
Centenarul primului ziar 
românesc apârut 

pe meleaguri huneâorene
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ţ  ; 8 IUNIE
® •  Aducerea moaştelor 
f. Sf. Mc. Teodor Ştra- 
J. : tilat; Sf. Martiri Ni.

candru şi Marcian; 
r  • Onomastică :■ 
î  ■ Vivlana; 
î  •  S-a născut: in 1930, 
T  .la Vaidei, graficia- 
Z na MARIA OCTA.
§ VIA ŢARALUNGA;
{ • Au murit: in 1938, 

.filologul şi istoricul 
literar O VXD DEN. 
SUŞIANU (n. 1873); 
1967, scriitoarea 6 . 
TtUA CAZIMIR (n. 
1894);

!Pimp de două zile — 
respectiv azi, Joi şi mâine, 
Vineri — la Clubul „Side. 
rurgistul" din Hunedoara, 
in organizarea Centrului 
de cercetare — proiectare 
— „S.G. Siderurgica" S.A. 
Hunedoara, are loc o se. 
siune de . comunicări teh- 
nicO-ştiinţifice, având ca 
temă: „Retehnoiogizarea 
proceselor şl fluxurilor de 
producţie In siderurgie". 
@u acest prilej, la lucră, 
rlle ÎA plen şi prin poşte, 
re, , specialiştii din ca
drul Centrului de cerceta- 
l i  — proiectare şj com
binatului hunedoreaft, de 
la -IPROMET Bucureşti, 
SIDEX Galaţi, IGEM Bii. 
cureşti, Sidermet Gălan, 
Facultatea de inginerie 
Hunedoara, IPRAM Ga
laţi, G.G.P.R. Braşov, Uni. 
yerşitatea Politehnică Bu. 
cureşti, Facultatea de Me. 
tal urgie Galaţi, METRUP 
Boepreşti şi 1UG Hune
doara, prezintă o serie de 
Comunicări şi aspecte 
specifice legate de tema 
am'rtită.

Dintre acestea amintim

pe; cele referitoare la s 
retehnoiogizarea şi mo
dernizarea fluxurilor teh. 
nologice la elaborarea şi 
turnarea continuă a oţe

lurilor, modernizări la u- 
zinele cocsochimke, auto
matizarea furnalelor, eres. 
terea gradului de extras. 
ţ‘e, surse de materii pri
me alternative pentru 
cuptorul electric, tehnolo
gii de forjare şi tratament 
termic ale cilindrilor de 
laminor, proiectarea pe 
calculator a SDV-urilor 
specifice realizării piese
lor şi produselor siderurgi
ce, sisteme de centrare 
automată a benzilor trans
portoare, cercetări pri. 
vind posibilităţile de îm
bunătăţire a lingourilor, 
precum şi multe alte lu
crări legate de specificul 
activităţii din siderurgie.

Important de relevat 
este faptul că un accent 
aparte este 'pus pe propu
nerile şi concluziile prac. 
tice menite să contribuie 
la crâşterea producţiei si
derurgice şl a eficienţei 
acesteia. (NICOLAE TlR- 
COB).

AMBASADORUL CANADEI 
VIZITEAZĂ JUDEŢUL HUNEDOARA

Se află în vizită în ju
deţul nostru domnul W. M. 
M. Fairweather, ambasa
dorul Canadei în România. 
Cu acest prilej, marţi, 6 
iunie a.c„ la Prefectura 
Judeţului a avut loc" o în
tâlnire cu dl Georgel Răi. 
can, , prefectul judeţului 
Hunedoara, Ovidiu Hagea, 
primarul municipiului De

va, alte oficialităţi, zia
rişti.

S-a arătat cu această 
ocazie că, în principal, 
vizita are drept scop cu. 
noaşterea monumentelor 
istorice din judeţul Hune
doara, â oamenilor şi me
leagurilor din această 
parte de ţară. (V. N.).

LA „ULPIA" DEVA GREVA GENERALĂ 
A ÎNCETAT

De ieri, 7 iunie a.c., gre. 
ya generală de la S.G. 
„Ulpia" S.A. Deva a , în
cetat.

în urma reanalizării la 
F.P.S. Bucureşti a pro,, 
punerilor de divizare a

societăţii, a fost reluată 
activitatea comercială a 
complexului, personalul 
societăţii. îşi cere scuze 
clienţilor pentru situaţia 
creată.
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E bine căsătorit?

— E aşa de bine că m-aş mai că
sători o dată...

Ieri, la sala festivă a 
Primăriei municipiului 
Orăştie, a avut loc un 
simpozion dedicat împli
nirii a 100 de ani de la 
apariţia primului ziar 
românesc din judeţul 
Hunedoara — „REVISTA 
ORAŞTIEI".

Apărut în 1895, ziarul 
„Revista, Orăştiei" a avut 
o contribuţie deosebită 
la mobilizarea intelectua. 
lităţii, a majorităţii popu
laţiei româneşti la lup
ta pentru afirmarea iden. 
tităţii naţionale şi pregă
tirea condiţiilor pentru 
marea Unire din De
cembrie 1918,

Devenit oficios al Clu
bului Naţional Român, 
ziarul „Revista Orăştiei" 
a impulsionat procesul 
de trecere de la politica 
pasivistă a liderilor po
litici români (adoptată in 
semn de protest faţă de 
instaurarea dualismului) 
la o politică activistă, 
de luptă deschisă pen
tru afirmarea drepturi
lor naţionale ale români
lor transilvăneni.

Organizat de Primăria 
municipiului Orăştie, 
Inspectoratul pentru Cul
tură al Judeţului Hune
doara şi Muzeul Civi
lizaţiei Dacice şi Romane 
Deva, simpozionul a fost 
inaugurat cu un cuvânt 
de deschidere rostit de 
dl Ioan Sicoe, consilier 
şef al Inspectoratului 
pentru Cultură al Jude
ţului Hunedoara şi un 
cuvânt de salut pre
zentat de dl Mircea IIo- 
morodean, primarul mu
nicipiului Orăştie. 

în cadrul simpozionu

lui au fost prezentate co
municările ; „Istoria pre
sei hunedorene. Schiţă 
monografică" (Lucia Li. 
eiu, ziarist, Deva); 
„Revista Orăştiei. Ştiri şi 
nume de referinţă" (Ma
rin Basarab, . muzeograf, 
Muzeul Civilizaţiei Da
cice şi Romane Deva); 
„Repere publicisti
ce orăştiene" (Maria 
Vârtopeânu, muzeograf, 
Muzeul Civilizaţiei Da
cice şi Romane Deva); 
„ A d d e n d a  la 
o monografie" („Orăştie 
750“), (Tiberiu istrate, 
ziarist, „Cuvântul li. 
ber“ Deva); „Revista 
„Tribuna" în peisajul 
revuistic transilvan" (Iri. 
mie Negoiţă, publicist, 
Cluj-Napoca); „Reviste; 
orăştiene — surse de do, 
cumcntare artistice" (Doi
na Ionescu, Muzeul Ci-: 
vilizaţiei Dacice şi Ro
mane Deva); „Ioan Moţa 
— redactor Ia „Revista 
Orăştiei" (Valentin Orgă, 
muzeograf, Muzeul de 
Istorie Zalău).

Comunicările prezen
tate au conturat proble-j 
matica deosebit de eoni. 
plexă a Transilvaniei 
sfârşitului de secol XIX 
şi începutului de secol 
XX, cu accent pe rolul pre. 
sei din marile centre de 
cultură din Ardeal in j 
susţinerea luptei pentru J 
emancipare naţională, în-jC 
lăturarea multiplelor for
me de oprimare, exerci
tate de coroana austro- 
ungară şi pregătirea ac
tului istoric al unirii 
tuturor românilor într.unî 
singur stat.

TIBERIU ISTRATE
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File din istoria unei 
unităţi militare

! JOI, 8 IUNIE. Vre
mea va fi în general 1 !
instabilă în regiunile ) ?

1 vestice şi în zonele de ( |
deal şi de munte. A. i i

i J versele de ploaie vor fi J /
\ însoţite de descărcări ţ )
1 electrice. Temperaturi- 4 (
f ie minime se vor în-" ) i
I cadra între 10—18 grâ, t *
«Ide G, iar maximele în- < 
pire 20—3 Or-grade G. In « 
tMiţd, local, valorile pot ( 
ţ f i  mai mari. f

i

Ziua de 1 Iunie pen
tru vânătorii de munte 
de la U.M. 01099 Brad a 
avut o triplă semnifica
ţie : înmânarea drape
lului de luptă, împlinirea 
a 26 de ani de existen
ţă a unităţii şi nu în 
ultimă instanţă, Ziuă 
copilului.

înfiinţată în anul 1969, 
Unitatea Militară din 
Brad s-a integrat ra
pid în procesul generg] 
de instrucţie pentru a. 
părarea ţării, devenind 
pe parcursul anilor un 
centru de pregătire mi
litară apreciat.

Baza tehnică-materială 
de care dispune unita
tea, dublată de "pregăti
rea de specialitate â ca
drelor militare, a dat 
an de an ţării apărători 
de nădejde, militari cu o 
bună pregătire teoretică 
şi practică, care sunt 
capabili să execute ori
ce misiune cu tehnica, 
flin dotare pe timp de 
pace sau pe timp de 
război.
, . Pregătirea: . comandan

ţilor de subunităţi, trans
parenţa acestora, dar mai 
ales dorinţa de a le insu
fla militarilor, care se 

" încorporează sub” sem
nul armei, vânătoride 
munte, dragostea pentru 
glia străbhnă sunt câte
va elemente care defi
nesc unitaîea brădeană. 
Acest fapt a fost confir. 
mat printre altele şi de 
aplicaţia din 2 iunie, de 
pe Muntele Găina,- des
făşurată în prezenţa 
domnilor lt. col. Mircea 
Tămăzlăcaru şi lt. col. 
Vasile Moldovan, din 
partea eşalonului supe
rior, în urma căreia ca
lificativele subunităţilor 
conduse de cpt, Dorcî 
Cuc şi locotenenţii Ma
rian Petrişor şi Ovidiu 
Horhoian au fost de 
„foarte bine", cu toată 
vitregia muntelui — 
ploaie, ceaţă, vânt.

Din discuţiile pe care 
le-am avut cu dl lt. col. 
Mircea Tămăzlăcaru a 
rezultat limpede preocu
parea permanentă a con- 
ducerii unităţii atât pen

In lupta cu ţintele, încă dc la primele focuri, vânătorii de munte s-au 
dovedit a fi câştigători. Aspect de la aplicaţia militară din 2 iunie a.c.. 
efectuată pe Muntele Găina.

tru pregătirea de spe
cialitate a militarilor în 
termen obiectivul de 
căpătâi al activităţii zil
nice—, cât şi cea a asi
gurării condiţiilor sociale 
pentru tinerii aflaţi sub 
drapelul ostăşesc. pen
tru tinerele cadre care 
sunt repartizate la Brad, 
In acest sens, în urma 
unor eforturi susţinute 
ale conducerii U.M, 01099

Brad s_a atribuit un bloc 
cu 24 de apartamente în : 
Gujabarza, pentru tine
rele cadre militare, re~ 
zolvându-se astfel câte
va dintre problemele 
sociale deosebite aflate 
la ordinea zilei.

Revenind însă Ia ziua 
de 1 Iunie, ziua în care 
unitatea a împlinit 26 de 
ani de la înfiinţare, mo- , 

.mentui cel mai emoţio

nant l-a reprezentat 
festivitatea ‘ de’ înmânare 
a Drapelului de Luptă 
comandantului unităţii, 
ia mormântul de la 
Ţebea- al marelui Erou 
al neamului românesc, 
Avram Iancu, o încunu
nare a spiritului şi dă- 

. ruirii ostăşeşti, simbol 
al ataşamentului şi dra
gostei de ţâră:

CORNEL POENAR
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CU „BATERIILE" LA ÎNCĂRCAT
Sfârşitul săptămânii trecute a fost pentru o parte 

din salariaţii Filialei nr. 2 a S.C. „Condor4* şi familiile 
lor un binevenit motiv de a duce la încărcat „bate. 
riilc de vitalitate44. VVcek-end-ul de două zile, organi. 
zat la Bulzeştii de Sus, le.a prilejuit, pe lângă oxige. 
narea orKanismul’ii, <i o cură de -intimism. Aerul şan- 
litrelor li se va părea constructorilor mult mai p'ăcuf 
până la viitoarea întâlnire cu muntele. (I. C.).

-  •

SUNAŢI LA 981 SAU 650717
Bine ar fi să n-aveţi ne- * 

voie, dar în caz de in
cendiu, doamne fereşte, 
cetăţenii. din Brad şi lo
calităţile învecinate sunt 
rugaţi să surie la aceste 
numere de telefon. Este 
Pichetul de pompieri mi
litari înfiinţat de curând 
în oraşul Brad. In scurta

8 IUNIE
•  1 dolar SVA
•  1 marcă germană

1995

•  IM yeni japonezi
• 1 lirft sterlină
•  I franc elveţian
•  1 frâne francez
•  100 lire italiene 

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale
a României
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— 1945 lei
— 1877 tei
— 2283 lei
— 3091 tei
— «70 lei
— 392 tel
— 120 tei
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Z ia r e d ita i de
CASA DE PRESAŞI EDIlUHÂ 

..CUVÂNTUL UBER" DEVA 
societate p e  acţiun i cu  cap ita l p riva t 

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu 
nr J/2Q/618/1991. Cont: 4072613110B.C.R. Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE.
Dumitru Gheonea preşedinte {redactor şei). 

