ea nu este o u- 
nitate de timp, ci un prin
cipiu de viaţă. I-am dat 
dreptate fără rezerve, adu- 
câhdu-r în sprijin cuvin
tele omului de ştiinţă clu
jean; Octavian Fodor, ca
re făcea separaţia clară 
între tinereţea ca etapă 
biologică şi tinereţea ca 
resort creator al oricărei 
vârste. în înţelesul opi

niei sate, vârsta tinereţii 
nu este acelaşi lucru cu 
tinereţea vârstei, expli- 
cându-şi afirmaţia prin a- 
ceea că mulţi tineri se lasă 
cuprinşi de o resemnare 
aproape patologică, după 
cum, tot atîţia oameni în 
vârstă îşi păstrează nsal- 
teraţe candoarea sufletului 
şi neastâmpărul minţii 
până la capătul vieţii.

Refăcând aici din câteva 
linii esenţiale chipul om
niprezent al tânărului bi
ne crescut, îmi vine să 
spun că sentinţa lui Marin 
Preda, cum că tinereţea e 
trufie, rareori o valoare se 
dovedeşte nu numai im
proprie,-Car şi nedreaptă.

Căci «lanul tinerifoc, exu
beranţa şi mândria lor nu
au nimic comun cu setul 
de conotaţii ale atitudinii 
Incriminate de autorul 
„Celui mai iubit dintre 
pământeni". Pe 'de altă 
parte, istoria cunoaşte pu
ţine cazuri când Vârsta 
tinereţii a dat valori defi
nitive. Valorile în tinereţe 
sunt doar predispoziţii şi 
promisiuni, manifestarea 
şi desăvârşirea lor ţinând 
deopotrivă de filogenia 
speţei şi de ontogenia e- 
ducaţiei.

sabin selagea, 
Vaţa de Jos

te—*: . * — « —te— *—

*■ »

se întreabă ce se întâmplă cu rochiile 
în care prezintă, atât ea, cât şi colegele 
sale. De unde vin şi. încotro se duc? 
Ei Bine, am fittrebat-o pe luliana şi ea, 
fără nici o reţinere, ne-a . explicat: 
„Vestimentaţii!© de prezentatoare sunt 
de obicei, dar nu întotdeauna, oferite 
de firme prin contract de sponsorizare. 
Ele rămân ale televiziunii, dar în gar
deroba noastră*.

Pe toţi telespectatorii care i-au scris 
(sau care îi vor scrie), luliana îi asigu
ră’ că te citeşte întotdeauna cu bucurie 
scrisorile şi, deşi a primit toarte puţine 
eu reproşuri, încearcă să ţină cont de 
eie atonei când i se par întemeiate. „Si
gur că este foarte greu să fii pe placul 
tuturor* încheie luliana. Totuşi, tele
spectatorii hunedoreni n-o vor critica, 
nu-i vor reproşa nimfe, fiindcă Întot
deauna zâmbetul ei fo emană căldură. 
Oricât de trist âr fi un, suflet, apariţia 
«i pe micul ecran, într-o oarecare mă> 
sură, îl înveseleşte.

L iy  m i

MUSIC BOX
tn tiipp ce „Empire* » 

atins cifra de 4 milioane 
exemplare vândute, mem
brii grupului au decis- să 
se- retragă te Seattle, pen
tru a-şi putea face auto
analiza carierei şi a vieţii 
personale. Această izola re 
iri plina glorie a surprins 
întreaga viaţă muzicală a- 
mericană, multe zvonuri 
apărate în presă afirmau 
Că te grup s-au produs 
frieţitini, altele sugerau că 
Gwrff Tate, vnul din prin
cipalii compozitori, este 
lipsit de inspiraţie. Con
trar celor afirmate; a- 
ceasfâ perioadă de analiză 
a constituit izvorul de in
spiraţie pentru materiale 
noi.

In aşteptarea unui al
bum, Casa BMJ a lansat
în, 1993, caseta video „Buîl-

ding Empires", cu o dura
tă de 10* minţite, axată 
pe albcmutl Empire, cu
prinzând interviuri, sec
venţe din concerte şi vi- 
deoclipurite pieselor ex
trase di» album, Varianta 
remixată * piesei Silent
I.uciditjr reintră în dasa-

lui trepuţj,, „Promised 
Land", al cincilea , album 
de studio al grupului, este 
Un disc introductiv, con
ceptual, cursiv, trăit intens 
şi toarte melodios, care 
era aşteptat de 1* o trupă 
ce a ajuna la maturitate. 
Acest album răsplăteşte 
perioada de aşteptare a 
fanilor, fiind un produs 
rafinat în care secţia rit
mică este fără cusur, in

mente; pentru ca apoi gru
pul să participe la Sound- 
track-ul filmului Last Ac- 
tion Hero, cu piesa Real 
World, realizată cu cele
brul aranjor/dirijor Mi- 
chael Kamen.

