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i. Prin Decizia nr. 16/2# 
-martie 1995 a delegaţiei 
•' permanente- a Consiliului 
judeţean, a fost înfiinţată 

■ Regia Autonomă a Apei 
.-‘Valea Jiului.
; Este vorba deci despre 
o regie la început de drum, 
-ai cărei buget de venituri 
şi cheltuieli pe anul ' In 
curs a fost aprobat în re
centa şedinţă ordinară a 
Consiliului judeţean. Dc ce 
ă fost necesar, ce atribuţii 
va ăveâ, cum se va realiză 

; desprinderea de regia ma.
mă — R.A.G.C.L. Petro- 

‘ şani, iată câteva întrebări 
la care încercăm să răs- 

' pundem cu ajutorul unui 
foarte avizat cadru de con
ducere al reşiei, dl. ing. 
Aurel Stark. până la în-

• fiinţarea regiei In discuţie 
— inginer şef cu investi-

: pilc la R.A.G.C.L. Petro
şani. Spunem foarte avi
zat şi nu greşim. în bi- 

' roni domniei sale atât spe- 
cialistui cât şi profanul 
găsesc la îndemână infor- 

: maţii la zi după o' rigoare 
f tipic nemţească, despre
• întregul domeniu de • care 
'a răspuns până la transfe

rarea sa la noua regie, dac 
mai cu seamă despre cele 
ce privesc sistemele de 
captare, tratare, transport, 
înmagazinare şi distribuţie â 
. apei potabile a Văii Jiului. •

— Aşadar, dle inginer 
Aurel Stark, să începem , 
prin a spune oamenilor

.cine sunteţi — evident, re- 
’ gia nu dumneavoastră ca 
persoană ţ  oe atribuţii 
veţi avea şi toate, celelalte 
pe care cititofii noştri din 
Valea Jiului ar dori să Ie 
afle.

— Ideea înfiinţării re
giei noastre îşi are baza 
juridică şi legislativă în- 
tr-o hotărâre de guvern 
care spune că la nivel de 
judeţ se poate-înfiinţa o 
regie' de- apă. Pentru că 
localităţile Văii, Jiului. 
primesc apa potabilă In 
principal de la cele două 
extremităţi * ; aie Văii -r- 
respectiv Taia, Jieţ şi Va
lea de Peşti şi era greu 
de realizat în alt mod o 
gestionare unitară a siste
melor de captare, -tratare; 
aducţiune, înmagazinare_şi 
distribuţie, s-a creat ' ~a- 
eeâstă regie în Valea Ji

ului. în subordonarea Con
siliului'judeţean.- Tot con
form' legii, la înfiinţarea, 
regiei, trebuiau consultate 
consiliile locale. Nu toate 
au- fost de acord- şi atunci 
a hotărât delegaţia per
manenţă a Consiliului ju
deţean. .

Nopa regie preia,,iot ce 
înseamnă apă şi canalizare 
în Valea ' Jiului.

— Cum va fi cu transfe
rul de patrimoniu de 
la vechiul proprietar, 
R.A.G.C.L. Petroşani, către 
dumneavoastră?

— Cu patrimoniul, vor 
fi nişte discuţii. Se * vor 
ivi probleme cu utilajele, 
şi baza de întreţinere a 
activităţilor specifice. * A 
cuf! va -rămâne ! ■ aceasta; 
care este comună: a regiei 
subordonate'consiliului lo
cal. a celei de subordonare 
judeţeană 7 Veste noapte 
nimeni nu poate âă-şf Cre
eze o asemenea' bâză.

— Să ne orientăm cu 
discuţia spre investiţiile
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t  St Sfinţit Mc. Si.
- incon, ruda Domnului;
•/, o Onomastică: Spiri- 
J don;
J o 1992. Se proclamă 
•:Republica Federală Ser- 
î bia şi Republica Mun- 
; tenegru;
; O Au murit: în 1872,
■ scriitorul ION HELI. 
IADE RADULESCU (n. 
*1802); în 1977, poetul 
şi publicistul CAMIL 
BALTAZAR (n. 1902);

•  Soarele răsare Ia 
ora 6,13 şj apurîe. la 
20,14;

o Au trecut 116 zile 
din an; au rămas 249.
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Ne*â vizitat la redacţie, însoţit de dl. ing. 
Georgel Băican, prefectul judeţului Hunedoara, 
dl. Vladimir Gusak — ministru consilier al Am
basadei Federaţiei Ruse la Bdcureşti. Fost zia
rist — corespondent de presă în Malli şi în Ro
mânia, bun cunoscător al presei din ţara noas
tră, oaspetele din Rusia s-a interesat despre zia
rul nostru şi despre munca ziariştilor din ju
deţul Hunedoara, a apreciat libertatea presei 
din România şi contribuţia sa*' la consolidarea 
democraţiei în ţara noastră.

I Tllulţumim j
|  Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, mulţi*

I prieteni ai ziarului „Cuvântul liber“, cititori, |  
colaboratori, conducători de întreprinderi ş i |  

|  instituţii, patroni, colegi de la cotidiane surorii 
■  ne-aU adresat urări de bine si sănătate, bucuriei 
Îşi împliniri, creştinescul HRISTOS A ÎNVIAT/1 
I ‘ Tuturor la mulţumim din adâncul suflete-1

I*lor, le dorim sănătate şi succes în activitate, îi |  
asigurăm de stima, înţelegerea, colaborarea şi 5 

^prietenia noastră. „CUVÂNTUL LIBER*4 |

IN DEZBATERE — PROIECTUL LEGII 
POLIŢIEI SANITARE

Astăzi şi mâine, la „Com- proiectului Legii Poliţiei
plexul Tineretului*' din 
Staţiunea CTeoagiu-Băi are 
loc un simpozion naţional 
organizat de către Poliţia 
Sanitară a Judeţului Hu
nedoara, care vizează in 
mod special discutarea

Sanitare din România.
La întâlnirea de la Geoa- 

giu-Băi participă conduce
rea Direcţiei Medicină Pre
ventivă din. Ministerul Să
nătăţii şi inspectorii , şefi 
ai poliţiilor sanitari din ju
deţe. (C.P.)

UH& p e  ZA*
— Ce mai scrii, Popescule ?

— Un roman autobiografic intitulat „Idio
tul"...' ' . , : ' .' • ;

Instituţii fundamentai® al« satului
Sarmizegetusa este o 

comună oarecum privile
giată. Aici îşi desfăşoară ■ 
activitatea mai multe 
instituţii de bază ale 
vieţii - spirituale locale. 
Alături de Şcoala- Gene
rală de 8 ani, o instituţie 
cu rezultate deosebite în 
procesul: instructiv-edu- 
cativ şi Biblioteca publică, 
fiinţează biserica, Secţia 
de arheologie a Muze
ului Civilizaţiei Dacice 
şi Romane şi Căminul 
cultural. .

Două parohii ortodoxe 
călăuzesc viaţa spirituală 
a credincioşilor din co
mună care în săptămâna 
mare a Paştilor şi_au 
făcut puternic prezenţa' 
prin slujbele oficiate de 
preoţii parohi Ioan Bo- 
ceat (parohia Sarmizege
tusa) şi Petru Popesc'u 
(parohia Pâucineşti — 
Zeieani). Momentele de 
înălţare sufletească pri
lejuite de învierea Dom
nului Nostru Iisus Hris_ 
tos au fost impresionante,

fiind puternic trăite de 
comunitatea rurală.

In vacanţa de primă
vară a elevilor, în peri
metrul Secţiei locale de 
arheologie, o grupă de 

„tineri, din Cluj-Napoca au 
efectuat săpături arheolo
gice la Amfiteatrul Ro
man, sub egida Muzeului 
de Istorie al Transilvaniei 
şi sub îndrumarea mu
zeografilor Victor Popa 
şi Emilian Boia (care au 
plecat de la Muzeul Ju
deţean Deva). Cercetările 
s-au efectuat pe aripa 
nordică a Amfiteatrului 
descqperindu.se, printre 
altele, după cum ne_a 
mărturisit' prof. Emit Ne
meş, monede imperiale 
romane din bronz, fibule. 
ace dc păr. Tot elevii 
au lucrat şi anul trecut 
în aripa sudică descope
rind obiecte din bronz, 
fier şi argint, un splen
did inel de aur lucrat în 
filigran şi o gemă.

Anul acesta luând le
gătura cu UNESCO, Mu
zeul Judeţean, Inspecto

ratul Judeţean pentru 
Cultură au căzut de co
mun acord ca în această 
primăvară — vară să se 

''efectueze .lucrări de re
paraţii la clădirea fostu
lui muzeu din localitate 
unde să fie cazaţi nu 
numai studenţi de la ar
heologie, ci şi oaspeţi stră
ini care vor veni în luna 
iulie aici pentru a Cer
ceta două săptămâni atât 
la Ulpia Traiana Sarmi- 
zegetusa, cât şi în Munţii 
Orăştiei.

' Căminul cultural des
făşoară o susţinută acti
vitate pentru valorifica
rea tradiţiilor folclorice 
locale — obiceiul „Cer
bului1*, formaţii de co. 
lindători. Sunt găzduite 
nedeile, importante mo. 
mente de sărbătoare des
făşurate după datina 
străbună. Nu sunt uitate 
nici horele ţărăneşti. A- 
şadar, cinci instituţii de 
bază ale satului cu ros
turi bine definite şi ri
guros respectate.

MINEL BODEA
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I dolar SUA 
t marcă germană 

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

100 lire italiene

~ 1875 lei |
— 1373 Iei;
— 2278 lei;
—  3029 Iei;
— 1659 lei 5 
—. 389 le»?
— 111 lei?

Cursuri de 
! mâniei.

referinţă ale. Băncii Naţionale a fio.;

• Duminică, 30 aprilie 
a.c., ora 17, la sediul 
Bisericii Reformate din 
Deva, va avea loc un con
cert 5 de muzică sacră 
coral şi pentru orgă, • or
ganizat; de Liceul de Mu
zică şi Arte Plastice. (G.B.)

•  Căsătorii, naşteri, de
cese; In; Rrimul trimestru 
al acestui an, in oraşul

Brad s-au înregistrat 22 
de căsătorii, 72 de naşteri 
şi 61 de decese. Compara
tiv cu alte perioade, pri. 
mul trimestru al acestui 
an înregistrează o creş
tere sensibilă a ratei naş
terilor faţă de cea a de
ceselor. (C.P.)

• Pentru înnoirea că
minului. Printre * plantele 
ornanşenlale şi aranja
mentele florale pe ’ care 
S.C. Tima — Comexim 
Ş.R.I.. Deva le-a pre
zentat în standul său la 
eea de-a doua ediţie a

,,HD Expo ’9D“, vizitato. 
rul a aflat cu interes o 
seamă de produse nece
sare primenirii şj înnoi
rii. căminului: materiale 
de zugrăvit, vopsele sim
ple şi metalizate (pentru 
vane, auto), tapet semi 
şi ultralavâbil „ şi ~ chiar 
scule şi dispozitive elec
trice — toate purtând 
marca fiabilităţii şi ca
lităţii. (L.L.)

•  Omenie. Pentru ca 
şi cei aflaţi în Peniten
ciarul Bîrcea Mare, să 
simtă cât de cât Săr

bătorile de Paşti, în a 
cest an o seamă de fir. 
me au contribuit cu cele 
strict necesare. .Credem 
că merită a A cunoscute. 
S.G. Avicola Mintia, S.G. 
Horticola, S.C. Cetate, 
S.C. Panicorn Hunedoara, 
S.G. Romautcom S.R.L. 
şi. un grup .de credincioase 
ortodoxe din municipiul 
Deva. (V.N.)
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Zb&T d t
CASA m  PRESA m  STATURA 

„CUVAWTVL LIBER* DEVA 
societate pe acţiuni cu capital privai

w. J/20/W8/|« |. Cauţi to m m te  
: Deva. Cod fiscal t 2416827 

CONSILIUL flg ADMINISTRAŢIE:

prtşedinte (redactor ţe l)
’fltarta Istrate

vicepreşedinte fredacuxr $ef adjunct)
Virgil

Mii
Nirolae Tîrcob

_ ăspaodere peatro conţinuta) 
articolelor « poarta autorii acestora, Adresa 
redacţiei; Deva, 230©. str 1 Decembrie, or. $5, 

toedoara. Tetefoana; 611275, 612157, 
Hx 618061,

im  ia Sja „poltoava-  S Jk  deva.

• mşmmmt

De te dl. Ion Bonta, directorul Administraţiei de 
pieţe Deva, am aliat o veste tare va bucura înalţi 
locuitori ai asaltiM Iui; începând cu luna mai a.c., 
te Bazarul cu obiect* de ocazie, o zi pe săptămână — 
lunea — va 8 dedicată târgului de carte, eu intrare 
gratuită. Aproximativ* Jumătate din t e s te  vor #  re. 
zervate persoanelor care doresc să ofere spre vânzare 
opere ale literaturii române fi universale, dicţionare, 
enciclopedii, almanahuri, manuale, atiasuri, hărţi, 
cursml tipărite sau imprimate pe casete, rechizite 
şcolare etc. Această iniţiativă vine în întâmpinarea 
unei cerinţe reale » tinerei generaţii elevi şi stu
denţi, care este intoxicată cu o literatură in Care 
abundă violul şL crima, în timp ce cărţi de maro va. 
loare sunt roase de molii prin bibliotecile personale 
sau iau calea containerelor.

;erim să fie confecţionat în viitor şi un fişier 
îr cu cereri şi oferte, care să fie pus te dispo- 

iateresaţi. s L LAZAr
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b r t s l f t k î  v e c in e i !
lk «jartierete Tudor Vliuiimtreseu ţi Aurel Vteicu, 

din Haţeg, muţiţi, cetăţeni oare locuiesc ia etajele su
perioara nu coboară cu gunoi ui menajer pentru a .i 

Iu (SBtWMra. Nu 1 & aruncă pe fereastră, obla 
Msfirote voctetenr de te parter. Aşa se face e i de 

te Mocni C %. de pfikfâ, guoufuE menajer arun
cai de locatarii «ie sus ajunsese până te nivelul fe- f 
resteefar cetea do te pater». tTrătă Ispravă. Fără să •’ 

aruncători un fost fotografiaţi, 
video.. După ce vor fi Mentifi- 
Poate dezvăţul. Ar fi « dovadă 

•e eanonte» de simţ civic, do civilizaţie-. (Gh. I.N.)