Tibenu Istrate vicepreşedinte (redactor şei adiunct). 
Virgil Crişan conrapil şet. Minei Bodea. Nicolae 
Tîrcob.

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva. 2700. str 1 Decembrie, nr 35, 
judeţul Hunedoara. Telefoane 611275. 612157 
611269,625904, Fax 618061

Tiparul executat la S.C. „Polidava" S. A Deva
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perioadă care a trecut de 
la înfiinţaţe, pompierii 
militari ai subunităţii au 
intervenit cu mult folos 
la câteva incendii în ora
şul Brad, în satul Tîrnava 
de Criş. Când sunaţi nu 
scăpaţi din vedere să spu
neţi unde şi ce arde. 
<GH. I. N.).

SPOR NATURAL NEGATIV * '
r Numărul născuţilor în 1994 în judeţul Hune- 
I doara a fost de 5 630 persoane. In acelaşi timp, nu.
: mărul morţilor a fost de 6 149 persoane. Sporul na.
| tural la o mie de locuitori a fost deci negativ.

(I. 0.).

Există printre noi două 
feluri de oameni nefe- 

. riciţi şi pe care nu putem 
să nu-i luăm în râs, 
văzându-i cu câtă lipsă 
de personalitate îşi cau
tă rosturile zilnice prin
tre modelele de viaţă 
ale altora, fără să ob
serve şi să înţeleagă că 
secretul cel mare se află 
chiar în propria lor casă.

Primii dintre aceştia 
sunt adevăraţii posedaţi 
ai căpătuieiii, oameni 
care îşi consumă ani în
tregi sau părţi însemna
te din existenţa lor în 
încercarea disperată de 
a-i imita pe alţii, de 
a.i ajunge din urmă 
sau de a-i depăşi cu ori
ce preţ. Ei sunt ne
fericiţi nu pentru că au 
puţin sau pentru eă nu 
au destul, ci pentru că 
nu âu mai mult decât 
toţi ceilalţi şi pentru că 
JIU reuşesc să-şi ridice 
maldărul de agoniseală 
până la dimensiunile ne
săbuinţei şl ale ambiţii
lor neînfrânate.

Preocupaţi In exclusi
vitate nUmai de cum şi 
cât adună alţii, ei nu 
vorbesc niciodată despre 
sine şi despre puţinul 
ori suficienţa lor, despre 
faptul că se descurcă aşa 
cum pot şi că sunt mul- 
ţumiţi cu cât au, ca şi 
cum aceasta s-ar numi 
un delict de prea mare 
sinceritate.

Astfel de oameni ajung 
cel mai adesea la capătul 
vieţii fără să înţeleagă 
câtuşi de puţin că mira* 
colul fericirii se află 
tocmai In forţa şi ambi
ţia de a ne fixa singuri 
pragul trebuinţelor şi al 
posibilităţilor, abstră. 
gându-ne cu eleganţă şj 
demnitate goanei bezme
tice a celor din jur. Ei 
nu reuşesc să înţeleagă 
că abia dincolo de această 
limită sufletul nostru în
cepe să se simtă cu a. 
devărat liber şi încura
jat să se înfrumuseţeze, 
să se îmbogăţească şi să 
se dăruie dîn plin celor 
din jur. Căci fericirea 
autentică se naşte nu
mai din realitatea utili
tăţii şt folosului pentru 
alţii, din starea de pro. 
vocare continuă şi de 
răspuns la apelurile a- 
cestele, din imaginea mo. 
deluiui nostru de viaţă 
proiectată în sufletul şi 
nevoile apropiaţilor noş
tri.

A doua categorie de 
oameni nefericiţi li cu. 
prinde pe cei care tră
iesc cu gândul că drumul 
realizării lor s-ar fi oprit 
pe undeva pe la jumăta
tea iul, că In alte con. 
diţii şi sub alte zodii ar 
ft ajuns mult mai sus şi 
mult mai departe. Amă
gitoare Închipuire şâ 
credem că viaţa aceasta

nu-şi ţine şi ea conta
bilitatea ei cea mai se. 
veră, asigurând mereu 
un raport optim şi ne
cesar între creditele sale 
şi debitele noastre. Gân
dul şi regretul continuu 
Că am fi meritat mal 
mult de la viaţă nu ne 
ajută la nimic. Mai re
zonabilă şi mai folosi
toare este convingerea 
că putem fi pe deplin 
fericiţi, indiferent de 
condiţia noastră socială 
şi de locul pe care îl 
ocupăm, dând strălucire 
profesiunii şi rezultate
lor muncii şi câştigându- 
ne în acest fel respec
tul şi preţuirea celor 
de lângă noi. Oţelarul 
care, printr.o invenţie 
genială, reduce la jumă
tate efortul şi timpul de 
turnare a unei şarje, are 
dreptul să fie la fel c’o 
fericit ca şi medicul care 
a reuşit să prelungească 
speranţa de viaţă a u- 
nuî suferind. Iar meşte
rul croitor, care întâi, 
neşte lot mai des pe 
străzi tiparele şi mode
lele de vestimentaţie ale 
firmei sale, poate aft se 
simtă la fel de mândru 
şi de fericit ca şi dască
lul care îşi vede reîntru
pate tn conduita discipo. 
Mior săi principiile lut 
de viaţă şi de muncă.

Erei SABIN SELAGEA
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6,30 Seriale •  Desene 
animate; IOJ30 Reluări 
seriale; 1140 Frumos
şi bogat (s); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţui e fierbinte (cs); 
12,30 Duelai familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezii; 13,50 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa Bar
bara (s., SUA, *91); 15,05 
Pasiunea ei e Crima (s); 
16,00 Ilona Chrlsten talk- 
show; 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopar- 
dy! (cs); 18,30 Intre noi 
(s); 19,00 Frumos şi bo
gat (s/r); 20,10 Exploziv 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şi rele <s); 21,15 Dr. 
Ştefan Frank (s); 0,15
Show nocturn.

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
Show-ul tul M. Costanzo; 
(r); 12,45 Forum (ma
gazin); 14,00 Ştiri; 1445 
Cotidiene ; 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,20 Complot tn 
familie (cs); 17,00 De
sene animate; 19,00 O.K., 
Preţul o corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 
21,00 Ştiri; 21,25 Circuli 
zvonul (show); 21,40 Ştii 
ultima glumă? (show); 
23,45 Ştiri ; 0,15 Show-ul 
lui M. Costanzo ; 2,30
Cotidiene (r); 2,45 Cir. 
culă zvonul (r); 3,30 Nu 
doar moda (r); 4,30 Fron
tierele spiritului. Emi
siune religioasă (r).

8,30 Bruncb — TV (ma
gazin TV); 1140 Chicago 
Hope (s/r); 1240 Klipp
Klapp 'Club; 12,30
Vecinii (s); 12,55 Soarele 
Californiei (s); 13,55 Fal- 
con Crest (s); 14,55 Cag- 
ney şi. Lacey (s.p.); 15,55 
Star Trek <s. SF SUA);
17.00 Legea străzii (s.a.);
18.00 Să riscăm! (cs); 18,30
Ştiri; 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Sectorul 
lui Wolf (s.p.); 140 Han
gar 18 (film SF, SUA, 
1980); 2,50 Legea stră. 
zii (s/r); 3,45 Star Trek 
(s/r); 5,50 Falcon Crest
(serii! — reluare).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 La zi in 
afaceri ; 8,00 Azi. Infor.
maţii; 10,30 Comerţ TV; 
11JM Roata banilor — 
piaţa europeană; 1540 
Roata banilor — piaţa 
americană; 18,30 Pulsul a. 
facerilor azi (reportaje);
19.00 Azi — informaţii cu
B. Gumbei; 20,00 Ştiri 
ITM; 20.30 Viaţa noastră, 
cu M. Jeffries ; 21,00
Entertainment X Press;
23.00 Ştiri ITN; 23,30 
Show-ul serii, cu Jay 
Leno; 0,30 Real Personal;
1.00 Buletin bursier; 1,20 
Oferta pieţei; L30 Şti. 
riic nopţii NBC; 2,00 
Viaţa noastră (emisiune 
ecologică); 2,30 Show-ul 
serii.

9,30 Eurofun, Magazin 
distractiv; 10,00 Baschet
•  CJE, feminin : Franţa
— Germania <d); 11,30
Lumea vitezei (magazin); 
12,90 Moto •  Magazin 
Grand Prix ; 12,30 Auto
• Magazin Formula 1 ;
13,00 Fotbal •  Meciuri 
din Preliminariile C. E. 
1996 (rezumate); 15,00
Tenis • Campionatele In
tern îţionale ale Franţei 
de ’a Boland Garros — 
semifinale feminine (d); 
1930 Moto •  C.M. de 
Superbikes ’95; 20,30
Buletin de ştir! 1; 22,00 
Atletism • Gala de Aur 
de la_ Roma (d); 23,00
Tenis •  Turneul de ia 
Roland Garros (rez).
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7,00 TVM •  Tele- 
mahnai; 8,30 La pri
ma oră ; 9,15 Serial 
(r) » Santa Barbara;
10.05 • Limbi străine;
11.05 Serial (r). Aur
şi noroi (2 ep.); 12,45 
Baschet feminin •  C.E. 
România — Spania; 
14,10 TVR Iaşi ; 15,05 
TVR Cluj-N.; 16,10 
Divertisment interna
ţional; 17,40 Milenium; 
18.25 Cartea junglei 
(d. a.); 18,50 Tragerea 
Loto; 19,00 Medicina 
pentru toţi; 19,30 Fata 
şi băieţii (serial — 
Franţa); 28,00 Actuali
tăţi; 20,45 Serial •  
Valea păpuşilor (ep. 
2); 22.30 Actualităţi |
22,45 Memorialul du
rerii; 6̂ 10 Serial •  
Familia PaBiser (ep. 
19)

7,00 La prima 
10^0 Magazinul 

tormanţelor (CFI); 
Desene animate; m *  
Noi frontiere; 12,40 
Neguriciii! de «test 
14.10 S ^ t o  social; 
15,09 Tenis # Turneul 
de la Roland Garros— 
prima semifinală fe
minina 16,30 Serial •  
Şl l egaţii plâng ; 17,00 
Ceaiul de ta ora 5; 
19,00 Emisiune în lim
ba germană; 20,00
Convieţuiri; 21,00 TVM
• Mesager; 22,00 Film
• Aripi de fluture
(Spania, 1991); 23,50
Tenis •  Turneul de la 
Roland Garros — a 
n.a semifinală femi
nină (înreg.).

D E V Ă S A

9.00 Reluarea emi
siunii de miercuri sea
ra; 18,00 Desene a- 
nimate; 18,30 Docu
mentar; 19,00 Primul 
pas: „Licee indus. 
triale44; 20,00 Film 
serial a Echipa de şo« 
— ep. 26; 20,50
o vorbă s ă - ţ i __
spun...; 2L00 Tetejur- 
nal (emisiunea din 7 
iunie); 21,30 Film se. 
rial •  Vegas — ep. 
68; 22,20 Mitică; 22,30 
Chestiunea zilei; 23,80 
Cutia muzicală; 040 
Vidcotext

DEVASAT PLUS

10.00 Reluarea emi
siunii din seara pre. 
cedentă; 1340 Video, 
text; 18,00 Worldnet 
Film documentar; 19,00 
Concertul de joi (mu
zică clasică); 20,00 
Actualităţi (preluare 
TVR); 2140 Obiectiv; 
21,10 Strada tinereţii 
(emisiune realizată hi 
colaborare cu Liceul 
„Decebat4 Deva); 2240 
Film artistic. „Alibi 
pentru un prieten" 
(Franţa); 24,00 Video, 
text
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Cum vă pare un re
portaj sub genericul so
bru ăl acestei rubrici, în 
care nu vom vehicula ci
fre, deşi banii înseamnă 
cifre, îair ei sunt, de fapt, 
substanţa documentară a 
ltii ? Să încercăm.

Cine n-a văzut de mult 
timp Hunedoara şi-i tre
ce acum hotarul la vo
lanul autoturismului va 
rămâne foarte plăcut im
presionat de calitatea ca
rosabilului . celor mai 
multe dintre străzile sa- 
,le.

