
.fă  răi
p o r t o f o l i u

' "A.La Ocolişu Mic, da 
inenii sunt harnici şi a- 
şezaţî. Cei mai mulţi au 
. pământ,; animale, '. -case 
arătoase Rânduite in 
timp, prin muncă cinsti
tă, prin trudă şi perse

clicCc-aţi muncit 
Avram Lolean ? ,

— Am ' fost' ţăran şi 1 
am rămas ţărau. Am Iu- ţ 
crat pământul, am eres- i 
< ît animale mi-am făt ut * 
casă. mi.am crescut . şi ţ

Verentă. Aşa îi ştiam, aşa rânduit cei doi copii, care ( 
i-am redescoperit de. au, la rândul lor, copii < 
ixnăzi, la ei acasă. Din- şi -nepoţi. Şi nu mă dau 1

C O N V E R S A Ţ I I

0©lo de dihonia care le în lături nici acum de 
macină câtorva dintre ei ia ouat— destul |
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ir^ipul, banii şi.nervii 
. «părută ca urmare a .. a- 
j ^  • ■ a
. reptăţb făcute cu parul 

4e  câtre alţii, cum s-a 
dţipă revoluţie 

fc» multe locuri âfcn ţară 
—> sătenii din OcoHşu 
Mic tşi văd în lege de 
ţrafenrile lor.... 4 ‘

— Dvs., stimate dle 
Lolean,;. sunteţi,' 

ttşgţ ni s-a spus,
■ ţţtre locuitorii de 

vii satului, Mai în s,3.
*4 CUnŞ a o r !  ĂHLDS-ui; am fost pre-ţ 

"fiecăruia un sfat, şedinţe. După aia m-au/ 
du-i ' pe - tineri ales secretar la UTM. Pe î 

crfo vbrijă înţeleaptă. Sun. vremea întovărăşirii a-J 
’ţSfl kwalnic? \ r

năs. Convorbire consemnată de ţ 
‘f ’’* 1984 DUABTRl GBMNfil »
Sici am crescut, aici ’ . i

cot la cot cu

pământ, avem animale 
—i vite, cal, porci, oi —, ! 
putere n ‘ J rar mai avem ţ

— Insă aţi avut şi o
serie de funcţii obşteşti, ? 
important la vremea 1 
lor, pe care ic-aţi ono- I 
rât cu brio. ţ

— Da, dar e voie să le 
spun î

De ce nu ? N-o să 4 
vă mai tragă nimeni la î 
răspundere |

— Păi, mai întâi, când ţ
— făcut prima dată ţ

Pledoarie pentru nonviolenţă (II)
-*—*—*— *—#—*—.* ,—11—#—*.—♦

f»" (Continuare în pag. « 2-a) j

In ultimii ' ani s-a ac
centuat tot mai mult sen. 

'tipientul de nesiguranţă. 
Fi! a infi cţionalităţij ~s 
cresc t ti-, a sroape cinci 
ori de la.Revoluţia din 

’ Decembrie ’89, Raportat la 
100 000 xniitori nun ^r f- 
infracţiunilor descoperite ̂ a 
urcat de la 202 Iu 1989-, 
la 635 în 1992 şi 1*39 în 
1994,! Traficul de ' dro
guri şi. valută, evaziunea 

' fiscală, prostituţia şi - pro- 
. cneti fc.j> *.in »
organizată, favorizate de 
o legislaţie ^corespunză
toare, .pedeapsa ' pentru 
primele două infracţiuni se 
situează ii,:-e «* luni şi 7 
ani, In timp ce în Franţa,.. 
falsificarea- de bani se

•  VPtP«VM M NP«#9

sancţionează cu închisoarea 
pe viaţă îar traficul de 
droguri este pedepsit cu 
loartea tn state conside

rate democrate. Ce să mai 
spunem de prostituţie si 
proxenetism care au că
zut în desuetudine, co- 
relându-se cu tendinţa de. 
liberalizare a homosexua- 
lismului. De altfel, pla
satorii de valută şi de fe
mei se rodează pentru a 
proceda în mod similar cu 
drogurile şi armele.

Adoptarea modificărilor 
preconizate pentru legisla
ţia penală trenează de 
câţiva ani, iar unele legi 
* « t interpretate î-< r-c  
diferi t î i* or izând de:rut 
-i procesele interminabilei 
jnefteierrţa combates 1 co. 
rupţimmflm^idşvargeug- 
ralfpriţ. _Tt'« i 1h toafa 
m veî^f^ ^ ^ V .;|şŢridic:"Şi.

Salarizarea : neeorespunză- ? 
ţoare a acestora din urmă 
gen ;rea? i v uln crabilităţi 
şi tentaţii care se asociază, 
cu £ f >t*a «• pros v rita e , 
rapidă a Unor persoane clin 
toate domeniile.

Fraudele dezvăluite ; de. 
mass-media sunt uneori 
ignorate, însă îndemnul 
la violenţă este. receptat 
cu tot maf mare aviditate. 
Satisfacţiile oferite • de 
sânge şi sex sunt însă i- 
lusţorii, accentuându-se sen
zaţiile de eşec şi frustrare,; 
care determină creşterea 
frecvenţei acţului suicidar. 
In judeţul" Huheddarâ,r rata. 
şo tajuiu a iepă  ̂ 18 la 
ută ţar nu n»ru£ sl ţ4, 
terilor . 1 Oft.009 dc locui- 
tori a ajuns Ijţ. 18, -spre . 

^ d e o s e b i r e - , . ' . - p e  . 
ţarii .-re este 12, Afa-

„Caritaş" determina -creş- 

^TTBERIV iwpwwjţtî,- r
* proeui'er, "

(Cotitimiare in »a£,j*v2-«i}

1416 le)
— 2280 lei
— 3156 lei 

1705 lei,
408 lei

-7- 17:> lei jj

Uâncii Naţionale,

-£' Preluarea grâului la Baza de recepţie din Deva a Roţncereăl se desfăşoară
*» mn: - PAV-EI, IAZA ,

lît.ittlie ■ ;

m Soborul Aeh,anghe- 
!»iai !*>%' «51. Ştei 
fap ’Ss*'i»5băi;

# Onomastică: Eogeiţt
£b'v| k:''-'bfcV '"/■ r-

•  aăs ;ut, Ia
100 tem.. CAIUS • IU. 
i.W S  CAE$AS, om 
li tic gmesal, acriitorj 
orator' romap; Imn iu
lie .ŞS5ţ ^ :  JWI'ld*' .. îfc|
cestei. pevMBntiţăţi;' .'. »
antichităţii' ţattne» '

* Spar le râsărc 
ora 5*43 si apune 
20,59;

* Au fbetut 495

ia
lai

de
zi in- din 
172. :

a»; au ■ rama»'

ddd|şicijfift(M:î’■

-  Persista®.căit 
întrempe ’ttx&niu va 6  
dată. afară din sală !

timp predominant 
f ramos. Ţemfre i atnr a 
3<-<-n5el 44 fi cuprinsă 
intre 24 şi 32 de grade. 

'Local • sunt posibilg 
precipitaţii de senrtă 
durdi. -

pa-
ey°- ,

-.„-f Mdmi Leu — cată- 
ţean de ««oare al Iliine-
JfeWW'fc Joi, 13 iulie a * 
«4.74 Cassillul local
i i  âpnicipiului tîcn.'

- doara. iftmarcabihil şpo 
tiv Ita ft ean bBhai 

eu va ‘ primi .distincţia 
,£ etătean e

aj (O.B.)
- « Vârgul de fete de la 

GUHfaa Sâaflsă i  şi dt m 
rfltsâ, pi* Muntele Găina 
t i  weâ irs tradiţionala 
mSi îi testare < i r k  ă
.ftk D*7 ăe A te de pe 
m 7 it6Je Găină" Sttf i ăt - 
sahtr' programate vemi- 

« - oziţii , â
rdiSştei'Jîor populari, un 
eoneurs de frumuseţe, •••*!

ţv d  folcldfîd şâ. 
Dinninfră încapă -î de 
la ora 8 va avea loc o

slujbă religioasă, o 
radă a portului, o

istorică. „Târgul** se 
bui • ,<m de particip area 

extraor^nară a interpre
ţilor Veta Birjş, < loan 
Bocşa, Nicotae? Furdui 
tancu, • Ana Banciu, - Ma - 
riana Angliei. Drăgan 
Muntean. (M.B.)

•  Cum PUtim taxime- 
triştil? La un - recent 
control, jie nepusă masă, 
au fost -depi taţi dtiii 
Gelu Balotă, Darion Gin
ea, Gligor Orz, Petru 
Leonte, taximetrişti par. 
ticulari. care aveau mici... 
defecţiuni. La ce ? La 
aţiarâjtele de taxat. La ce

- laţi? Buletinele de 
verificare a âpăratejor r» 
tax^t-txpirate,' aparatele 
desigilate.  ̂ Toate nşregu- 
lile ’au implicâţii în... go
lirea pungilor^ celor ee 
am blâ'W  taxiul. • (GhV 
r.N.) . ■ ■

MpbiUer, rfe>.&r«»îier* 
interioare. La pdrteni! 
blocului 4  i  Cî-idb), din 
Deva,. bulevardul „De- 
. b i-‘, •".» deschis ,1- 
curând «ir magazin care 
desface mobilier de hi. 
oi «*î • i pentru lo, <„ «ic, 

suporturi de flori, co
voare, mochete, instalaţii 
raniţa % Magazinul 
ţine SM „Simal Exim" 
b l * De va, şl A pă 
cum asigură cumpărătorii 
patroana firmei, aici se 
percep preţurile cele mai 
mici. (E.SJ

•  Familii tinere. Nu-s 
multe '>\3 trei familii 
tinere s-au întemeiat în 
ultitpa vreme ia Gura- 
sada. Şea mai,, tânără, 
lin t privinţele j  

■ heamă Stanca C>,'îdî*i.i‘f 
ui şi Geaninâ. Părinţii, 
naşii, neamurila ie.au u. 
rat casă de piatră, ftî 
Ijiicurii şi fericire. Rot,

asemenea.' Şi familiei 
Turi.Mihai şi CMstina 
Mărioara. - (Gh I.N.)

» C« cine avem «- 
«sarea ? } * *3 un .pi cei . 
b a ’.t*t >raic st si destui 
de respectat: în unităţile 
c om< rtiale şi prestat sare 
de . servicii pe ecuson __ 
scria : „Gestionar”, „şef " 
secţie”, „Tjarman", „os
pătar", „casier” etc. Ba 

pus ta i „i us >ane i « 
numele c.i< j ca . cu o. 
noare ne serveau. Era, 
cum se zice,. . aplicarea 
dictonului: Clientul nos
tru, stăpânul nostru, A.

«<* nu mai tim < i 'cine 
a r' onoa ei (Gh t.N

•  Prinşi. Doi tineri 
din Grăştie Franeisc ’De.