U iKfţUt
de drum

(Urmare din pag. I)

mari care sunt deja in 
deruiare.

"P> Nu există probleme de 
preluare din mers a a. 
cestei activităţi. Pentru 
alimentarea eu apă, noi 
avem ca investiţii mar* in 
demiare stgtemul de J» 
Pdteţtşto, «iumarea eon. 
duete! magistrale de adoc- 
ţhine de la Valea de Peşti 
până la Vulcan, Aceasta 
se va finaliza in jurul datei 
de I tentei Pe te sfârşitul 
lunii august, sperăm fa 
putem livra de la Polatişte 
primul debit de 90 de litH 
pe secundă, atei avem în 
lucru o captare pe pârâul 
lui Lazăr, pentru îmbogă
ţirea debitului, in lacul de 
acumulare de la Valea de1 
Peşti. .

— Prin captarea acestui
g râu şi aducerea apelai?

in iac, nu se vor pro
duce dezechilibre hidrolo
gice fes zonă 7 

— In nici un caz. Se va 
lăsa in pârău un debit de 
servitute, conform legii.

ÎS» «furând Filiala Jih 
" deţeană de Crud»' - Regi» 

a primit vizita a dM  
deftpfi germana Priite»- 
de la Filiala de CtecO 
Roşie a Landului Baden 

1 “  FreftHap, care este În
frăţiţi eu subfiliala dm 
Căian şi a ajutat Câminui 
— spîtaî Brânişca. Ut 
m a m  Ghinde, eondfieS- 
tor, şi ceilâlţi 6 membri 
te delegaţiei au adus 252 
de pachete cu îmbrăcă
minte dftt care s-au Olfo. 
rit deja ajutoare te #. 
famifii nevoiaşe din CS* 

lan; articolele mai frumoase 
vest constitui obiecte pen
tru tombolă său expozi
ţii ca vânzare. în scopul 
realizării de fonduri. De. 

legaţia a măi adus un spă
lător de vase şi o plită 
electrică pentru cantina 
de ajutor social a «naşu
lui. Când această cantină
*e" «a. tente fii oraşul 
nou ; ea va primi 1506' 
DM (aflate acum în con. 
tul filialei judeţene), alte

dotări pentru mobilare»te.
Ceâ. de. a deu» delegaţi» 

a, fost compusă ten- Frânt 
fefemidt, şeful Filialei de 
Cruce Roşie din Donau 
«a- Esetringen, Mari .«**- 
Haina Sctmdder, preşe
dintele Cruste Roşii şi
primarul localităţii, şl
soţia sa, dna Schneider. 
Această delegaţia a avut 
o întâlnire- împreună cu 
cealaltă delegaţie, cu co
mitetul filialei judeţene,

ÎÛ °a vizitat subfiliaieîedln 
Valea JiiitUi şi Hunedoa
ra, alte locuri din judeţ 
(Cinciş, Ghelar, Brănişco). 
A fost o vizită premergă
toare celei a delegaţiei o- 
fiCjale a Landului Ba_ 
den — Preiburg, din 12— 
16 iunie, când se va sem
na acordul de cooperare 
între cele două filiale de 
Cruce Roşie — germană 
şi hunedoreană — eon. 
forte eonvenţfeî existente 
Intre societăţile naţionale 
de profil. (V. ROMAN}
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REALIZĂRI, PERSPECTIVE
La Casa de Cultură din 

Brad am stat de vorbă cu 
di MirCea 'Crepcea — jg»w 
fereht. care, cu amabilitate 
şi răbdare ne-a povestit 
despre preocupările' de aici 
în momentul de faţă. Am 
reţinuţi fit primul rând» 
că au început deja pri
mele demersuri «u poten
ţialii. sponsori, te vederea 
pregătirii, cetei de a  doua 
ediţii « FcsttvahtfiuL fol
cloric «te interpretare „FV- 
heian Fărcaşiu‘*. ce se va 
desfăşura te luna iunie 
ax. ţi la car» participă 
interpreţi din întreaga- 
ţară. După succesul obţi
nut la Festivalul — con
cura „Comori fidelorice'*, ce 
a «vur Ine te luna martie 
la Brad, ansamblul de 
cântece şi dansuri „Doina 
Grisului" continuă pregă
tirile şi repetiţiile cu gân
dul, poate, şt la- Franţa, 
Mai exact te prietenii pe 
eare şi Lan făcut acolo în 
urmă ca doi ani, cu prile
jul efectuării unui apreciat

turneu, fiind posibil c» 
acţiunea să se repeta şl 
anul acesta,

O altă activitate d» 
intere* constă în organiza
rea cursului de dan* d». 
societate pOteru copii» la
căt» aceştia participă cu 
entuziasm şi intr-un nu
măr destul de mare, susţi
nând şi spectacole atractive 
pentru, publicul din Brad. 
Nat pentru, copii se inten. 
ţkmeuză organizarea unor 
cursuri de balet.
In schimb, activitatea cer

curilor tetaico-aplica. 
titer s_» teminuat simţitor, 
probabil şf datorită lipsei de 
psruptiltea te găsirea unui 
ioe d» mncă. corespunză
tor, locuri care au fost 
ocupate, în. mare parte, tot 
d« absolvenţi te cursurilor 
respective de până acum» 
după cum ne spunea in
terlocutorul nostru, în'pre
zent existând un singur 
curs de contabilitate (?!}
' Să mai amintim că te 
urmă cu trei săptămâni a

avut tec, chiar la sediul 
Casei «te Cultură, o întâi, 
nire cu directori ai unor 
instituţii similare dte Ger. 
mania. Aceasta — te cadrul 
Unei acţiuni iniţiate de 
Universitatea Populară 
Bucureşti, pentru mai 
buna documentare a oaspe
ţilor germani despre fe
lul te care se desfăşoară 
şi se promovează activita
tea culturală in diferite 
localităţi din România.

Sperăm ca buna colabo
rare ce s.a stabilit intre 

’ Casa de Cultură din Btad, 
Primăria oraşului. Inspec
toratul Judeţean pentru 
Cultură şi Central Jude
ţean te Cfeeaţiei Populare 
să fie benefică pentru or
ganizarea, te Brad, a unor 
spectacole de calitate, de 
toaită ţinută artistică. Mal 
rămâne doar ea şi publicul 
spectator să fie interesat 
şi receptiv la asemenea ma
nifestări. .

GEORGETA B1RLA
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6,30 Seriale, desene a- 
nimate; tOAS Kojak <s); 
11,00 Frumos şi bogat 
(Sfi 1130 Vremea dorin
ţei (s); 12M  Preţul; e 
fierbinte (cs); 12,30 Due
lai familiilor <Cs); 13,30
Sp-ringfield Story (s); 
MAS Banta Barbara (s); 
15,10 Pasiunea ei e crima 
(s.p.); 16,00 Ilona Christen 
talkshow; 17,00 Hans 
MeiSer taikshow; 18,00
Jcopardy! fes); 18,30 in
tre noi (s); 19,00 Frumos 
şi bogat (s/r); 20,10 Ex
ploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune şi rele (s);
21.15 Dr. Ştefan Frank 
(s); 22,15 Policlinica (s);
23.15 Santinela (s).

CANALE 5
7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 

Parlamentului; 10.60 
Show-ul tei M. Costanz.)
(r) : 12,45 Forum (mag.i; 
14,00 TG 5 — ştiri; 14.25 
Cotidiene; 14,« Beautitul
(s) ; 15,05 Complot în fa_ 
milie (sbow); 17,00 Bim 
Bum, Bam : Sailor Moon, 
Mila şl Sbire, Bobbik 
(da.); 19,00 OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
uorocuiui (cs); 21,oo Ştiri: 
21,25 Circulă zvonul 
(show) cu E. Iacchetti; 
21,40 Film; 23,45 Ştiri; 
045 Show-ul lui M. 
Costanzo; 2,30 Cotidiene 
(r); 2,45 Circulă zvonul 
(r): 3,30 Nu doar moda 
(r); 4,30 I’iecare volum 
(r); 5,30 Target (r).

6,30 Brunch — TV fina. 
gazin TV); 10.30 Gim. 
natelca matinali; 11<00 
Reluări seriale; 12,00 
Treci la Casă, dragă! (s); 
124» Loving (*>; 1045
Vecinii (rit 1345 Soarele 
Californiei (O; 14,25 Fte- 
con Creat (s); 15,25 Nu
mai iubire n»! (sit. com.);
15.55 Time Trax (s. SFK
16.55 Legea străzii (sm,);
18.00 SA riscăm! (cs);
19.00 Totul sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Sectorul 
tei VPolf (s.p.); 22,15 
Schrcinemackers Iive;
1.00 Power Play (La.); 
240 Legea străzii (s/r).

6,30 Ştiri NBC, eu Tom 
Brokaw; 7,0» La zi in 
afaceri; 8,00 Azi — in
formaţii; 9,30 Comerţ TV; 
IU» Batea banilor — 
pitea europ.; 15,00 Roata 
banilor — piaţa amerte.; 
18,30 Pulsul afa-ciilor azi 
(rep.); 19,00 Ciclism
australian; 19,30 Ciclism. 
Turneul Du Pont; 20^0 
Viaţa noastră, eu M, Jef- 
firies: 21,oo Entertain- 
ment X Press; 21,30 Ma
gazinul ştirifor NBC: 23,00 
Ştiri 1TN; 23,30 Show
ul serii ,cu Jay Lene ; 
040 Real Personal; 1,00 
Buletin bursier; 140 O- 
ferta pieţei; 1,30 ŞtirBe 
nopţii NBC; 2,00 Timp 
egal (talkshow).

9,30 Călărie. Cnpa 
Mondială. Finala cos, 
cursului de dresaj! (r); 
10A0 Dansuri sportive; 
11,3» Hochei pe gheaţă. 
CM din Suedia — selec- 
ţiuni de ieri; 1340 Fot
bal. Meciuri din prelimi
nariile CE 1996 (r); 15,30 
Tenis. Magazin ATP; 
16,00 Eurofun. Magazinul 
sporturilor distractive; 
16,30 Ciclism montan. 
Cupa Mondială Grundig 
1a Cross country, et. 2, 
Madrid; 17,00 Hochei pe 
gheaţă. CM din Suedia. 
Gr. B : SUA — Rep. Ce
hă (d), sel. din alte me
ciuri, 20,00 Hochei pe 
gheaţă.
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7,00 TVM — Tele» 
matinal; 840 La pri
ma eră; 945 Sânt» 
Barbara (s/r); 10,65
Limbi străine; 11,05 
Aur şi noroi (s/r- t  
ep.); 12,45 Desene ş» 
nlmetr- lini» 18H a- 
ttefţifi 14» Atenali- 
taţB t4M  TVB laşi 
#  TVR Ctej-Nv; 16,1»

1640 Sub 
ani
Mileniom. 1845 De
sene animate; 19ftQ 
Medicina Pentru taţi: 
19,30 Făt* Şi băieţii 
(s. Franţa); 30)00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 
2049 Om bogat, om 
sătuc (ri; 21,45 Ba. 
fineţii rutiere; 2SLM 
Studioul economie: 
224» Moment faidtec 
sălăjean ; ZZJ5S Sfatm-
Sten- 1. Htagfl; 23,40 
Actualităţi; «,00 Fa. 
mii la Ftefteer te, ep.
»2).

7.00 La prima «ti; 
945 Ora de t e
10.00 C* clasa 
în jtuui temu
NBC); 11,00 Telejurnal 
Worldaet; UJM Destme 
animate; 13*00 Noi 
frontiere (r); 12.40 TV 
spaniolă ; prezintă—; 
13,15 Confluenţe (r): 
13,45 Ritmuri muzicale: 
14,10 Mag-sorite; ISd» 
Limbi străine; engleSS, 
germană (r); «4»  fie. 
sene animate; 1640 Şi 
bogaţii plâng (s); VUOO 
Ceaiul de la an» 0 ;
19.00 fin* in limba 
germană; 20.00 Con. 
vieţuiri; 21M  TVM — 
Mesager; 2l,3o For
mula 3 (cş); 224» O- 
mul de fier (t Po. 
tenia, 1964); 415 Fo
tografii mişcate.

9,00 Desene animate
(ri: 940 Film seriali 
.Trăieşte-ţi visoT (r)J 
10,20 FBm serial: „Ve. 
clnii" (ri; 11J» Chesti
unea zilei (r); «12.20 
Staruri pentru tofdea. 
una (r); 18,00 Desene 
animate; 1030 Docn, 
mentar: „Managemen
tul în afaceri*1; 19,00 
Prima! pas; 20,00 Film 
serial: „Echipa de 
şoc" — ep. 20; 20,50 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun—; 21,00 Telejur
nal (emisiunea de ştiri 
a TELE 7 abc din 26. 
04. 1995); 21,30 Film 
serial : „Vegas"; 22,2» 

Mitică; 22,30 Chestiune» 
zilei; 23)30 Cartea de 
citire; 2343 Cutia mu. 
zicală; 0,05 Videoteat.

TV DEVA
9,00 .Videotext; 10,00 

Observator — Antena 
1; 11,00 Focus — ştiri 
din actualitatea localii; 
1145 Film artistic: 
„Mercenarul"; 13,00 
Videotext; 17,00 Oh- 
servator — Antena 1; 
18,00 Film artistic 1 
„Dr. Jeckill prefera 
riscul"; 1940 World- 
net. ,4storia Coastei 
Rhode lsland"; 20,00 
Videotext.
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Nb «ra rău
—  Slimate dle Petro Gm- 

«afli. secretar al Primă
riei Hulit, sunteţi «a «m 
«m «xperienti şl vechime 
4a « la fa M e #  cama. 
«toLv

— Ba. de m o  20 de 
mL Sau, mai exact, să 
mt sică ■ lumea că -mă 
laud, din 1977.