Pentru Consiliul local 
de aici, reabilitarea re
ţelei stradale a oraşului 
constituie un capitol ma- 
jâr în programul de „gu
vernare" încă de la in
stalarea sa, în 1992. Nu 
o reabilitare în sensul 
cârpelilor de la început 
de sezon estival, ci în 
sensul modern şi dura
bil, corelat cu reabilita
rea, extinderea sau mo
dernizarea tronsoanelor 
de reţele electrice, tele
fonice, de termoficare, de 
apă şi canalizare sau de 
gaze, care le străbat ori 
le intersectează; Asta a 
însemnat la Hunedoara 
„program de reabilitare 
a tramei , stradale", deşi în 
fiecare an câte o sec
venţă a acestui program 
a purtat Un nume foarte 
comun: .repararea sau 
modernizarea străzii cu
tare, ori a cutărui bule
vard. Din programul a- 
nilor care au trecut, au 
făcut parte magistrala, 
Străzile Mihai Viteazu, 
Aurel Vlaicu, Republicii, 
Libertăţii, Revoluţiei,

• •  mmm * mmm, •  mmm. •  mmm m a

strada care duce Ia ci
mitirul de la Valea Sea
că - al oraşului şi multe 
altele,

A primit Hunedoara în 
acest scop bani mai mulţi 
din transferul de la bu
getul central ? Nicide
cum ; şi deşi am zis că 
nu vom folosi cifre în 
acest reportaj de două 
prevederi ale bugetului 
pe anul 1995, tot ne vom

Poate că, aparent, ceea 
ce urmează să afirmăm 
nu are - legătură cu ge
nericul rubricii, dar se 
va vedea că are. Rubri
ca a debutat Ia Hunedoa
ra şi tot acolo s-a relie
fat necesitatea existenţei, 
cel puţin la nivelul mu
nicipiilor şi oraşelor, a 
delegaţiei permanente ca 
organ decizional şi de 
execuţie. Se pare că ne-

oamenii, pentru ei

sprijini in argumentarea 
afirmaţiilor. Din- defalcă- 
rea veniţurilor realizate 
din impozitul pe salarii, 
cu titlul de investiţii, mu
nicipiului Hunedoara îi 
revin 7 miliarde de lei, 
în timp ce, municipiului 
Petroşani, ae pildă, îi 
revin 800 de^milioane. A- 
tât cu cifrele, ca Să ne 
putem ţine promisiunea.

Important în strategia 
de utilizare a bugetului 
devine ordinea de prio
rităţi stabilită. Dacă te 
apuci de toate, nu vei 
reuşi să termini în timp 
optim nimic, Ideea a- 
ceasta am mai subliniat-o 
în articolele noastre. Hu
nedoara vine să ne con
firme judecăţile.

voia aceasta — a cărei 
satisfacere impune modi
ficări în Legea adminis
traţiei publice locale (69/ 
1991) — au mai simţit-o 
şi alţii, căci Parlamentul 
şi-a îndreptat atenţia că
tre ea.

„Cum a reuşit Consiliul 
local Hunedoara să în
făptuiască un asemenea 
program de reabilitare a 
reţelei stradale ?“ — l-am 
întrebat pe dl Francisc 
Nagy, viceprimarul mu
nicipiului.

„Domnule — ne-a răs
puns — noi nu aşteptăm 
totul de la alţii. Dacă 
aţi văzut cum este îm- 
bordurat trotuarul care 
trece şi prin faţa consi
liului, aţi observat că 
tot a doua bordură este

colorată In cărămiziu. O 
asemenea culoare se dă 
cu oxid de fier, care cos
tă scump. Pe noi nu ne-a 
costat nici un leu, pen
tru că l-am luat pe gra
tis, de acolo de unde es- 
*te din abundenţă : de la 
âglomeratoare. Este un 
exemplu mărunt, dar el 
spune multe celor care 
vor să facă ceva în lo
calitatea pe care o păs
toresc. Să mai ştiţi că 
noi ne apucăm de lucru 
la 1 ianuarie, nu ne la
mentăm până în mai sau 
iunie, până vine bugetul. 
Atunci reglăm conturile, 
ne plătim eventualele da
torii pe care le-am fă
cut, cheltuind în avans, 
pentru că timpul nu aş
teaptă".

Hunedoara, de când dă 
frunza şi spână când ca
de, e o mare de verdea
ţă şi o grădină de tran
dafiri. „Plămânul verde" 
al oraşului are însă şi 
dezavantaje ; şi nu mici. 
Rădăcinile copacilor stră
pung asfaltul străzilor şi 
trotuarelor. Alţii au gă
sit soluţia tăind copacii 
şi betonând locurile vi
rane. Au scăpat şi de 
frunzele pe care trebuie 
să le măture zilnic, toam
na. Hunedorenii repară 
cu stoicism asfaltul, de 
câte ori este străpuns, şi 
mătură frunza. Ei ştiu 
ce înseamnă copacii şi 
florile pentru un oraş. Ei 
şi cei pe care i-au ales 
să-i conducă.

ION CIOCLEI
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BRAD. Repere pentru statutul de 

municipiu (I)

urbanistic 
general al

Obţinerea de către o- 
raşul Orăştie a statutului
de municipiu i-a încura
jat şi pe î»rădani în de
mersurile pentru a pri- 
nri acelaşi stătut. Care 
sunt reperele ee legiti
mează această aspiraţie a 
locuitorilor oraşului de pe 
Crişul Alb ?

Oraşul, cu cei 19 800 de 
locuitori ai săi, realizea
ză o producţie marfă in
dustrială de peste 19 
miliarde de lei, adică 
circa un milion pe locui
tor, şl o producţie agri
colă de peste 2 miliarde 
de lei. Volumul global al 
activităţilor economice a- 
te oraşului se amplifică 
cu al celor desfăşurate tn 
prestări de servicii de 
tot felul, în comerţ.

Gradul de ocupare a 
populaţiei este unul bun, 
din moment ce peste 
10 008 de persoane, adi
că mal mult de jumăta
te din populaţia oraşu
lui este salariată. Dacă 
nu cumva cifra cuprinde 
fi salariaţii de la S.M. 
Barza care navetează. 
Prognoza până in anul

2004, din punct de ve
dere demografic, este sta
ţionară. Stabilitatea de
mografică ar permite au
torităţilor locale o orga- . 
nizare socială la nivelul 
optimului, aceasta de
pinzând, bineînţeles, de 
resursele financiare ale 
oraşului. Le va potenţa 
superior în viitor auto
nomia locală şi statutul 
de municipiu ? Mai greu 
de prevăzut acum. Un 
buget de austeritate de 
aproape 2,5 miliarde de 
lei, la nivelul acestui an, 
chiar cu corecturile în 
plus, care vor veni în 
mod sigur după 1 iulie, 
nu permite, deocamdată, 
prognoze prea optimiste.

Aspiraţia la statutul de 
municipiu, sub raportul 
funcţionalităţilor şi al 
dotărilor, nu pleacă chiar 
de pe un teren sărac. Din 
totalul' populaţiei ocupa
te, peste o treime lucrea
ză în sectoarele comerţ 
şi prestări, transport, de
pozitare, comunicaţii, fi- 
nanciar-bancar şi de a- 
sigurări, administraţie pu
blică, apărare, asistenţă 
socială, învăţământ, să

nătate, cultură-artâ, tu
rism. . Nu este ■ o propor
ţie tocmai bună între 
populaţia ocupată in 
sectorul primar şi cea 
din sectorul terţiar. A- 
ceastă trăsătură însă nu 
este proprie doar oraşu
lui Brad, ci aparţine în
tregii societăţi româneşti, 
în care organizarea vie
ţii sociale, calitatea a- 
costeia, se ştie, nu ex
celează. ■.

Dotările de care dis
pune oraşul pentru satis
facerea diferitelor sale 
sectoare de viaţă socială 
prezintă încă multe si
nuozităţi. Se situează a- 
proape de optim în ce pri
veşte • activităţile de co
merţ, dar mult mai slab 
când este vorba de echi
parea tehnico-edilitară.

într-un articol viitor 
vom căuta să scoatem în 
relief obiectivele priori
tare pe care şi le pro
pune oraşul ce aspiră la 
statutul de municipiu, ca 
şi şansele de atingere in
tr-un viitor cât mai a- 
propiat a acestora,
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Marţi, 30 mai 1995, a a- 
vut loc la Uricani şedin
ţa comună a Comisiilor de 
urbanism şi amenajarea 
teritoriului, orăşenească şi 
judeţeană, pentru analiza 
şi avizarea din punct de 
Vedere tehnic a PLANU
LUI URBANISTIC GENE
RAL AL ORAŞULUI U- 
RICANI.

AU participat peste 30 
specialişti de ia nivelul o- 
raşului şi judeţului care, 
prin părerile exprimate a- 
supra modului cum să se 
finalizeze concepţia de 
organizare şl dezvoltare a 
oraşului şi a teritoriului 
administrativ, au contri
buit ia perfecţionarea Iui.

Documentaţia urmează a 
fi completată pe baza re
comandărilor făcute la a- 
vizare, după care va fi 
înaintată Ministerului Lu
crărilor Publice şi Ame
najării Teritoriului pentru 
avizarea şi de către aces
ta potrivit Legii nr. 50/ 
1991. în final urmează a 
fi aprobată prin hotărâ
rea Consiliului local al o- 
raşului Uricani.

Planul urbanistic general 
după ce va fi aprobat, va 
căpăta valoare juridică şi 
se va constitui in act de 
autoritate al administra
ţiei publice locale. (J.C.)
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B E R B E C
Mici probleme în căsnicia dv., datorate unor ne- 

Sglijenţe verbale. Dorinţa dv. de câştig vă conduce 
;[la pierderi mari; încercaţi să vă relaxaţi. Sâmbătă! 
■vă veţi îndrăgosti. Este prilejul să primiţi, duminică,,' 
!o sumă mare de bani. Relaţii tensionate. cu colegii1 
| de serviciu. Este bine să găsiţi o modalitate de a vă! 
i oonsuma energia fizică. Nu vă apucaţi de mai multe J 
î lucruri în acelaşi timp, pentru că nu aveţi puterea 
'.de concentrare necesară.- i

T A U R
Azi, zi norocoasă; s-ar putea să primiţi un ca-[ 

j, dou. Extindeţi sfera creativităţii. Sâmbătă, contaţi ■ 
! | pe buna funcţionare a unei „pile" care vă va pro- f 
[>mova pe scara ierarhică. Luni — schimb de opinii y 
• | care va face lumină într-o problemă. Atenţie, co-!

legii de birou vă pândesc greşelile. Slujba vă va J 
J  absorbi total, dar satisfacţiile ulterioare vor merita1 
.[efortul.

G E M E N I
Nu neglijaţi serviciul pentru a cuceri pe cine- 

! va. Stare psihică proastă, nu reuşiţi să întreprindeţi 
■nimic. Copiii vă dau încredere in viitor. Duminică 

> revin in actualitate relaţiile cu partenerul dv, de
■ J viaţă. Ajungeţi la un aranjament ce ar avantaja pe 
î| toată lumea. Este posibil -ca partenerul de viaţă să 
jlaibă probleme de sănătate. Pregătiţi-vă să-î fiţi a- 
£lături.

|  R A C  ’
Veţi achiziţiona un obiect de cult. O prezenţă 

! feminină va anima interiorul dv.; aură de mister. 
[Acte nefinalizate vă vor capta atenţia. Un schimb 
. de cuvinte s-ar putea să .vă ridice tensiunea.

L E U
Drumuri scurte, telefoane. Semnaţi contracte, 

■programaţi întâlniri. Duminică,— zi de odihnă pen- 
i tru ca s'ă începeţi săptămâna cu idei inovatoare. Veţi 
[fi convingător şi protector. Marţi «— vă simţiţi ;sa- 
‘ botat şi obstrucţionat; veţi observa şi de cine. Atac! 
.verbal al unei persoane rău voitoare.

F E C I  O AR A
Nu forţaţi norocul Discuţii aprinse cu partene- 

y  rul de viaţă în legătură cu situaţia dv. financiară. 
.[Capacitatea de a vă comunica ideile şi sentimentele 

este maximă. Vi se propune o afacere rentabilă. Ar 
fi bine să daţi curs intuiţiei dv. Miercuri — discu
ţii în familie, irascibilitate. Prudenţă şi autocontrol [ 
în mânuirea aparatelor eleetrocasnice !

B A L A N Ţ A
Vă preocupă cosmetica, moda. Banii vin din mai 

multe părţi. Contactaţi o persoană cu care veţi co
labora în viitor. Duminică vâ veţi delecta cu o car
te ori în faţa mieuiui ecran. Luni — colegii vor roi 
în jurul dv. Spaţiul casftic va fi scena unor eveni- •[ 
mente plăcute, a unei vizite binevenite. ţt

S C O R P I O N
îndemânare în tot felul de probleme gospodă- _ 

reşti. Nu încercaţi o ieşire din scenă pe uşa. din dos, j 
‘căci ar fi greu să vă reabilitaţi. Partenerul de viaţă > 
vă va face o surpriză plăcută. Şanse de a realiza! 
un câştig spectaculos. Riscaţi să rămâneţi singur, j 
dacă vă veţi critica prietenii şi asociaţii. Veţi chel
tui pentru casă, veţi da bani unui prieten.