,c i şi ( ia '<-1*- R şitlc 
van, s.au gândit să .se 
eăpătuiască prîntr-o.'. , 
Vitufâ! Intr.o noapte au 
pătruns in secţia de ne

feroase. 4ii l(i Pricaz, sec-: 
ţi« aparţ nând t "f - 
răştie. Au tăiai şi înhăi^t. 
bobln; de ia cuptorul ac 
topit" aluminiu, piesă • »* 
zti?, > impo t cu 5088 

d lari. N-au apucat 
să -i- valorifice în schimb 
au... apucat să se ca
ia 't  1’»» , t»' g «di 
(Gh. I.N.) '

•  Investiţie. Incinta zo. 
otelinică a fostului "CAP 
din satul Pojoga, comuna 
Zam, n-a fost distrusă 
după revoluţie, bunu
rile au fost licitate. Lici. 
taţia a fost câştigată de 
un întreprinzător venit 
•iu Fr; r" . C 
ruî i|, itaţ ei i - m «r‘ 
festat intenţia de a or

ganiza aici un , uscător 
de cereale, un abator şi 
o fabrică de n*,? luri A 
luat pământ în arendă de 
la oameni şi a adus uti
laje ce se montează în

prezent. Deci aici va 
produc «am© ?i se ator 
'atriea mezeluri. Upăta- 
tea — când va Intra în 
funcţiune — va oferi cir. ; 
ca 60 de locuri ds muncă 
oamenilor din gat şi din 
împrejurimi. (Tr.B.) •

« Tratative... a.
Vansate poartă dl Radu 
?lorea, şeful Complexu
lui „Izvorul rece”, de 
la hotarul judeţului - 
tru eu judeţul Alba,'
pentru a pune în func- 
ţii a şi î i loară în sati ’ 
Aurel VlaictL Utilajele 
sunt aduse din străină
tate. Construcţia a în- 
ccput. In curând... „roa
ta morii se învârteşte” 
şi pentru sătenii din zo_
. na' Orăştici. {Gh. i . n.).



portofoliu
(Urmare din pag. 1)

gricole am făcut , parte 
. din consiliul de condu
cere, Iar după înfiinţa, 
rad CAP-urilor am fost 
preşedintele celei din sa
tul nostru. 'Erau sarcini 
onorifice, 'dar eu' le-am 

■: făcut tiu. plăcere, că aşa 
am fost crescut, şi edu. 

'■ cat, si-mi îac’ treaba 
cum m  cade. Mie nu 
mi-a fost urât de nici o 
lege, bună sau rea, pen. 

-tw  e& aş* zic eu că e 
Şi cu

suna şi cu rele, trebuie 
să le îriţelegem pe toate. 
Mie nri-a plăcut să lu. 
cfez pentru societate, 
IjjfcatPU eonsăţena mei. 
-APîfiSi, «ş* enrf, * fost 
şi cura s-fc putut, azi aşa 
cum este şi cura se poate. 
Kuinai că.s «ai* bătrân 
şi pu.i mai aşa uşor.

4  .W J *ic <£a{l fi un

t. că
§i- ewupiiţ d8" prbblemele 

C M  t
w w ieeatt* «§■ sunt 

’-$ # ■to ritot*, <$ ştiu 
mai mafie -ifirifitf'' decât 
alţii, că vremi binele se-
ii4XA‘\  *
famtâl pe căttu dreaptă, 
ei au Încredere fe tmne 

■ fă Se mmm  **#at»i.

Insă puterea nu e în mâna 
mea, ci în a primarului 
de la Orăştioara de Sus 
•— comuna de care apar. 
ţinem.

— De ce nu.l mai 
acceptă azi sătenii pe 
consilierul din Goolişu 
Mic, căruia i.au dat vo
tul la alegeri, şi vă roagă 
să le reprezentanţi dvs.
interesele?

— fii nu se' mai ocupă 
de problemele satului şi 
oamenii consideră Că au 
făcut o greşeală la a ie. 
geri. Dar pafcâ numii 
la noi s-au făcut ase
menea greşeli 71 Atunci 
ei s.au orientat Ia per. 
soena mea. Am Încercat 
să4 refuz, „n
să-l servesc. Unul chiar 
iRi.a 6pus d§ &tch nu 
accept nu se mai uită 

in arad! mei. ...
— Şi cum ii serviţi ?
***• MLam dus pe ta

primărie, l.am adus la 
coM tm ţi prtmanflal ne. 
ea-mda %c®stfe, dar ri 

■ n-a mişeat ur deget. tmi 
para viu oft «suini « fi 
ajuta consătenii. Slă man.

' dnsc insă eu .sittiiijăfiL 
mm I* "«sac «4 **• «pfi 
pe, gunuucht fi mft mm$
cu» numal capjB «M : 
n m f o  mal spune # 
purist» «  te spmc ***&*. ■ 

m » , alte», tedĂ eft astea" 
dr mări.

In lipsa erbicidclor, care sunt prea .scumpe, combaterea buruienilor se / 
foee .^ecouespif” fofos ca Itw  : PAVEL LAZA

* » ♦ * • * • « • * *

(Urmare din pag. I)

mărului disperaţilor, iar 
fondurile necesare "• protee- 
ţlei sociale sunt uneori 
simbolice, fiind preferabil 
4  **» renunţe ie de Mai 
adăugăm şi faptul câ a .'

î.fjfîbf...J. V’-C?1
rilor necesare de asistenţă 
socială, ini special pentru 
minor î.

Nu este pasibilă tolera 
rea dezinteresului pârinţi 

£» î $e proprii «  pli 
şţ nesancţioţîarea deter
minării lor la abandonarea 
şcolii pentru a fi angre-

Pledoarie pentru
nonviolenfâ (II)
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jk lV Â N
, s o m m s m ^

W m 3 m n n m

Dimţitrţj flheanniu

LIBER- 0 tV *

VbjpCntfii con'aM! şei. Minei Bodea mc^im

«Mfpndera pMttr». conţinutul 
p pMrtâ ftrififi^adfittora Adresa 

Devă. 2700. str t'DecwrflBvie, nr 35, 
judeţul Hunedoara Telefoane 611275.612157 
611269.6?5904. Fa* 6980»t «Bp—■

Tiparul executai ia SIC. JPef*Ss»»" ŞA Oeva

jutorui social pentru «ria- 
mele pare au In fotr^rere 

■m*difo ^ î iiî 6 » :*spB jui 
; 4(p ;As 'led,:

'•* «î dnQtat Co- 
% m  ă i fofc 

AfveH»
' de

lnaiipcşft «i»* ites# «î «- 
fectuare a, ppţifor. De a- 
semenea, cerşetorii sau co- 
p»!i care •.'■Mc'so- to rafoate 
an e realitate
m m a i;  .wbeazfo «Numai 
in municipiul 'a

. '!«; CMfoid 4ş .« i*
.««ii -m -ittş ■ ipftmnţf îs 
|MM0|  pfe nt 
nu ptdeau să .şi dovedească 
identitatea.

f,”M aşada r  nteş '< 
tendinţa ascendentă a vio-
'«SÎ£i Ş> iii £.-»«>

. naţi fo:/şiCtivităţf infracţk>- 
'i^ ie ,‘.#la'fee îsW#'#sgpa|S f l 
fwoşttfd^â, ftt acest ..ţiieiŞ,
Ş»urifot lU ^ d e ,  iia^e 
state' oreîdenţaîo stint sem- 
nifioative .1 pr. »*!.-. i pro-
i- ̂ fefii pri
vii»' ia pekfostH li şi p a .

prtp«e*ia'.«ie# 
icnţa. arest laoru. *n- 
cepând cu de <Sfu. 

ir,s»:r|pîîltf 4 *
tizare,

fcui declanşate prin crea
rea organimrului naţional 
specialfea* t i  
strategiei eficiente cte fW. 
venire şi alocare a fondu.

). te, 
dinţjfosţtae 
tuate lî-'m
comestH d 
parte<ţ......
dei
mult, f f  «te. 
noRitalffor
extdWT' *
volupit 
libe
difeeţşbR 
guhd te t  a.
taţii;

N iu i d u p ă  17 

lu n i  d e  z i l e . . .
In luna februarie a a. 

nul ui trecut în ziarul nos. 
tru a fost relatată o situa.

' ţie, în legătură eu; pămân. - 
tul. căreia comisia locală 

; pentru aplicarea Legii fon. 
ţ dalai funciar din comuna 
Ilia nu i-a găsit rezplva. 
rea corespanzStmrre, In 

{ conformiîate ca prevederile 
legii şi a ' ( ««tentelor de. 
ţinute îsi acest ^ « 5. fete 
vorba despre ' stabilirea 
dreptului de - proprietate 
revendicat de către lo. 
nescu Dan filorfn ‘ asupra 

’ U renului din satul Bretea 
Mureş&nă. cuvenit fo baza 

; actului ustarîăl Certlfî- ■ 
cat de moştenitor nr.
1971

Datorită faptului câ mai 
vih la > moşteni» p  alţi

‘-sodiorL eMpt aMn.

• ■ .-1 amaiâ Mlfâ sft fa o 
'.fiotărâre, la sesizările fă-: 
cute riţspunzâadu.i dlui 

te  em tt.
natâ pJlţf* «Uitâtea : ’ de-a 
face : pasdajarea suprafolet, 
aceast# ermâfind să fie 
f-cs conform lejjii fe ea, 
frţ- xţtA r̂-n lupi priUi 
rea titlului de proprietate". 
C-tim îki'X-, de propoetate 
nu gate dat. situaţia râ. 
lăte? confuză, cu toate 
•- -dl un document no. 

fanat care nu este luat 
foaă.fp eonajderare.

este: de re
o«f ■ »a aa fă* » dsH io. ■ 
ating. |r adest. cgz ? Aştep. . 
tjfeti ră t̂STiîtft dte

) aSdel comunale, spe. 
râm tM zo t repede po
sibil. (NT.)

'SŞ;

05s».

Cd
3
a-M.'

oi-j

« j
V S4d Sttrl. iertate . şl 
&at t e  f i te a ta  (s) 
IfeO» Belo&ri; 11,80 
Frumos şl bogat (ş); 11A8 
V reo» dorinţei (s); 12M 
Preţel e,!i«rteafof ■■ fes); 
1L30 . fcstelv. tamiliilor 
(sbowl: 13U3Q Springfieîd 
Story (s>; 14,15 Santa 
Barbara (*. SUA); 15,05 

' Pasiunea ei e crimă 
(ap.ir 1M8 Dona Cbristen 
talkshow; 17fi0 liană 
Mei ser tafksbow: 18,06
Jeopardy! (cs); 1840 In. 
(re noi (a Germania '95): 
19,00 frumos şi bogat 
fş): 19,45 Ştiri, sport;
nveteo; 28Ao fepfoziv — 
mă^zbu

7ă» Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentul*!; 10.00 

': Show -» ht) te"' Costanzo 
. foB 1246 O MondK pen. 

tru tain (s); 12,40 Forum 
(mag.); 14,0# ŞWrlî 1443 
Cotidiene; U M  B«antiful 
(s); 15,15 A Iubi (*) cu 
k  Braedcn; 16,09 Fata şi 
fetita (s); 1640 Tata (s);
17,09 D.a,; 19,00 OK,
preţul. o corect (cs); 
20,00 Roată norocului 
(cs); 2140 Ştiri; 21,25
Paperissima (show); cu 
Gabibbo» teriana TreţL 
san; 21,48 Film; 23,45 
Ştirii 043 SbOW.ul Iul M. 
Costanzo; 240 Cotidiene 
(r); ?,45 RelaSrj.

648 Germania ari dl. 
mineaţS; iţ ii BifUncb TV 
(măg. TVS; M40 Glm- 
nastlca matinală; .11,00 
.CWcags itope (s/rl; 12,00; 
KIIpp 4 li4t- ÎS-<3
1 ( *,»»! 8 ) U,@# Ss>CttCte
Critfondri (s); Fai. 
con G r i  (s); 1540 C t|- 
ney şl Lacey ^.pd; 1640 
Star Trek (s. SF); 17,00 
Baywafoh (si; 1840 Să 
riscă» (cş); 19,00 Iotul 
son nimic (cs); 2040 ştiri, 
sport,' meteo; 2040 Beata 
norocului (cs); 21,15
Sectorul lui WoH (s.p.); 
22,15 Scbrcinemafcers în 
direct (magazin Incomod); 
1,09 Furia (jLa.); 245 Star 
Trek (ş/r); 440 Gangney 
şi Lacey (s/r).

640 Ştiri NBC. ea Tom 
. Brokaw; 74l8 Xa ri în 
afoceii; 8,te Buletin fi 
nan^i^r; 9JM Măgăziaul 
ştlrlier UM Urni» te,»- 
lor fo».); 15,08 . Piaţa
americană; Ş 46 Buletin 
Bnmpsâmi li,Pi %4 —»
reportaje şi informaţii; 
2840 Ştiri IIN; »40  
Flaţa noastră (em. i r i s  
gică); 2140 "ISăforialsa -̂wt 
K—Press; 2148 Magazi 
nul ştirilor UHU; 2240 
WJSO — show -;magaarin; 
te te  Show.ul scrii; eu 
Jay Lena; ftte Real psw. 
Soual (tălksfadw); 1,00 
Buletin bur cu Lisa 
Azis; 1,30 Ştirile ®@pp 
NBC; 248 Viaţa noastră 
(em. ecolog.)*.