Apărut la sfârşitul anu-

flexiunile vocale ale Iui 
Tate prefaţând solourf de 
chitară inedite şi elabora
te faţă de alte albume. 
Spre deosebire de celelal
te realizări discograftce, 
unde se punea accent pe 
mesajul desprins din tex-

Sfârşitul lunii mai şi 
începutul lunii iunie con
semnează Ia Bucureşti două 
manifestări de prestigiu' 
pentru inventatorii din ţa
ra noastră. •  în perioadă 
30 mai — 3 iunie, la Sala 
Palatului se va desfăşura 
Salonul Internaţional de 
Noutăţi Tehnice INVENTA 
m  •  Tot te Sala Pa&tu» 
feti, în perioada 31 mai — 
1 iunie, are tec Simpozio
nul Anual al Con-* ilierilor 
te Proprietate industrială 
din România.

Tinerii inventatori hu
nedoreni, şi nu numai, ca
re doresc să participe la 
aceste raan festări, a pot 
face prin completarea u- 
mii formular special tipă
rit in acest sens, sau prin 
contact direct CU Univer
sitatea Tehnică de Con
strucţii Bucureşti — Gen»- 
trui de Invenţii INVENTA 
Construct, din Calea Plev- 
nei rar./St teL 614,15160 —■ 
fox 31128 26. (CP4

<»i I-S 'P

tele melodiilor (de aceea, 
mai întâi se compuneau 
textele şi abia apoi partea 
instrumentală, care să ac
centueze ideile exprimate 
de eeâ cinci muzicieni), pe 
Promired Land s-a pus 
accent pe partea instns- 
mentală. Deşi multe trupe 
actuale cântă dte ce în ce 
mai brutal, Queerasryche a 
renunţat la muzica agresi
vă şi a câştigat te melodi- 
citate, mergând spre soit 
rock. într-un interviu, 
Chris De Gartao afirma i 
„Este relaxant să creezi 
prospeţime prin instru
mente acustice, decât prin 
metal violent Am avut 
dorinţa comună de a ne 
schimba orizontul. Nimeni 
na ne poate cere sâ mai 
realizăm curând un nou 
Operation hfind Oriaie*.

(Va urmaj I

HORIA SEBEŞAN

Şcoala generală a ur- 
aiat-o te salte, natal — 
Răchitova. A terminat-o 
eu binê  cu medie maxi
mă. A Urmat liceul la» 
Deva. Absolvent tot de. 
notă mare. După, o peri
oadă scurtă, ca, slujbaş 
1®-cooperaţie* a urmat un, 
curs de specializare în . 
administraţie, apoi. câşti
gă concursul pentru pos
tul de secretar la. Pri
măria din Răchitova. A 
luat pestei pe care tatăl, 
său muncise mai Mas de 
firet decenii.

— Când am fost nu
ntit, tata mi-a vorbit: 
„Măi copile, vezi că ai în 
faţă zile grele. Tu nu ştii 
ce te aşteaptă. Lucru la 
primărie, cu oamenii, cu 
legile nu-i uşor. Trebuie 
să cunoşti, să stăpâneşti 
bine meseria*.

Şi astăzi tata $nă po- ) 
văţuieşte, îmi împartă- i 
şeşte. din bogata lui ex- \ 
perieaţâ, din înţeiepciu- l 
nea< lui dobândite de-a 
lungul anilor in slujba 
de secretar de Primărie.

— Oare #  asta face ca 
unul dintre cei mai ti
neri secretari de primă
rie din judeţ să fie a- 
preciat, lăudat ?

— Fără îndoială. Stu
diul zilnic, perfecţiona
reâ  povaţa; îndemnul 
şi dojana tatălui- fneu 
mă fac tel mai stăpân pe 
mine, pe meserie. ' Dar 
mai am multe, toarte 
multe de învăţat — spu
nea; cu modestia ee-i este 
caracteristică tânărul se
cretar Eugen Neiconi.

GH. I. NEGREA

rfwwywww tfvvwwvww wvvvvvwvwyvwvwwwwww*

Reuniţi in cadrul asociaţiei „^eranţele Orăştiei*, 
copii apaHiuănd mai multor şcoli din Orăştie au sus
ţinut recent, Ia, Geoagiu, un bogat program artistic.