S A G E T A T OR
O aniversare vă va remonta fizic şi psihic. Re- i 

jzervaţi-vâ câteva, ore corespondenţei cu prietenii.[
. Vă recăpătaţi buna dispoziţie. Simţiţi nevoia să , vă 1 
Iconfesaţi, vă cuprinde sentimentul singurătăţii. Luni’ 

radiaţi bună dispoziţie. Veţi primi bani; hu uitaţi \
■ să vă faceţi singur un mic cadou,

C A P R I C O R N
îndemânare în. casă, bună dispoziţie, la slujbă.;

! Relaţiile cu prietenii se pot îmbunătăţi. Vă aşteaptă j 
[ o surpriză de proporţii. Duminică, invitaţie la o pe-1 
1 trecere. Fiţi mai detaşat, mai zâmbitor, evitaţi ne- 
[înţelegerile cu cei din jur. Atenţie la vehicularea;
| banilor şi evitaţi călătoriile.

V Ă R S Ă T O R
Prieteni aflaţi departe vă vor vizita. Probleme! 

[de sănătate, dar cu puţină odihnă le depăşiţi. Preo- 
} cupări artistice şi de divertisment. Duminică vă«” 
j preocupă chestiuni oculte. Luni doriţi să faceţi cum- f 
, părători. Preocupaţi-vâ de afacerile partenerului de; 
[viaţă care riscă să piardă nişte bani. Miercuri - 
• evitaţi călătoriile.

P E Ş T I
Intraţi într-un laborator de înfrumuseţare. Veţi 

fi contactat de o persoană cu „greutate", deşi n-aţi 
sperat aşa ceva. La petrecerea de sâmbătă, e bine 

j.sS mâncaţi ponderat, chiar dacă totul va fi din a»-! 
«Jbundenţă. Veţi pleca într-o deplasare. Nu răspundeţi1 
5 atacurilor intenţionate ! 1
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îngrijorare nu fără temei
Pe măsură ce se apro

pie vremea strângerii şi 
valorificării producţiei de 
cereale păioase, creşte tot 
mai mult îngrijorarea pro
ducătorilor agricoli, mai 
ales a celor cu cantităţi 
ce depăşesc propriile ; ne
voi de consum.' Motivele 
sunt generate, pe de o 
parte, de starea incertă în 
care se găsesc mijloacele 
de recoltare, în special 
combinele, acestea nefiind 
pregătite corespunzător, . 
din cauza lipsei banilor 
necesari procurării piese
lor de schimb şi execută
rii reparaţiilor, iar pe de 
alta, imposibilităţii de a 
putea vinde surplusul de 
recoltă. Pe lângă Romce- 
real, care preia producţia 
contractată, există şi alţi 
potenţiali beneficiari, dar 
semnul mare de întrebare 
îl reprezintă lipsa posibi
lităţilor acestora de plată. 
O asemenea stare de lu
cruri,, -care vădeşte dispre
ţul factorilor de decizie 
faţă de soarta agricultu
rii, a producătorilor agri
coli şi consumatorilor în 
general, s-a întâlnit şi în 
anul .trecut, fără să se tra
gă însă concluziile de ri
goare. Acest joc periculos 
cu hrana populaţiei este 
resimţit de la însămânţăr; 
şi până la recoltat, totdeau
na producătorii agricoli 
fiind ţinuţi la colţ şi sub 
presiune cu asigurarea fon
durilor băneşti, în marea 
noastră sărăcie găsindu- 
se modalităţi doar în al 
12-lea ceas pentru salvarea 
agriculturii. Cu toate aces
tea, ceea ce nu fac oame
nii cu voinţa şi puterea 
lor, mai compensează na
tura, condiţiile" din acest 
an fiind favorabile cerea
lelor păioase.

Fiind vorba de recoltat 
şi de valorificarea produc
ţiei, deci de preţuirea mun
cii agricultorilor, să vedem 
cum • stau lucrurile şi cu

ce se alege producătorul 
agricol. Dacă în alte sec
toare există tendinţa _ ca 
preţurile- să se stabilească 
cu forţa, prin greve şi pre
siuni sindicale, costul la o 
serie de produse agroali- 
mentare, în numele pro
tecţiei sociale, este fixat de 
către Guvern. Cu ce se ă- 
lege în această situaţie pro
ducătorul agricol ? După- 
calculele specialiştilor, 
luând în considerare cos
turile reale, rezultă că pen
tru acoperirea cheltuieli
lor făcute la un ha culti
vat cu grâu sunt necesare 
cel puţin , 2 800 kg -boabe 
la ha. De abia de aici în 
sus se poate vorbi de ceva 
câştig. Dacă se întâmplă 
însă ca pământul să nu 
fie proprietatea producă
torului, şi acesta mai tre
buie să dea cele 600 kg 
arendatorului sau locato
rului, este lesne de înţeles 
că numai contravaloarea 
cantităţii ce depăşeşte 3 400 
kg boabe la ha constituie 
câştigul său real. Cum în ' 
condiţiile judeţului nostru 
producţia medie nu ajunge 
decât cu mici excepţii la 
3 500—4 000 kg la ha, se 
înţelege uşor ce câştig se 
obţine la această cultură.

Că raportul între mun
că, venituri şi preţuri este 
cu totul anapoda, ne dăm 
uşor seama apelând la 
comparaţii simple, aflate 
la îndemâna oricui. Este 
oare normal ca un kg de 
grâu (să nu mai vorbim de 
porumb sau. de orz, care 
nu se ştie ce preţuri vor 
avea — n.n.) să fie mult 
mai ieftin decât 250 geame 
de suc sau decât trei ţi
gări ? Sau, ce să mai zi
cem, dacă acum un ţăran 
ar trebui să vândă nu mai 
puţin de 50 kg grâu, pen
tru a cumpăra un kg de 
struguri aduşi de cine ştie 
unde.

Specialiştii în materie 
apreciază că prea puţin se 
face. pentru protecţia pro

ducţiei agricola autohtone. 
Nu putem decât să le dăm 
dreptate, gândindu-ne că 
dacă un străin îşi • vinde 
acum strugurii, pe piaţa 
românească (la o producţie 
de numai 6 000 kg/haj, el . 
obţine un venit de peste 
70 de milioane lei/ha. Oa
re la ce cultură şi când va 
ajunge un producător ro
mân să. realizeze un ase- 
- menea venit ?

Desigur, vrem să ajun
gem cât mai repede în U- 
niunea Europeană şi să 
concurăm (posibilităţi e- 
xistând) cu agricultura şi 
economia occidentală, apre- 
ciindu-se că această intra
re ne costă circa 10 mi
liarde de dolari. Agricul
tura ar fi o şansă să atin
gem mai uşor standardele 
europene, însă cu optica 
de până acum şi în lipsa 
unor strategii clare, cu 
greu se poate spune că 
vom intra prea curând sau 
că vom putea avea cine 
ştie ce câştiguri din asta, 
cel puţin în ceea ce pri
veşte condiţia agriculto
rului român.

Unde să-şi mai ceară dreptul?
Femeie infirmă şi în 

vârstă înaintată, dna I- 
leana Mârza îşi caută, 
prin cine o mai poate a- 
juta, dreptul de proprie
tate asupra unei suprafe
ţe de peste 1200 mp te
ren situat în intravilanul 
din comuna Gerteju de 
Sus, asupra căruia planea
ză o mare confuzie şi, în 
vidul legislativ actuai, es
te greu să i se dea o so
luţie mulţumitoare. De
mersuri a făcut pani la 
cele mai înalte foruri, in
clusiv la Parlamentul Ro
mâniei.

Punând cap la cap răs
punsurile primite, precum 
şi una din prevederile Le
gii 18/1991, rezultă că si
tuaţia respectivă rămâne 
incertă, existând unele 
contradicţii care sunt in
terpretate în moduri dife
rite.

Dar să redăm câteva din 
argumente. De la Parla
ment, sub semnătura pre
şedintelui Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, in
dustrie alimentară şi ser
vicii specifice, dl Dan Cris
tian Popovici, în adresa 
nr. 76/9. 02. 95 se spune

între altele că: „Memo
riul cu anexele înregistra
te sunt trimise Prefecturii 
spre analiză şi competen
tă rezolvare, cu rugămin
tea de a transmite copia 
răspunsului dat petefitei".

De asemenea, în răspun
sul dat de Prefectură se 
arată, în sinteză, că : „Du
pă verificarea . efectuată 
împreună cu comisia lo
cală a comunei Gerteju de 
Sus, s-a constatat că te
renul solicitat a fost ex- 

. propriat, iar locuitorii co
munei au fost despăgubiţi, 
terenul în cauză fiind fo
losit ca depozit de către 
exploatarea minieră, o al
tă parte fiind concesionat 
de Consiliul local. Legea 
nr. 18/1991 face referire la 
terenurile expropriate mai 
ales în cazul în care aţi 
fost despăgubită".

Merită să fie cunoscut 
şi răspunsul Consiliului lo
cal, dat cu adresa nr, 451/ 
11. 05. 93, unde se speci
fică : „Terenul situat în 
intravilanul satului Gerte
ju de Sus, înscris în G.F. 
nr. 78, în suprafaţă de 
1216 mp, a fost expropriat 
în anul 1986, conform Le-

Prea multe probleme
Din scrisorile primite 

de la dl Gh. Duma (pri
zonier de război în fos
ta URSS, după cum ne 
spune), cât şi de la alţi 
petenţi din comuna Criş- 
cior — rămasă prea mul
tă vreme fără primar — 
nc-au venit multe sem
nale (unele din ele gă- 
sindu-şi Ioc în coloanele 
ziarului nostru), care se 
referă, în mod deosebit, 
la aplicarea Legii 18/ 
1991, la modul de lichi
dare a patrimoniului fos
tei cooperative agricole 
din Zdrapţl, precum şi la

pensionarea celor ce au 
lucrat în C.A.P. Pfc lân
gă acestea, mai sunt a- 
duse în discuţie şi alte 
aspecte, legate de gospo
dărirea localităţii, inclu
siv de starea necorespun
zătoare a drumurilor şi 
a unor poduri.

Desigur, în lipsa unui 
om de nădejde în frun
tea primăriei, care să 
soluţioneze operativ şi 
competent problemele 1- 
vite şi doleanţele oame
nilor, s-au acumulat prea 
multe, nemulţumiri ce îşi 
aşteaptă răspuns. Gum

referirile din scrisorii 
sunt fără date concrete, ( 
deci la modul general, 
este greu ca acestea să-şi 1 
găsească răspunsul aştep- 1 
tat. întrucât mai toate) 
aspectele la care se fa- , 
ce referire îşi âu rădăci
nile în plan local,' fireşte ! 
că tot aici trebuie cău- | 
tată şi rezolvarea lor. E- , 
vident, nimeni nu are u- 
ră pe dl Duma şi de a- l 
ceea aşteptăm „materia- | 
Iul foarte documentat" — , 
cum ne scrie, pentru a 
şti pe ce bază se poate I 
purta dialogul şi lua , 
„taurul de coarne".

gii nr. 59/1974, astfel eâ 
terenul în prezent este pro
prietate de stat. Soluţiona
rea cererii dy în acest cai 
se va putea face în mo
mentul apariţiei legii pri
vind terenurile expropria
te (lege în curs de apa
riţie)". ‘ j.

Revenind acum la pre
vederile Legii 18/1991, la 
unul din paragrafele art. 
35 se precizează: „Tere
nurile fără construcţii ne
afectate de detalii de sis
tematizare, din intravila
nul localităţilor, aflate în, 
administrarea primării-, 
lor, considerate proprieta
te de stat (cum este şi ca
zul expus — n.n.) prin 
aplicarea Decretului nr. 
712/1966, se restituie foşti, 
lor proprietari sau moşte
nitorilor acestora, după 
caz, la cerere".

întrucât situaţia tere
nului în cauză apare încă 
neclară, petenta se vede 
cu posibilităţile aproape e- 
puizate, în priyinţa schim
burilor de adrese şi răs
punsuri, în căutarea drep
tului şi adevărului. Mai 
speră totuşi că pe plan lo
cal se vor găsi modalităţi 
de soluţionare convenabilă 
a problemei respective.

Pe o temă asemănătoare 
ni s-a adresat şi dl Petru 
Gherghel, din satul Baru 
Mare nr. 168. întrucât nu 
s-a ajuns la înţelegere pe 
plan local, soluţionarea di
vergenţei. cu parohia orto
doxă se-află pe rol in jus
tiţie. Desigur că instanţa 
va stabili dacă dl P.G. a- 
re sau nu drept la moşte
nirea pe care o revendică.

De .asemenea, tot o ne
mulţumire în legătură cu 
pământul are şi dna E- 
leonora Bot ici, din comu
na Băiţa, nr. 52. După cum 
ne-a spus şi ne-a scris, dia. 
şi are documente legale şi 
sentinţă judecătorească In 
acest sens, comisia locală 
nq ia în considerare hotă
rârea justiţiei, din fericire 
astfel de situaţii fiind tot 
mai puţine. ■
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Discuţie cu dl ing. ROMAN FARCA, 
directorul Oficiului Judeţean de Reproducţie 

şi Selecţie a Animalelor Hunedoara-Deva

Căderea vizibilă a zootehniei româneşti care s-ă în
registrat după 1989 necesită acum eforturi deosebite 
pentru refacere, atât sub raportul numeric al efective
lor de animale, la toate speciile, cât mai ales sub cel 
calitativ. în acest context, un rol esenţial şi un aport de
cisiv; la nivel local şi naţional, îl au salariaţii din ca
drul reţelei oficiilor de reproducţie şi selecţie a anima
lelor.