9,30 Atletism. IAAF 
Grstnd Priv; Nikaia Me. 
«ting de Ta N(sa (r); U te  
Ciclism. Turul Franţa! 
(rez.); 1240 Tenis. Tur 
neul AlP de ta' C^hmd: 
Rado Swhs Open — fit» 
4 (d): I5te Ciclism. Tu 
rul Franţei 1995, et. 11: 
Bourg dilissans: — Saint 
Etienne (d); 18,00 Tenii 
Turneul ATP de Ia Gstă, 
ad: Rado Swtss Open .  
ziua 4 ftfi; 28,08 Ciclism 
tnontan. Cupa Mondială 
Graniiş ki cros — coan. 
try de ^^::h6imaa®oW .'Lă- 
î « f OsjJfomf», » t e  Bu

letin de ştul 1; 21te Arfo 
mariîaleţ 2240 WresHtag. 
Ring Warrios; 2340 Câ 
clism. Turul Franţei (rea.).
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- 7te TVM - 
matinal; 840 L » '* taS  
ori; 9,15 Santa Bur. 
bara (s/r)'. MM  Xriţhi 
străine; UăS Auar fi 
noroi (s/r>'2 epdţ> M te . 
1001 audifii; 14,00 Ac
tualităţi; 14,18 TVBv 
Iaşi; 15,05 TVR Cluj. 
Napoca; 16,10 Diver. 
tisment internaţional; 
* 6 4 8 semnul -fa. 
trebării: 17,40 Mile-" 
nisim; 18,25 Desen* a. 
nimate: 1840 Tragerea 
Loto; 19.88 teedtrin» 
pentru toţi;-tete Ga.- 
Ufomia' viseiril 
te te  Aetualităfi,

| toe, spart; 2849 
«fauşilor (s); m m , 
Sfadioul ecuHomlc;

ytuBtdăt» a m  
Simpozion; te te  de- 
tuaiităţi;, P te '
Palliser (să.. v

»*«* u .1 1 ,1

IDeseiix
Noi ieontime; lifte 

Cakfaascop; 1341 G »
fltMrie hi; Ute Hă.

soirii.
tÂ tm ^rm rn m k
ttw.w aMmrn*, ___
Şi bogaţii pfaug «fii
’ ' Coafai de te f i*
5. Prerinti Mfiteii fi|»

tmdi 9refit
r ir*  ă»  6 m Ş  

28teCri«MBUiup spafa 
. thr: 848 «amiriu •

' 1Wt'v 

(ri;
( r i  is te  
faffM*' .... 
tete Atefam.'
Storuri

-r iE y l „
1̂ »  'M i
-.■nm -jkţm

*Un tete te  l p r  r i  
% 1 ;  t t . t t  f i i i iH f i ' 
tetr; !t0t e  Doeţpe anf, ̂
awt**; 13.18 Lkjiv, în.
t*«B mu»*-
chipa de şoc* <n» f i  
‘Jl. 2048 D'*ae r vpriri 
si-ţi «*•< pun. • 2l,a@ 
Telejurnal 2148 Se.

....

234» staruri ptttteu 
«M  Vtdpr--.

teri..

OEVASAT P lf i l

lOte ActuaHteteu fa
dhect (r); llteAfatee. L 
teri; 1848 ( f a t t e i t
— documentar; 1&M 
Desene animatei «Ffi:

vestirile unc^pteă f f i  
bcrwood" — e a  tfl- 
19,00 .Tufa PcafaT
-  «a. H, MM A ri»

a î »  TVR; a .
biectiv (enfatune do 
şfai feadstj: 2348 
Strada Tinereţit ( u f i  
siune de Adrian M f i  
tean); 22,38 f i p  «te 
tistk: ^Supee fmţB 
Mărie** (comedie SF, 
SUA. 1991); 2448 f i ,  
deotext ■



i Rezultate pe măsura activităţii
|  Gw^Honatul 
J t e  popice pentru ja-
I :niori, desfăşurat în iu. 
* na mat la Hunedoara, ”"a

Ii marcat, prin amploare Şt 
intensitate, viaţa între. 

2 gului oraş. Printre cei 
iteitecaţjt intr-un fel sas

re a tei s-a aflat st clu
bul iSâderurgistul% atât

ia festivitatea de 
a intrecerBor, 

prin conectarea la 
evenimentului 

;a perioadă a 
Iui.
ale ' activită. 

au continuat 
ţi in cursul fii. 

; cu prilejul pwr- 
Unor formaţii şi 
la diverse eon

ii* ţară. după 
fătul cunoscut

I lintea,- . ,.11 • - . - - ••

populară cât şi la cea de 
muzică uşoară. Au w m
mit distincţii ţşoliştli ‘ de", 
mutică populară Cristi- 

(premiul spe- i; 
c îă lpen trtt aiftenticita.

, .'.l'IU' IU MII "ii— 4 "

I)1N ACTIVITATEA
' «xraMowm

m

manta <*—« i  
«Minut premii 
tefiMnea de taiă

.tea repertoriului! şi Tea 
Pop (premiat special pen
tru interpretare}. La sec
ţiunea de muzică uşoa
ră. Stiberi Aricfuc a ob- 
ţinlH premiul tinereţii, 
ian Felicia Odriştioiu — 
premiul special ăt Casei 
d i  Cultură Osrabia. A 
urmat, fia perinda 14— 
14 iunie, festivalul de 
Interpretare JLa&eam de 
am*-.de la Piteşti Ia că, 

An cei 3ţ ̂ de^^porti-

concurenţi, între

Uptâreisa
la Cert, face- o spumă 
groasă. Iar turnat în cană 
se lipeşte de pereţii accs. 
teia. au cum se întâmpla 
cu cel ce hi-1 dădea sta. 
tul, cu mai mulţi ani Si 
unită, când cana .rămânea . 
durată, după golire. Odată 
s-a întâmplat că amândouă 
vacile erau de-a fota. Le-a 
spus treaba asta clienţilor.
efeşy os Afilngftf *• -

— Nu Vă faceţi griji. Vă 
adse In eontinuarp lapte 
Iau de te veqina. .

Indiferent ce vreme este 
— poate, frig, zăpadă — 

o femeie de 
jtocie, wşte. te 

obraji ?— suni la uşâ. Vi
te, de la Gărjiti, ,cU auţo.

»* nu disp<u% n» va 
fSstiMfe ve#fci(bmj«i 
fe safe* — «îelhdep

tnânesc â&patţ, ■ este râu 
şt pentru ţară.

Foaie temerea dlui D. 
Tertici este exagerată. Ţa.

va dis* 
Une*

sate — cele fhdepărta. 
te, cum ziceam, se împu
ţi ac-a*ă ca număr de locui
tori, dar se Satâresc* ie, 
dezvoltă «ele «toate pe 
căile de comunicaţii, în 
zone mai jo n a  1«  alţi 
ordine de Idei, a început 
un fenc ijen iawer» celui: 
din vremea ■ industrializă
rii forţate — mutarea aa. 
menilor de la oraşe la ţa
ră, s a t  ales ca urmase a 
aplicării Legii fondului 
funciar. Un locuitor din 
Valea Nandruluî, dl I.S., 
Opi n a ;

— Am fast o viaţă oţe- 
lar şl am locuit in bloc, 
1« Hunedoara. Gum am 
ieşit Ia pensie, am zis că 
nu mai stau to oraş. Se. 
vin în satul natal, Aici, 
la Nandru. am pământ, 
cresc aniţnate. Este aer 
curat, linişte şi am o .via
ţă fărăgălăgie, stres şi aL 
tele, (Sa mine an 
mulţi dintre foştii 
U  marea citadelă. ticterur- 

la Hunedoara. 
Kţmş situaţia da  gat* 

as dcţţpăm fi» aeeşţe rân
duri nu este ung, minoră. 
$i &v trebui să se acţione- 
ae, m î puţin pentru diml. 
uuarea fenomenului. Sum 7 
Este; g r ^  d« sfu*,

1 TRATA» BONDOR

care 5 solişti ai clubu
lui (3 la fofefcr şl 3 la 
muzică uşoară), Cristina 

> Pascu obţinând ** premisl 
• special al junullif ■*- Ia,,.' 
l'gpuzica popiflarâ. Aii
^fosţ incluse,. de aseme. :k.

tea, te programul de ;
- participări şi- festiValuriţe , 
de folclor „Feliciân'Făr- I 

de te Brad. ş i .
■, loviţS* de te Ca-1 

ramiebeş, unde clubul 
.S#derurBisaiî“ a fost re- | 
prezentat ue câte 2  -se*'. 
m - -  . . i

Cel mai impresionant , 
*făfawre* a fost obţinut, 

insă te concursul de dans 'v 
de secfieUde pentru Copii,, 
de fo Plfoşti, intitulat» 
„Dansul florilor", unde f  
nu mai puţin de 13 pe- * 
redii -ele coi^. s-au nu- t  
m&rat printre - laurea. * 
fele-concursului, soeoe» î  
se care răsplătesc dărui- f 
rea' şi conştilnciozitafea » 
cu care aceşti copiî K f  
pregătesc foi timfwl Ie r*  
liber. ' k

G. 81RLA J

buzoi. îmi aduc aminte că 
înainte  ̂de 1̂ 89 primsnti 
de pe atunci al areştei co* 
mane era mereu critieăt 
din pricină că teama sa, 
în tec să dea laptele la 
f̂ondul de stat. y , aducea 
la abonaţii din Deva. O. 
imul asculta toate critLcile 
cţi răbdare, ceea ce însem
na că nu le prea băga in 

■seamă. Şi bine făcea.
■ .Bondurile de faţâvWVau 
fost sugerate-- ie . vfecldul 
meu ştmic CU care .mă În
tâlnesc periodic şi ne plim
băm pe corso-ul Devei. In 
încheierea plimbării din 
ziua respectivă, amicul

,jtn**a zis: •
— De ani şi ani de. zile 

ne ad«ce lapte lăptăreasa 
dfe Cîrjiţi.
■ — Cam o
J --- Hatar n-am. 
întrebat-o. Dar nu 
coptează. Important 
că ne aduce lapte 
păt şî fjanr. ; - ‘

Turneu
Opeu;

Generai
.. V:- • -ţ ■ —

Clubul de şfih ©eva 
, organizează In perioada 

22—3p dulie 1995 , „Tur- 
>neul 'Open Geru-raî Deva 

l » “, odiţia a IX-a. 
Turneul se va desfăşura 
pe distanţa a nouă tun
de, la Liceul de Educa
ţie Fiztei şi Sport din 
Dfcva. Prima rundă va 
începe sâmbătă, 22 iulie 
la ora 10, iar festivitatea 
de premiere şi închidere 
a  turneului vă avea loc 
dandnieă 30 iulie, ora 
14. Sunt invitaţi să par- 
ticipe iubitori ai şahului, 

- indiferent de categorie şi 
clasificare, ca şi jucători 
neclasificaţi- Premiile ob- 
ţfinife se vor acorda pe 
categorii, având valori 
intre 20 OM şl 200000 lei. 
Doritorii pot obţine in
formaţii sâptimentare te 
telefonul 054*€2«523, dl 
Cornel io Hotărâm

(GH. P.)