Tinerii interpreţi de muzică populară şi. Uşoară, 
formaţia de dans modern (pregătiţi de praf. Silvia 
Munteanu) au fost aplaudaţi te scenă deschisă.

ANDRAJJA HOMORODEAN, 
ci. a V-a, Liceul „Aurel Viatei»" Orăştie 
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„învăţaţi de te profe
sorii voştri, căci aceasta 
este cea mal bună învă
ţături*.

Kenofon

O
Naşul vizitează apar

tamentul pregătit de pă
rinţii tinerilor căsătoriţi. 
Patul toarte larg îi a- 
trage atenţia.

— Da ce pat este aşa 
de mare ? Ce, au de 
gând să primească mu
safiri?
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prune CONCURSUL 
DIN 23 APRILIE 

1995

BERBEC
Problemele profesionale vă preocupă In mod deo

sebit. Relaţii reci cu persoana iubită. Idşile împrăş
tiaţi nu vă ajută să avansaţi în nici p direcţie. Du
minică, vi se recomandă odihnă. Sensibilitate pentru 
ocultism. Schimbările proiectate în casă nu se bucură 
<fe acordul familiei. Câştigaţi bani dintr-o afacere se
cretă.

TAUR
Gust pentru neprevăzut. Cineva îşi anunţă vizita. 

Ţineţi-vă. vineri, cumpătul. Şi în week-end sunteţi 
cu gândul la slujbă. Puteţi avansa, duminică, o invi
taţie pentru o pereche din anturaj. Sfatul unei per
soane vârstnice vă va fi de folos. Puneţi-vă ordine 
in gânduri şi evaluaţi-vă planurile de Viitor.

GEMENI

\ . Momente neprielnice pentru iniţiative. Posibile
I neînţelegeri cu şeful, incapacitate de a vă organiza 
4 mai bine ideile. Sâmbătă, s-ar putea să plecaţi într-o 
7 călătorie. O persoană aflată ljŞ mare distanţă vă şa 
ţ implica într-o afacere deosebită. Atenţie la relaţiile 
t cu colegii. Prudenţă, gândurile intime pot ieşi la su- 
l prafaţă.

1. RARI (12) — BRESCIA (18) 1
Oaspeţii intră mereu in scheme, doan ar produce 

o dată marea surpriză. Nu e eaeul ia Sari.
2. CAGLIARI (10) REGGIANA (17) I

Oaspeţii au până acum un singur egal în depla
sare restul numai înfrângeri.
3. CREMONESE (16) — GENOA (15) 1 X

Ambele sunt „angajate" în lupta «pentru evitarea 
retrogradării. Gazdele au prima şansă.
4. JUVENTUS fi) — PADOVA (13) 1

Ar fi o mare surpriză ca Padova să facă un egal. 
Solist 1.
5. MILAN (4) — TORINO (8) 1 x

Deşi milanezii sunt cu gândul Ia câştigarea ti
tlului la Liga Campionilor, nu uită nici viitoarea par
ticipare în UEFA.
6. NAPOl.I (11) — FOGGIA (14) 1 x

Napoli tinde să mai uree în clasament in timp ce 
Foggia vrea să părăsească zona periculoasă.
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RAC

Veţi primi vizita unei foste bune prietene. Un 
colaborator vă va consulta Intr-o problemă. Excursii 
In grup, distracţii, chefuri. Depănaţi amintiri, o ru 
denie vă dă un semn că nu v_a uitat. Miercuri — 
discuţie aprinsă pe teme de serviciu.

LEU •

Coborâţi cu picioarele pe pământ! Nu vă pierdeţi 
răbdarea, încercând să reparaţi ceva. Sâmbătă — 
confort sufletesc, iar duminică vă bucuraţi de afec
ţiunea partenerului. La început de săptămână cozi la 
notariat, acte de rezolvat.

FECIOARA

Dorinţă de â pune la punct unele divergenţe, ne- 
Înţelegeri, certuri cu prietenii: priviţi totul cu mai 
multă indulgenţă ! Vă pierdeţi în amănunte scăpând 
esenţialul. în casă veţi fi sdlicitat pe .post de arbitru. 
Viaţa dv. de familie se va linişti, acceptând armisti
ţiul partenerului.

BALANŢA '

Spaţiul magic al locuinţei este. un univers în sine; 
bucuraţi-vă de armonia hărăzită alături de familia 
dv. ‘Evitaţi drumurile prea lungi. Sâmbătă — zi de 
divertisment, vi se poate face o declaraţie de dra
goste şi veţi fi In al nouălea cbr. La început de săp
tămână, vă vor absorbi problemele de birou. Veţi lua 
o decizie pe care aţi amânat-o.