Pornind de la un asemenea considerent, am avut o 
discuţie cu dl ing. Roman Fărca, directorul O.J.R.S.A. 
Hunedoara-Deva. Iată, succint, câteva din problemele 
desprinse, puse cu putere în evidenţă cu prilejul recen
tei întâlniri organizate pentru instruirea şi testarea ope- 
ratorilor-însămânţători din judeţul nostru. Gu acest pri
lej s-a insistat pe teme actuale referitoare Ia metodele 
moderne de ameliorare folosite în zootehnie, tehnologia 
testării reproducătorilor după descendenţi, tehnica în- 
sămânţărilor artificiale, anatomia şi patologia aparatului 
genital femei ş.a. Important de relevat este că la întâl
nirea respectivă au participat şi - specialişti de renume 
de la Semtest Timişoara şi Centrul Naţional de repro
ducţie şi selecţie a animalelor. Pe lângă aspectele teo
retice abordate, s-a pus accentul pe probele practice şi 
pe testele de laborator, contribuţie în acest sens la reu
şită având şi una din fermele S.C. Agrocom din Haţeg, 
în ceea ce-i priveşte pe operatorii-însămânţători, aceş
tia au demonstrat temeinice cunoştinţe şi o pregătire 
teoretică şi practică ce le permit să-şi exercite cu com
petenţă profesia, fiind autorizaţi în acest sens, aportul 
lor la ameliorarea raselor şi la creşterea potenţialului 
productiv al animalelor, pe baza progresului genetic, 
fiind de. necontestat.

Abordând şi alte aspecte ale activităţii specifice, dl
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Farca a subliniat faptul că se urmăreşte permanent ex
tinderea reţelei de însămânţări artificiale, astfel încât 
să răspundă solicitărilor crescătorilor de animale care 
sunt interesaţi să beneficieze de prevederile Legii 83J 
1993, prin primele ce se acordă pentru produşii obţinuţi, 
cât şi de obţinerea unor producţii performante de la e- 
fectivele din fiecare gospodărie.

Dacă posibilităţile de extindere a insămânţărilor ar
tificiale sunt oarecum limitate, existând norme clare de 
funcţionare a punctelor, în localităţile şi zonele necu
prinse în reţea se apelează la montele naturale cu re
producători autorizaţi, deşi sunt încă şi foarte multe si
tuaţii unde nu se îndeplineşte o asemenea condiţie şi, 
în consecinţă, crescătorii de animale nu beneficiază de 
stimulentele" legală.

O dovadă a scăderii interesului primăriilor faţă de 
soarta zootehniei este şi faptul că numărul reproducăto
rilor atestaţi a fost redus, la specia bovine, de la 400 la 
30, ceea ce denotă că în zonele unde s-au desfiinţat sta
ţiunile de montă nu se poate aştepta nici un fel de pro
gres în domeniul zootehniei. Soluţii şi posibilităţi de a 
ieşi din impas există, legea venind cu unele înlesniri 
pentru cei ce cumpără reproducători de valoare, însă 
autorităţile locale se mulţumesc cu ce-o da Domnul, 
nu-şi iau alte răspunderi şi griji pe cap, lăsându-i pe 
crescătorii de animale să se descurce fiecare cum poate,

să crească rase de animale care nu le asigură, în unele 
cazuri, nici acoperirea nevoilor proprii de consum.

Căutând noi strategii şi orientări de dezvoltare a - 
zootehniei, în ciuda greutăţilor pe care le întâmpină, 
lucrătorii din reţeaua O.J.R.S.A. au extins (şi continuă 
această acţiune) însămânţările artificiale la speciile tfe 
ovine şi porcine, . urmărind, în cazul primei specii amin
tite, creşterea producţiei de lapte-carne, iar la porcine 
obţinerea unor randamente mai bune cu consumuri eco
nomice de furaje.

O altă latură importantă a activităţii o reprezintă 
controlul oficial al producţiei de lapte la specia “bovine, 
din sectorul privat al agriculturii judeţului nostru fiind 
cuprinse în această acţiune 2 800 vaci. După lucrările 
de control, la sfârşitul anului trecut s-au nominalizat 38 
vaci mame de tauri şi candidate mame de tauri pentru 
care s-au întocmit programe de împerechere nominali

zate cu material seminal congelat, provenit de la . cei 
mai valoroşi tauri din ţară şi din ştrăinătate. De ase- 
imenea, am mai notat că în anul trecut s-au livrat la 
Semtest Timişoara trei produşi proveniţi de la vacile 

- mame de tauri. Aceştia vor fi supuşi testului după per
formanţe proprii şi testului după descendenţi pentru 
producţia de carne şi lapte, după rezultate ei urmând 
să fie folosiţi în reţeaua de însămânţări artificiale.

Strâns legată de îmbunătăţirea performanţelor este 
problema reorganizării structurii şi a producţiei de fu
raje, astfel încât animalele să fie aduse, cum se întâm
plă în ţările occidentale, în stare fiziologică de perfor
manţă, astfel încât din consumul de nutreţuri valoroase 
să fie obţinute producţii superioare, care să justifice in
vestiţiile şi cheltuielile făcute în sectorul zootehnie de 
către fiecare crescător de animale.

■  Joi, 8 iunie 1995?
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Tinerii paraşutişti de 
la Aeroclubul „Dacia" 
Deva înaintea unui e- 
xerciţiu de antrena
ment.

Foto PAVEL LAZA
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„Copilărie— 
tărâm de

v is
i i

Este' titlul unei reu
şite manifestări desfă
şurate recent la Gră 
diniţa CSH nr. 1, or
ganizată de către Bi
blioteca Municipală Hu
nedoara, cu ocazia zilei 
de 1 Iunie, acţiune la 
care au participat, ală
turi de copiii de Ia gră
diniţă, şi elevi de la 
şcolile generale 4, 5 
> şi 9.

„Copilărie tărâm de 
vis“ s-a vrut a~fi, din
colo de concursul de 
recitare-interpretare din 
opere literare a unor 
pasaje în care este e- 
vocată copilăria, şi un
moment de bucurie, de 
surprize, graţie sponso
rilor din Hunedoara 
SC Pan Tasidra SRL, 
SC Sirius SRL şi SC 
Patibac ŞRL, care au 
oferit celor prezenţi 
dulciuri.

Concursul de desene, 
nspirate din literatura 
lentru copii, a întregit 
abloul manifestărilor 
desfăşurate la grădiniţa 
îunedoreanâ, dând cu- 
oare şi emoţie celor 
prezenţi..

Iniţiatorul şi sufletul 
ceste! manifestări a fost 

Aia Ana Viorica Se- 
gatto. (C.P.)
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Music box Simple Minds (VI)
Tot atunci, locul lui Gi- 

blin a fost luat de ba
sistul Malcolm Foster. In 
septembrie ’90, casa Vir
gin Vision scoate caseta 
video Simple Minds: Ve- 
rona (88 minute), cu înre
gistrarea concertului din 
septembrie ’89, la Verona 
Amphitheatre. Această vi- 
deocasetă este un eveni
ment muzical menit să ce
lebreze grupul in oraşul 
ilustrului Fellini. Verona 
a fost ales pentru show 
datorită clădirilor vechi, 
care dau grupului senzaţia 
că acest concert ar avea 
loc la Glasgow. Realiza
rea artistică este desăvâr
şită, imaginea trecând de 
la culoare stridentă, la 
alb-negru, camerele video 
fiind în continuă mişcare, 
de la publicul adus în 
stare de euforie, la prota
gonistul concertului, Jim 
Kerr. -v
- Preludiul casetei ne pre
zintă pe membrii grupului 
hoinărind prin pitorescul 
oraş, ca nişte turişti aflaţi 
îptr-o vacanţă costisitoa

re, totul fiind realizat ca 
pentru un album de vacan
ţă. Nu fără importanţă au 
fost alese şi cele 1—2 mi
nute cu un preot .pierdut 
în contemplaţie; acompa
niamentul muzical al aces
tor imagini fiind realizat 
de acordeon, fluier şi a- 
custic folk hoe down. Mu
zical, cele 14 piese au fost 
selecţionate în aşa fel în
cât să impună o imagine 
bombastică a grupului 
Simple Minds, deşi Sourid- 
ul lor este inconfundabil, 
el putând fi rapid memo
rat şi recunoscut de ascul
tători. Videocaseta nu se 
poate compara cu „101“ a 
grupului „Depeche Mode“ 
(realizată de D.A. Penne- 
baker). Cu toate acestea, 
Verona rămâne .oraşul 
ideal de afirmare a unui 
grup în liga rock-ului mon
dial. €u prietenul său 
.Charlie Burchill (31 ani), 
Kerr a plecat |n noiem
brie '90 la Amsterdam, 
pentru a se relaxa şi a 
compune noi piese pentru 
un album. Intr-un-inter

viu Jim afirma: „De data 
aceasta vrem ca textele să 
nu mai fie politice, ci să 
se ocupe de probleme per
sonale. Fanii yor fi mul
ţumiţi cu siguranţă de a- 
cest nou album11.

în paralel cu activitatea 
muzicală, Jim, Charlie, 
Gaynor şi Foster au for
mat, împreună cu priete
nii lor de la grupul Silen- 
cers, o echipă de minifot- 
bal. Această echipă a ocu
pat locul doi în Liga ne- 
profesionistă Pop Star, 
pierzând în februarie ’91. 
finala cu 3—2, în faţa e- 
chipei lui Depeche Mode.

Apoi' Jim s-a reîntors la 
Glasgow, pentru a finaliza 
înregistrările noului album 
şi pentru a se ocupa de 
administraţia clubului de 
fotbal Celtic Glasgow. La 
25 III ’91, Simple Minds 
revine în clasamentul bri
tanic pe locul şase, cu 
single-ul „Let Ţhere Be 
Love“, care anunţa apari
ţia- iminentă a aşteptatuluj 
album. (Va urma).

HOREA SEBEŞAN
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TURISM — DIVERTISMENT

B.T.T. IIunedoara-Deva vă propune pen- 
5 tru concediul dv. de odihnă sau vacanţă clipe! 
Sde neuitat prin excursiile pe care le organi

zează cu autocarul în Grecia, Austria, Polonia, 
Ungaria şi Turcia. .

De asemenea, pentru tineri şi elevi, oferă 
bilete în staţiunile de pe litoralul Mării Ne
gre — Eforie Nord, Costineşti, Mamaia, Eforie- 
Sud, Neptun, Saturn şi Techirghiol.

Pentru elevi şi studenţi, în perioada vacan
ţei de vară, organizează numeroase tabere şco
lare în staţiuni reprezentative din turismul ro- 

Jmânesc. (C.P.)
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M E N T
Desfăşurat în perioa

da 27—28 mai a.c., la 
Baia Mare, Concursul 
Naţional de Muzică U- 
şoară dotat cu trofeu] 
Ursuleţul de Aur“ a 

adus pentru IULIA 
COTÂRLEA,- din Orăş-

I U N E
tie, o frumoasă menţiu
ne, cu melodia în pri
mă audiţie, „Călători 
în trenul vieţii1* — mu
zica Eugen Bertea, pe 
versuri de Cori na Bră- 
neanu. (C.P.)

MUGURI DE LUMINA 
Muguri de lumină 
îmbobocesc în mine, 
din neguri îşi trag seva. Parfumul 
petalei căzute se rupe. Doar teama 
uitării tulbură clipa.
Febrile pustiuri se-ncheagă, 
tăceri risipite plutesc, depărtările înghit. 
Lumina părăseşte mugurii: 
toate umbrele au murit.

VALERIA DOINA

Un zâmbet în mijlocul naturii.
Foto PAVEL LAZA

REP.: La început,
te-aş ruga să faci o scur
tă prezentare a persoa
nei fale.

M.S. : Mă numesc Mark 
Jonathan Summer, sunt 
în vârstă de 25 de ani şi 
provin din localitatea 
Gloucester, Anglia. Am 
absolvit un Colegiu de 
Economie Aplicată, la 
Londra.

REP. : Spune-ne acum, 
Mark, care a fost cursul 
întâmplărilor care te-au 
adus Ia Deva, în Româ
nia ?

M.S, : A fost un curs 
puţin cam alambicat. Eu 
sunt un militant pentru 
ocrotirea mediului încon
jurător. In anul 1992, în 
Anglia, am fost unul din 
coordonatorii unui pro
gram ecologic, sponsori
zat de la Bruxelles, pro
gram’ materializat într-un 
campus al tinerilor pe 
probleme de protecţie a 
mediului. Astfel de cam
pusuri se organizează pe
riodic pe teritoriul a 11 
ţări europene. La cam
pusul din 1992 au solici
tai să participe peste trei 
sute de tineri, din toată 
Europa, fiind selecţionaţi 
doar 12 dintre aceştia.