Week-snHa... 
Citau Băi (I)

Cunoscute tocă : din 
.«îti^âtate — ■ - .romanii 
fiind cei ce au pus în 
valoare apele termale de 

, la Hereulane, Germisara 
(Geoagiu). Aquae ţCâ- 
lan) şi altele — apele 
termale de la Călan au 
fost folosite în med di
ferit in diferite timpuri. 
Romanii au săpat in 
stâncă o „lingură" care 
capta izvorul şi oferea 
posibilitatea unui număr 
restrâns de’ oameni să 
facă băi în apele căldu
ţe.şi să-şî trateze reuma
tismele şi alte suferin
ţe. Localnicii mai în 
vârstă foi amintesc că şi 
el, când «ras copii, fă- - 
ceau baie In - „lingură", 
suportând cu " stoicism 
plesniturile peste fundul 
gol, pe care le primeau 
pentru neastâmpăr din 
parte» femeilor, mante şi 
mătuşi, îmbrăcate te hai
ne ţesute de mâna lor 
(pe vremea aceea nu se 
cunoşU-au mutismul, nici 
costumete de baie), fe. 
mei din partea locului, 
care îşi inîhaiau trupul 
obosit in apa dătătoare 
de minuni.

După război, s-a în
cercat valorificarea mai 
bună a apelor termale,

_ s-âu construit două bazL ” 
*■ cooperaţia a deş
te intrare, un res-

* teuzani -Luerurife ar fi 
«nretete p ro b a i în bi
nê  dacă nu ar fi înce-J 
put lucrările de extinde
re a combinatului side
rurgic, Intre care ş-a a- 
flat şi o cocserie, baza
tă pe o tehnologie ve. 
che, 1a construcţia că
reia a fost f(dosită mun
ca forţată prin metoda 
concentrării militare 
pentru muncă1, tatei meu 
fiind unul An miile de 
„constructori" In urtifor1 
mă u tilară c*te eu pă
timit trei luni pe şcest 
„şantier". Ţin şl acum 

.bine minte cum* la pri
mirea cărţii poştale de 

- la. tatăl meu, aflat în 
.drum spre zona de „con- 
centrare*. a trebuit să 
explic mamei mete* boL 
navă te pat după naş
terea cetei de-ai. treilea , 

c i ştampila, de fi* 
c«tea poştală, cu indi
cativul Jămeriş",. repte. 
d ntă o lo< Utete'fte Ro
mânia şi, «teidetetii!, nu 
este vorba de JŞberia", 

e căre romaniâ dii* 
ia5a~1955 auteteră 

luerpri de groaza de la 
primii prizonieri de răz- 
boi care s-au Infor* din 
acele tărâmuri îndepăr
tate şi despre care temi, 
liile credeau de urnit că t 
au murit. i(Va urma).

Tlfitifiall ^TlIATE -1

Gropul Jodeţeao de Pompieri avertizează
In trimestrul al ţl-tea- 

a.&* te ^dep4 H«a«ioa- 
ra au izbucnit 36 de In
cendii. In gospodăriffeţ 
cetăţenilor au avut foc X6 
incendii (6 te aprilie, 4 
în mai şi S fia i unie), u- 
nele cu urmări deosebit 
de grave. Un incendiu cu 

' implicaţii şl urmări tra. 
giee a avut Ioc in data 
de 31 aprilie, în satid Făr-' 
cădin, comuna Unirea, 
unde Onea Iuliu şLa dat 
foc te bucătăria de vară. 
în urma arsurilor a de
cedat. Incendii cu paşti.

, be împortan» au izbucnit 
■ şi to locuinţa Iul Şer- 
ban Marinei, din Petro
şani, la adăposturile de 
antetele /ale lui Nicolae 
Staaciu din Brad, Marian 
iTuidor din Orăştie, Antal 
Sigismun(L din Haţeg.

^ fen o m en  aparte l-au 
constituit. incendiile din 
apartamente, locuri fu ca
ră, «a uşurinţă, s-a pus la 
păriete, su l (des pe timp 
de noapte; viaţa locatari, 
lor de pe casa scărilor

S chia* dte ctee vecine.
două situaţii, ca urma

re ti, gazelor toxice «i ti. 
fumului, evenimentele res

pective s-au soldat eu trei 
victime: Gheorgiie l»ereş, 
de 64 anj şi nepoata aces
tuia, Andreea Manolcscu, 
de 14 ani, dui Petroşani ş» 
Qjorgy Anna. de 27 de 
ani, ăm municipiul Hune
doara. fot situaţii deosebi
te au fost ţttse şl famiUIlfi 
Mica Fllăftea, din lila si 
Mioara Rodîca, din Lii- 
peni, te apartamentele că
rora au avut loc arderi 
importante.

Ati reapărut incendiile 
te spaţiile de locuit te 
comun, unde, de aseme
nea, se p»n te periedî un 
număr important de per. 
soane şi, uneori, clădirile 
foi cauză. Astfel de eveni
mente au avut loc la Că
minul de nefamii işti al S.G. 
FORICON SA. peva, Ia 
data incendiului nelocuit 
şi la Căminul -de nefami. 
Ieşti al Grupului şcolar e- 
nergetic Deva,

Persistă nepermis de 
mult incendiile la garaje 
particulare şi la autotu
risme. In luna iunie s.au 
produs patru astfel de^e- 
venimente, din care unul, 
recent, te municipiul De
va, în condiţii neelucidate,

distrugând u-se autoturis.
mele lui Marin Dachin şi 
Gltcorghe Bne, parţial şi . 

' til'ilui Lucie» Coriciuc, îi-mi 
mai produs incendii Ia 
etitoţurismUi lui Ileana 
Kita din Hunedoara, Ia 
microbuzul lui Constantin 
Purdea din Haţeg şi la un 
autotractor cu remorcă ai 
unei firme turceşti în 
irartzit prin judeţul «os- ; 
tru.

La acest capitol, teta- ' 
gem atenţia asupra nere
gulilor ce se manifestă în - 
garajele particulare de tip 
colonii. In care orice înce
put de Incendiu se dez
voltă rapid, cuprinzând 
în timp scurt vecinătăţile.

Nereguli sunt şi în or
ganizarea psd. pe locurile 
de muncă. Pe fondul a-. 
eestora s.au produs incen. 
dii Ia 4 agenţi economici: 
S.G. „Siderurgica" S.A. 
Hunedoara — în 3 cazuri, 
transformator electric7 în 
municipiul Orăştie, la'sec
ţia din Lăpusnie, aparţi
nând de AGROMEC Ilia 
şl,’ mai nou, Ia S.G. Brad 
SJRL. din oraşfil Bradi-In 
repetare, a avut loc un 
început -de incendiu la re.

ţeaua de alimentare ca 
gaa înetan cbn rmmleipiui 
Hunedoara.
; Dar nu.pum-ai temsQcUile 
fac :oUemj isteanteaţiei 
poBapserUori-ln mnâŢunl^ 
bunăoară, stibunriăţftc mi, 
litare de pompitei .au mai 

. participaţ. jte W iiHeryen- 
tii.'îtenţ ĵ înlStunarea Sec
telor imindaţTObr, în zo-

Beriu4e «ahedMra 
ztin} şi Deva (4 cazuri).

Estp foarte important de 
ştiut că, în principal, cau
zele care au produs ma
joritatea incendiilor în trl. 
mestrul II su n t: scuri-eir- 
cuite sau supraîncălziri ale 
instalaţiilor electrice cu 
defecţiuni; flacără - deschi
să mijlocită de jocul co
piilor cu foctii său acţiuni 
iresponsabile ale unor per
soane heidentificate până 

,1a această dată; scântei 
purtate de vânt; coşuri 
de furrl defecte; verificare 
CU foc deschis â unei bu
telii de aragaz; scurt-cir- 
ciiite ale instalaţiilor elec
trice ale maşinilor; scur. 
geri de lichide combusti-, 
bile pe motorul încăizit ş.a„

mmm. Joi, 13 fotfie 1995
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Soarta fostei Asociaţii 
economice intercoopera- 
tiste pentru creşterea şi 
îngrâşârea tineretului bo
vin Orâştie este asemănă
toare cu> ceai' a majorită
ţii complexelor zootehnice 
de acest tip din ţară. Da
că înainte de 1989 era o 
unitate; de profil etalon, 
atingând  ̂ parametri de 
invidiat,' concretizaţi în 
realizarea unor sporuri zil
nice de creştere în greu. 
tate de peste 1 kg came 
pe zi şi cap de animal, 
cu un consum economic 
de furaje şi cu un apre
ciabil profit provenind 
din livrarea a peste 4 000 
tone cuine anual, acum 
acti vitaiea fostei' asociaţii 
este în prag de faliment.

Proiectată pentru' o ca
pacitate de creştere şi în
grăşate a tineretului tau
rin, care cuprindea 16 000 
animale*? în prezent nu
mărul -acestora se găseşte 
sub jţjtpădapete, din care 
mai puţin de 50 la sută 
sunt vaci cu lapte, inves
tiţia iniţială, Ia care erau 
asociată 14 foste coopera
tive agricole, a fost reali, 
zată după proiecte per.' 
fermante, cu un grad ri

dicat de mecanizare a lu- extremă a sacrificării „ul. 
crărilor, inclusiv pe te.% tunului mohican", tingu.
renurile destinate produ
cerii furajelor. Cu toată 
setea de pământ ce s-a 
manifestat prin aplicarea 
Legii 18/1991, în folosin- 

;ţa actualei Societăţi co
merciale „Comvior" Orăş- 
tie — care este noua de
numire a complexului —• 
au mai rămas circa 160

rul- taur care a supravie
ţuit după 1989(1). Telefo
nul şi curentul electric nu» 
au mâi fost plătite de 
peste un an de zile,r ceea 
ce a determinat între, 
ruperea furnizării presta
ţiilor respectivă.

Faptul că unitatea a a- 
juns într-o asemenea si.

•  O reducere de la 10 000 la mai puţin 
d e . 100 animale •  S-a distrus un sistem de 
irigaţii •  Este vorba despre 6 criză manage
rială •  Se aşteaptă investitori •  Un circuit 
închis: prgducţie-preluare-desfacefe gr fi o 
soluţie salvatoare. ' . •

i.*

ha teren, precum- şi un 
patrimoniu de câteva mi
liarde, de lei. Din cele 16 
adăposturi pentru anima
le nu se mai foloseşte însă 
decât unul, şi acesta doar . 
parţial. '

Am discutat mai multe 
aspecte despre situaţia a- 
eestei firme cu dl dr. Fio- , 
rin Răsădeaţi» şi cu dl 
Petru Doru, care îndepli
neşte mai multe funcţii 
administrative, inclusiv pe 
cea de contabil şef (în lip
sa .directorului- Neaga, ca
re prea puţi» se mai e- 
cupăde problemele con
crete aţe unităţii ’ respec. 
tive, având şi o -firmă

D e  c e ?
La redacţie am 

sesi 
Mariş 
în Si 
12. în 
tatea ţerl 
Turdaş". Di 
ba ? Potei;

Imit o

Gpşfeitdiflr. 
eu prdpri'e-

i ce esţe vor- 
celor stabilite 

de comiş^L’locală de apli-. 
care a Degii 18/1991, anei 
M.C.. în conformitate cu ac
ide ce ie deţine şi. terenu
rile dispehibije. . i . se cu-, 
vine o suprafaţă de- 1,87 
ha. * *

în realitâ^;%r/să pei 
nu beneficiază "decât de 1.80 
ha, diferenţa de suprafaţă i 
fiinduri- neacoperită, deşi. 
trebuie să plătească impo
zit ş i, pentru ţaceasta. Aşa 
s-a.laptiqâ/ . şl* în.aceas
tă priinăvavâ câşfd. cu toa
te că,*initi^î;i,S-a repar
tizat şD ua. teren cultivat 
cu sfeclă figrajerâ.} ia â do
ua praşilă , ac*şţa l-a fost 
retras, spunândU-i-se că nu 
mai are drept la el (1). Pe 
undeva este vorba despre o 
greşeală, dacă se are în ve
dere că a efectuat prima 
praşilă la cultura respec
tivă şi a plătit 8 000 lei 
pentru arat şi semănat. Aşa 
crederii şi noi; îndreptarea 
greşelii stând în posibili
tatea dlui Liviu Cranciova, 
care se ocupă — după cum 
ni s-a spus — de activitatea 
asociaţiei agricole în peri
metrul d-jela se găseşte* şi 
pământul -dnei M.C. Vom 
vedea ce soluţie se găseşte 
în cazul relatat.