— Cum se prezintă 
•aiul uzi, faţă de înain-

, 49»
i— Păi, dle ziarist, nu 

am rău **ci înainte, nu 
V bine nici ari.

— Mal concret, dte

nici azi

— Noi, aici, In zonă de 
deal, spre munte, «-ara 
fest cooperat i vizaţi. Deci, 
fiecare trăia din ce a- 
vea, din ce lucra, dar tre
buia să dea la stat ceea 

i  se impunea. Şi

dădea lumea. » nai şi 
rămâne». Acum, U feL

— Beci, toate bune.
— Ei, nu chiar. Dife

renţa iată de ieri este 
că satul a mai îmbătrâ
nit, s-a mai Împuţinat, au 
mai murit nişte oameni, 
in vârstă, au mai plecat 
nişte oameni, tineri, spre 
oraşe promiţătoare, iar 
de venit —- nimeni

— & cum se trăieşte 
rad ta cele H safe ale 
romanei Ba iţa, cu mal 
puţin de 1509 de suflete, 
răspândite pe circa ISO 
de hm?

n- Şi mal hine şi mal 
ria. Trăim, muncim. Vor
biţi cu doctorii, cu po
liţia, cai „camersanţii“, 
cu băştinaşii. Sigur, n-a
vem drumuri ca lumea, 
dar awem pită şi Pepsi- 
Cola; «u prea avem pe-

tcM, lasă nj se aduc 
ţigări scumpe şi băuturi 
fine, e drept că şi bere; 
ajunge Şi la noi presa, 
«ai aics „CuvânWl li
ber", iar cel doi «ţineri 
doctori «te 'tai grijă de 
sănătate. N-avem -tele
foane ■*» unele sote ori 
tSte fuluri cate *»e dor 
— « ruptură de încălţare 
se Mperă doar ţa Cteeagfci 
său 4a Grăştie; un acci
dent sau © naştere {dar 
rine mal naşte azi pe- 
aiefj. © durere de măsea 
iţi sunt vreo 500 de peru 
stonari te comună, cu 
dtaţi puţini şfi sţricaţij, 
Oft incendiu, ceva, cai le 
nud rezolvă nimeni 
Hajdeţi .să vedeţi' ’ A  
m t.

Si am văzut. Aşa-i...

DUMITRU GHEGNEA

I

A

i:

*

Sub îndrumarea com 
Detentă a dtel 'lector 
to b , «ir. Joan Pisa, de 
la Universitatea „Ha- 
bej’Uriyai- di» Gluj- 
Nnpoca, profesorul Tî- 
berîu Albttlescu, de ta 
Şcoala generală din Sar- 
«teragetusa, a scris Iu- 
to n a  „Monografia is
terice-etnografică a lo
calităţii Sarmizegetu- 
oa“. structurată pe ca
pitole: Sarmizegetusa
•— Capitala Dariei Ro
mane ; Sarmizegetusa în 
evul mediu; în epoca 
wodnrnă : in epoca con
temporană ; aspecte et- 
BOgrafice; folosirea ele
mentelor de Istorie lo
cală în predarea lecţii
lor de istorie — lucra
rea se constituie intr-un 
Util documentar pentru 
cei interesaţi în cunoaş
terea istoriei \ acestor 
străvechi meleaguri de 
trăire românească, în 
care clocoteşte istoria 
neamului nostru.

(Gh. I. N.)

I Mulţumim {
I  M-a sunat, telefonic, j

IMaria Hoţea. Avea vo- I 
cea stinsă de emoţie,

— S-a întâmplat c
va ? I

|  — Nu... Da. A fost 1
I  factor iţa. Am primiţi 
tl pensia. I
1 — Şi? Nu s-a înde- V

imat ? S-a anunţat că, I  
de da t  aprilie, va creş-1 
te cu t0 la sută. r 

— «a da, a crescut... I 
1 dar pe cupon e u« ie-1 
« puraş. I
I  — iepuraş ? Ce vrei 1

11 să ̂ pui ? I
—- Păi, asta. Cuponul I 

ara imprimat pe el nu I 
fl iepuraş. E un desen. Iţi ■  
■  dai seama 7 Cineva, nu I 
1 ştiu cine, s-a gândit şl 3 
j  la «oi. E prima oară I 
1 «And cuponul de pen-1 
S sie ne aduce şi «n H- l  
1 căr de... Nu ştiu cum J 
■  să-i apun. în incerţi tu- ]  
i  dinea şi greutăţile în j  
z care ne zbatem, parcă 1 
1 iepuraşoi ne-a adus in 9 
I  « u i  şi © rază da lumi-1 
lu ă ,  de speranţă. De I  
i ătaştt Oricum, m-a în- I  
tefteşat. Cineva s-a V 

| gândit, repet, şi Ia noi |

I

şi numai cu un 
I desen, simbolic, fi mul. 
Ifurnim. (L.L.)

Cu mai bine de zece raft te  armă, îa insistenţele re
petate ale .oetăţeailor, te cartierul Aurel Vîaicu, din 
Haţeg, se inaugura o piaţă agrufimeatară. Pentru lo
catarii din cartier, majoritatea pensionari, bătrâni, but
nari, a Înseninat o mate bucurie, o mare înlesnire. Nu 
mai trebuia să bată drumurile până la piaţa «are pen
tru ua morcov, un pătrunjel, o ceapă, © legătură de 
verdeaţă. Dar piaţa a Început ea © improvizaţie. Vân
zătorii Işi aşezau produsele pe jos, cura puteau, urmând 
ea pe parcurs noua şi mult aşteptata piaţă să fie pusă 
la ptmet cum se cuvine.

— In şedinţele Consiliului local am insistat îh re
petate rânduri că în noua piaţă să se asigure un minim 
de dotare: mesele, atâtea câte erau, să fes acoperite, 
gropile nivelate, de la oentoaia termică, aflată te doi 
pari, să se racordeze un robinet ©a apă rece pentru ca 
producătorii să-şi poată spăla legumele, zarzavaturile, 
fructele, sâ se construiască ue grup social — Oe spunea 
dl Aurel Anca, ,consilier local şi judeţean. Nu s-a fă
cut nimic. Ba mai mult.- s-a vehiculat ideee desfiinţării 
pieţei, fără a se ţine cont câtuşi de puţin de cerinţele 
cetăţenilor diiteftonâ. Eu am fost împotrivă.

De aci se nasc întrebări mai mult decât justificate: 
Unde sunt banii care s-au încasat zilnic în cei peste 
zece ani cât a funcţionat piaţa ? Nu era mai bine ca 
într-un an să se pună câte o masă, în altul să se ra
cordeze un robinet, în alt an să se amenajeze grupul 
social ? Aşa, rând pe rând, cu oheltuieli minime. Nefă- 
cându-sc însă nimic din toate acestea, organele sanita
re au spus : Ori se asigură condiţii cât de cât Igienice 
de funcţionare, ori piaţa se desfiinţează. Dovedind lipsă 
de solicitudine faţă de cerinţele cetăţenilor, Primăria 
a ales ultima variantă. Au adus la faţa locului buldo
zere, macarale, forţe nu jucărie, şi în câteva ceasuri au 
ras piaţa ! Dar cu cerinţele moi mult decât justificate 
ale cetăţenilor cum rămâne, stimaţi gospodari ai Haţe
gului ? Doar aţi fost aleşi pentru a le rezolva...

GH. I. NEGREA

Lege© S9/WM regie- 
Intre altele, 

şi modul de concesio
nara •  terenului Io 
scţuml executorii «I© 
construcţii, aparţinând 
domeniului Privat al 
statului sau uaităţitor 
administrativ-teritoriale. 
Cum sa fost folosite a - 
na! frecat posibilităţile 
«ferite ds lege pentru 
Încurajarea iniţiativelor 
invesfiţionale 7

s-au concesionat |n 
total 80 de amplasa
mente te suprafaţă de 
S9S7S mp. Namărui o- 
Jertonfitar te Uritaţie 
s-a ridicat la 933, iar 
concesionarea r a  ad
judecat pentru sume 
latre 43 iei şi 870 «W 
de tei/ntp pe an. ffcle 
moi multe concesionări 
— 33 — ateu făcut In 
maniripiul Petroşani
unde faţă de •  taxi de 
pornire de 60—2390 
îei/mp/an, terenurile au 
fost concesionate pen
tru taxe cuprinse intre 
120 de tei ri 870 990 
tei/mp/an.

Ştiţi cine a obţinut 
cea mai mki astfel de* 
concesionare ? Săracii
şi neajutoraţi* care-şi 
construiesc case de va
canţă. ac.)

î
, Ne exprimăm indignarea totală faţă de situaţia | 
I care s-a creat In ceea de priveşte respectarea drep- * 
| turitor şi obligaţiilor referitoare la protecţia specială I 

a persoanelor handicapate, conform Legii 53/1992, ort. J 
I 8, care prevede acordarea ajutorului special lunar | 
I pentru persoane handicapate, care nu au venituri J 
I proprii şi sunt Inapte te  muncă. In acelaşi timp ne | 
! exprimăm dezaprobarea îa ceea oe priveşte deziate- I 
| rasul pentru acordarea ta timp a salariilor îngriji- J 
• terilor, era© dia 24 ore, 24 pe sacrifici pentru a fi f 
I îngrijiţi cei aflaţi pe pătai suferinţe*- 
! Din tema ianuarie in judeţul Hunedoara nu au J 
> fost achitate drepturile băneşti ce se cuvin acestor >
I persoane suferinde şi celor care ie îngrijesc. Minciu-1 
! uite ţi amânările, săptămână de săptămânal nu creat j

[ m stara de tensiune şi revoltă, precum şi nesiguranţă | 
Sa privinţa asigurării protecţiei acestor persoane. Ne «

! întrebăm cu toţii „Gara handicapaţii sunt . «din nou I 
I daţi ta © parte, sunt din b o u  marginalizaţ* ? Sunt'
! socotiţi ca nefiinţe ?“ Acest drept odată câştigat #ste I 
| posibil si au se respecte ? 4» lege odată adoptată <
«este posibil sft fie nesocotiţi sau chiar in-•
I călcată ? Braţe fi admisă © astfel de în -1 
! ţârei ere «le achitare a sumelor ce revin acestor per- J 
I serate ? Oare se cunoaşte ei prin aceasta şe ta pâinea | 
dbi gura celui ce rade pe pat ? Vade-i ©menin ? Dude * 
este grija faţă de om te această perioadă de tean-1 
**Jie? ' î

Conducerea Asociaţii Handicapaţilor Neurotno-1  
tori din judeţul Hunedoara protestează te «nod vdhe- J 
mi nt pentru această tristă situaţie creată şi iţi nani- J 
ferii nemufţuiaţrea faţă de toate organismele în |  
drept, care ar fi putut interveni pentru reglementa- j 
rea situaţiei. ' |

Crama să se revină la aplicarea art. 13 din A©- * 
gea 53/1992. care se referă la constituirea «JFONDU-1 
LUI DE RISC ŞI ACCIDENT", ca «să fie folosfl în j 
aceste scopuri, la nivelul fiecărei judeţ ri ■** *e“* l  
tralixat. î

Conducerea Asociaţiei Handicapaţilor 
Neurorootori Hunedoara-Deva

vvw y y w w w w w iiw

Deva. Piaţa Victoriei. Foto: ANDREI SOCACIU, elev.

Fenomenul cu nuanţe ex
trem d# contradictorii, pri
vatizarea în comerţ, *e de. 
rulează, deocamdată. «M 
rîţih de mele. Strategia 
privatizării în acest seg
ment important de acti
vitate a creat puncte de - 
vedere diferite la nivel de 
Parlament, FPP, FPS, ea 
dovadă fiind^ numeroase 
discuţii şi nemulţumiri câ
ne se poartă la ordinea zi
lei

Deşi. adevărata privati
zare în comerţ şi în sfera 
serviciilor putea să fie un 
proces de mult încheiat, 
creând un câmp larg şl 
serios principiilor econo
miei de piaţă, ceea ce 
s-a întâmplat cu locaţiile 
de gestiune, rămâne de
parte dă a întruni elemen
tele unui proces real de 
privatizare, care să stimu
leze competiţia şi fair- 
playul în afaceri. Cu toate 
aceste experimente negati
ve, linia privatizării se 
menţine sub semnul între
bării, iar strategia proma- 
vată de FPS prin normele 
specifice te divizare a so
cietăţilor creează tensiuni

şl conflicte între salariaţii 
societăţilor.

©eşi pe de o -parte se 
vehiculează’ ideea acceleră
rii ?privafizării, pe de altă  ̂
parte apariţia Hotărârii

cesul de privatizare bate 
pasul pe loc.

înainte de reevaluarea 
societăţii, patrimoniul a- 
ce stela se ridica la 
449 220 000 de lei, ceea ce

giversează procesul de pri
vatizare în comerţ, dar 
deschid calea unor trans
feruri de patrimoniu că
tre locatarii unor spaţii ale 
societăţii, în mare parte

i  -

privatizării io comerţ
Guvernului nr. 500 creea
ză din start serioase barie
re f>entra înfăptuirea aces
tui proces, dovadă fiind 
«umărul mare de dosare 
existente la FPS Bucureşti, 
care aşteaptă undă verde 
penetra validare.

Nu neapărat pentru un 
exemplu concret, ci mai 
eu seamă pentru a prezen
ta o stare de lucruri con
troversată, ne am oprit Ia 
S.3. „Ulpia“ SA. Deva, u- 
«itate din comerţ cu pon
dere însemnată, unde pro

însemna, pe un salariat, 
aproximativ 2J5 milioane 
te  lei (sumă In care este 
inclusă şi cota parte ce se 
poate acoperi cu certifica
te), iar după apariţia Ho
tărârii Guvernului nr. 500, 
patrimoniul societăţii se ri
dică ta 3,335 miliarde lei, 
deci undeva la 20 de mi
lioane de lei pe persoană! 
O adevărată cale deschisă 
pentru privatizare !