SCORPION

) Azi — o zi cu alergătură. Relaţiile cu fraţii se 
I îmbunătăţesc, ceea ce vă mulţumeşte. Nu vă enervaţi 
dacă sunteţi chemat şi sâmbătă la slujbă e semn că 

I activitatea dv. este preţuită. Deveniţi mai conciliant, 
j Abilitatea cu care trageţi sfori vă poate face mai pu_ 
! ternic ca niciodată.

SĂGETĂTOR

Veţi afla de o dşcizie luată în folosul dv. Mâine, 
o zi cu bani. Sâmbătă un telefon sau o vizită inopi
nată. Ceva v-ar putea întrista la început de săptă
mână. Sfatul unei persoane în vârstă vă va scoate din 
încurcătură. Luaţi hotărâri importante în privinţa 
locuinţei. ;

\  î

s

CAPRICORN
Azi vă încearcă sentimentalismul; pentru ca mâine 

să. aveţi neînţelegeri eu şefii ori cu tatăl. Familia este 
alături de dv. in tot ce faceţi, ceea ce vă dă un senti
ment de siguranţă. Sunteţi implicat în multe probleme 
şi munciţi din greu să le finalizaţi. Drum scurt în 
interes de afaceri. Pierderi materiale, însă copiii vă 
vor aduce bucurii.

VĂRSĂTOR

O femeie ţese intrigi în jurul dv. Relaţiile cu 
şefii vă dau dureri de cap. Nu-i exclus să vă îndră
gostiţi. Atitudinea dv. schimbătoare creează confuzii 
în rândul prietenilor. Surprize plăcute legate de pro
fesie, Discuţii aprinse în familie.

PEŞTI

Sunteţi invitat la un „eeai“. Mâine — optimism, 
-inspiraţie, idei numeroase. lngrijiţi_vă, sâmbătă, de 
Sănătate, de suflet. Urmează bună dispoziţie, succese, 
întâlniri importante., Aveţi nevoie de bani pentru a 
vă pune la punct garderoba, că bun gust aveţi. In
vidie din partea colegilor, intrigi de culise.
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AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI I

Cu sediul în Deva, str. Aurel Vlavcu, j 
nr, 25. ' \

Organizează în data de 3. 05. 1995 J 
concurs . pentru ocuparea următoarelor . 
posturi : * j

•  Inspector pentru protecţia nuclea
ră., gradul 11111, inginer sau fizician, ab- j 
solvent al urnii curs de specializare aprobat J 
de C.N.C.A.N. -

•  InformaUcian gradulTV/1. *
•  Laborant pentru zona Valea Jiului. {
Informaţii privind condiţiile de par

ticipare la sediul unităţii, tel.: 615445, * 
612914. ' j

Dosarele de concurs se depun până 
la 1. 05. 1995.
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OFERTA SPECIALA
Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoase 

preţuri. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L. j 
Hunedoara, tel.716915, 716551, fax: 7167.73 j 
Posibilităţi de comunicare a mesajelor ţ7n j 

Deva, Hunedoara. Simeria, Orăştie, Bucureşti. | 
Constanţa, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, j 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara. » 
Oradea, Reşiţa, Ţîrgu Jiu. 1

Angajăm reprezentanţi de vânzări1 ■

i l
i!
v *

S.C. QUASAR EUECTRO S.R.L.
TEL/FAX 611291 614983 

Execută:- orice tip de confecţii metalice 
- prelucrări prin aşchiere 

________- amenajări spaţii comerciale

s.c . B.F.B. STAMPROD S.R.L.
Deva Str. 1 Decembrie ur.27 Tel 613S10

ExecOta:- ştampile in 24 de ore ,

4 *  * r n * » * ^ * * * *reclame luminoase.

7. PARMA (2) — INTER (6) I x 2 ,ţ\
Meci tare, deschis oricărui rezultat. Finalistă #nî 

Cupă, Parma dacă poate nu iartă nici în campionat.
8. ROMA(3) — LAZSO (5) 1 x •

Din 1990 şî până acum, între aceste ĉteaS formaţii 
7 meciuri S-au ferminat nedecise şi o singură victorie! 
obţinută de Lazio. Totuşi romanii’ pot câştiga.
9. SAMPDORIA < (9) J- FIORENTINA (î* t  X

Cele două fârinaţiî „trag“ să prindă iun mtem  
european.
10. ASCOLI (18) — COSENZA (13) 12