Pagină realizată de 

NICOLAE tîrcob

tuaţie se datoreşte, în 
principal, crizei ritana.

. geriale ce a cuprins-o, dez
interesului faţă de activi
tatea din zootehnie.: Exis- , 
tă aprecierea că, având în 
vedere că în zonă / mâi 
surit sute de ha teren ne. 
lucrat, ce putea fi culti
vat cu furaje,. bineînţeles 
dacă exista interes în a- 
ceastâ privinţă, erau con
diţii depline pentru ca în 
complex să fie crescute şi, 
îngrăşate anual cel puţin 
2 000 de animale, ceea ce 
ar.fi asigurat - mai multe 
tocuri de muncă şi un 
grad corespunzător de pro. 
fitabilltate. Dar unde in-ve, , având

pftSweuiară — n.n.). — teres nu e, vorba spuneS(? ,? £ I
âniin'tit este tin, «an pot hi bondiţ

Debusolaţi 
descurce

te Un, „fenomân «an pot hi Condiţiile eco-
mpi distrugător decât un npmiel'de piaţă, întrucât
război- efectiil văz&ndUĵ e- ţuel organele ‘abilitate nu 
şi după. starea de „gqspo* st.au mai implicat în sus-
dărire" — mai bine zis de ţirierea .complexelor zoe-
degradare — a patrimo
niului.- Cei 14 .salariaţi, din' 
care, patru cu studii ;-ed'‘ “
"Hoare,. abia *i! ţ

tehnice, 
se văd

trâg, sufletul, platâ> «Mă
riilor fiind p permanenţi 
şi acută problemă. In lu
na trefcută, spre exemr •, 
s-a apelat şî găsit soluţia

salariaţii firmei 
Intr-o totală nesi-, 

guranţă.în legătură eu 
riba de mâine.

Soluţii de viitor se în
trevăd prea puţine.,

Ofertei de spaţii dispo
nibile. s.au făcut, însă nu 
Se prea găsesc investitori,

nici măcar să le dea alte 
destinaţii? cum s-a întâm
plat, spre exemplu. cu 
Metromobila la Deva. Doar 
închirierea unul spaţiu 

* pentru fabricarea manga
lului este o soluţie - pa
lidă. '

tTn mare necaz este şi 
faptul că s-a distrus com
plet şi sistemul de iriga
ţii, realizat cu mari efor: 
turj materiale şi financia
re, care putea’ fi utilizat 
de către actualii proprie, 
tari ai pământului.

Interlocutorii erau de 
părere că cea mai bună 
metodă de a face ceva 
pentriJ aducerea activită
ţii la linia de plutire ar 
fi definirea mai clară a 
statutului fostelor A.E.I., 
formarea unei echipe de 
întreprinzători interesaţi 
să ia pe cont propriu ac-, 
tivitateâ de administrare 
a unei părţi din pătrime, 
niu? întrucât există Condi
ţii să fie creteute şi în
grăşate rgai multe anima
le în acest complex. In 
aceeaşi idee se circumscrie 
şi. necesitatea in târârii 
activităţii, în sensul de a 
organiza mai bine produ
cerea Nfurajelor, îngrăşa.' 
rea animalelor, *realiza-t 
rea de preparate şi desfa-’, 
cerea proprie a acestorâ 
— aşa cum de altfel se 
întâmplă îh alte societăţi 
comerciale de profil1 care 
obţin profituri apreciabi
le procedând în acest 
mod, adicle având cirţţtj. 
tul închis.

Blestemul care a 'atinşi 
acest complex poate fi, 
deci atenuat, însă. cu oa
meni dornici să facă ceva 
■pentru producţie; pentru 
binele semenilor, E3 au 
nevoie de încurajare, _ de 
iniţiativă şi, neapărat; de 
bani, de mulţi bani.' Vom 
reveni, să vedem cum 
vor evolua luerurite/ la a- 
ceastă firmă cu un poten
ţial apreciabil, ce aşteaptă 
sa fie valorificat; -

ale legumicultorilor
Cunoscuţi şi apreciaţi ca buni profesionişti, dl ing. Ia* 

nel Voica şi dna ee. Dana Leucean, care se ocupă de 
mulţi ani cu producerea legumelor la ferma de profil 
a S.G. Ăgrosim SjL  Simeria, îşi exprimau o sene ăe>.

■ nedumeriri şi îngrijorări în legătură cu soarta legumi' 
culturii,, care rămâne ca o activitate aflată în di^râţie 
în perioada de tranziţie. Datorită faptului că nu eXistS 
cât de Cât o strategie şi o certitudine în legătură ©9 
producţia şi desfacerea' acesteia, care trebuie să se hă» 
zeze pe situaţii reale şi clare privind cererea? şi oferi#* 
pe piaţă, lâ unele sortimente există o lipsă acută, laţ 
la altele o aparentă supraproducţie. .

Invadarea pieţelor interni cu produse impor/aţC  ̂ţ 
de calitate şi cu gust îndoielnic, a , condus Ia derutâiiâ 
producătorilor autohtoni cdre, treptat, au abandonatI 
cultivarea legufnelor în favoarea cerealelor sau a pl; * 
telor tehnice, care au 6 desfacere certă. In condiţiSW; 
când nu ai o siguranţă a vânzării producţiei şinedîs- 
punând de magazine proprii, spaţiile comerciale de pan 
fii fiind ocupate de fel şi fel de afacerişti şi de fâlşl 60s< 
mercianţi, care au lâreul concurs al autorităţilor 8bm ? 
bane, este greii să .te descurci vânzând zilnic produsdfe 
aduse cu remorca Ia piaţă, unde nu ştii niciodată dH ; 
vinzi şi cu ce preţ, . .dacă eşti. sau nu in câştig .sau f> 
pierdere. Fără a avea nostalgia trecutului, trebuie spUB 

.însă că existau contracte ferme şi livrările în pârtii! 
miorii petitrU consumatorii colectivi (cantine, spitale
dădeau o stabilitate producţiei. Fără un asemenea re
per se produce totul la întâmplare, cu timpul şi maţii 
producători fiind nevoiţi să restrângă producţia de'Rx
gume, cu toate că practica de după 1990 a, deroohstrăl 
că ei sunt cei care influenţează nivelul preţurilor lâ con. 
sumatori. Preţurile mari venite din amonte, respecHsj 
de. la industrie, prin scumpirea exagerată şi nejţ 
cată a preţului Uumiaterii şi materiale, îsigrăşăr 
erbicide, pesticide şi altele, îi obligă şi pe predueăh 
noştri să ridice preţurile, să le ! alinieze*/Uneori viii 
nevrând, cu cele ale produselor importate, ceea ce este 
îi) detrimentul consumatorului, care resimte şi suportS 
pe propria piele., efectiţl presiunilor salariale din indus' 
trie asupra preţului produselor alimentare.

. In ultima vreme, pentru a proteja cât de'cât, şi Ş 
încuraja producţia agricolă internă, s-âu făcut simţite 
unele măsuri In sensul măririi taxator, vamale pentng 
importuri. Important pentru a da s^iranţă- şi stabilii . 
tâte producţiei de tegume, şî nu numai acesteia, este 08 
producătorii să mba o drientareT«^de ^ât ţânră asupzîl 
cererii de consum, să se asiguţe. preţuri ̂ competitive Io ? 
materii şi tot ceea'ce vine şi cii—şhI"  din industrie 
la realizarea producţiei agricole. Gte *^t~vom avea prşL 
ducţii piai bune, evident că şi preţurile suportate (te 
consumatori ypr fi mai mici, pe* măsura câştigurilor 0  
a bugetelor dig. auşteriţato ce le aveor bi lpnga .şi ned^ 
finita perioadă de tranziţie.- UivlucnAveitednea «cap 
foarte cl^r. Anume, acela că, fără a ştl.cţtese cere şi e0 
trebuie produa» ca în oricare alt domomÔ  de altfel, po 
mişcăm greu şi haotic, debusolaţi şi fă*4,.perspgeţivă. . ;
t\mmm * mmm g mmm * s mmm » mm* • mmm * mmm • mmm * mmm 0 mmm* *mrn**m *

LAPTELE Şl CARNEA TOT MAI SCUMPE
; - Curii - eră de ■. aşteptat,
• cpeşteteâ - {ri*eţurSor lâ e-
; nergie şi combustibili a

âfras spofirea în lanţ ‘a 
costurilor la toate pro
dusele, inclusiv la cele 
subvenţionate de la bu
getul de stat în scopul

• protecţiei consumatorilor. 
Tendinţa de' aliniere a 
nivelului preţurilor inter
ne la cete mondiale este 
firească, însă datele- pro
blemei sunt' cu totul al
tele la noi, având în ve
dere Salariile şi produc
tivitatea, faptul că pen
tru unul şi acelaşi pro
dus la noi consumurile 
materiale şt energetice 
şunt cu mult mai ridi
cate. în asemenea con
diţii, când preţurile nu 
sunt aşezate pe principi) 
economice şi nu sunt a- 
ceperite cheltuielile, făcu
te pentru un anumit pro
dus, se înţelege că într-o 
economie de piaţă nimeni 

. nt)-şi îngăduie să piardă,
încetând, deci, fabricarea 
şa» obţinerea produsului 
respectiv, chiar dacă el

• este destinat alimentaţiei.
Vrând-nevrând asistăm 

aeUm şi la creşterea pre
ţului Ia lapte şi la car

ne, 'sperându-se , 6$ v o t) 
fl ultimele măsuri nepo- 
pulare şi nedorite din a- 
ccst an, organele deci
zionale asigurându-ne că 
ele se încadrează în in
flaţia prognozată, de până 
la 30 la sută în 1995.

Ne convine sau nu, în

derftfflVsţraţx că? poate fi 
perfdlmitfită, îriSă intere
se obscure şi antinaţio
nale au făcut ca şi acest 
sector să fie pus la pă
mânt. ’

După cum am mai a- 
mintit, de curând Guver
nul României a ţ adoptat

marea noastră sărăcie şi '  hotărârea prîvihd stabi* 
datorită lipsei de exploa- lireâ preţului minim ga- 
taţii agricole eficiente, *raritat de achiziţie şi a

suma. ee reprezintă prima 
de la bugetul de ştat, ja r. 
pintru perioada l.noiem.-. 
brie 199Ş —- 30 apciUe. 
1096, preţul Jeste de 475 
lei/litru, din care prima 
de la buget este - de 250 
lei/litru. In rapert-de va
riaţia procentului de gră
sime, dif«»ă şi preţul, 
făcându-se reealculaţiile 
de rigoare. .

PREŢURILE ŞI VIAŢA COTIDIANĂ

care determină penuria 
de alimente şl acoperi
rea în proporţie redusă 
a cererii de consum, pes
te 60 la sută din veni
turi se duc pentru ali
mentaţie, în vreme ce în 
ţările dezvoltate aceste 
cheltuieli se situează un
deva sub 30 la sută, ceea 
ce înseamnă o diferenţă 
apreciabilă.

Perttru a mai atenua 
din greutăţi, producăto
rii agricoli, prin diverse 
forme şi încercări, sunt 
sprijiniţi să-şi acopere 
(dacă nu „în totalitate, 
Cel puţin parţial) o par-

primelor ce se acordă 
de la bugetul de stat 
pentru laptele de vacă 
— materie primă. In 
conformitate eu prevede
rile acesteia, preţul mi-

Evident, se menţin în 
ctxitinuare celelalte mă
suri din Eegea nr. 83/1993, 
pentru stimularea produ
cătorilor agricoli.