Dar, cum un necaz nu 
vine niciodată singur,, a- 
pariţia normelor FPS din 
toamnă nu numai că ter

S.B.Ii.-uri. Desigur, ne pu
nem întrebarea cât este de 
legală această operaţiune şi 
dacă cei care promovează 
procesul de faţă sunt con
ştienţi de... „legalitatea" 
lui.

Mai exact, la această so
cietate, ,s-au făcut şi se fac 
presiuni, în şpbteran pen
tru divizare, proces ce ne
mulţumeşte salariaţii socie
tăţii, care «unt puşi In 
situaţia te a fi deposedaţi 
de unele spaţii şi activi
tăţi deosebit de profitabile.

Sub semnul întrebării ră
mâne şi intenţia FES-ului 
de a crea noi societăţi cu 
capital de stat (pentru a 
arăta ţării întregi că pro
cesul de privatizare mer
ge ca pe roate), din foste
le „SRL-uri" care prin ne
gociere directă cu fondul 
intră în posesia unor spa
ţii de excepţie.

Na intrăm în alte deta
lii care privesc fenomenul, 
deşi, după cum se vorbeş
te tot mai mult, apariţia 
Normelor specifice de pri
vatizare ale FPS-ului în 
turism şi comerţ nu sunt 
altceva decât o găselniţă 
„legală" de a atribui Hnor 
persoane, preferate ale pu
terii, valori din patrimo
niul public, la preţuri mi
nime.

Iar în loc de final, ne-am 
mai permite doar o sin
gură întrebare: de ce a- 
ceste spaţii sau imobile 
dacă nu se pot privatiza 
prin metoda MEBO, nu se 
scot la licitaţie — ofertă 
publică —. lucru care ar 
elimina orice afacere sub
terană sau suspiciune ?

CORNET. POENAR
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împreună către democraţie!

Pe Irina Radu am în
tâlnit-o într-o dimineaţă 
frumoasă de primăvară, 
în biroul redacţiei Actua
lităţi a TVR. De numai 
26 de ani, extrem de plă
cută şi comunicativă, Iri
na ne-a povestit multe 
lucruri interesante de
spre activitatea ei.

Cariera şi-a început-o 
ca redactor prezentator 
la TV Iaşi, până în ziua 
când Victor Ionescu a in-' 
vitat-o la emisiunea „Ora 
25 — Tranzit TV“. La 
una din ediţiile ’ anteri- 

ooare ale acestei emisiuni 
fusese invitată şi >Liâna 
Stanciu. A fost un fel de 
concurs, pe care Irina 
l-a trecut cu brio. Se 
poate, spune că aşa a în
ceput dragostea ei pen
tru televiziune, pe care 
n-o poate egala interesul 
pentru presa scrisă sau 
radiofonică. Despre ea, 
Irina mărturiseşte că 
este o- persoană echili
brată, stăpână pe sine, 
sociabilă. In plus, prac
tică'o meserie care-i bu
cură pe oameni, pentru 
că oferă mereu ceva nou. 
La oameni o ; deranjează

(RINA RADU aduce tinereţea  
in emisiunile de actualităţi

cel mai mult minciuna 
şi mai ales când e obli
gată să mintă. Aprecia
ză, bineînţeles, sinceri
tatea şi mai ales spiritul 
de echipă.

Traiectoria profesiona
lă a Irinei Radu nu a fost 
deloc constantă. Deşi în 
copilărie şi-a dorit să fie 
medic veterinar, pentru 
că iubeşte foarte mult a- 
nimalele, a terminat a- 
poi filologia la secţia de 
engleză şi a predat un 
an la Universitatea din 
Iaşi. Azi*, este una din
tre prezentatoarele jur
nalului de actualităţi de 
la Televiziunea Română. 
Despre pasiunile ei, Iri
na vorbeşte cu multă plă
cere. Citeşte horoscopu- 
rile,. ascultă muzică rock 
şi simfonică, citeşte, mer
ge la teatru (unde are 
mulţi prieteni), la specta
col, îi place să călăto
rească. Iubeşte Grecia, 
muzica, stilul de viaţă, 
şi băuturile greceşti, deşi 
nu bea alcool. Ar vrea' 
să viziteze Egiptul, îi pla
ce să filmeze materiale 
şi să Ie lucreze singură.

Şi-ar dori foarte mult o 
cameră de filmat. Week- 
end-urile şi le petrece la 
Braşov sau la Iaşi. Are 
foarte puţin timp liber, 
dar îi place foarte mult 
ceea ce face.

Deşi în copilărie avea 
o adevărată menajerie, 
acum Irina Radu nu mai 
are decât un, dog german, 
pe nume Mona, şi o pi
sică, SaraH, pe care a 
primit-o cadou de I mar
tie. Aceasta numai pen
tru că nu mai are timp, 
nu pentru că n-ar mai 
iubi animalele la fel de 
mult.

Singura „supărare" pe 
care o are Irina pe tele
viziune este că © matu
rizează foarte mult ca
merele de filmat, drept 
pentru care oamenii^când 
o văd, sunt uimiţi cât de 
tânără este. Dar nu-i ni
mic, indiferent de ima
ginea pe care o afişează. 
Un ziarist are un suflet 
mereu tânăr, pentru că 
trebuie să o ia de la ca
păt cu fiecare nou inter
locutor.

LILI LAL
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Aceasta este egida sub 
care s.a desfăşurat prima 
etapă a bursei „Echange 
de jeunes", bursa finan
ţată prin Progamul TEM- 
PUS-PHARE al Comunită
ţii Europene, de care au 
beneficiat şi beneficiază 
în acest an tinerii români 
şi francezi, membri ai A- 
sociafiilor de prietenie 
„Elie Faure" din Călan 
şi, respectiv, L.A.S.E.R. 
din Lormont (Franţa). 
Prima parte a acestei bur. 
se, al cărei coordonator 
general este profesorul de 
istorie-geograf ie ' Jean-Mi. 
chel Dauriac, vicepreşe
dinte al asociaţiei france
ze, s-a derulat în perioa
da 27 martie — 7 aprilie 
1995. timp în care tjnerii 
români au fost oaspeţii 
prietenilor lor francezi. 
Revederea, ca de fiecare 
dată, a fost foarte emo
ţionantă !

Programai prevăzut pe 
durata şejurului nostru a- 
colo a fost foarte încăr. 
cat, dar deosebit de inte
resant, având în vedere 
multiplele aspecte pe ca
re le aveam de studiat 
în scopul atingerii obiec
tivelor- propuse conform 
tematicii bursei. Am a- 
vut discuţii şi întâlniri 
oficiale la primăriile lo
calităţilor Beychac, Saint- 
Loubes şi Lormont. Sunt 
localităţi de dimensiuni 
diferite. Am înţeles ast

fel. îndatoririle, datoriile 
şi puterile pe care le au 
aceste instituţii asupra lo
cuitorilor, a bunului mers 
al vieţii cotidiene.’ Au ur
mat întrevederi ale dele
gaţiei române cu membrii 
Consiliului General al De
partamentului Gironde, 
respectiv, cu cei ai Consi
liului Regional al Aqui- 
taniei. Prin dialogurile 
purtate, fiecare dintre noi 
şi-a făctit o imagine fcât 
se poate de reală cu pri
vire la democraţia locală, 
departamentală şi regio
nală, cu privire la gradul 
de implicare a instituţii
lor respective în viaţa so
cială a omului de rând.

. La Saint-Loubes, în pre
zenţa noastră a avut loc 
inaugurarea unei expoziţii 
despre ţara noastră, mo.' 
ment la care ne-am sim
ţit cu adevărat români. 
Am avut ocazia şă împăr
tăşim unor oameni inte
resaţi părerile despre ţa
ra unde ne-am născut şi 
care adăposteşte atâtea 
frumuseţi naturale şi spi
rituale-

O altă etapă semnifica
tivă a activităţii delega
ţiei române la Lormont a 
fost implicarea în siste
mul de învăţământ fran
cez, prin participarea e- 
fectivă la desfăşurarea o- 
relor de curs, precum şi 
prin intermediul nume
roaselor dezbateri avute

pe această temă cu pro
fesori şi elevi francezi. Şi 
pentru a demonstra încă 
o dată că liceul „Elie Fau
re" din Lormont este în- 
tr.adevăr un liceu inter
naţional, s-a organizat O 
întâlnire a tinerilor ro
mâni şi francezi cu o de
legaţie şcolară din Israel, 
delegaţie prezentă în Fran
ţa în aceeaşi perioadă.

Nu au lipsit nici mo
mentele de destindere,
momente în care. -români 
şi francezi’ se întâlneau 
pentru a cânta, a asculta 
muzică, a dansa. O zi ’a 
fost dedicată vizitării Bai 
zinuluî, Areahon şi a sta
ţiunilor aferente acelei re
giuni a litoralului Ocea
nului Atlantic. ;

Au fost zile de vis !.~ 
Momentul despărţirii ; a 
sosit. în mod inevitabil! 
Româhi şi francezi plâh- 
'geau îmbrăţişaţi înaintea 
desnărtirii. Nu erau 'lacri
mile tristeţii, nici ale bu
curiei, fer au lacrimile nos
talgiei zilelor oeireoute 
împreună. într-un mod 
atât de agreabil.

Autocârul a plecat, prie
tenii noştri au rămas, un
deva în urmă. agitând în 
zare o batistă albă. sim
bolul une> prietenii eter
ne.

COSMTN BAN. 
coordonator român a] 
bursei .fttW rsURK"

— calan

Diplome de onoare
Desfăşurată rfecent la Bucureşti, în sala de con

ferinţe ROMEXPO, sub patronajul Academiei Ro
mâne, lucrările primului Colocviu Naţional de Inven
ţii, Tehnologii —' „Calitatea — pilon al dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii", au reprezentat pen
tru doi tineri pasionaţi din Deva — IOAN ŞTEFAN 
şi ARPAD MISKOLCZI — un pas cu dreptul în ma
nifestările de profil. ,

Lucrările expuse de către Ioan Ştefan, reprezen
tant al firmei AI CAPI & MAVI MODIMPEX, în ca
drul salonului jocuri şi jucării de tip LEGO şi busola 
decor „FOETUS MAGNETICUS", realizată de AR
PAD MISKOLCZI au stârnit un deosebit interes în 
cadrul manifestării, apreciere concretizată, în fina
lul simpozionului, prin acordarea de către 'Universi
tatea Politehnică Bucureşti a două diplâme de onoa
re tinerilor deveni, din totalul de opt care s-au de
cernat. (C.P.).

Un tânăr care a reuşit

IV 'I*
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\ Orbire *
\I Mi-aş smijlge ochii: J

I Să nu mai văd copacii j 
J şi pământul I
I Să-i caut în lăuntrul 5 
* meu cu stele |
| Simt: bezne’nlăcriinate J 
» ar aprinde I
I lumina mea.. »
I Apoi să văd din nou, |
I să redescopăr J 

uimită fotul: frunzele, j 
' seninul |
i pure, cum Dumnezeu î 
J le-a plăsmuit |
I cândva. *

I|  VALERIA DOINA *
Un obicei: străbun — „Căluşerul", dus peste timp 

— » — » — • • * • * • * • * • * •

de către tineri.
Foto: PA VEL LAZA

»i * Music box Queensryche (XI)
Se numeşte Alexandru 

Fica, are 27 de ani, că
sătorit, tată al unui bă
ieţel de trei ani, condu* 
ce, ca administrator, des
tinele S.G. „Super Mar- 
ket“ S.A.

— D-le Fica, la ce vâr
stă aţi intrat în lumea 
afacerilor ?

— Am început la 23 
de ani. Iniţial ani fost 
trei asociaţi care, in a- 
nul 1991, adunând la un 
loc cele câteva echipa
mente muzicale pe care 
le aveam, am pus bazele 
unui studio de înregis
trări, ce a funcţionat în 
spaţiul ce acum consti
tuie depozitul magazi
nului. Intr-o etapă urmă
toare, cum în acea vre
me mergeau foarte bine 
depozitele en-gros, am 
transformat studioul în- 
tr-un astfel de depozit, 
dar de o nu prea mare

■ anvergură.
— Aceste două acţiuni 

de început au fost sau 
nu de natură şă vă adu
că satisfacţii de întreprin
zător ?

Dacă vă referiţi la

mulţumiri de ordin pe
cuniar, acestea, nu au 
fost prea substanţiale. A- 
cesţe două încercări de 
afaceri au fost pentru 
mine, însă, ca o şcoală. 
Am început să deprind 
modul de a lucra cu oa
menii, precum şi felul 
în care se pot face afa
ceri' rentabile, rafinân- 
du-mi, în acea vreme, 
substanţial, acest gen de 
cunoştinţe.

—- Şi am'Ujuns la mo
mentul de cotitură, mar
cat de înfiinţarea super 
magazinului. Cum şi de 
unde această idee, to
tuşi, îndrăzneaţă, precum 
şi de unde au provenit 
sursele de finanţare a 
unui astfel de proiect?

— Este adevărat, a 
fost un moment de co
titură. A devenit posi
bilă, la un .moment dat, 
licitarea întregului spa
ţiu, unde. am reuşit să 
edificăm magazinul de 
azi, după câştigarea res
pectivei licitaţii. înainte 
de a porni la lucru, am 
studiat mai multe mo
dele care ar fi putut

să-mi dea o linie de o- 
rientare în ceea ce pri
veşte aspectul şi modul 
de' servire a magazinu
lui. Până la urmă, ţinând 
cont de doleanţele cetă
ţeanului Devei, am or
ganizat, în propria con
cepţie, magazinul pe ca
re îl vedeţi. Ideea a fost 
ca într-un ambient mo
dern şi plăcut, într-o 
servire promptă, să pu-, 
tem oferi : o gamă cât 
mai diversificată de pro- 
-duse, având în vedere 
economia de timp a cli
entului. Referitor la sur
sele de finanţare, âcesr 
tea s-aU făcut, exclusiv, 
prin credite. Ne-am asu
mat riscul, toţi acţiona
rii şi am girat cu tot ce 
aveam, alături de patri
moniul firmei. Vreau să 
inserez aici faptul că da
torită bunului mers al 
firmei noi am reuşit în
totdeauna să ne plătim, 
la scadenţă, datoriile' fa
ţă de bancă, relaţiile cu 
aceasta fiind dintre cele 
mâl bune.