REP. : Ce probleme.

referitoare ,1a mediu, şi-au 
încercat soluţionarea în 
cursul campusului din 
Anglia ?

M.S. : In principal, pro
blema păstrării vieţii sa
telor englezeşti. In An
glia există tendinţa ne
gativă de a se transforma 
satele în simple dormi
toare. Super-magazinele 
gigant, cu ofertă comple

M.S.: Printre tinerii ce 
au solicitat venirea în 
Anglia, în 1992, au fost 
mulţi din Polonia, Unga
ria dar şi de la Faculta
tea Ecologică din Deva, 
România. La momentul 
respectiv nu ştiam prea 
multe despre România. _ 
Am scris mai multor stu-' 
denţi dirr Polonia, "Unga
ria şi România în vede

gusta din realităţile ne
cunoscute mie din aceste 
ţări. în Polonia şi Unga
ria n-am găsit nimic po
trivit, aşa că arh luat dru
mul României.

REP. : Care au fost 
primele impresii la sosi
rea pentru prima dată în 
această ţară ?

M.S. : Nu din cale a- 
fară de agreabile, sincer

REP. : Ţi-a trebuit
mult să te obişnuieşti cu 
„peisajul" ?

M.S. : Nu foarte mult, 
mai ales că atenţia mi-a 
fost captată de oamenii 
ce trăiesc aici, în Româ
nia.

REP. : Ce vrei să spui?
M.S. : Sunt nişte oa

meni- foarte simpatici şi 
altruişti. Cel puţin cei

U N  E N G L E Z  L A  D E V A
tă de produse şi aflate 
doar la câţiva kilometri 
depărtare, fac ca mărfu
rile mai scumpe din ma
gazinele rurale să nu se 
mai vândă ducând la în
chiderea treptată a aces
tor spaţii comerciale. De 
asemenea, izolarea comer
cială va duce în cele din 
urmă şl Ia izolarea fi
zică a acestor localităţi 
neorăşeneşti, prin sistarea 
de curse auto sau fero
viare de legătură. Este 
deci în pericol însăşi e- 
senţa satului englez con
temporan.

REP.: Să revenim la 
sosirea în România,

rea sondării unor opor
tunităţi de job (serviciu) 
pentru mine.

REP. : De ce asta, în 
Anglia n-ai reuşit să gă
seşti un job potrivit ?

M.S.: La momentul
respectiv era foarte greu 
să-ţi găseşti o muncă, tâ
năr fiind. în special una 
potrivită cu pregătirea pe 
care o am. Aşa că am 
hotărât să tatonez puţin, 
din acest punc t  de 
vedere, o parte din ţările 
estului Europei. în plus, 
mă şi atrăgea ipostaza 
atâta timp cât eram tâ
năr şi „nelegat1* de înda
toriri de familist, de a

vorbind. Ţin minte când 
trenul se apropia de gara 
Arad, că am fost puţin 
înnegurat de imaginile de
zolante, pentru ochiu] 
meu, având în prim-plan 
repetabilitatea monotonă 
şi oarecum apăsătoare a 
ternelor blocuri de locuit 
printre care ţevi, venind 
dinspre nicăieri şi dispă
rând înspre peste tot, şer
puiau nestingherite. Par
că aş fi intrat într-o ma
re uzină, dotată cu dor
mitoare în propria incin
tă, imaginea fiind dife
rită faţă de ce eram eu 
obişnuit să înţeleg prin 
cvartale de locuit.

cu care am avut eu de 
a face. Sunt deschişi şi 
m-am simţit excelent în 
mijlocul lor. Am reuşit 
să găsesc un post la ca
tedra de engleză din ca
drul Facultăţii Ecologi
ce din Deva.

REP. : Cum ţi se par 
tinerii deveni compara
tiv eu cei englezi, să zi
cem ?

M.S. : Sunt la fel cu 
tinerii occidentali. Dar, 
comparativ cu aceştia din 
urmă, au mult mai pu
ţine posibilităţi de petre
cere a timpului liber, de 
a-şi descătuşa energiile 
şi imaginaţia.

REP. : Ce şanse i-aj a- 
corda unui tânăr român 
care ar vrea să încerce - 
experienţa ta, dar, fireş
te, în sens invers, dinspre 
România spre Anglia ?

M.S. : Ţinând cont de 
situaţia generală de aici, 
şansele lui ar fi foarte 
mici dacă nu cumva ar 
fi nule. Şi asta nu din 
cauză că nu ar fi capa
bil să se descurce dinco
lo, dar este ţintuit locu
lui de barierele pecunia
re, care i-ar tăia orice a- 
vânt.

REP. : Cât timp mai 
vrei să rămâi in Româ
nia ?

M.S. : E o întrebare la 
care îmi este mai tgreu 
să răspund. Oricum, vreau 
şi sper să rămân cât mai 
mult, aceste tendinţe ale 
mele fiind generate de 
mai multe cauze.

REP. : Putem afla şi 
noi câteva ? -

M.S. : E puţin prema
tur să discut acum de
spre ele. Ele se împle
tesc la graniţa dintre zona 
publică şi cea privată a 
vieţii mele. . .

REP. : Thank, ycu,
Mark!

ADRIAN SALÂGEAN
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Oficiul Judeţean de 
Protecţia Consumatorilor 
a verificat, recent, câte
va unităţi de cazare şi 
alimentaţie publică din 

-Staţiunea Geoagitt-Băi şi 
din Orăştie, Hunedoara şl 
Cinciş, urmărind modul 
în "care s-au pregătit pen
tru sezonul estival. Au 
participat la aceste ac
ţiuni si reprezentanţi ai 
IJPŞM’p şi IJPSV Deva 

- LEGALITATEA - 
FUNCŢIONARII ' 

Verificându-se autori 
zaţiile de funcţionare a- 
le unităţilor, s-a consta
tat că există unele care 
nu au niCi un fel de au
torizaţie de funcţionare 
(de exemplu Complexul 
Cinciş al SC „Siderurgi
că" SA şi SCAT Rusca 
SA), ca şi unităţi care 
nu au putut prezenta a- 
ceste documentă, deoarece 
se aflau spre avizare la 
organele abilitate, La 
toate unităţile controla
te era afişată denumirea 
unităţii^ dar lipsea nu
mărul de Înregistrare la 
Registrul Comerţului la 
SC „Siderurgica" SA — 
Complex Cinciş şi SCAT

cu tencuiala căzută,' diri 
cauza infiltraţiilor, iar 
magaziile prezentau Un 
grad avansat de degra
dare a pereţilor, produse
le ‘depozitate rsefitnd de
falcate pe sortimente. So
cietatea a fost sancţiona
tă contravenţional, ! lU- 
ându-se măsura de opri
re temporâră a activită
ţii în_ blocul alimentar.

O situaţie similară C- 
ra şi lâ Complexul .Cin
ciş al SC „Siderurgica" 
SÂ, unde au fost con
statate infiltraţii de apă 
la subsolul unităţii- des
tinat depozitării produse
lor. Şi -această unitate a 
fost sancţionată contra
venţional.

MOBILIER 
VECHI, UZAT

In toate unităţile Con
trolate, mobilierul este 
vechi şi uzat, neexistând 
posibilităţi financiare 
pentru noi investiţii. Si
tuaţia era identică şi 
din punctul de vedere al 
dotării cu echipamente şi 
utilaje specifice (cazare, 
lenjerie, prosoape; ali
mentaţie publică — ve
selă, feţe şi şervete de

__ , _  , _  , , _  , _ ,  V/ZAWiViSSVAVWAVAWiWWiW.VV.VrriVVV.W'.W

I Sub semnil
i

Rusca SA. De asemenea, 
la aceleaşi societăţi, pre
cum şi ia SC „Valenti
no" SRL Geoagiu-Băi nu 
erau afişate numerele de 
telefon ale Oficiului de 
Protecţia Consumatorilor 
şi ale Ministerului Turis
mului.

în ceea ce priveşte gra
dul de ocupare şl tari
fele practicate, s-â stabi
lit că în staţiunea Geoa
giu-Băi o singură unita
te de cazare avea turişti 
(gradul de ocupare fiind 
de 80 la. sută), celelalte 
unităţi neavând nici un 
turist.

Complexul Cinciş şi 
SCAT Rusca SA din Hu
nedoara (datorită desfă
şurării în perioada res
pectivă în municipiu a 

Campionatului Mondial de 
Popice Juniori)- aveau un 
grad de ocupare de 90 
şi, respectiv, 85 la su
tă, tarifele practicate e- 
rau cuprinse între 500® 
—10 000 lei/pat, fiind a- 
fişate şi corelate cu cate
goria de clasificare.

ABATERI DE LA 
NORMELE DE 
• IGIENA

In unităţile controlate 
la Geoagiu-Băi, s-a con
statat eă ridicarea de
şeurilor se face săptă
mânal, dar că spălarea- 
deziniectarea containere
lor nu se efectuează pe
riodic de către R.A. Ac
tivitatea Orăştie, ceea 
ce contravine prevederi
lor OMS 981/1994. în 
toate unităţile lipseau 
mijloacele de ventilaţie, 
aceasta făcându-se na
tural. La S.C. „Rotex A- 
licom" SRL Orăştie şi 
S.C. ITAI „Izvorul Rece" 
Deva, grupurile sanitare 
erau într-o stare precară 
de igienă şi lipseau din 
dotare hârtia igienică, 
prosoapele şi săpunul.

La SC ITAI „Izvorul 
Rece" Deva s-a mai con
statat că spaţiul destinat 
blocului alimentar şi de
pozitele pentru materii 
prime erau total impro
prii din punct de vede
re igienico-sanitar. Blo
cul alimentar nu era com
partimentat, pereţii erau 
degradaţi, plini de igra
sie şi mucegai, tavanul

! 
i

i

masă, utilaje pentru spă- \ 
larea vaselor, aparatură ţ 
pentru prepararea aii- t 
mentelor), J

în unităţile de cazare 
nu există sistem de- a- 
pel peritru urgenţe, iar, 
dotarea cu telefoane in 
cameră — cu excepţia 
SC Impex Excelent SRL 
din Geoagiu-Băi şî SCAT 
Rusca SA — nu era la 
nivelul cerut de catego
ria tinităţii sau lipsea din 
dotare.

Complexul Cinciş si 
' UATB din Geoagiu-Băi 
nu aveau spaţii destinate 
păstrării bagajelor pen
tru turiştii cazaţi; spa
ţiile destinam păstrării 
valorilor lipseau la SC 
„Valentino" şi SC „Flo
râ  — din Geoagiu-Băi, 
ca şi la Complexul Cin
ciş. Aceleaşi unităţi nu 
aveau în dotare ascen
soare pentru turişti şl 
personal. Nici una din 
unităţile controlate nU 
avea spaţii de - cazare la 
demisol sau subsol.

SANCŢIUNI
în urma acţiunilor de 

control au fost sancţio
nate contravenţional, cu. 
amenzi în valoare totală 
de 1 200 090 lei, SC ITAI 
„Izvorul Rece", SCAT 
Rusca şi SC „Siderurgi
ca" SA — Complex Cin
ciş.

In cadrul acţiunii de 
control au fost depista
te unele produse cu ter
men de valabilitate ex
pirat şi modificări orga
noleptice, respectiv muş
tar de masă în valoare 
de 21000 lei, ca şi 172 
sticle vin de „Târnave" 
la complexul Cinciş. Pro
dusele au fost oprite de
finitiv şi scoase de la 
comercializare. La SCAT 
Rusca au fost, de aseme
nea, oprite definitiv şi 
scoase de la comercia
lizare 192 sticle de be
re Haţegâna, 4 kg salam 
de vară, 10 kg brânză 
telemea, de asemenea, 
produse cu modificări or
ganoleptice. (E.S.)

Material realizat pe baza
datelor furnizate de 

Oficiul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Hunedoara - Deva

] Desfăşurat sub ge- 
- nericul „Zilele cărţii 
I pentru copii“, . concur- 
5 sul. pe teme de infor-
I mare sugestiv intitulat 

„Nu ştim, ne informăm, 
J Ne informăm, ştim" a 
I prilejuit joi, 1 Iunie, 
* confruntarea echipaje- 
I lor claselor a Vil-a de 
« la şcolile generale nr. 
I I şi 2 din Dşva. A- 
J ceasta ediţie a concur-
I sulul constituie, de 

fapt, finalizarea activi- 
2 lăţii de instruire ini- 
I ţiată de Biblioteca Ju- 
» deţeană „Ovld Densusin- 
I nu“, activitate ce ur- 
î măreşte, prin întâlniri. 
|  le lunare cu elevii din 
I şcoli, formarea deprin-
I" derii acestora de a lu

cra cu cartea.
J Regulile concursului 
I cereau ca la intrebări- 
« le puse de juriu (câte
110 pentru fiecare echi- 

, pă), concurenţii să dea
I' răspunsul corect, folo

sind sursa de tnforma- 
J re corectă. Membrii 
I Celor două echipe — 
| „A*Ţeam“ ( a Şc. Gen. 
■ Nr. 1) şi „Speranţa" (a 
| Şc. Gen. Nr. 2) — în- 
. curajaţi şi de suporte-
I rii din sală, au trăit 

din plin fiecare mo- 
' ment, folosind eficient
I sursele de informare pu

se la dispoziţie ; dicţio 
J nare literare, cinema- 
| tografice, de ecologie, 
• „Istoria României în 
I date", „Monumente şi 

; locuri istorice ale pa
triei", „Superlative geo
grafice" ş.a.