Dacă oaspeţii nu ar fi penalizaşi cu 9 puncte ar fi 
-sus în clasament Gazdele în schimb stay rău de tot. 
■Cane pe care ?
11. PERUGIA (7) — CESENA (8) 1 X

Gazdele' vor căuta sâ profite de avantajul terenu 
lui propriu, dar oaspeţii au la activ deja zece egaluri 
In deplasare t
12. VEŞONA (9) — AIALANTA (6) *  2

Două formaţii ce «ţintesc promovarea. Poate feşi 
orice rezultat, înclinăm spre un egal sau victoria oaspe
ţilor.
13. VICENZA (4) — PALERMO (10) 1

Vicenza nu poate scăpa şansa victoriei. Trei puncte 
ar fi foarte preţioase în vederea promovării.

or>vwmvMe
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S. C, „PQUDAVA" S. A. DEVA
Vă oferă. în regim en gros, 

cu promptitudine, la «ele mai mici pre^şii 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:
♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentâfâ 

diversă);
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 

de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;
Ciocolată şi dulciuri ţEeleacu-Cluţ); 
Sticksuri, paste făinoase, târfei de?

♦
♦

casă
♦
#
♦

!

S C. GECOSTE * BOX COM S.R.L. j 
DEVA — ZONA AUTOGÂBII

Vinde en gros, la cele mai avantajoase» 
preturi: |

Ulei îmbuteliat — 945 1/2
Mărgării „Unirea** — 596 250 g. I
Halva simplă — i m  ŞWLg j
Carpaţi Tg. Jiu — 210 buc. |
Băuţi»! alcoolice — Indagrara Arad 
Produse Star Foods. |
Preţurile Includ TVA ! j

Dulciuri de import;
Băuturi alcoolice;
Hârtie ambalaj pentru jmpacnetat. | 

Relaţii şi comenzi - zilnic, la sediul societăţi», 
strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: 
054^520712 şi 621750; fax: 621159.

SUCURSALA MINIERA POIANA PUŞCĂ 
TE LIUC

Cu sediul în com. Teliuc, str. Minei, 
nr. 42, jtid. Hunedoara, telefon 713520 —
713521 . i

Angajează : ... \
•  ECONOMIST CU STUDII SUPE-S

RMOARE, în specialitatea finanţe — con- \ 
labilitate şi experienţă profesională în do- J 
meniu mirăm 5 ani, pentru sediul sxicursa-) 
Ui. î

Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la Serviciul MNS — PIJRS al unităţii. 
_______________ ___________  (&*)

F.R.E, -DEVA
Organizează în data de 10. V. 1995 

concurs pentru ocuparea unui post de
•  ECONOMIST CU SARCINI CFI.
CONDIŢII :
— absolvent studii superioare econo

mice;
— bărbat; '
■r— vechime minimă 8 ani în s peciali

tate.
: ÎNCADRARE : ' ■

— conform contractului colectiv de
muncă.

Depunerea cererilor, însoţite de curii- 
culum mtae, se poate face până la data de 
8. V. 1995, la Serv. PPS.

Telefon 615750. ini. 121, 221. pen
tru informaţii.
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VANZARi-
CUMPARARI

•  Vând iau schimb 
VW 1500 Diesel. 1978, 
cu Dacia 1310. Tel. 
650958, 651406

(609158)

•  Vând convenabil com
bină cereale, tractor 100 
GP, Peugeot, 305 Telefon 
633295. (9402)

•  Vând apartament 3 
camere, decomandate, pla
să de sârmă, stâlpi beton: 
cumpăr talon microbuz' 
orice tip. Tel 611949,

(9399)
•  Vând apartament 4

camere, zona Dorobanţi, 
etaj 1, Opel Kadett E 1,3, 
an fabricaţie 1986. Tel. 
621540 sau 623838. (9494)

•  Vând proprietate ul
tracentral, compusă din 
casă si teren 1 000 mp. 
Deva, 625083. 625493.

(G08820)
•  Vând teren intravilan.

Prelungire Vulcan. Posi
bilităţi apă, gaz, tel. 
620443. (608815)
’ •  Vând urgent boxe 

Unitra 75 W, tel. 623267,
. preţ convenabil. (608816)

•  Vând casă, grădină 
(schimb cu apartament), 
zonă excelentă privatizare 
pe şoseaua naţională De
va — Brad, tel. 611810.

(608817)
• SC .„Emese C‘omimpex“

SRL Deva, str. Mărăşti, 
nr. 11, Vinde en gros la 
cele mai mici pre
ţuri renumitele băuturi: 
vodcă Moiotov 33 grade 1/2 
— 702 iei; rom Moiotov 33 
grade 1/2 — 713 Iei; rachiu 
Moiotov 28 grade '1/-2 —
667 lei; ţigări, dulciuri, praf 
de îngheţată. Preţurile nu 
conţin TVA. , (608814)

•  Vând magnetofon Kas- 
than, boxe, benzi, preţ 
negociabil, tei, 625313.