ADRIAN SALAGEAN

Fiecare muzician şi-a 
construit acasă un mini- 
studio, . dotat cu Alesiş 
ADAT, înregistrându-şi 
separat ideile muzicale în
tr-un cadru căi mai apro
piat de familie. Apoi se 
întâlneau la- cabana izola
tă a lui Scqtt din San 
Juan Island şi alegeau Ce
le mai reuşite idei. Gând 
toate cele 11 compoziţii au 
fost finalizate, l-au con
tactat pe producătorul 
James „Jimbo" Barton şi 
au înregistrat albumul 
Promised Land. De reţi
nut este faptul că la înre
gistrări s-au utilizat ben
zile Demo, realizate acasă 
de muzicieni şi de aceea 
nil au fost necesare şedin
ţe de studio, materialul 
fiind înregistrat pe bază 
acestor benzi. Cu toate a- 
cestea, discul a fost. înre
gistrat digitalic.

Tema principală a albu
mului este cuiul, care a- 
pare- frecvent. în textele 
pieselor, chiar şi pe coper
ta discului, într-o varian
tă metaforică de totem. 
Totemul sugerează timpul 
scurs de la debut şi până

in prezent. El se înalţă 
spre cer, sugerând viito
rul, iar. baza lui este cu
fundată în apă, în care se 
reflectă cerul, simbolizând 
autoanaliza, retrospectiva 
şi melancolia. Pe totem 
distingem ca decoruri di
ferite arme, demonstrând 
că Queensryche nu a re
nunţat la mesajul politic 
care l-a însoţit încă de Ia 
începutul carierei. Pe -disc 
găsim balade . cum ar fi 
Out Of Mind, Bridge şi 
Lady Jane, dar şi piese în 
manieră rock progresiv.” 
I am I, Damaged, Promi
sed Land, My Global Mind 
şi One More Time. Promi
sed Land, Lady Jane şi 
Someone Else sunt piese 
în care predomină orches
traţia de pian şi sintetiza- 

' tor, amintind de perioada 
de glorie Pink Floyd. Dâ- 
maged şi Disconnected 
considerate de specialişti 
cele mai reuşite de pe al
bum sunt realizate în sti
lul rock psihedelic', de la 
începutul anilor 70.

Primul single extras I 
am I ce a atins în ianua
rie ’95 locul 40 în UE Hit

List are un refren ce 
prezintă .irizaţii orientale 
influenţate de celebra Kaş- 
mir a grupului Led Zeppe- 
lin. Albumul Promised 
Land a fost No 3 în SUA 
(6.XI.*94), No 13 în UH 
(27.XI.*94), No 4 în luna 
ianuarie ’95 (Metal Ham- 
mer) fiind cotat al treilea 
album al anului ’94 de re
vista americană Hit Para- 
der. Iată piesele incluse 
pe album : 9 : 28 AM/I am 
I/Damaged/Out Of Mind/ 
Bridge/Promised Land/ 
Disconnected/Lady Jane/ 
My Global Mind/One More 
Time şi Someone Else.

Grupul a simţit nevoia 
de schimbare a stilului 
muzical, din acest punct 
de vedere albumul Promi
sed Land este un progres 
pentru el. Acest album 
nu-i va dezamăgi pe fani, 
Queensryche câştigând şl 
fani noi, readucându-l lD 
elita rock-ului mondial.

Pe 9 februarie ’95, gro
pul a susţinut la Glasgow 
concertul de debut în noul 
masiv turneu eunipcanţ 
ce va cuprinde prindpo- 
lele oraşe dfe pe continent.

HORI A SEBEŞAN
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Dialogul purtat cu 
dşoara Georgeta Pascal, 
secretarul Consiliului lo
cal din Bara Mare, ne-a 
relevat faptul că într-o 
comună grijile şi preo
cupările salariaţilor pri
măriei sunt multe şi com
plexe. Un loc de seamă 
între acestea îl deţine-a- 
plicarea Legii 18/1991. 
Dacă în satul Valea Lu
pului lucrurile sunt fina
lizate în privinţa pune
rii în posesie, îm celelal
te sate s-a rămas în urmă, 
perioade îndelungate fă- 
cându-se simţită lipsa u- 
nui topograf. Apoi, mai 
este de reţinut că şi,im
plicarea specialiştilor de 
la centrul agricol local 
pentru a-i ajuta pe pro
ducătorii din localitate în 
bunul mers al activităţii 
de ansamblu în agricul
tură lasă mult de dorit. 
O schimbare în bine a 
aspectelor semnalate este 
aşteptată şi binevenită 
pentru toţi proprietarii de 
pământ şi producătorii a- 
gricoli din comună.

Ga un semn bun, am 
reţinut că efectivele de 
animale au sporit în ul
timul an în,medie cu 10 
la sută' la toate speciile.

Probleme multe 
şi complexe la 

o primărie
Discutând despre proble
mele zootehniei, am des
prins faptul că, deşi se 
resimte acut nevoia unei 
măsuri radicale pentru 
îmbunătăţirea pajiştilor 
naturale (păşunile ocu
pând peste 1600 ha), având 
în vedere că "prdducţia 
acestora se menţine la un 
nivel foarte scăzut, nu 
s-a întreprins mare lucru 
în privinţa valorificării 
potenţialului acestora. Mo
tivul ? Se invocă perma
nent (aşa cum se întâm-

plă de altfel în mai toa
te localităţile din judeţ), 
lipsa banilor. De unde 
însă bani, dacă taxele de 
păşunat s-au stabilit un
deva în jur de 2000 lei 
pentru o unitate vită ma
re ? Este o întrebare ca
re merită o analiză mai 
atentă, dacă se ţine sea
ma că taxele de păşunat 
strânse în ultimii doi ani 
în comuna Baru Mare 
însumează abia în jur de 
2 milioane de lei.

Alte preocupări impor
tante vizează lucrările de 
alimentare" cu gaz metan 

■ în satele Baru şi Petros. 
De asemenea, prin con
siliul local s-a format un 
serviciu de gospodărie co
munală şi locativă, care 
preia atribuţiile R.A.G.C.lb. 
Haţeg, pentru o parte 
din blocurile construite 
în localitate —• 19 la nu
măr. Iată doar câteva 
din obiectivele şi preo
cupările aflate pe agen
da de lucru a Consiliului 
local din comuna Baru 
Mare. .

Cine-i mai ascultă pe apicultori?
Parcă n-ar fi fost destule 

necazuri pe capul apicul
torilor din judeţ şi din ţa
ră, majorarea preţului com
bustibililor le pune acum 
mari - probleme cu trans
porturile în pastoral, ceea 
ce va duce, implicit, la 
scumpirea mierii.

Mai intervine, apoi, şi 
impunerea la taxe a pa
vilioanelor cu stupi, asi- 
milându-le cu remorcile 
special destinate transpor
turilor diverse. Ca să nu 
mai vorbim despre taxele 
ce le percep filialele sil
vice pentru perioada de 
cules în pastoral (se spune 
pentru un produs — po
lenul), care dealtfel s-ar 
pierde în natură.

Cu toate intervenţiile ce 
se fac pentru a asigura o 
protecţie cât de cât a pro
ducţiei interne de miere, 
glasul apicultorilor parcă
nu este auzit şi luat în

seamă de nimeni, ceea ce 
face să nu ne mai mire 
dacă din producători şi 
exportatori cândva de can
tităţi apreciabile de pro
duse apicolă- vom ajunge

importatori. Luând în se
rios acest semnal, este ca
zul, -până nu va fi prea 
târziu, sâ gândească se
rios cineva şi la aspectele 
menţionate: (T.N.).

BANCA AGRICOLĂ
Dl ec. Simion BUgă, di

rector al Sucursalei Jude
ţene Hunedoara a Băncii 
Agricole, ne-a dat o veste 
de larg interes pentru a- 
genţii economici, persoane 
fizice sau juridice, pentru 
proprietarii de pământ şi 
producătorii agricoli, pen
tru toţi locuitorii satelor şi 
oraşelor. In esenţă, este 
vorba despre o nouă ac
tivitate a Băncii Agricole, 
care dă posibilitatea în
cheierii asigurărilor facul
tative, în numele şi în 
contul ASIROM şi AGRAS, 
la toate sucursalele, filia
lele şi agenţiile acestei 
bănci. Aceste asigurări se 
încheie cu beneficiarii de 
credite, persoane fizice sau 
juridice, pentru bunurile 
gajate, ipotecate sau achi
ziţionate din credite, pre
cum şi pentru bunurile 
care nu fac obiectul con
tractului de credite.

In context, dl director 
ne-a făcut cunoscute cate
goriile de asigurări ce pot 
fi încheiate cu Banca A- 
gricolă. între acestea a- 
mintim : asigurările facul
tative de animale (pentru 
toate speciile), ca urmare 
a pierderilor suferite din 
cauza bolilor sau acciden

--8-♦  — • —*—*—* —

telor; asigurările faculta
tive de bunuri aparţinând 
persoanelor fizice şi juri
dice (maşini, utilaje, in.- 
ventar gospodăresc, cerea
le, alte produse şi mărfuri, 
tractoare, combine ş.a.); a- 
sigurările facultative pen
tru clădiri şi alte construc
ţii ; asigurările facultative 
pentru locuinţe şi alte con
strucţii anexe ale cetăţe
nilor, care sunt asiguraţi 
prin efectul legii; asigu
rările complexe pentru gos
podăriile persoanelor fizi

ce (unde sunt incluse şi 
toate categoriile de bunuri 
materiale); asigurările fa
cultative pentru autovehi
cule (de toate tipurile); a- 
sigurările pentru culturile 
de câmp, rodul viilor şi 
pomilor şr altele.

Agreând acest mod de 
asigurări, se simplifică' mult 

-accesul la asigurări şi se 
apropie prestaţiile băncii 
faţă de nevoile solicitan
ţilor. (N.T.).

Mulţumindu-i dlhi Ioan 
Cânda, domiciliat în satul 
Silvaşu de Jos, nr. 58, pen
tru aprecierile făcute la 
adresa ziarului nostru, do
rim să-i răspundem — a

până acum nu a intrat în 
posesia acesteia, o 'poate 
ridica oricând de la cen
trul agricol din Haţeg, cum 
o pot face şi ceilalţi; cres
cători de animale’ aflaţi In

Adaptarea producţiei de utilaje agricole la cerinţele 
de Stringentă actualitate. >

pieţei este o problemă 
Foto: PA VEL LAZA

cest răspuns considerând 
că-i interesează şi pe mulţi 
alţi crescători de anima
le aflaţi în situaţii simi
lare — la unele nedume
riri în legătură cu nepri- 
mirea (până la data de 11 
aprilie a.c., după cum ne 
scrie — n.n.) a primei de 
120 000 lei, cuvenite pentru 
faptul că în anul trecut a. 
crescut (la fel ca şi alţi 
trei producători din raza 
administrativă a oraşului 
Haţeg) trei vaci, pe o pe
rioadă de 270 de zile.

Interesându-ne de soar
ta banilor respectivi, îl 
putem informa pe dl I.C. 
că suma cuvenită, dacă

situaţii similare, adbesân- 
du-se centrelor agricole 
locale. 4

Este de înţeles ca ani
malele nu pot fi întreţi
nute nici cu. minciuni, riiei' 
eu promisiuni — cjşm ne 
scrie petentul. Totodată a- 
preciem însă ambiţîa şi 
decizia luată de a creşte 
şi în acest an, cu toat  ̂greu
tăţile întâmpinate, tot trei 
vaci, pe o perioadă de lac- 
taţie de minimum 270 de 
zile. Cu cât vom avea mai 
mulţi asemenea oameni, cu 
atât va prospera ţara, bine
înţeles răsplătind cQm se 
cuvine şi munca -ţăranilor 
pe care-i dosim să’ fie cât 
mai bogaţi (N.T.).

Rezerva mare de bu
ruieni necesită, an de an, 
combaterea lor în vede
rea obţinerii de produc
ţii ridicate şi de bună ca
litate.

Combaterea buruienilor 
la cerealele păioase. Se
pot utiliza produsele Sa
re DMA*, — 2—2,5 1/ha, 
Sare DMAg — 1 1/ha. Se 
aplică din faza de înfră
ţire până la apariţia pri
mului internod. Nu com
bate macul, lipicioasa, 
mărgeluşa, busuioaca. 
Pentru combaterea aces
tora se utilizează Icedin 
(Oltîsan) 1 1/ha, de la 
înfrăţire până la apariţia 
primului internod, Buc- 
tril M 1 1/ha, până la a- 
pariţia a 2—3 internodii, 
Grodyl 20—40 g/ha, cu 
doza mică până la împă- 
iere, Starane 0,8—1 1/ha 
până la o lună înainte 
de recoltat.

Pentru combaterea con- 
comitentă a buruienilor 
cu frunză lată şi a ier
burilor se pot folosi ur
mătoarele amestecuri s 
Grodyl, 20—40 g/ ha ±, 
Uoxan 3 1/ha, când odo- 
sul este în faza de 3—4 
frunze şi grâul până la 
fmpăiere, Oltisan (Icedin)

1 litru/ha +  Puma Su
per 0,8—1 I/ha, numai' 
până la apariţia primu
lui internod la grâu. De 
menţionat că Puma Super 
nu se foloseşte Ia orz şi 
orzoaică.

Iloxanul poate fi apli
cat singur, în doză de 
3 1/ha, la 7—10 zile după 
erbicidarea cu Icedin sau 
Sare DMA.

La cerealele păioase, 
după depăşirea fazei op
time de erbicidare (apa
riţia primului internod), 
produsele Sare DMA şi 
respectiv Icedin se vor 
folosi în doză de 1,8 1/ha, 
respectiv 0,6 1/ha.