In aeest context, se în-
nim garantat de achiai- • scriu şi preţurile minime 
ţie şi primele' acordate garantate de achiziţie şi
de la bugetul 
producătorilor

de stat 
agricoli 

(pentru laptele de' vacă 
cu 3,5 la sută grăsime): 
se diferenţiază pe două 
perioade. Respectiv, pen
tru perioada ! iulie 3! 
octombrie 1995, laptele 
livrat la fondul de Con
sum sp plăteşte produ-

preţul este «ie, 3 10(1 lei/ 
kg- iar la peste 115 kg, 
preţul este de 2 900 lei/ > 
kg, din care 1 150 lei este 
primă de la bdget.

In privinţa păsărilor 
în viu. pentru tăiere, pre
ţul te puii . de găină şl 
de curei este de 2 600 
lei/kg, din care prima 
de la- buget însumează 
950 lei, 'Găinile, cocoşii, 
curcile. şi curcanii se 
preiau la preţul de 2 500 
lei/kg, viu, din oare pri
ma reprezintă 950 lei/kg.

Desigur, în raport cu 
aceste ■ creşteri oscilează 
şl preţurile la desfacerea 
cu amănuntul, dăn3u-se 
asigurări că majorările 
percepute de la consu
matori nu vor depăşi însă 
20 la sută. Asta la mnr 
dul teoretic, întrucât cti 
atâţia intermediari în 
circuit, fiecare cu price
perea şi adaosul lui, este

primele acordate de la 
bugetul de stat produ
cătorilor agricoli pentru 
porci şi păsări vii, lriwa- „ greu să mai ştii unde sg 
te în vederea tăierii Ast- încurcă Iţele şi cine np
fel, preţul ce se acordă viaţa grea. Ppate
pentru porcii Mvra  ̂ îţ>. vor yeni Insă şl vrempri 
viu la greutatea de? 38*~ mai bune, cu mult visatra
100 kg este. de 300© Iei/ belşug de produse agr<V
kg, în care; eşte inclusă. alimehtere, cu lăpte 0

te din pierderile aduse cătorilor cu 425 lei/litru, şi prima de i  158rlei/kg;i miere pentru toţi conşuâ
de zootehnie, care s-a din care 220 lei/litru este la porcii de KUţţU& kg, matOTil ,
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— Alin Bena, anul 1995 

a consemnat pentru tine 
un eveniment deosebit. 
Mă refer la acordarea u- 
nui premiu pentru cel mai 
bun interviu. Dar, înain
te dc a ne destăinui câte
va lucrtiri, cine eşti de 
fapt şi ce ai făcut până 
In prezent ?

— M-am născut In ’62, 
aici, la Deva. Cu opt ani 
în urmă am absolvit Fa
cultatea deBiologle-fieo- 
grafie-Geblogîe a Univer
sităţii din Iaşi, secţia In
ginerie «eologică şi geo
fizică, în urma repartiţi
ei m-am întors la Deva, 
respectiv; la Mina Coran- 
da Certej. Timp de trei 
ani am lucrat, ca geolog 
şi, deşi am avut colegi 
minunaţi la Certe}, posi
bilităţile de a pune în

practică ceea ce învăţasem 
erau extrem de reduse. 
Este o boală mai veche a 
mineritului, aceea de a 
rămâne cu 2<h30 de'ani 
în urma progresului teh
nic, aşâ încât trebuia să 
fac un compromis profe
sional care mie mi- se pă
rea inacceptabil. După e- 
pisodul 13-15 iunie 1990, 
m-am decis, de fapt, şă 
spun, ceea ce aveam de 
spus,în spiritul adevăru
lui şi al unei Justiţii în 
care nu am încetat să 
cred. Şansa realizării a_ 
cestui deziderat s-a nu
mit TV Deva.

— Despre premiul a- 
mintît...

— în privinţa premiu
lui pe care mi l-a acor
dat recent Asociaţia Pro- 
fesionişţilor de Televiziu
ne din România pentru 
cel ouai bun interviu al 
anului, trebuie să ştiţi în 
primul rând că' esje ro
dul unei munci de echipă. 
Fără colaborarea perfec
tă cu Vladimir Brilinsky, 
cdlaberare ce durează de 
mai bine de patru ani, 
reportajul premiat nu ar 
fi existat. Alături de noi 
au fost colegii, a căror 
muncă, făcută cu profe
sionalism şi mhdestie a 
contribuit la această reu
şită. De fapt, o recunoaş
tere j »  plan naţional a 
valorii unei'.,televiziuni 
care a progrgşdt fteîntre-, 
rupt prin propriile ei for- ■

“ pentru
ţe, cu sacrificii pe care1; 
foarte puţini le cunosc.

— Creei că toată fumea 
vă iubeşte ?-

—• Deşi.. suntem întot
deauna iţi slujba.interesu
lui public, nu toată lu
mea ne iubeşte. Este nor
mal să fie aşa, atâta timp 
cât iţi propui să depăşeşti 
nivelul unei „gazete de 
perete" cu fruntaşi în pro
ducţie şi realizări în eco-, 
riomie, încercând să re
dai cu onestitate adevăru
rile vieţii cotidiene. Te
lespectatorii noştri trebuie 
sâ%ştie că, urmărind emi
siunile Televiziunii Deva,

cât în DeVa. Nimeni nu . 
este profet în ţara lui, i 
nu? ’ i

— Ce îşi doreşte zia-'J
ristui Alin Bena ? ţ

— Ce mi-aş dori ? în ( 
primul rând aşezarea în ; 
normalitate a relaţiilor |  
dintre instituţiile masş- l 
media locale. Daca o cp - I 
laborare general ;»fectivă I 
şi cinstită este, poate, ţ 
„un pod prea îndepărtat", i 
fni-aş dori măcar o com- J 
petiţie profesională afla- ţ 
tă exclusiv sub semnul 1 
fair-play-ului. Nu sunt hn * 
pacifist, dar. ciomăgeala 
gen „tribul Tutsi contra 
tribul. Hutu“ a început să . 
înă plictisească. Iar eu, * 
personal, consider că exis- i 
ta şi forme mai' inteligen- ■ 
te de a ne Consuma sur'

Să ne gândim te noi

en- i 
ur- j
roş V

Alin Bena — Un feri
cit câştigător al premiu
lui TVR pentru cel mai 
bun interviu. ,
(3TV), vizionează un pro
gram nesupus - nici unei 
cedzuri. In afară,' desigur, 
a celei pe criterii profe- 
sionale. Uneori, adevărul 
poate să supere, dar noi 
nu vom înceta nicicând

' să-l afirmăm.
— Filmul „Maria"' rea

lizat de 3TV a fost apre
ciat la o recentă manifes
tare de la Bucureşti. De
spre ce este vorba?

— De curând s-au îm
plinit cinci ânî de la nu
mirea primulâi guvern 
post-revoluţionar condus 
de Petre Român, prilej cu 
care ; miniştrii de atunci, 
s-âu întrunit. într-un ca-; 
dru festiv la Clubul „Die 
Năstase" din Bucureşti, 
Ei bine, ca o ilustrare a 
modului .în care"nivelul 
de trăi a scăzut în Româ
nia în aceşti ani, a fost 
prezentat ca exemplu su
biectul filmului ,.Maria“ 
realizat do 3TV. Aşa că, 
vedeţi, uneori constatăm 
cu surprindere că sun-

’ terii mai cunoscuţi' şi mai 
apreciaţi în Bucureşti, de-

plusul de energie. Mi 
dori, apoi, să avem su- ( 
portul financiar pentru a / 
structura un colectiv re- \ 
dacţionai puternic, pentru 1 
că puţini sunt cei care / 
Urmăresc un câştig mate- J 
rial imediat, mulţumin- I 
du-se să facă „artă pen-, 1 
tru artă". Aceştia sunt ac -/ 
tualii mei colegi. ţ
_ — Din ce cauză. In ul. i 

tima lună, nu s.au, mai 1 
recepţionat programele \ 
TVDeva? .jj

■— Motivele acestei în
treruperi sunt strict de 
inatură tehnică. Mâi pre
cis, este vorba de ava
rierea emiţătorului în 
Urma descărcărilor-elec
trice din data de 2 iu
nie. întreruperea a fost 
folosjtă nu doar . pentru 
remedierea , multiplelor 
defecţiuni; ci şi pentru 
completarea*; dotării ş teh- ■ 
nice cu echipament proi 
fesional de prelucrare a 
semnalului video';, emis. 
Aceasta va avea ca efect 
creşterea substanţială a 
calităţii recepţiei. w  

;Emisia,, v».. îj .reluată 
începând de Iiati, 17'iu
lie, , cu , un program spe
cial pentru perioada <je 
Vară câte Va conţine 
zilnic doua filme artis
tice şi efiţe două episoa
de dintr-un' serial" de 
succes, ' intitulat „O , altă 1: 
viaţă", alături, bineîn
ţeles, de emisiuhile cu 
catacter local." r;

;  CORNEL POENAR

Să ne gândim la noi, să 
ne gândim la lume, să ne 
gândim la/ viaţă, să ne 
gândim pentru ce trăim sau 
pentru cine trăim.

Uitaţi gândurile negre ca
re v-au străbătut de-a lun
gul anilor. Inlăturaţi-le şl 
înloeuiţi-Ie cu gânduri fru-' 
moaşe, cu vise frumoase, 
luminate de propunerile 
pe care v-aţi chinuit să 
le puneţi îri „agenda vie
ţii", dar nu aţi reuşit sau 
pentru cane, din păcate, 
nu aţi avut timp. :
; Ă trebuit ba să mergeţi 
cu copilul la doctor, ba 
să umblaţi pe la magazi
ne, făcând turtii oraşului 
pentru a vă , face aprovi
zionarea, ba să staţi fo 
cozi, pe care dacă le-aţi 
pus cap la cap ar fi cam 
drumul din Deva până la. 
Bucureşti, ba... Ba mai 
taci! - ,

Am spus că ne vom gân

di la noi. Aduceţi-vă a- 
minte' de zilele frumoase. 
V-aţi născut, aţi crescut, 
v-aţi maturizat şi aţi ajuns 
pe la casele, voastre, Să 
ne gândim ia noi, la tot 
ceea ce am realizai No-i 
frumos când te gândeşti 
că ai apucat şl vremurile 
„multilateral dezvoltate" ? 
Ţie, adolescentuîe, ce-ţl 
trebuia mai mult decât 
atât?*

Blugi ? Habar n-aveam 
Ce sunt ăia. Casete RAKS ? 
Pe dracii. .Am fi întrebat: 
— face bine pentru du
rerea de stomac? Să ne 
gândim la noi'. Am înce
put să ne dezvoltăm trep- 
tat-treptat, din toate punc
tele de vedere.

în timpurile noi, la bâ
zele acestei dezvoltări, au 
apărut oameni noi. Tine
rii rebeli, de altădată, 
ştiutori de * frumosul pe 
care , şi-1 creau, singuri au

devenit cu timpul „stâlpii 
ai' societăţii". Să ne gânw 
dîm la noi... tinerii, JSW 
sm făeut multe pentru,*} 
ajunge unde am ajuiis 3

Aşa, deci ? Vom aştep
ta greutăţile viitoare ? ~F&? 
ră tineri, nici uh pşfs fe 
plus către civilizaţie ■ şl 
dezvoltare. Nu. Ştiu că nţt 
prea vă vine să vă puneţi 
încrederea în ei. Bă îi Cri
ticăm, ba ii lăudăm.
' Ei sunt ca vremea schim-l 
bătoare. Să ne gândim 
ei, la noi, să încercăm să- 
schimbăm prin forţele pwW 
prii. Nu cele fizice, ci eelg 
sufleteşti'şi mentale. Şjţ 
încercăm şă-i schimjbăijj, 
cădi am să vă spun 'o volt 
-bă, la ' care m-am gândii 
chiar eu : .

„Coşarul de azi, ban
cherul de mâine". Corect?