(9432)

•  Vând Dacia 1310 break, 
45 000 km. Deva, 617655.

(9431)

•  Vând apartament 4
camere, central, etaj 2 
sau schimb cu două, preţ 
convenabil. Simeria, tel. 
660967. (9433)

•  Vindem en gros ţigări 
Carpaţi şi Mărăşeşti de 
Tg. Jiu. str. Buituri, nr. 
55 Hunedoara. (9435)

• Cumpăr talon Merce
des 200 benzină. Tel. 
612841, orele 8—16 si 
615304. orele 17—22. (9436)

•  Vând apartament trei 
camere, posibilităţi priva

S.G.
j„MACON“

S.A. DEVA  ̂ 1!
Str. Sîntuhalm, nr. ţ |

tizare, Deva. Bejaii. bl. 56, 
ap. 2. (9430)

•  Societate comercială
vinde, spaţiu comercial, 
chioşc, metalic căptuşit p.u 
zidărie, suprafaţă 100 mp, 
zona Autogara Deva. In
formaţii tel. 623834, orele 
9—16. (9138)

•  Vând casă eu gră
dină, Gheiar, tel. 624327, 
după pra 16. (9421)

•  Vând garsonieră Deva,
Zarandului bl.. 80/2, ap. 60, 
etaj 3, lângă ştrand, .după 
ora 16. (9417)

•  Vând apartament trei
camere decomandate, tel. 
Deva * ‘ 624344, după ora 
20,30. (9418)

•  Vând Opel Rckord 1700
cmc, cu defecţiuni Ia mo
tor, negociabil,' tel. 614836, 
între orele 16—18. .(9415)

•  Vând spaţiu comercial.'
construcţie BCA, suprafaţă 
80 mp, zona Micro 7, lângă 
terenul sportiv Hunedoara, 
tel, 713136. (9424)

•  Vând convenabil gar
sonieră, confort I, etaj 4, 
Deva, tel. 627640. - (9425)

•  Vând apartament 3 
camere, zona Gojdu, bl. 
E 3, ap. 46 etaj 1, negocia
bil. Relaţii la tel. 611198.

(9426)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, Deva, 
Al. Teilor, bl. 29, ap. 17, 
preţ 2 800 000 lei, negocia
bil.' (9428)

•  Vând ui’gent tractor
U 650, tel. 625100. (9448)

•  Vând Renault 5, Mazda
626, microbuz VW ben
zină şi microbuz Diesel 
VW 9 locuri, talon Mer
cedes, tel. 624935. (9441)

•  Cumpăr parchet stejar. 
50 mp, tel. 612268 sau 
611359 între orele 2t-—22.

(9442)
•  Vând doi cilindri hi

draulici, ridicare braţ fa_ 
dromă şi element filtru 
aer, curele trapezoidale, 
1320 (tractor), două seturi 
rulmenţi spate Dacia 1300, 
preţuri negociabile. tel. 
617316, după ora 16. (9429)

•  Cumpăr microscop,
teodolit, lunetă, busolă şi 
alte obiecte optice şi topo
grafice vechi din alamă 
precum şi cărţi vechi în 
limba română. germană 
sp maghiară. Tel. 629713, 
după ora 18. (8795)

•  Vând casă cu gaz în
Alba Iulia. Informaţii Brad, 
tel.- 655365. (609159)

•  Vând urgent maşină 
pufuleţi, ' cu productivitate
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144. ţ
Organizează în da- ţ 

ta de 25. 04. 1995 — î 
ora 10, |

LICITAŢIE J
Pentru lucrări de J 

hidroizolaţii acoperi- i 
şuri hale industriale i 
— 7000 mp.  ̂ j 

Ofertele se vor 
prezenta în plic si
gilat şi se vor expri
ma în lei/mp. (305) i

m crema pentru incal'âirirfc 
neagra, maro şt incolora

•  autovapant
•  OftCOS - prodb:, chrTilcy 

pentru eurjţai rugina
•  tunwsian pentru , 

cuminte, botez /
*** A »

/  & 4?
«.* *

35 kg/oră. Informaţii tel. 
720533 570486. (7766)

•  Vând autoturism- Ford
Fiesta, neînmatriculat, an 
fabricaţie ’82 sau cumpăr 
talon. Tel. 716866. (7J67)