Combaterea buruienilor 
la cerealele de primăvară. 
Se utilizează aceleaşi 
produSe şi doze, cu ex
cepţia Icedin-ului, care 
se va folosi în doză de 
•,75 1/ha, respectându-se 
perioada de aplicare spe
cifică pentru fiecare er- 
bicid.

Combaterea buruienilor 
din culturile de porumb.
Se poate utiliza Onezin 
50, în doză de 10—15 
kg/ha în caz de mono- 
cultură, produsul având 
CÎ®et <3e lungă durată. Se

aplică înainte de semă
nat, cu încorporare în 
sol, cu discul.

Pentru preîntâmpina
rea fenomenului de re- 
manenţă, se foloseşte:

poate utiliza amestecul 
de Onezin 2,5—3 kg/ha +- 
Icedin (Oltisan) 0,75 1/ha 
sau Sare DMA 1,5 I/ha, 
când porumbul are 3—4 
frunze. în acest caz, da

Combaterea buruienilor din 
culturile agricole

Butizin 6—10 1/ ha sau 
Onezin 50 — 2,5—3 kg/ 
ha -ţ- Diizocab 5—6 1/ha, 
înainte de semănat cu 
încorporare în sol.

O altă variantă de er
bicidare este: Diiaocab 
5—6 1/ha înainte de se
mănat, cu încorporare, 
urmat pe vegetaţie de 
Icedin (Oltisan) 0,75 1/ha 
când porumbul are 3-—4 
frunze, sau Sanolt 1,5 
1/ha, când cultura este în 
faza de 4—6 frunze.

Tot pe vegetaţie

că este secetă, Onezinul 
rămâne inactiv, existând 
pericol de îmburuienare 
cu ierburi (specii de mo
hor).

Pentru combaterea pi? 
rului se utilizează produ
sele Titus 40—60 g/ha sau 
Teii 40 g/ha, pe vegeta
ţie, când pirul are 4—5 
frunze.

ATENŢIE t Produsul 
Roiîndup NU se aplică 
pe vegetaţie la porumb 
decât înainte de recoltat,

se în caz de prelungire a

vegetaţiei sau pentru re- » 
ducerea rezervei de bu
ruieni.

Combaterea buruienilor 
din culturile de cartofi.
Se folosesc produsele A- 
falon 2—8 kg/ha, .aplicat 
înajnte de răsărit, după 
rebilonat, Gesagard 3—5 
kg/ha, Sencor 0,75—1 kg/ 
ha. Ultimele două produ
se se aplică înainte de 
răsărit, după rebilonat 
sau până când cartofii au 
8—18 cm. La aplicarea, 
după răsărit, la ambele 
produse, dar mai ales la 
Gesagard, apare fenomen 
de îngălbenire, dar ca
re dispare după 1—2 săp
tămâni. Pe terenurile ni
sipoase se aplică dozele 
cele mai reduse.

Pentru combaterea pi
rului se utilizează, pe ve
getaţie, când pirul are 
3—5 frunze, unul din pro
dusele Agil 0,8—1,5 1/ha 
sau Fusilade 1,5—3 1/ha, 
indiferent de faza de ve
getaţie a culturii. v

Combaterea buruienilor 
din culturile de sfeclă de 
zahăr şi furaj. Se folo
seşte produsul Betanal 
progres, în doză de 4—5 
1/ha, pe vegetaţie, când

buruienile au 2—4 frun
zuliţe. Se poate aplica şi 
fracţionat, în 2 repetiţii 
(2,5 +  2,5 1/ha) sau 3, în 
doză de 1,5 -f- 1,5 -f- 1,5 
1/ha, dacă există pericol 
de reinfestare cu Buru
ieni cu frunza lată. Pen
tru combaterea pirului se 
pot utiliza Agil 0,8—1,5 
1/ha sau Fusilade 1,5—3 
1/ha, indiferent de - faza 
de vegetaţie a culturii, 
când pirul are 3—5 frun
ze. Agilul provoacă uşoa
ră îngălbenire, fără şă 
afecteze producţia.

Pentru relaţii suplimen
tare, referitoare la alte 
erbicide sau tratamentul 
altor culturi, vă rugăm să 
vâ adresaţi Inspectoratu
lui judeţean de protecţia 
plantelor şi carantină fi- 
tosanitară Deva (telefoa
ne: 616147 sau 615241) şi 
centrelor de protecţia 
plantelor Haţeg, îlia, O- 
răştîe, specialiştii noştri 
fiind cei mai în măsură 
să vă furnizeze date com
petente.

IULIAN A MARIAN, 
biolog la Inspectoratul 

judeţean pentru 
protecţia plantelor 

Deva
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; —■ Dţe primar Ionel Mo- 
putem aborda o dis- 
despre exerciţiul bu- 
aî oraşului Petrila 

anul trecut fi s-o con- 
cu proiectul de 

care va deveni in 
hotărâre, pe anul

i«urs?
' — întrebaţi-mă şi vă 
răspund.

— Să vorbim mai întâi 
despre capitolul venituri 
“ ale execuţiei feuge-

— Nu am avut aseme
nea solicitări.

— Spuneaţi că activitatea 
regiei locale de gospodărie 
comunală şi îocatîvă a a- 
dus venituri la bugettfl lo
cal. Aveţi pe teritoriu două 
surse mari de apă pota
bilă, din cane In prezent 
bugetul local nu realizea
ză nici un venit. Oim ve
deţi antrenată această sur-

cat anul trecut la 361,5 
milioane lei.

La investiţii am mai 
avut o serie de venituri 
ăln transfer de îa bugetul 
judeţean, pentru două re- 
zervoare de apă îs  zona 
tunel şi conductele aferen
te de aducţiune. Am exe
cutat din lucrare atât cât 
am avut bani. Le vom 
continuă anul acesta şi

In 11*94, după ultima 
rectificare, am avut 1,229 
miliarde lei venituri, din 
care venituri proprii — 21# 
milioane. Restul a fost 
subvenţie din surse defal
cate sau din -transferuri ■ 
de la bugetul judeţean.

Sumele de venituri pro
firii m  fost surse fiscale, 
iMpmittil pe profit de la 
ftapa Autonomă de sub- 
- Amare ioealâ, taxe de la 

ţwpnlăţie, bnpazitoi pe ve
niturile liber-profesionişti- 
for, Impozitul pe clădiri şi 
terenuri de la populaţie, 
ălte impozite şi taxe. Aces
tea au fost veniiurilepre* 
prit Pnţtae sau foarte pa-

— Aţi folosit toate căi
le -deschise de legislaţia In 
Vigoare pentru alimentarea 

i fiflgetalwi local ?
*. — Da. Am făcut toate 
ţbepetealizările pe care le-a 
îngăduit legea.

O sursă de venituri au 
ţ&k taxele pe terenuri a- 
parţinând domeniului pu- 

j fclic, pentru construcţia de 
locuinţe, garaje, alte con- 

j strucţii. O subliniez deoa- 
; rece la noi aceasta a fost 
d sUrsă substanţială, 

i --r Aţi închiriat terenuri 
; pentru case de vacanţă ?
! întrebarea are în vedere 
i făptui că în Valea Jiului 
j «4&u «concesionat terenuri 
; fit acest scop, la tarife „de 
■ favoare".

Discuţie b  Consiliul

să de xaiM ii şi în bene
ficiul bugetului local ?

— Aceste surse fac par
te din patrimoniul RAGCL 
Petroşani, iar de o lună de 
zile, din cel al , proaspăt 
înfiinţatei Regii Autonome 
a Apei Vadea Jiului. Io- 
tr-o discuţi» preliminară 
constituirii acestei regii, 
mai mulţi primari au ri
dicat problema ca fiecare 
secţie a sa din oraşele 
Văii Jiului să-şi întocmeas
că un buget propriu şi 
toate veniturile realizate 
din această activitate să 
fie utilizate tot ta locali
tăţile respective.

— Să vorbim puţin de
spre cheltuieli.

t— Puţinii bani pe eare 
i-am avut la dispoziţie 
i-am cheltuit pentru sănă
tate, asistenţă socială, gos
podărie comunală, unde 
intră şi subvenţiile pentru 
protecţia populaţiei în pri
vinţa energiei termice — 
efort financiar ce s-a ridi-

vom putea astfel aduce u- 
nele , Îmbunătăţiri progra
mului de furnizare a apei 
rem. -

— Aveţi la capitolul 
cheltuieli a sumă inare 
cheltuită de la bpget, pen
tru protecţia populaţiei, de 
efectele costului real al e- 
nergiei termice. Dar o ma
re parte din locuitorii o- 
râşuîui beneficiază de 
gratuităţi de la regia hui
lei. în aceste condiţii, su
ma cheltuită pentru pro
tecţia socială al se pare 
exagerată.

—- Aşa ' rezultă din cal
cule, din consumul real 
pe gigacalorie. '

— Să trecem la cea de 
a doua parte a discuţiei 
noastre. Care sunt princi
patele caracteristici ale 
proiectului de buget pe 
1995 ?

— La venituri am ajuns 
la un necesar de 8,152 mi
liarde lei. Când am eva

luat necesităţile, am avut 
ta vedere terminarea blo
curilor de locuinţe începu
te M i e  de «KWtuţie, sta
rea precară a căilor de 
peces de toate categoriile, 
îmbunătăţiri de confort la 
unele apartamente proprie
tate de «tot, reabilitarea 
reţelelor şi centralelor ter
mice, alte. lucrări.

Acestea «tot cerinţele - 
noastre. Ceea ce ni s-a a- 
sigurat din surse proprii 
şi din transferuri de la bu
getul judeţean, recent a- 
doptot, reprezintă, deo
camdată, 1,4 miliarde de 
lei. O creştere «te numai 
108 te  milioane faţă de 
veniturile anului trecut. 
l>in aceşti bani avem asi
gurată finanţarea primu
lui an la introducerea ga
zului metan ta oraş. A- 
vera, de asemenea, asi
guraţi banii necesari pen
tru terminarea lucrărilor 
la rezervoarele de apă şl 
conducta de aducţtane în 
oraş.

La cheltuieli, în schimb, 
ni s-au dat în plus în sar
cină cele pentru învăţă
mânt, mai puţin salariile. 
Aceste cheltuieli trebuie 
suportate din veniturile 
proprii. La nivelul anului 
1995, noi vom' putea rea
liza venituri proprii ta su- 
rnă de circa 240 te mili
oane. Ni s-au transferat, 
pentru cheltuieli cu învă
ţământul, 430 de milioane, 
din care s-au făcut deja 
cheltuieli, pentru patru lumi 
de activitate din an, bani 
pe care, probabil, Ministe
rul învăţământului îi va 
pretinde de la noi. De 
unde vom susţine, in con
tinuare, cheltuielile pen- • 
tru învăţământ, nu ştiu.

— Adică nu vi s-a dat. 
Vi s-a luat.

— Cam aşa ceva.

ION CIOCLEI

— La începutul dialogu- 
vă solicită® să

câte hotărâri 
•  adoptat Consiliul local

— Mai întâi precizez că 
ţinut dori şedinţe,

care s-au adoptat 13

Dialog cu dna LUCIA MIREŞTEAN, 
secretara Primăriei oraşului Simeria

— Cinci şedinţe de con
siliu în trei luai ?

— Da. O şedinţă Ordi- 
pe lună şi clouâ şe-
extraprdinare, ştiut 
că acestea se con

voacă ori de câte ori este 
~ nevoie, iar cete ordinare, 
f otefigatoriu, 'o dată pe lu-

— 13 hotărâri adoptate ; 
care au fost principalele

1 subiecte dezbătute ?
. Dmtre cete, mai în

semnate aş aminti pe cea 
iniţiată de di primar Ioan 
Păun Jura şi dl prof. Pom- 
piiiu Benea, consilier, pre- 

ţ patentele Comisiei pentru 
probleme sociale, învăţă
mânt, sănătate. A fost dez- 

: bătută şi adoptată' în una
nimitate Hotărârea privind

înfiinţarea unui liceu teo
retic în Soneria. La şedin
ţă au fost invitaţi dl in
spector şef de la Inspec
toratul şcolar judeţean, di
rectorii de şcoli. S-a sub
liniat faptul că este im
perios necesar înfiinţarea 
unui liceu eu asemenea 
profil, deoarece*, de mai 
mulţi ani copiii sumerie
nilor care urmează cursu
rile liceelor teoretice sunt 
nevoiţi să facă naveta 
spre aîte localităţi, în con. 
dkţjî grele. Alte subiecte 
dezbătute şi pentru care 
s-au , adoptat hotărâri au 
fost: Prelungirea terme
nelor de plată a impozi
telor şi taxelor locale; 
Transformarea HAGCL în 
societate comercială ; Sta
bilirea taxelor pentru tere
nurile cu destinaţie agri
colă de pe domeniul pri

vat al oraşului ; Stabilirea 
taxelor pentru păşunat şi 
întreţinerea păşunilor şi 
altele.

— Care «de metodologia 
de lucru pentru «a o pro
blemă care-i frământă pe 
cetăţenii Simeşiei să ajun
gă in dezbaterea consiliu
lui local şl să ia hotărâri 
pentru rezolvarea să?

— Iniţiativa proiectelor 
de hotărâri porneşte de 
regulă de la di primar, 
de la dl vie®primar, de te 
consilieri. Dar este ascul
tat oricine are idei bune, 
interesante. Prteeetui este 
dezbătut în comisia de spe
cialitate, ta funcţie de pro
fil. Comisia întocmeşte un 
raport — favorabil sau ne
favorabil, după caz, care 
se pnerintă ta şedinţa de 
consiliu, se dezbate, se iau 
hotărâri.

— Urinează aplicarea, du
cerea la îndeplinire in 
teritoriu.

— Da. Intră.în rol exe
cutivul : primarul, vicepri-, 
mărul, secretarul, serviciile 
de specialitate din cadrul 
primăriei. ' Bineînţeles, în 
multe cazuri avem şi spri
jinul organelor de specia
litate de la Prefectură, de 
la alte instituţii judeţene.

— Prind viaţă în... viaţa 
oraşului prevederile aces
tor hotărâri ?