Deşi echipa Şc. Gen. 
Nr. 1 a avut un punc- 
* taj mai mare, obţinând 

astfel locul I, realul 
! câştig aparţine ambe

lor şcoli, prin pregăti- 
5 rea suplimentară de 

care elevii acestora au 
beneficiat pe parcursul 
I anului şcolar.

Premiile înmânate fie- 
* cărui concurent au con
stat din pungi pline cu 
'  dulciuri, premii asigu-
I rate de sponsorii con

cursului : SC Europa 
| Transconal SRL, SNG 
I Crăciun & Comp., E- 
J ditura şi Casa de Co- 
| merţ „Regina" SRL, 
* SC „Mureşul", alături 
I de Casa de Cultură De- 
J va, ce a găzduit acest 
I concurs.
I GEORGETA BÎRLA

I

Bursa Agricolă Moţională
în această etapă a tranziţiei la economia de piaţă, apare pregnant* 

necesitatea înfiinţării şi a Bursei de Mărfuri Agricole, care să pună în; 
evidenţă relaţia corectă între cerere şî ofertă, din toată ţara, şi să asi-J 
gure corectitudinea tranzacţiilor comerciale.
- S.C. „Cetate" S.A. Deva, ca membru acţionar al Bursei Agricole şi* 

de Mărfuri Generale Arad, şi-a deschis Agenţia Bursieră proprie.
Ba rosturile şi importanţa acestor instituţii bursiere ne vom referi! 

într-o serie de articole găzduite cu generozitate de cotidianul „Cuvântul; 
liber" Deva.

Numeroase firme de intermedie
re şi-au asumat numele de Bursă, 
deşi activitatea lor nu are nimic 
comun cu cea a acestor instituţii. 
Este deci necesar a se face deose
birea intre .bursele agricole veri
tabile (tradiţionale) şi pieţele de 
en gros, diverşi integratori sau alte 
firme de intermediere.

Bursele agricole tradiţionale sunt 
instituţii special create pentru or
ganizarea comerţului cu cantităţi 
mari de produse agricole între fir
me aflate la mare distanţă unele 
de altele.

în cazul particular al României 
se poate analiza sensul înfiinţării 
burselor agricole la nivel de judeţ, 
provincie istorică sau sub forma 
unei Burse Agricole Naţionale.

înfiinţarea unor burse agricole 
la nivel de judeţ, este o acţiune 
lipsită dş sens, deoarece marii pro
ducători şi consumatori se cunosc 
foarte bine între ei. Bursele agri
cole care să acopere o întreagă 
provincie istorică ar putea fi luate 
în considerare, dacă realizăm ana
liza după suprafaţa geografică, însă 
ar duce la formarea unor pieţe pa
ralele datorită faptului că unele 
zone au excedent de producţie la 
un anumit tip de mărfuri agricole, 
iar altele au cereri mari. De exem
plu, zonele de şes sunt mari pro
ducătoare de cereale, în vreme ce 
judeţele din arcul carpatic sunt 
mari consumatoare. O bursă situa
tă în Bărăgan ar avea permanent 
surplus de oferte de grâu, în vre-

me ce o bursă transilvană ar avea? 
permanent cereri mari de grâu.

Rezultă cu claritate că în Româ-;. 
nia nu se justifică regionalizarea;! 
burselor agricole, deoarece distri
buţia cererilor şi ofertelor nu este 
omogenă pe zone geografice, rostul 
Bursei Agricole Naţionale fiind a- 
cela de a facilita trecerile surplu
sului de producţie în regiunile de
ficitare. Este deci necesară concen-J 
trarea tuturor cererilor şi ofertelor < 
de la un anumit produs intr-un Ş 
singur punct. [_

Sesizând aceasfa necesitate, Bur-ţ 
sa Agricolă şi de Mărfuri Genera- j  
le Arad a dezvoltat strategia pie
ţelor naţionale unice, care au ca 
scop concentrarea comerţului cu 
cantităţi mari dintr-un produs în 
tr-o singură Bursă.

Acele produse care, prin numă
rul mare de contracte, permit rea
lizarea de tranzacţii tot timpul a 
nului formează pieţe continue. E . 
xistenţa pieţelor continue este foar-ţ 
te importantă pentru strategia ma
nagerilor de societăţi, deoarece a- 
ceştia au certitudinea că în orice 
moment pot să vândă sau să cum-j; 
pere respectiva marfă, singura pro-j; 
blemă fiind preţul.

Formarea mai multor burse lo
cale ar diviza cantităţile tranzac
ţionale, deci nici una din ele nu arj; 
putea forma pieţe continue, acolo 5 
unde Bursa Naţională oferă aceas
tă posibilitate.

MIIIA EL A ŞERB, 
Agenţia Bursieră 
„Cetate" Deva

«r—%

Faţa nevăzută a comerţului!
Pentru mulţi agenţi e- 

conomici eludarea legii ră
mâne un fapt aproape co
tidian. Necunoaşterea a- 
cesteia, dar mai cu sea
mă voinţa deliberată de 
a câştiga mai mult prin 
mijloace ilicite face pe nu
meroşi întreprinzători să 
acţioneze în consecinţă. în 
luna mâi a acestui an au 
fost consemnate o multi
tudine de abateri de la le
galitate, dintre care ne-am 
oprit la câteva,

•  Jocuri fără autorizaţie. 
S.G. ROYAL FLASH SRL 
Timişoara a amplasat în 
spaţiul comercial al SNG 
Varodi Molnar din Lupeni 
trei Jocuri tip Joiy ©ord, 
fără a avea autorizaţia ne

cesară funcţionării. S-a 
confiscat suma de 571 500 
lei şi s-a aplicat o amen
dă de 100 000 de lei.

•  Diminuare ilegală de 
profit. S.G. Comsad SRL 
Tg. Jiu — Magazin Lu
peni a diminuat profitul 
impozabil pe anul 1994 cu 
2 902280 lei. In urma re
calculării profitului impo
zabil â rezultat o sumă de 
675 970 lei care se va vi
ra la buget, alături de 
210 900 de lei penalizări 
pentru Întârziere. în con
formitate cu Legea 12/91. 
S-a aplicat şi o amendă 
de 300 000 de lei.

■  FărS licenţă, S.G.

Double Bere Trans SRL 
Petrila a prestat activităţi 
de transport fără a avea 
licenţă conform HG 223/ 
92. Beneficiul ilegal de 
1723 090 de lei a fost con
fiscat şi virat la buget, iar 
societatea a fost amenda
tă cu 10 000 de lei.

•  In devizul de lucrări. 
S.G. Koczi SNC Hunedoa
ra a inclus in devizele de 
lucrări GAS-ul aferent sa
lariilor, dimensionând in
corect tarifele. O situaţie 
identică a fost consemna
tă şi la S.G. Metfont Pro
iect SRL Orăştie. De la 
prima societate s-a confis
cat suma de 103 419 lei, 
iar de la a doua 1525 400

de lei, bani care au fost 
virâţi la buget.

• Tarife nenotificate. SG
Ina Tourist SRL Deva a 
practicat servicii de trans
port cu tarife majorate, 
fără a notifica beneficiari
lor intenţia de majorare 
a tarifelor, încălcând HG 
206/93 şl 555/94. Venitul 
necuvenit de 644 ®00 de lei 
a fost virat la buget, iar 
pentru fapta comisă socie
tatea a fost sancţionată cu 
o amendă de 300 000 de 
lei. s

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Gărzii Financiare 
Hunedoara - Deva

-*—*—*—*- *— a
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* 1. Aclreale (t7) — Cosenza (15) — pauză x
1 Până la pauză de regulă se păstrează rezultatul 
J de egalitate.

I 12. Adreale (17) — Cosenza (15) —- final 1 x 
Gazdele ţin foarte mult să.şi adjudece victoria, I 

|  pentru a părăsi zona periculoasă. Oaspeţii in schimb ! 
« se ţin bine în deplasare, pentru o remiză. |
J 8. Ancona (6) — Perugia (7) 1 j
I Gum Ancona ar putea încă spera la ceva, încli- I 

năm să credem că va profita de avantajul tere. » 
J nului. - |

! 4. .Atalanta (4) — Salernitana (5) 1 j
| Nu credem că Atalanta ar putea rata promova- * 
J rea. Fiindcă d înfrângere acasă i-ar costa prea mult. j 
| In ciuda imprevizibililor oaspeţi. I

* 5. Como (19) —  Cbievo (13) x 2 I
,j Un egal ar fi mulţumitor pentru ambele forma. « 
; ţii. Gazdele sunt deja retrogradate, iar oaspeţii sunt I 
| lipsiţi de griji, Totuşi mergem şi pe mâna lui Chievo, *
j 6. Lucchese (16) — Piacenza (1) — pauză X I
| Meci de triplă ! Lucchese are nevoie de puncte * 
* ca de oxigen. Problema se pune cum se vor între- | 
| buinţa oaspeţii? .

| 7. Lucchese (16) — Piacenza (I) — final 1 X
' Gazdele vor insista, însă oaspeţii ţin şi ei la bla_ j 
î zonul lor. Şi un egal nu l.ar şifona prea mult. I
. 8. Pcscara (14) — Polcrmo (ll) 1 * j
i Un joc gl echipelor de la mijlocul clasamentului * 
! se poate încheia cu orice rezultat, dar mai aproape |  
| este succesul gazdelor. *
J i  Udinese (2) — F. Andrla (12) 7 ’ % ’ I
|  Gazdele sunt pe drumul promovării şl nu pot ! 
* să rateze victoria. f

|  — — ---------—   ............... ----------- ■      -.1» -        »

J 19. Venezia (9) — Lecţe (26) 1
, Nu vedem surpriza ce ar putea să o producă uiţi- * 
I ma clasată. Ar fi ceva pentru Pronosport!
|  ÎL Verona (10) ~  Ascoli (18)

I
Ascoli, resemnată, nu mai poate pune proble- |  

\ supărate şi ele de ratarea promovă. »I me gazdelor,
! rii. Un insucces al acestora ar necăji mai rău su- |

12. Vicenza (3) — Cesena (8) — pauză I *  |
| Vicenzei i-ar părea rău să piardă locul 3 care-1 
%
I

jcu^â. Şi, în plus.' aeasă nu prea iartă pe nimeni. |
13. Vicenza (3) — Cesena (8) — fina) 1 ş

J Chiar dacă până la pauză nu înscriu (oaspe- ' 
| ţii au nu mai puţin de 10 remize până acum), gaz, j 
« dele vor forţa după pauză. I
l ------------------------------------------------------------- ;

)

W Ce] mai mare 
distribuitor 
en gros din 

ţară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST 
vă oferă:

■  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA
— ofertă bogată *n sortimente de sezon

■  ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA
— colectare originală În pungi Intre 5-15 kg
— cantitatea minimă de vânzare 100 kg.

■  ÎMBRĂCĂMINTE NOUA DIN CHINA
— treningqri şi bluze din bumbac
— bluze mătase.
La preturi accesibile.

N OU !  N OU /  NOU!
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mari:
— peste 5 tone —* 3000 Iei + TVÂ/kg. 
Adresa birourilor: Cluj-N., str. luliu Ma-

niu, nr. «. Telefon/Fax: 064 — 193493, 194030 
(Iuni-vineri: 8—16),

Orar depozit: satul Vlaha, Intre luni-sâm- 
bătă, 9—16.

Introduceţi In plic 5 etichete din sortimentele de mai sus împreună cu talonul de participare.
VW.V.V.-.'.VWJVAVVV.V.V.V.V.VAVA‘.VVVVVWl<

S.C. „CONDOR“ S.A. DEVA 
NO T I F I C A R B  

privind intenţia de majorare a preţu
rilor şi tarifelor la producţia industrială 
de semifabricate şi prefabricate din pro
ducţia proprie, precum şi ia prestări ser
vicii (transporturi, utilaje), în medie cu 
5,3 la sută, ca urmare a majorării pre
ţurilor la energie electrică, gaz metan şi 
a influenţei acestora in materiile prime, 

S.C, „CONDOR" BENEFICIARI: 
S.A DEVA Agenţii econo-

Forma de proprietate: micişi persoane 
de stat fizice.