•  Vând VFiat Dno Die--
sel, înmatriculat ’87, 3500 
mărci. Tel, 711107. (7762)

LICITAŢII

•  Consiliul local al 
comunei Unirea or
ganizează în data de 
4 mai a.c.,-ora 10. li
citaţie publică pentru 
închirierea muntelui 
Scărişoara (păşunea al
pină). Relaţii tel. 
770531. (8665)

•  In ziua de 4. 05. 1995, 
ora 10. la sediul Inspecto
ratului de Poliţie al Ju
deţului Hunedoara — De
va, din str. Eminescu, nr. 
130, tel. 611250, interior 
273, se desfăşoară vânzarea 
prin licitaţie a unor auto
turisme ARO, TV 1 şi ca
mioane la care pot parti
cipa persoanele fizice şi 
juridice, interesate.
. Lista bonurilor materiale 

respective precum şi in
strucţiunile licitaţiei se 
pot consulta la unitatea 
organizatoare. - ..

. .ÎNCHIRIERI
•  Caut urgent pentru

închiriat garsonieră cu 
plata în valută. Informaţii 
tel. 651884. (609160)

OFERTE

DE SERVICII'

•  Societate • comer
cială angajăm condu
cători auto pentru 
transport internaţio
nal de persoane. Ce
rinţe : vârsta maxim 
40 ani, cunoaşterea u- 
nei limbi de circula
ţie, referinţe privind 
activitatea anterior 
prestată, curriculum 
vitae. Informaţii zil
nic, tel. 717035, între 
orele 8—16.

(9397)

•  S. C. „FARES“ 
S.A. ORAŞTIE orga
nizează selecţie de ti
neri sau tinere, cu 
studii superioare, în 
vederea angajării ca 
reprezentanţi comer
ciali. Relaţii supli

mentare puteţi primi la
sediul din Orăstie, str. 
Plantelor, 50, tel. 054/ 
647572, 647573. -

(9446)

•  . Grupul Şcolar In
dustrial Metalurgic 
Hunedoara organi
zează în data de 28. 04. 
1995, concurs pentru 
ocuparea următoarelor 
posturi : contabil, o- 
perator _ calculatoare, 
paznic, şofer (trăcto- 
rist-rutierist). Relaţii 
suplimentare la secre
tariatul liceului sau la 
tel. 711687. (7765)

nând societăţii comerciale 
Casirio Impex SRL Hune
doara, sub nr. J. 20/884/ 
1991, din 10. 09, voi. X. 
Se declară nul. (9424)

DIVERSE
•  SC Foricon SA, cu 

sediul în Deva, str. Doro
banţilor, nr. 28, caută par. 
terier pentru înfiinţarea 
unor activităţi productive 
punând la dispoziţie spa
ţiile necesare în munici
piul Deva. Informaţii la 
tel. 620713, 621880. ' (9412)

•  Mulţumim colectivului 
secţiei chirurgie de la Spi
talul CFR Simeria, în 
frunte cu dr. Hăţegan Ma. 
rinela — anestezist. dr. 
Rădoi Vasile, dr. Durleş- 
teanu Mircea. pentru pro
bitatea profesională şi tra
tamentul acordat. Hoancă 
Mafia, Baboi Angela, Sem- 
ciuc Viorica. Nistor Ma
rja, Şolea Natalia. (9447)

•  SC „Transprest" SA 
Orăştie anunţă intenţia de 
majorare a tarifului de 
transport urban la 200 lei 
biletul pentru o călătorie, 
începând cu data de 20. 
05. 1995, datorită majorării 
preţurilor la combustibil, 
energie, piese din fabrica
ţie internă şi", import. (9440)

; •  SC Bibliofor. SA Deva 
anunţă intenţia de majo
rare a -tarifului la copierea 
xerox, începând cu 20. 04. 
1995. ■ . (9443)

•  SC Agroservice SRL
Deva. Anunţă intenţia de 
majorare a preţurilor la 
reparaţii motoare, suban- 
samble, şcoala de şoferi şi 
confecţii curele, datorită 
creşterii preţurilor la piese, 
materiale' şi combustibil, 
începând cu data de 1. 05. 
1995. ă : (9427)

•  Asociaţia Bibliofor — 
PAS Deva precizează că 
doamna Clipa Zwriţa nu o 
mai reprezintă în nici un

, fel, nemaiavând nici o 
calitate, iar ştampila pe 
care o deţine este decla
rată nulă, nemaiputând fi 
utilizată legal. Consiliul de 
administraţie al Asociaţiei 
Bibliofor — PAS. (9443)

comemorări

•  Cu adâncă durere în 
suflete anunţăm că azi, 20 
aprilie, se împlinesc sase 
luni de la decesul fulge
rător al celei care a fost 
soţie, mamă, bunică 

VICTORIA TICULA 
din satul Runcu Marc 

plecată dintre noi la nu
mai 46 de ani. Cât ai trăit 
te-am iubit/Cât vom trăi 
te vom plânge/Şi-1 rugăm 
pe Dumnezeu/Să-ţi ierte 
sufletul tău şi să te odih
nească în pace. Familia.