— în cea mai mare par
te. Dacă temele, subiecte
le puse în dezbatere sunt 
cele la „ordinea Z 0ei“ , ce
le care-i frământă pe oa
meni tafcr-o anumită pe
rioadă, ele prind tot rasă 
mult conturul faptelor con
crete In teritoriul, adică 
sunt aplicate, respectate, 
contribuie la rezolvarea 
multor probleme pe 1 care

.Viaţa le ridică ta fiecare 
zi.

Dialog consemnat de
: r GH. I. NEGREA

Oameni ce-si tttkg si-si
fin fi I j n  fl f— A IMAMJ Mi.  a

. Im p n n c o b  ilicînT u d
Este foarte adevărat că 

încă mu este dar definit 
statutul specialiştilor *- 
gricOU şi i-am auzit pe 
Mulţi primari şî vîcepri- 
m ri «dlrta&nd eă aceştia 
nu-şi fac datoria, sunt 
mai mult figuranţi în to- 
eaîităţiie unde au fost a» 
rondaţi Dacă aceasta este 
impresia generală, cei de 
te Centrul agricol din co
muna Bretea Română re
prezintă o excepţie. Aid 
muncesc doi ingineri a- 
gronomi — 1 .etîţia Iones. 
cu şi Leontina Gâlcoi —- 
şi mx zootehnist — dl A- 
lexandru Roman. Iată o 
părere autorizată, In le
gătură ou activitatea ce
lor -trei specialişti, a dnei 
Aurica Gtişe, primarul lo
calităţii :

— Comuna noastră are
specialişti agricoli foarte 
temi. ce desfăşoară o ac
tivitate prodigioasă. Ei «se 
taaplfcă ca răspundere în 
aplicarea Legii fondului 
funciar, ta rezolvarea nu
meroaselor probleme ce 
le ridică astăzi agricul
tura. ' ",

Cu doi dintre specialiştii 
din Bretea Română atn 
stat de vorbă recent. Dna 
Leontina G’lcoi opina:

— Participăm zi de zi 
la măsurarea pământului, 
la întocmirea fişelor în 
vederea completării ţi- 
tluriîor de proprietate.

— în ce stadiu se află
aptorea legii pământu. 
lui — cum â fost numită 
Legea 18/1991 ? ,

— S-a încheiat In satele 
Bretea Română, Ruşi şi 
Bretea Strei. în prezent 
se lucrează la măsurarea 
pământului în satele Co- 
vragi, Băţălari, Vîlcele, şl 
Gînţaga. Merge destul de 
greu, deoarece avem de

împărţit o mare suprafaţă 
de teren, iar toate satdLe- 

n fost eo&perati-

Prio «atrădaBia terâto-;
rilor «camerei agriccfle 
s-au adus ta cetaunâ 
seminţe de legume, tri
foi, sfeclă furajaţi sa. 
Tot «ei acordă eonsaltaţii 
privind arifcteiataa «î d # 1 
sitatea plantelor, reglea
ză semănătoriie Pic.

O situaţie bună se în
tâlneşte la Bretea Română 
în oe priveşte creşterea a- 
nimaleiar, ta prezent, nli- 
mărul borineto- a ajims 
te 2345ţ al ovinelor ia 6373, 
al porcilor te 2099. Exis
tă, de asemenea, aproape 
300 de cai şi peste 200 pe 
capre. O situaţie asemă
nătoare există şi In «ce 
priveşte natslitafea Ia ,a- 
nimalc. La ora actuală 
sunt peste 220 «de familii 
care au cel puţin trei vaci 
ta lactaţie, pentru care 
statul plăteşte ta jur de 
8 milioane lei. AUe 1,5 
milioane lei acordă lunar 
statul perrtru viţeii obţi
nuţi. La aceste realizări 
o contribuţie esenţială o 
au cei trei operatori însă- 
mânţători — Csaba Tano- 
şi. Zoriţa Zegrean.şi Ioan 
Mfirgoi, bte jrerîobda cu 
cele mai multe fătări — 
fiindcă ţăranul vrea să-i 
fete vaca primăvara — a. 
bia acum începe. Sunt 
mulţi oameni care au în 
gospodăriile Iot un mare 
număr de animale mari. 
Iată, Petru Pădurean din 
Bretea Română are 14 bo
vine,Trakm Rain din Oco- 
li.şu Mare are 11, Ioan 
Drăghici din Măceu 10, 
iar Ioan lonaşcu din Mă. 
ceu are 9. ‘

TRAIAN BONDOR

Disciplina urbanistică
î n  s u f e r i n i ă  '  :

S_a construit mult în cale să ia taurul de coar_ I 
localităţile judeţului după ne, adică să le demoleze j 
revoluţie. S-a construit cu pe che tuiala beneficia- |
şi fără lege. Despre 
ceste din urmă construc
ţii, ce.am putea să_i spu
nem cititorului ?

I
* construcţii. Şi care din-

nilui pe cele construite 
*u sfidarea legii? Căci | 
în  acest caz nu se poate . 
invoca vidul legislativ, i 
deoarece vechea lege a 'In 1994 s au realizat sistcmatizării acţio.

âra ,i'uV?.rlZc lc  ̂ na, ca să na mai vorbim *construcţii. Şi care din. ^  .wg 50 a in. 1
îfe_ Je . arJ-P.“tea. teat in v ^ e  ta 1991. \
teîe^ 5T’ dc barate Taii Sigttc* în teate caz“ri,e> Jjele . 57 de garaje *-a ehiar m cele ,30, in | 
construit fără autorizaţie, care autorizaţiile de con- • 
acestea adăugându-se ce- struirc nu m  *»t respec- I 
lor realizate în anii an. fete, s_au aplicat amenzi. , 
teriori, tot pe principiul Pentru unii însă araen. I 
.cine poate oase roade", zile prevăzute de lege au J 
întrebarea est» când se fost ca o pişcătură de 
vor hotărî consiliile lo- pudee. (I3C.). I

Spectacol te binefacere
Clubul din Gurabarza a găzduit recent un spec

tacol ia beneficiul Asociaţiei handicapaţilor neuro- 
motori, având genericul „Mândru.i plaiul zărăndean“. 
Foarte tinerii artişti ai Ansamblului de cântece şi 
dansuri „Doina Zarandului“ fi fanfara Sindicatului 
Liber din Sucursala Minieră Brad au oferit specta
torilor minunate clipe de destindere. 1» acest cadru 
a ţinut prietena olandeză a handicapaţilor hunedo- 
reni, dna Lenie VVieringa, te doneze pentru construirea 
Geatrului de producţie fi recuperare Oeva 1000 DM, 
» «jachetă cu mesajul zidit la temelie şi 3  bucăţi de 
reatamtea ce se vor aplica pe construcţie. Partea de 
protocol a fost susţinuţi de JStadicatell Liber al SM

şi Filiala AHN Brad. La reuşita acţiunii au con
tribuit dmi Fiarei Grama, directorul Clubului Gura- 
barza, Florin Cazacu, Bdcr, Marin Ruso, vteeSider la 
sindicatul amintit, şi ^taa Moara Şortan, preşedinta 
filialei A.II.N Brad. Ohttre cei invitaţi m  răspuns 
doar membrii PJD. (FSNj, Anii Marin Stan fi Ghcor- 
ghe Gliga. Spectatori! an avut .pesibîlîteţfp şft ad
mire cn acest prilej şi o exporiţie cu locriirf dc 
mână. (V.R.),

KB3*
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Viroferatin depozitele sale produse de marcaje cea

aperitive snacks 
MaxkVlixPom-Bar, 
-alune Duyvls

lOsorti mente;

tUrte.eante si pate de ficat; 
produse lactate si brânzeturi topite 

21sotti3iente;
-corffe erearn si frişca,
•Mscuiti si napolitane;
-mărgarinâ âei, roaionez&sosuri;
-orez ambalat;
băuturi răcoritoare si ! 
apa minerala (cutii};
-comilakes sj crema de cioailata;
- vermuth Qnzano-Marfini;

r t‘,
ew-ur* Mărie Brizard, 

brandyNapoleon;. . .
■vodka SraMiwif: im iaseeticid; 'Jf^rio.i 

m ...,, ^ s i multe alte gr o duse. tŞMSilitif
Distribuitorii interesaţi sunt rugaţi sa 
ne contacteze Ja depozitele noastre .

MARTINI

S  C  Q U A S A R  E L E C T R O  S R L
Deva Bă Oecebal Bl R Tet/Fâ* 6 ti 261 614983

V ă  O feră c u  p la ta  In R â t e  !!?
ţr> cantate d» reprezentant at firmei ADM ELiCTRONIC 
»a ofer a toata qama.de oroduse Samsung

t  *  Televizoare cotor G o ld star, Megavision , 
Philips,Grundig.Panasonic

#  Videoplayere videorecordere
♦  Toata gama de produse etectrocasmce

Rowenta Philips DeLongh i
# Aragaze Samus {Satu Mare)
*  FrigideresrCongetatoare ArctiC.Beko

» Philips-Whirlpool
* Masirii de spatat de Cugir Beko

Daewoo.Philips Whirlpool
* instaiatfi cte satelit -

V
S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA 

Organizează cele mai frumoase şi tentante 
excursii de 12 zile In GRECIA. x

i  Informaţii şl înscrieri la sediul firmei din 
i Deva, str. D, Zamfirescu, bl. C (TCH) et. 4, tel. 
[054/627866 ; 627906, orele 9—17, preţ înfor- 
) mativ 225 dolari si 100 dolari in Iei.
\

n

r
i» \ %
f  Va oferă, în regim  erv g r o s , j
|  c u  prom ptitud ine, Ut c e fe  m at inter preţuri j 
I  ş t  d e  ca lita te  ireproşab ilă , urm ătoarele  j 
* p ro d u se : *
| ♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală ) 
j diversă); ; "
* Jk Ct _ f\u#o*4ic - r r̂Orw ni i om m a *

I

♦  E ugen ia  - Drvertis - Crem  cu  a ro m e :

t

, că p şu n i;
'  ♦  C ioco lată  ş i dulciuri ( F eleacu-C îu j); 
. ♦  Stieksuri, p a s te  fă in o a se  tăiţei d e
I c a s ă  ;

♦  Dulciuri d e  im port;
♦  Băuturi a lc o o lic e ;

I ♦  Hârtie am balaj pentru  îm p ach etat.
j Relaţii şi c e  m em  b  zilnic, la sed i uf s o c  ietaţir, 
: strada 22 Decembrie, nr. .257,- laielefoanete: 
J 054/520712 şi 621750; fax: 621159.

t . , ... ............... -.-

I
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S.C. B.F.B. STAMPROD m ,
Deva $tr. f  Decembrie nr.27 Tei M 3540

E xecu ta :- ş ta m p ile  in 2 4  d e  o r e
* in scrip ţionări pixuri St b rich e te  
rec lam e  lum inoase.

OFF.RTA SPECIALĂ !!!
Pagcre M OTOROLA la cele mai avantajoase 

preţuri Contactaţi S.C. COVtSER S.R.L. 
Hunedoara, tel.716015, 716551„ fox 7 Iu773 
Posibilităţi de comunicare a mesajelor *’» 

Deva', Hunedoara, Simeria, Orăştie, Bucureşti, 
Constanţa, Braşov, Cfarova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi; Satu Mare, Timişoara. 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu Jiu.

Angajăm reprezentanţi de vânzări*

SOCIETATEA COMERCIALA 
„«LASIUS« SJL BLAJ

cu sediul ta Blaj, str. Sftttioit Bărnuţiu, nr. 1% 
judeţul Alba

VINDE LA LICITAŢIE

în data de 09. 03. 1995, ora 10

• două combine de recoltat cereale păroase.

- Informaţii b  telefon

!
) 1

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
TEL/FAX 611261 614963 

Executa:- o r ice  tip d e  co n fec ţii m eta lice  
prelucrări prin a şch ier e  
am enajări spaţii com ercia le

l •
I 

I 

I
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S E C R E T  A R Y
Rapel Săi, is an internaţional import-eXpert 

company wtth its own factory at Sebeş, jed. tţy(; 
We manufacture quality leather goods and las- 
bion cîothing fer export to Engfamf and tho 
European Union. ;

Candidate» must be Ies» tban 30 yeaes, 
old, witb good typing and cmnmtmication jktlhţ 

| of smart appearante and with the ambiţiei» M 
sucfceed In a dynamtc and deman^lng organte». 
tkm.

Engllsh langtiage and computer skîlls 
uld be a definitive advantage bot forther 
ning wflf be offered to Ap righ appHeant whd 
has at least basic English ktutwle&ge. , 

Picase apply in wrltlng staUng you age,
: edueation and Work experience nr mejAoue ffl* 
an applieation form to :

Miss F Tomescu Rapel S.A„ str. Principală, 
nr. I, Răbău, Sebeş, jud. AJba.- 

î TeL 058 — 732788. Fax 064 193067.

CONCURSUL 
DIN 30 APRILIE 

1 995
l. PALERMO (10) — SALERNITANA (4) 1 X
Prezenţa Salernitanei în programele Pronosport 

este justificată, producând de multe ori surprize. Gaz
dele sunt foarte motivate pentru victorie.

X COMO (181 — ASCOLI (18) X
Două formali vecine în clasament, ce joasă sub- 

spectrul retrogradării. P®ite învinge oricare, dar mai 
apropiat este un egal.

3. FOGGIA (15) — BARI (12) 1 x
Gazdele au mare nevoie de 3 puncte. Nu e impo. 

i sflail să Ie obţlni, <te este greti ţn faţa lui Bari care 
are 5 victorii şi 3 egaîuri in deplasară,

4. GENOA (1&) — SAMPDORIA (S) X 2;
Meciul va avea loc la Parma. terenul gazdelor

fiind suspendat. „Marinarii" se zbat greu pe „uscat" 
în yremg ce oaspeţii luptă pentru unt loc în cupe.