MERGEA ROXANA, * 
Deva

Un gând şi a poantă CLUB
„O viaţă bine trăită şi tolosită dă o moarte bună, după cum p zi 

bine întrebuinţată dă un somn bun“. LEONAJUJO DA VINCI

întâmplarea — Sfânta 
întâmplare! -r- mi-a pur-; 
tat recent paşii în Sala 
Mică a Casei de .Cultură 
Deva. ,

La plan, o gâgâlice de 
fat§, de numai 10 „ani, 
toată mimâi -" volânaşe şî 
emoţie. • ■ ’
- In sală —- într-o linişte 
d e .. catedrală — părinţi; 
bunici, .colegi, cunoştinţe; 
un public eterogen aşcul-; 
ta Bach, Mendelssdhri,' 
Kuhlan.
; "Cineva mă întreabă In 

şoptă ; „Undş-i p a ju r a  ?.“
Dar fetiţa noastră nil 

are în faţă nici' o partitu
ră,; muzica' picură .tulbu
rător,: după partitura • din 
minte şi suflet-• -■;

3ia sfârşitul recitalului, 
printre’ flori şi ochi abu
riţi ‘de emoţie, dna pro
fesoară' ' Doina Oria îmi 
spune: ~ ~r

„Paula este o fetiţă mi
nunată., Sţucîiazâ pianul de 
foarte mică, cu dăruirea şl 
păşiuneă celor'.dăruiţi .dfe 
Dumnezeu cu har. E un 
privilegiu pentru mine

(J )a u ic i
şă-mi fie elevă o astfel de 
mică minune...".

în familie, pentru foţi 
cei apropiaţi, „mica minu
ne" « Paula.

La şcoală, când se stldv 
gă catalogul, răspunde Jaf 
numele dŞ Corozel (Zate- 
rin% Paula. ,

, ILIBi

Corozel Caterina Paula.

— Ce face omul a- 
celâ care este în dpă ?, 
întreabă un miop. Face 
baie ?

— Aş, răspunde un
tânăr. -

— Da’ ce, pescuieş-
te?

— Nu, nici vorbă.
— Bîne, dar atunci 

ce face în apă ?
— Se îneacă, săra

cul.

BR U TA R U L
Dl Bujor Costea n-a îm

plinit 28 de ani, dar este 
ca un... bujor, Mai precis,, 
este cel mai bun meseriaş 
în brutăria de la Zam. Ci
neva o să zâmbească, dar 
eu voi spune cu mâna pe 
inimă Că pâinea boamfă ca 
cea care iese din "mâinile 
tânărului brutar Bujpr Gos- 
tea n-am mai văzut '  şi 
mâncat.

— Cum ai învăţat să fac! 
pâine aşa de... albă ? — 
l-am întrebat pe tânărul 
brutar-cocător. /

— Cu ; răbdare. De da

tata, < de Ia tata-so. 
/oru, de la mama-soa- 
cră. Dar să ştiţi că pâinea 
albă şi bună se face din 
făină bună, cu drojdie bu
nă... : ' -.-ff

Apoi intervine mâna 
bru U i rului-cocător Bujor,

— Mâna, priceperea, răb
darea, învăţarea.»

Când treceţi prin Zam 
luaţi o pâine ieşită din mâi
nile lui Bujor. Dacă nu se 
vă adeveri ce-am scris vă 
aşteptăm ca., dreptul ia 
replică. Până atunci, poftă 
bună ! (®h. 1. HT.)

La finele anului tre- 
cut, grupiâ a figurat pe 
focul IV, la categoria 
debutanţi, în revista a. 
mcrlcahă Hit Parader. 
Offspring a fost invitat 
să facă reclamă kt pro
dusele firmei sport' Mo- 
mentum I & II, apoi a 
participat la manifestă
rile sportive King Of The 
Hill Snowboard. !

Odată eu lansarea pie
sei Seif Esteem în Euro
pa, interesul publicului 

, l a  crescut, fai scurt timp 
' grupul ajungând pe lo

cul I, în tradiţionalul 
clasament de pe MTV. 
european Top 20. In Eu
ropa, albumul Staash a 
figurat pe locul III fa 

: Şuedia (14,2295), locui V 
în Olanda (25.4.’95>, lo
cul 12 în Pahemarca (li. 
5.’95) şi lecui 38 în UH 
(21.03.1995), iar piesa Seif 
Esteem a figurat pe lo
cul I ki Suedia (2UI,'95),

M USIC B O X
A 6E PUNK FROM USA ( V )

No 2 in Danemarca (25. 
03.’95), locul V în Olan
da (25.IV.’95), locul 37 
în 1IK (20.02.’95) şi locul 
IV în Germania (10.06. 
’05).

La sfârşitul .lunii apri
lie, grupul Offspring a 
susţinut cinci, concerte în 
Anglia, la Nothingham, 
Clasgow, Manchester, 
Londra şi Wolverhamp- - 
ton. Un nou extras din 
multiplatinatul album 
Smash, piesa Gotta Get 
Away a fost aleasă pen
tru promoţia* turneului 
european. La sfârşitul 
lunii iunie, grupul Off
spring a concertat la tra
diţionalul festival brita
nic Glastombury. Smash 
(ajunsă acute la o cifră 
de vânzare de 70000 e

xemplare pe săptămână) 
cuprinde următoarele pie
se: Time To Relax/Nitro 
(Youth Energy)/Bad Habit/ 
Gotta Get Away/What 
Happened To You/So A- 
lone/Nothe One şi Smash.

GREEN DAY este un 
trio californjan, având 
componenţa: Billie Joe 
Armstron'g (chit., vbce), 
Mike Dirnt Pritehard 
(bass, voce) şi Tre Gool 
(bat.). Pentru’ Green Day 
cel deml treilea album 
apărut în 1944, înseamnă 
consacrarea. Albumul in
titulat Dookie a ajuns pe 
locul IX în revista Bill- 
board, la' 28.I.’95.
' Grupul s-a format în 

1983, în orăşelul Bever- 
ley (Galifornia), când doi 
puşti, de 11 ani (Joe si,

Dirnt), s.au apucat de 
cântat. De atunci şi până 
astăzi ei s-au ocupat nu
mai şi numai de punk. 
rock. înainte de a Îm
plini 21 de ani, cei doi 
aveay deja trei singlei. 
uri, 7 turnee in Ameri
ca, chiar . şi două incur
siuni în Europa, iar 
primele două albume 
„39/Smooth" . şi „Xer- 
plunk“, realizate de casa 
Lookout, Records, s.au 
vândut în 30000 de e- 
xemplare. In timpul In. 
registrârilor celui de al 
doiiea album, bateristul 
Al Sorantz a fost inlo-., 
cuit cu Tre Qool. In |9Ş3 
Green Day a semnat un 
contract cu casa War
ner, astfel că albumul' 
Dookie a ajuns -rapid' Jto 
magazinele de speciali
tate din întreaga lume.

(Va urma)

HORI A SEREŞÂBT .
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Dacă năstruşnicia parti., 
M M  do guvernământ şi 
« wuiacnaittuiui la care 

«no i tar 5»

. fie asta est© 
iubită* in «fe. 
. tibet apropie 
î tălfUtoi Şi
nu fără păre* 
l i  iriîA.jWţtw

îS,̂ 4tor**îmMr! ' ** COMUNA
fMrtat Ztfefe trţCUt». ' 

mgutimi GpnaiUului . 
m  de Criş, o dis.
care todreptâţeştc a- facerea. în comună a ga- 

zeter naturale 
-7— Dacă până una alta 

—♦adaugă primarul — apă 
avem di* fântâni dei fe 
Baia de Gri$ fiteare are 
fântână in curte, iar la 
Rişculiţa este şi o captare 
făcâtâ de săteni* bpţWhife 
majore ale locultoriRsr se 

iomunei, â îndreaptă către ' gazeifi- 
;ie din tnans- dâre’ ffendueta magistra.
igetul jude- lă de la Deva, prevăzută

fejjţ' ca punct de plecare 
Bugetul local, dar s-a ex.

( H M  Mnstrucţli, 2a M ă  
’dfc dhfi nu se prea Inghe- 
tute lumea. Se îngheţate 
fe Închirierea de spaţii

probleme deereWte.
* — Să revenim Ia-- exe
cuta bugetară. Ce ap reu
şit să declanşaţi sau să

H O R O S C O P
PERIOADA 13 — 19 IULIE

— Şi spaţii de închiriat 
nu aveţi ?

— Ba da* cum s i nu a- 
vem» Realizăm venituri 
Iacale şi din Închirieri da 
spaţii* te* «un la acelaşi 
nivel. '/ ■

— ha investiţii, capitol
finanţat şi prin «rdnsferuri 
de la bugetul judeţean, ce 
lucrări mal a - .
■veţi pe teritoriul comu. 
nei?

— t a  Investiţii pe acest 
an, nu avem nimic.

— Problema 4* investi, 
ţii, care ne doar* pe noi 
cei mai .tare — tîcea dna 
Dorina Micula/ secretarul 
consiliului — a r fi totro-

finalizaţi' în primele şase 
tuni din an, din ceea ce 
se cheamă lucrări edilitar, 
gospodăreşti, ţ a  . finanţare 
de la bugetul local f  

—Am §m& reparaţii,da 
drumuri pe satele hrioca 
şl Rişca. Am trentportat 
pe şosele balast* piatră

' • Populaţia satelor par.
ifeipâ cu ceva, in

la aua  _
semcnea lucrări?
. — Partiţ i, dar mă ab

ţin ai a mal departe. 
Facem acum in curte» pri. 
măriei o reparaţie tis ex
tindere. Arit cumpărat 
corpuri de iluminat pen»

IN COMUNA BAIA DE CJUŞ

tru iluminatul public 1* 
sate şi am comandat 1« 
UENEE executarea lucră
rii. Gam 6—700 000 de lei 
ne costă numai înlocuitul 
becurilor, plus că plătim 
cam 6 milioane pe an 
curentul electric pentru 
iluminatul public. Nu ştiu 
cum s.a judecat, când ,s-a 
impus ca iluminatul pa- 
blio să se plătească la ta
riful agenţilor economiei 
şi nu subvenţionat

Fiindcă mi se oferă pri
lejul, aş dori să scot in 
relief ajutorul pe care4 
primim în toate împreju
rările de Ia fiOoa Ţebea.

— Să vorbim puţin znai 
ia concret, domnilor, de
spre sprijinul pecare-1 daff 
executivului consilierii co
munali, în afara prezenţei 
tor la dezbateri şi adop
tarea hotărârilor de inte
res local.

— Discutăm dacă închi
deţi. (era vdrba de repcur. 
tofen — nil.). La noi. re- 
partizarea pe sate a con
silierilor. s-a realizat mai 
echilibrat, iar satele and» 
nu sunt consilieri şi le-au 
împărţit consilierii din sa
tul centru de comună. Nu_ 
mal că există consilieri şi 
consilieri. Eu asm  candi
dat la funcţia de primar, 
ca să fac pe jandarmul fe 
comună. In şedSnţele de 
eonsilîu, fiecare jmjtfeâ“ 
după cian crede el că a» 
putea abţine ceva. Toţi 
arată cu degetul spre exe

cutiv. gând fi întrebi, *- 
cată.mi, domnule consilier, 
ce al făcut concret pentru 
cei cam te.su ales* s  utei

r tt de rSspetoa, Aş da 
exem plu, f i r i  din con
silierii comunali merg zH- 

nio la Brad. Becurile Ae 
Ia iluminatul pubîio ard 
continuu in satele lor, dar 
aşteaptă şedinţele ie  con
siliu ca să arate cu dege
tul spre pr **ar sau im m  \ 

■ prfetar, că n-au văzut 6e- 
eurâe arzând fiu», «tetei 
le-ar fi atât dex“  
fesizeze fit timp 
acest lucru ia 
Brad a F.B-E Asta 
diferenţa to m  «a seHza** 
şi „a te implica*.