(7763)

DE CE S E

i
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•  S.G. PASCOM Prodj
mex SRL Haţeg angajează 
bucătar, calificat, tel. — 
fax 777480. • (8664)

PIERDERI

•  Pierdut certificat de 
-înmatriculare aparii-

•  A încetat din viaţă* 
după o lungă şi grea 
suferinţă

EMIL AI.DEA 
71 ani. Soţia Marga
reta, copiii Eta Şi 
Milu, ginerele Vasi- 
lică, nepoţii Licuţa, 
Letiţia şi Adi îi vom 
păstra amintire veş
nică; înmormântarea 
azi, joi, 20 _■ aprilie 
1995, ora 14, la Cimi
tirul Reformat,, de la 
Casa Mortuară Deva.

(9444)

C(X)PERAŢIYAt «rUMVEJiS/* SEMERli^ j
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S VITRINA FET TX MEDIA S.A. CLUJ-NAPOCA

•  Saviem 7,5 tone. Preţ de pornire 7 mi
lioane lei.

•  mijloace fixe din dotare. (608789)

SOCIETATEA COMERCIALA „SIDERMET“ \ 
S.A. CĂLAN

Cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 
17, jud. Hunedoara.

Organizează, în data de 3 mai 1995, con
curs pentru ocuparea posturilor de:

•  DIRECTOR COMERCIAL, studii supe
rioare tehnice sau economice şi o Vechime de 
minim 8 ani în activităţi industriale (de prefe
rinţă în industria metalurgică).

•  DIRECTOR ECONOMIC, studii superi
oare economice şi o vechime de minim 8 ani

activităţi economice (de preferinţă Inin
economia industrială).

Dosarele de înscriere se depun până la data 
de 1 mai 1995.

Relaţii suplimentare Ia tel. 054/730560 — 
561, interior 525. (301)

S.C’ GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA 
Organizează cele mai frumoase şi tentante 

excursii de 12 zile în GRECIA.
Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 

Deva, str. D. Zamfireseu, bl. C (TCH) et. 4. tel. 
054/627866; 627906, preţ informativ 225 dolari 
şi 100 dolari în lei. (D.P.)

i

Agenţie de publicitate sau service acope
rim întreaga gamă de produse şi servicii pu
blicitare (tipărituri, campanii media, producţie 
promoţională, campanii publicjtare complexe), 
caută persoânc fizic» sau juridice, în vederea 
deschiderii unei reprezentanţe zonale în oraşul 
dvs.

Expediaţi curriculum vitae la O.P. 1, CJ*. 
12, Cluj-Napoca, până frt data de 28. 04. 1995.

Informaţii suplimentare: Tel/fax : 064 — 
190382, 190383, 197968.

THE DOCUMENT COMPANY 
XEROX________,

Invitaţi CAMPIONUL CALITĂŢII in biroul </vl. 
S.C.COMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZA f  
TEL: 716551; 7169.15,'716744 FAX: 716773
Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, 

imprimante, centrale telefon iceJaburi, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
reptropraiectoare, papetărie.
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI!

S.C. „DECEBAL“ S.A. DEVA
Piaţa Unirii, 8.
Vinde la licitaţie publică subansamble re

zultate din casări şi înlocuiri de componente la 
maşinile din dotare :

dubă izotermă 16 to, fără agregat
\ frig
\

buc.
buc.
buc.

•  cabină medie
•  cabină simpla
•  furgon transport animale 1 buc.
•  şasiu R 8135 1 buc.
•  şasiu R 12215 1 buc.
•  dubă izotermă 1 to 1 buc.
9 caroserie Dacia 1304. 1 buc.
•  bazin vidanja 1 buc.
•  caroserie Dacia Break 1 buc.
Licitaţia va avea Ioc la sediul societăţii la

data de 28, 04. 1995, ora 10, si se va relua Ia 
data de 3. 05. 1995, ora 10. 1

Participanţii vor achita o garanţie de par
ticipare de 1(1 Ia sută din preţul de pornire.

Informaţii suplimentare la tel. 611760,611761, 
611762. (304)
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