7 5, (14% J V
Inter va forţa victoria — evoluţiile sale de Până 

acum, tecul deUfiăt î» clasament — ne dau ePnvmge- 
rea că est# Solist. ' , _

6. TrAKiO (5) — CA’GLIAEf Ş | 1 x 
LâXîd «easi. JW fMMi/tAfUr, dar (fâspeţil au şi ei 

6 remize „âfSfâ**.

7. PADOVA (13) — ROMA (4) x 2
Cine poate ar pirtea juca o „triplă". Romanii sunt 

într_o formă htşoă, gazdele se zbat să nu mai co
boare în clasament.

8. REGGIANA (17) — MILAN (3) 2
Finalista din acest an a Ligii Campionilor, Mii an 

nu.şi poate păta cartea de vizită la o echipă retro
gradată de mai multe etape

9. TORINO (10) — NAPOLI (11) I X
Torinezii cu Simoni la cârma eehipei pot să în.

vingă. Napolrtanii s_ar mulţumi şi cu un rezultat de 
egalitate,

10. ANCONA (5) — VERONA.(9) 1, x
Gazdele mai trag pentru promovare. In aceste 

condiţii, îşi pot asigura cele 3 puncte.

11. CHIEVO (17) — LUCCHESE (I5> 1 x
Meci în care se dispută într-o cursă a salvării de 

Ia retrogradare şi deci orice rezultat e posibil. încli
năm totuşi spre gazde.

12. COSENZA (13) — VICENZA (3) 1, x
Gazdele au pierdut doar 2 partide acasă...
13. UPINESE (2) — CESSNA (8) 1
tfdinesc ţiiie morţiş să termine pe locul doi. Şi o 

poate face.

I
I
I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

COMPANIA INTERNAŢIONALA DE 
ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI 7 

„METROPOL" S.A. SUCURSALA DEVA 
ANGAJEAZĂ:
•  UN CONTABIL ŞEF — studii superioară

. economice, până Ia vârsta de 45 ani, fără ante
cedente penale. V

•  UN INGINER Iu profil mecanic auto*
. pentru funeţi» de Inspector general de
rare, Dură antecedente penale, vârsta până la 
ani.'

•  UN SECRETAR (ă) DACTILOGRAF <&} 
cu -specializare îh dactilografie, va efectua şl 
activitate de casierie şi magazie de imprimate. 
Studii cel puţin me<fi‘, fără antecedente penale .

, Solicitanţii Ia posturile de mai sus trebuie
să aibă domiciliul în muRieiptai Deva.

SE ANGAJEAZĂ pe bază de contract 
de colaborare agenţi de asigurare pentru faţete 
Utăţile Deva, Hunedoara, Petroşani, Brad, Ha
ţeg, Orăştie, Petrila, Lupeni, Vulcan, UriefUi 
Condiţii cel puţin studii medii, fără antecedente 
penale, aspect fizic plăcut. Pot fii şi pensionari 
sau angajaţi Ia alte societăţi comerciale.

Pentru angajare solicitanţii se pot adresa 
î la sediul Sucursalei din Deva, str. M. Eminescu, 
bL C/2, se, D, ap. 45, etaj I. Informaţii se pot 
obţine Ia tel. 054 — 627995 Deva. Program de 
funcţionare; zilnic intre orele 8—16, in zilele 
de luni— vineri. ^

MMMMMWWZ » **-» «JWWWWWWWWW

D.MJP.S.
SITUAŢIA locurilor de muncă 
VACANTE LA DATA DE 25 04 ’95

Meserie Nr. locuri inginer, mecanic 
Inginer silvicultor

6
- ■

Agent asigurări 35 Inspector 4
Agent de pază 40 Instalator sanitar 1
Analist - programat. I Jurist ■
Arhitect 2 Lăcătuş mecanic 17
Asistent farmacie t Macaragiu 1
Asistent medical 3 Manager t
Betonist 10 Medic »
Brntar-cocător 7 Miner, salvat, preţ «f
Confecţioner rod. 9 Modelor *
Contabil şef 3 Mozaicar M
Contabil st. medii 2 Operator •
Croitor 100 Ospătar 8
Curelar 1 Pictor 6
Dulgher 49 Revizor contabil 9
Economist 12 Secretar-dactilograf X
Electrician i Sudor »
Excavatorist t Tâmplar t t
Farmacist 5 Tinichigiu auto 6
Fierar-betonisl z i Traduc -lb. maghiară ţ
Fierar-forjor 1 Vânzător •
Frigotehoist 8 Zidar 37
Gestionar 1 Zugrav , 8
Inglber construcţii 
Inginer instalaţii

3
1 TOTAL 4«

%xw . ,V>-,WiV.W.'.'*VWVlft
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'VÂNZĂRI-
CUMPĂRĂRI

•  Vând Opel Rekord 
2000 pentru piese de 
schimb, tel. 628712. (608828)

•  Vând şau schimb a- 
partament două camere O. 
răştie cu apartament 3 ca_ 
mere Deva, zonă centrală- 
Informaţii Deva, tel. 613880.

-(9501)
•  Vând Dacia 1310, Gura- 

sada. tel. 114, după ora 14.
(9483)

•  Vând casă mare cu
II încăperi, bar, cramă, 
în stare de funcţionare, vad 
comercial bun. curte, gră
dină, rampă, garaj, plus 
anexe, Ilia, str. Libertăţii, 
42, tel. 375. (9495)
. « Vând apartament două. 
•caitlfere, tel. 617667. (9496)

•  Vând convenabil com
bină frigorifică de ‘ 350 1, 
combină frigorifică 22l 1, 
ihâşină de fabricat cuburi 
de gheaţă. Tel. 612463.

(9512)
•  Vând casă în Deva.

Informaţii tel. 629041, după 
ora 17. (9514)

•  -.S.C. Iunia Impex SRL, 
reprezentant EIS Rubin King 
Oradea, vă oferă : 34 x sor
timente praf îngheţată, 
comete, emulgători. Trans
port gratuit pentru co
menzi minime de 100 kg.

-Tel. 619335. (9499)

•- Societatea „Ga. 
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează, vân
zarea, ' cumpărarea, 

închirierea apartamen
telor, caselor, terenu
rilor. Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit. ' 

(9077),

• Vând casă cu gră
dina mare si gaze. Orăş-
tie. 642947. ’ (7462)

•  V ând apartament trei 
camere, bloc 17 B, scara 
G, ejt. II, ap. 56. Haţeg.

(8668)
•  Vând convenabil dor

mitor, canapea, 2 fotolii, 
cuier trei corpuri, 712865.

. ■ (7782)
• Cumpăr talon Dacia

13l0, tel 714930 după ora 
'20 (7783)

V# Pierdut legitimaţie de 
serviciu eliberată de Si
derurgica SA Hunedoara, 
pe numele Cheregi Daniel. 
Se declară nulă. (9486) 

•  Pierdut carnet şomer, 
pe numele Bob Olijnpia- 
Corina. Se declară nul.
•  Pierdut legitimaţie han

dicapat, pe numele Boar 
Artenie. Se declară nulă.

V  DIVERSR
* •  SC Complex Rusca 
Prestcom SRL Hunedoara

anunţă intenţia de practi
care a unui adaos comer
cial de 350 Ia sută. (7782)

• SC Complex Rusca
Prestcom SRL Hunedoara 
are noul sediu în strada 
Munteniei, nr. 3, bloc V 2, 
ap: 31. (7782)

•  SC Racriscom Deva. 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comercial 
la toate activităţile presta
te până la 100 la sută. (9494)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Transport marfă dubă
izotermă 3,5 t, preţ nego
ciabil. Tel. 621261. (9506)

f n M r'M.OP A.Rj
•  Se împlinesc şase luni 

de la trecerea în pefiinţă 
a celui care a fost un bun 
soţ, tată, socru şi bunic

ZBEGAN SAVESTEAN 
din Sîrbi. Lacrimi şi flori 
pe mormântul tău. (608831)

•  Cu aceeaşi nestinsă 
durere, familia anunţă 
împlinirea a şase luni 
de la trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost un soţ şi părinte 
drag, om de omenie.

VIOREL FAUR 
şi invită pe foştii prie
teni, pe cei , care I-au 
preţuit, la slujba de 
pomenire ce se Va o_ 
ficia la Biserica Sfân
tul Nicolae din Deva, 
sâmbătă. 29 aprilie, 
ora 9,30. '

D E C E S E

•  Familia dr. Ve- 
ber. anunţă cu adâncă 
durere. Încetarea din 
viaţă, după o lungă şi 
grea suferinţă, a 
farm. ECATERINA 

DRAGAN
înhumarea va avea 

loc- în ziua de 27 a- 
prilie a.c., ora 13, la 
Cimitirul Ortodox din 
str. Călugâreni, Deva.

(9502)

Om
Cndra, Şns Botşwlvi nr. 2) 

Y!NDE U P9ET OE PRODUC AT0A
•  er«tiâp«)lrw mcaMimmte 

neagra, maro şi rncoiora
•  «uîevapan*
•  COCOR - produs ctiimlţ, 

pentru curaţat rugina
•  iumitiâri pentru' , 

cununie, botei .

w /f/M

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

\

Pentru a economisi timp şi bani, pu- , 
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- j 
blicitate în ziarul nostru, fără să vă mai j 
deplasaţi la Deva, apelând la agenţiile de y 
publicitate din teritoriu : ‘ \

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. \
716926). ; ; V

•  BRAD, strada Republicii (tel. \
650968), la sediul S.C. „MERCUR". 1 ^

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

•  HAŢEG, pe. str. Progresului, nr. 1 )

în estul ţării. In cursul 1 
zilei stint aşteptate averse, ) 

e- 1însoţite de descărcări c- ■ 
lectrice, în toate regiunile, ţ 
Temperaturile minime în- i 

Joi, 27 aprilie. Vremea tre 4 grade şi 14 grade J 
se menţine instabilă. Va C, iar maximele între 14 \ 
mai ploua pe arii extinse, grade şi 22 grade 6. I

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER»
Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna mai, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000. lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 3 150 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic in 8 pagini ! 
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi lă factorii poştali. Pentru luna 
mai puteţi face abonamente în tot cursul 
lunii irprilie. -

Angajăm manipiilant. Tel. 626372.
I

I
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S.C. „ŞCOALA DE ŞOFERI HOREA TURDA
S.R.L. , |

Cu sediul în Turda, str. Stadionului, tel. * 
064/311618. I

ŞCOLARIZEAZĂ PERSOANE 
din toate judeţele în vederea obţinerii permi- | 
sului de conducere categoriile A, B, C, E. *

> 1) Taxa de şcolarizare se achită în rate şi I
nu se modifică până la obţinerea permisului de j 
conducere, indiferent de câtă pregătire supli- j
mentară este neceşară. i

2) Şcoala asigură cazare gratuită şi masă J 
pe toată perioada mai sus menţionată.

3) Examenul pentru obţinerea permisului ;
de conducere se susţine în Turda, indiferent de I 
domiciliul cursantului (609708) *

IV
I■ .«*"
\%
i' %

I I

fin spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. 
770735. ! I

S.C. „SIGMA PLUS» SRL DEVA
Organizează începând cu data de 08. 05. 

1995 cursuri de :
— operator calculatoare, durata 5 săptă

v: mâni
— analist programator asistent, durata 10

săptămâni ‘
— iniţiere iii informatică pentru elevi cla 

sele -V.— XII.
Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 

str. M. Emineseu nr. 2 (clădirea Fundaţiei pen 
tru Tineret), telefon 612661, între orele 9—17.
Contravaloarea cursurilor se poate.achita si în, —; * -rate. w'

Absolvenţii seriilor anterioare sunt rugaţi 
să-şi ridice diplomele. Menţionăm că diplomele 
eliberate sunt recunoscute dc Ministerul învă
ţământului (609702)

TH E D O C U M EN T COM  PANA
_ ________X EROX_________ u___ V

ttvrimţP^AiaPJONUl CALITĂŢII în biroul <te.:\ 
S.C.COMSERS.R.I. -DISTRIIU t W R AUTORIZAT 
TEL.: 716551; 7'16915;7Î674J I AX: 716773
Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, 

imprimante, centrale telefonice faxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
reptroproiectoare, pape tărie.
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE UÂNZÂRl!

SOCIETATEA COMERCIAL A I
«VICTOR LOWE EXIM“ SRL CRISTUR • 
Oferă o gamă diversificată de produse a - l  

Hmentare la preţuri avantajoase. j

B Cel mai mare j
distribuitor I
en gros din j

ţară de v j
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST

VA OFERĂ :
•  baloţi nesortaţi
•  pungi de colectare originală, nesortate : 5—

15 kg, cantitatea minimă de vânzare — 
100 kg :> v

•  îmbrăcăminte sortată
i— ofertă bogată în sortimente de sezon 

NOU! NOU! NOU: 
îmbrăcăminte NOUA din import China î

•  treninguri şi bluze din bumbac
•  bluze mătase

: _ La preţuri accesibile !
ATENŢIE !/! ...:
Noua noastră adresă: Cluj-N., str. (uliu 

Maniu, nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194030, 193493 
(Iuni-vineri: 8-X6). Orar depozit: satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, intre 9—Î£. . -

Compania de Îmbuteliat Coca-Cola. Timiş 
caută firmă dc reparaţii vitrine frigorifice şi 
sempe luminoase, pentru judeţele Hunedoara 
şi Albă. -

Aşteptăm ofertele dv. In 7 zile de la data 
apariţiei anunţului pe adresa :

Deva, str. DepoziteW, nr. II, telefon 054/ 
624880. ' •

0

i

GmbH GERMANY

O F E R Ă  E C H IP A M E N T E  M O D E R N E  

P E N T R U

CREŞTEREA PORCILOR
•  instalat»

FURAJARE
•  ECHIPAMENTE 

PENTRU 
MICROCLIMAT
BOXĂRI 
INTERIOARE

•  PROIECTARE

CONSULTANTĂ

S p o r u r i  în  g r e u t a t e  m a r i  

E c o n o m ie  d e t f u r a je

TRANSA VIA s,a
lULIA

TelTFax: 0 58  - 830502

S .R .L

- ^  BUCUREŞTI 
Tel#**: 01 * 212 2* 62
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