Forma juridică :
societate comercială 

Sediul :
DEVA, str. A. Iancu, 
bloc H 3

Nr, Reg. Comerţ:
JI20/93/1991 

Cod fiscal: 3364111,
GRUPUL ŞCOLAR 

MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
D E V A

(LICEUL DE CHIMIE)
Str. Prelungirea Oituz, nr. 8 

Telefoane: 622231; 623528

I |  TW O H  PE PflRTig p f f l l -
Numai» şi
prenumele:,»..................... ..............
Adresa;, 
telefon:
Berea preferată;.,„ . U J l ,

S.C. BERE KANIZSA S.R.L Satu Mare
B<,Ml Troian 5/51 lot.: 064-711361, -737013 fax 064-l90swe

Centrul de distribuire Deva, 
atfc 22 Decembrie* nr, 257 

(S.C. „Polidava“ S.A.), Tel, 621750
VWVWVVVWVVVVW>n̂ *WWVVWWVVW-̂ VVVN-.-...-.'..-

m M
Şcolarizarea pentru anul şcolar 1995—1996 

— elevi — In domeniile:
LICEU ZI:
1. SILVICULTURA 60 locuri

(se poate obţine şi carnet de 
conducere tractor)

2. LABORANT — chimie 30 locuri
3. CERAMICA FINA

— PORŢELAN 30 locuri
SCOALĂ PROFESIONALĂ — 3 ani
1. TÂMPLAR 30 locuri
2. SUDOR 30 locuri
ŞCOALA COMPLEMENTARA — 2 ani,

fără examen;
1. MECANIZATORI

FORESTIERI 30 locuri
2. FIERAR-BETONIST 30 locuri
Se organizează consultaţii gratuite la mate

matică — joi şl la Umba română — luni, ora 17, 
începând cu 5. VI, 1995.

Informaţii suplimentare se pot obţine de 
Ia liceu. '

MAGAZINUL „V A l  E N T 1 Na

din Deva, str. A. Mureşanu, bl. 2 
(zona Casei de Cultură)

V A  OFERĂ
O gamă diversificată de produse im

port Italia i
I, Vopsele auto poliuretanice, simple y 

şi metalizate, în orice nuanţă (la comandă. \ 
la preţuri foarte avantajoase); chituris
auto; antifon; autovapant; lacuri poHure- 
tanlce şi universale; vopsele spray, pentru 
lemn-metăl şi pentru marcaje drumuri ;■ 
baitz pentru lemn; izolant acrilic antimu- 
cegai- ăiluanţi pentru vopsele auto şi de 
lemn.

II, Faste zugrăvit interioare şi exte
rioare şi coloranţii aferenţi, role zugrăvit, 
tapet ultralavabil.

III. Plante ornamentale, flori artifi
ciale şi aranjamente florale.
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•  S.C. „Bradul" Com 

.SRL BRAD, str. Re- 
i publicii, nr. 8, Brad, 
| vinde prin licitaţie în 

15 iunie 1995 urmă- 
1 toarele active : mâşi. 
> nă sifon (1992), buldo

zer S 1501 (1990), ladă 
frigorifică 600 1, dubă 
izotermă 2 tone, Da
cia 1304 (1990). In
formaţii la sediul u. 
nităţii, din str. Re
publicii. 8, telefon 

l 651078. (1807)
► .*— * * •

Vând ARO 243 Die- 
I, 1987, cu motor Bra. 

bv, telefon 621359. . v 
(151307)

, •  Vând Dacia 1310, 
{983, şi Dacia 1310, 1985, 
neînmatriculate (Ungaria), 
telefon 628881.

(1856)
•  Vând autodubă Mer

cedes Benz 207, preţ ne
gociabil, tel. 611102.

(1829)
•  Vând garsonieră, con

fort I, cartier Dorobanţi, 
Deva. Tel. 624150.

(1817)
•  Vând apartament 2

Camere decomandate, eta
jul 2. Tel 626059, după 
15. (1816)

m Vând 8 arii livadă cu 
pruni în drum spre Cozia. 
Telefon 629793. 

i (1818) .
•  Vând apartament 2

camere, Timişoara, camion • 
Gaz, ambalaje răcoritoa
re .saci rafie şi iută, cum_ 
păr lăzi plastic. 1/24, 1/12, / 
1/20. Tel. 614145, orele 
19—22. ' . (1824> •

•  V'ând casă nouă cu ' 
Instalaţii sanitare, una 
Casă vecile, şură, grajd, 
alte anexe, grădină 2800 . 
mp, cazan fiert ţuică, 3
e  teren arabil şi un ha 

laţ. Mari posibilităţi fer
mă animale şi pescărie,- şat 
Galaţi, nr. 115, com; Pui 
(lângă abator). (1827)

•  Vând. Mazda 929, fa- - - 
bricaţie 1977, înmatricu
lată, 2 200 000 lei. Telefon 
613095. (1829)

•  Cumpăr apartament 
2 camere, parter, indife
rent confortul, exclus Mi. 
»o 15. Telefon 628875.

(1636)
* Vând teren intravilan ‘ 

80 ari' (str. Depozitelor), 
aspirator german Hoover, 
Alb? Lux 9 Tel. 620594.

(1830)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere, două 
băi, parchet, bloc cără-
f aidă" Simeria, str. Fa.

ricii, bl. 8, sc. A, etaj 2. 
Informaţii str: V. Alecsan. 
^ri, nr. 1 A. preţ conve
nabil. (1833)

Oltcit-ul cu nr. 4-HD. 
9895 a circulat pe DN 
Orăştie — Simeria, 
supraîncărcat cu con. 
centrat de sucuri. A- 
vând viteză excesivă şi 
intrând în depăşire, con
ducătorul auto a pier. 
dut controlul Volanului, 
maşina a balansat, apoi 
s_a răsturnat. Cei doi 
pasageri din autovehicul 
au avut însă noroc. Au 
scăpat nevătămaţi.

Foto PA VEL LAZA
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• Vând apartament 2
camere, Deva. Relaţiî Al. 
Viitorului, bl. O 3, sc. 1, 
ap. 281 (1832)

•  Cumpăr (închiriez) ga
raj, zonă centrală, Deva. 
Telefon 619232.

(1648)
• Vând, ARO 10 4x4, 1990,

Gurasada tel. 114, după 
ora 14. (1834)

•  Vând Opel Kadett 1.6 
Diesel, ' impecabil, fabri
cat 1987. Tel. 621098.

(1836)
•  Vând combină păioa

se, marca Class, masa 
1,81. Informaţii Valea
Dîljii, 16. (8708)

•  Vând, închiriez, e-
ventual schimb cu casă la 
ţară, apartament 2 came. 
re, Eminescu, 42, etaj 4. 
Tel. 626483. (1831)

•  Vând apartament cen
tral, 2 camere decoman
date, două balcoane, par. 
chet, spaţios. Tel. 622687.

(1823),
• Vând maşină surfilat 

(triploc) pentru tricotaje,
croitorie. Tel. 622687.

(1823)

•  Vindem en gros în 
Sibiu îmbrăcăminte şi 
încălţăminte la kilo
gram, sortată, im. 
port Belgia — Olanda, 
la baloţi de 154-45 
kg. Tel. 069/228884.

(1569)

•  Societatea GA
RANT CONSULTING, 
tel. 054 — 616449 (DE
VA), facilitează vân
zarea, cumpărarea, înl 
chirierea apartamen - 
telor, caşelor, tere
nurilor. Cumpărătorii 
sunt semiţi gratuit! .

. (51225)

•  Vând motoi- şi., cutie
viteză; complete; gaz,-3307, 
preţ negociaţii. Infor
maţii telefon 650707, după 
ora 14.- r, - (Q108)

• Vând instalaţie * re
cepţie,satelit-; Brad, - tele
fon 655402. ", (9199)

•  Vând Fiat. Uno . Die
sel. (19,86), înmatriculat, 
preţ 2600 DM, negociabil, 
VW 1500 Diesel, 1978, ne- 
înmatrieulat, apartament 3 
camere. Brad', tel. 651406.

(9200)
•  Vând magazin ali

mentar cu întreaga dotare 
frigorifică şi mobilier co
mercial în Simeria, Lu- 
peni, Vulcan. Tel. 056/ 
134305. (8672)

•  Vând apartament 2 
camere, ladă frigorifică, 
geam, patru canate. 642538.

(7435)
•  Vând casă cu etaj,

strada Stejarilor, 29, tel. 
718101. (0763)

•  Vând viţel peste 300
kg, sat Săcel, Haţeg. Ba- 
lica Samson. ~ (0795)

•  Vând acte VW Trans-
porter, microbuz, 1972, 
vamă achitată, caroserie 
microbuz, VW, motor Die
sel. 1980, 90 000 km, va
mă achitată. Tel. 711734.

(0796)
•  Caut de închiriat gar

sonieră mobilată, timp ne
limitat. Tel. 614936.

(1825)
•  Schimb apartament 

central, 3 camere deco
mandate cu două garso
niere, confort I, plus di
ferenţă. Tel. 616993.

(1805)
• Schimb garsonieră,

confort 1, Progresului cu 
apartament două camere, 
plus diferenţă. Informaţii 
tel. 629244, orele 18 — 21, 
zilnic. (1817)

•  „BRATU & TA-
BAGU" SNC anga
jează prin concurs 
merceolog, cu expe
rienţă în domeniu. In. 
formaţii la sediul fir. 
mei (Casa de Cultură), 
str. Victoriei, nr. 4, 
tel. 619310, DEVA, 
până la data de 14. VI. 
1995. (1808)

•  INCOMEX Orăş
tie efectuează trans
port marfă- cu ca
mioane închise de 3—
16 tone. Informaţii lâ 
telefon 054/647529.

(1852)

•  S.C. AGROMEG S.A. 
SIMERIA organizează con- 
curs pentru ocuparea 
postului de contabil şef, 
în ' data de 12. VI. 1995, 

; la sediul firmei. Condiţii

•VITRINA FELIX MEDIA 

Servicii complete -de publicitate. I
; ; Uit material ideal pentru mobilă şi ame

najări interricF . / ‘ ' ,
j •  PAL MELAMINAT 
{ •  IMITAŢIE DE FURNIR ŞI MARMURA |  

Tel: 064/146886; 146212. j
CĂUTĂM AGENŢI DISTRIBUITORI. |

S.C. COROIAN S.R.L.

■  W  M  W C - ■ i

jocuri electronice, biliard, pompe J 
pentru benzinării şi accesorii bi-1  
liard. - I

Informaţii la telefoanele 064/211501 J

minime : studii economi. 
Ce medii, vechime în 
funcţii economice 10 ani.

(1848)
•  Cetăţean cu viză 

Germania, posesor. permis 
B, îmi ofer serviciile. 
Tel. 624877.

(1802)
^Societate comercială 

angtflează barmani cali
ficaţii Tel. 611715, .după 
oră 20. ‘ (150611)

•  Ş.G. Siro Pati SRL 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a preţurilor.

(1821)
•  MAMA noastră

Covaci Floarea, din Bihor, 
se află printre noi, da
torită îngrijirilor afectu. 
oase, dezinteresate şi pro. 
fesionâlismului dumnea
voastră, domnule doctor 
Haţggan Ioan. Vă mul
ţumim din tot sufletul şl 
Dumnezeu să vă răsplă. 
tească pentru tot ce faceţi 
spre redarea sănătăţii ce
lor aflaţi în suferinţă. 
Gopiii. -  (1847)

•  Cooperativa „Drum
Nou“ Hunedoara anunţă 
intenţia de majorare a 
tarifelor la prestările, de 
servicii către populaţie, 
începând cu data de I 
iulie 1995. (•797)

«r S. 0. „PRESCOM- 
AUTO" SRL ORĂŞTIE a- 
nunţă majorarea adaosu
lui comercial şi a tarifului 
orar — 10 000 lei/h, în. 
cepând cu data de I mai 
1995. (1813)

•  Pietdut cheie Olep, 
zona ctfhţrul vechi, ofer 
recompensă. Tel. 714379.

(0793)

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna iulie, 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 în 8 pagini! 
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
iulie puteţi face abonamente în tot cursul 
lunii iunie.

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER“

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- \ 
ţiile de publicitate din : )

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI t 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea ţ 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din ) 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-1 
zinul „Comtima ; — la chioşcul din CAR- * 
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont0).

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.
716926). t

•  BRAD, strada Republicii (tel. ţ 
650968), la sediul S.C. ,MERCUR0.

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

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(in spaţiul secţiei foto). Telefoane î 770367, 
770735.

CONSILIUL LOCAL 
AL ORAŞULUI BRAD

jtjCTW Dav mm

j şi 069/440624. (363) I

i Organizarea concursului pentru ocu
parea postului vacant de 
; |  INSPECTOR DE SPECIALITATE în 

cadrul biroului administraţie publică lo
cală, autoritate tutelară, stare civilă.

Concursul va avea loc la Consiliul 
local al oraşului Brad, în data de 21 iunie 
1995, ora 10.;/

Relaţii suplimentare la camera nr. 15 
—■ Gonsitiul local ai oraşului Brad tel. ţ 
650714 ; 650698. (364)

;,MACON“ S.A. DEVA

•  f r e z o r  ; g ■
Condiţii :
— calificare de frezor 
,— vechime minimă în meserie 5 ani. 
Informaţii la tel. 613930 ; 613931 ; 

612333, int. 116 şi 117. . (D. P.)