Despre lipsa aceasta* a 
implicării, am dSsoitat 
iau» nuri multe ca «şl 
ţnA care alcătuiesc ^exe
cutivul con&i . tocii 
Baia de Criş. fea te l de 
generalitate a î ;: ţîilor 
şi constatărilor Haite aici* 
după trei ani şi ceva de 
e»reîţiu aTputeftl, Re o- 
bligă în continuare sâ sin. 
tetixămt

•  După alegeri, partide, 
le politice, care au pre
zentat liste ax candidaţi 
pentru consiliile locale, 
şi-au luat mfttta de pe a- 
legători a  dadă ce S-au vi- 

> - aut cu. -sacii' in Căruţă. 
consilieri, nimeni nu i-a 
mai tea* la răsţmadere ţ 

»  Promisiunile, n o te  ţi 
felurite, făcute' tn campa. 
tete pectorală, atât de par. 
ridele politice, cât şl de 
candidaţii tor, s-au dote. 
dlt* fc» multe caztirî, vor. 
be goaie.

te Exemplul personal al 
eten^leţBor (ea şi al pas* 
lamentărilor de altfel), 
pentru cetăţeanul de rând, 
n.au aţa» te  multe ;

darul de a întări in. 
erda hi „Parlamentul 

ci de a  o ăroda. : 
V Aşadar* stimaţi oameni 
politici, Întrucât trial voa. 

-laţ şa» mai pe faţă* dOBt- 
peavoastră aţi început de 
mulţ campania ţfeeţora- 

daţt-i voie-şî ziarului 
nostru sâ Se deetote !»- 
pliază %**,£> ţram face 
reortentăML ; ' deacateidatfe 
această rubrică, dfettnată 
consiliilor locale, către pro. 
misiunile făcute alrgăte 
rilor şi neonorate p te l I» 
spartul târgului.

ION CIOCLEI

De.-cinei ani, In Ragnâ- 
teta sunt multe, foarte mul
te formaţiuni politice. Ele 
fiu şi filiale locale.

Şi Ia municipiul Hune-

toaca existe astfel de fi- 
ate.
Am încercat să aflu ca- 

#e este activitatea parti
delor de aici In zilele de 
Bteţţfc ă. miercuri 5, joi 6 
Iulie ax. Şl ce am aflat 7 1 

FJBJdL Un lacăt minus-

r închide . o uşă, dinco- 
de care zac, probabil, 
Speranţele românilor că 

Iul va . rămâne în 
ci al lor. '

P.D. Nimeni. Afacere. , 
4».D.Sai. Vacanţa a în

ceput !
P.N.Ţ.C.Q. E vară! Când 

nu se judecă prin tribu
nale pentru pământ,/ţăra
nii a  mai şi muncesc. Aşa 
cum pot. . ;

A mai rămas puţin până 
la declanşarea campaniei 
electorale. Până atunci, la 
sediile partidelor rămân 
doar uşile frecate. Iar 
pentru noi întrebarea : 
„Eu cu cine votez ?!“.

MON AJLISE HIHN

Locuinţe pentru tineri
După 1989, locuinţele au 

devenit o problemă. Pre
ţurile fabuloase ale aces
tora li împiedică pe tineri 
să sperd' că vor avea in
tr-o zi o casă a lor. „Dacă 
nu mânând şi nu te îm
braci, în 20 de ani îţi {toţi 
cumpăra o locuinţă", îmi 
spunea cu amărăciune un 
tânăr proaspăt căsătorit.

în Hunedoara, totuşi, se 
află în construcţie 55 de 
apartamente, pe străzile Li
bertăţii şi EL Mărgineanu. 
Ele sunt .destinate tirmri- 
lor şi vor fi contractate prjn 
Ordonanţa 19/1993 a ®u-

verbului. Aceasta prevede 
vânzarea de locuinţe In ra
te pentru tinerii căsătoriţi 
fe vârstă de până la 39 de 
ani. Unele din aceste apar» 
tamente v«r fi terminate 
până te sfârşitul anului, al, 
tele până Ia finele semes
trului întâi din 189&

Aceste Iniţiative au reu- 
şese să acopere sutele de 

- cereai, pa care tinerii Ie de- 
jjtjn zilnic la primăria mu- 
nteîpinlttf- Oricum, ceva sa 
face pentru tineri fe Hu
nedoara.» . '

MONAfcJSE mHN

BERBEC v
Atitudine schimbătoare; o s t  & exclus să vă în

drăgostiţi. O femele ţese intrigi in jurul dv., ceea ce 
tet-jniMte' aduce aepîfeeri. Veţi fi' atenţionat ^  vă 
plătiţi datoriile, veţi primi un telefon de la- cineva 
drag. Veşti bune* popularitate» dv. este la Urnite 
maxima. Veţi f i solicitat să acordaţi ajutor copiilor.

TtAUIT
Veţi fi înconjurat de prieteni. Nu veţi reuşi să

vă austrageţi Vlpel invitaţii pe care o veţi accepta cu 
grea. Dumuneţi de a mare forţă de muncă, de pu
tere de creaţie ai inventivitate. Aveţi toate motivele 
să fiţi fericit, dar vă încearcă o senzaţie de pesi- 
mism. Din ccmtactide cu parteneri străini, veţi avea

1»
Iertare.cu

« te

să vă îmbogăţiţi garderoba, dar nu aveţi 
bani. RHaţtile dv. eu, fraţii vor fi din nou in actua- 
lifetm dacă veţi vmrbj mai puţin, veţi avea unefie

căutaţi ten nou aso-
.............fMenenri de tddte ste preptene

m  araristi^t şl, «toteptându-1. Viaţa dv, de feBtifiî 
se va stai l f e ^ .  ife  veţi reuşi s i  ptocaţi fe călă
tori* ce v-aţi prepus-^ şi-i mai bine

t A G  :
sarprîză; Veţi f i  antrenat kitr-o 
m  V i pregătiţi da » eăiătert^ 
fetea - eu vă ll|K |t(
' uhfe aducător de naree, La 

il atenţiei gennmle. Veţi f i  
care vă va ^Jori palmaresul.

l E i l
^ r e . âe obOsiadă, dar - mai averi rezerve. Aveţi 

nevoie de minte limpede fa» unele afaceri majore.
Sâmbătă, ă^puţi-vâ d« divertisment, mergeţi la un 
fitou l* un spectacdt. Cineva din tomfEe are' nevtde 
de sprijiniri dv. DaţM pentru că probîemelă> de sfi 
nătate nu anttei emxitmre. fe  not» s^rtămăftă păşiţi 

• cu dreptul, v i aflaţi Intr-e dispoefţie de'zile mari. 
Mm nte favorabile legalizărilor, atât pe pian profe- 
sâoiţal cât şi afectiv.

FECIOARĂ
Sănătatea dv. nu.l cea mâl bună. Nu forţaţi 

nota, ci odihniţi-vă. Unele neplăceri* duşmani as- 
1 eâăşl fecearcă Să \& întindă 0 cUrsă. Sunfcţi tentat 
'"sri 'denaturaţi adevărul, în' speţahţa că veţi obţhfe 
avantaj, dar vă înşelaţi. Dorinţele de schimbare se 
var reşjjgş, Intuiţia ar putea joc* un roi finportant 
te decizii, Djaidenţa fe afacerea.» care doriţi să«  

. feiţiaţi. Evitaţi jocurile de rtoroc. Partenerul dv. «fi 
'Viaţă va avea «rişte realizări fe legătură cu im drum, 

*N«fci faceţi reproşuri, :
BALANŢA

'Faceţi o nouă cunoştinţă* acceptaţi o întâlnire, 
rlfer pwâm afreeri, dar e bine să cereţi sfatul tatei 
expert in domeniu. Sâmbătă faceţi o vizită unei rufe 
apropiate. Predispoziţie la melancolie, care se va do. 
vtoli creatoare. Agenda săptămânii care urmează 

' este deosebit de încărcată. Sănătatea dv ar putea 
„seârţâi* pe ici pe cola. O dietă -alimentară «iu v-ar 
striCa. ■ ' ■ L

SCORPION
Rigurozitatea gândirii dv. face o bonă impre

sie celor din Jur. Relaţiile cu cei tonă poziţionaţi se-
“ f»î*î «fit Ort* (fitllitfiifăli Stf fîo1. ncihîna nil I m<âarial se pot îmbunătăţi. Starea dv* psihică nui prea

Partenerul de viaţă arej! mt start motive. . _____ _ _ ...
de şprijinu^ dv. Posibile reafizâri fe ţhm  fe 

M iM -|h a ® Ş ''h to W îi3 lli  găsiţi soluţii pentru re 
zdtearca problemelor de sănătăte

Sunteţi pe fază la serviciu. Drumuri, telefoane, 
şuetă* alergături; rezervaţhvă timp. şi ptirtru dis. 
fracţii. Aţi prim» o confirmare a vt i dv„ fie şi 
verbală; dar va urma şi tare scrisă. Improvizaţi, 
deci, o mică petrecere. Exercitaţi un farmec irezis
tibil asopr^ celor din jur şi simţifi nevoia Sâ primiţi 
o confirmare. Inspirăţhi dv. este la cota maximă. 
Materializaţi-o în denieniul artei,

CAPRICORN
Situaţia familială nu_j prea bună şi sunteţi sin- 

_ ri vinovat. Posibil ca partenerul de viaţă să plece 
intr-a călătorie. Nu vă enervaţi daci veţî fi chemat 
şi sâmbătă la slujbă; înseamnă că şefii vă apre
ciază. Plecaţi la drum, semnaţi un contract avanta
jos, B cazat să reveniţi asupra m or decizii toate la 
supărare. Veţi primi, miercuri, o feformaţie incen
diară.

VĂRSĂTOR
Sine va , din familie este posibil sâ plece într-o

narBe. Gerturi ca persoana iubită. Sunteţi plin do 
omor, simpatie dar şi autoritar. Spre sfâr^tul Inter
valului, deveniţi Insă cam impulsiv şi împrăştiat şl 
asta vă încurcă mult lucrurile.

placaţi a situaţie nouă, 4a# 
laneolia vă demobilizează. Profitaţi dm 
vreşpkrpnd. ganşe <fe a  realiza •  conciliere, 
teri «in; ‘ *- '— -w-r*- w™- —r—r nerăbdător sâ ajungeţi 1» ş» 
destinaţie anumet Vi doriţi apoi liniştea unui cămin 
«au chiar «agitaţia* lut Reţineţl-vâ de Ia cbefet- 
felUe care vă depăşeso bugetul. t

VII •  Nr. I, 13 iutie 1995



îd îân|i n
msmamsi

CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE 
Â' JXJDEŢJJLlfl HUNEDOARA Şl ' 

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI

aduc la cunoştinţa, celor interesaţi că în 
perioada 31 iiilie — 20 august 1995 în
trerupe activitatea pentru efectuarea con
cediului de odihnă.

SOCIETATEA COMERCIALĂ
0RÂŞT1RŢRÂNS S.A. ORĂŞTIE 

VINDE
•  anvelope import matca Barum şi 

Matador, dimensiunea 1100120.
Informaţii suplimentare tel. 054f 

647055. (5 m y

dată, în sistemul juridic 
§i noi tipuri de ' delicte: 
poluarea mediului, spălarea 
banilor şt furtul proprie, 
tăţii intelectuale. Ea pre
vede pedepse grele cu In. 
chisoare In legătură cil 
crima organizată sau pen. 
tru cei condamnaţi In ur
ma unor grave delicte e- 
ccsiotaide.

STRASBOURG. Franţa 
este pregătită să intervină 
militar, în căzui când va fi 
solicitată de ONU, pentru 
a recaptura enclava locuită 
de mulsulmanii bosniaci — 
Şrebreniţa, invadată, marţi, 
de forţele sârbilor, din Bos
nia, a declarat la Stras- 
bourg preşedintele francez, 
Jaeques Chirac.

. S.C. SEDECOM S.R.L. ^
Cu sediul in Deva, str. Horea, nr. I3; 4 
Vinde en gros zahăr ambalat în sad'. 

de 50 kg.
Aşteptăm comenzile dumneavoastră* 

la tel./fax : 615038, între orele 9—Î8.

S.C. AVA — MENA IMPEX S.R.L. DEVA
Sţr.t Andrei Şaguna, nr. 16 

(In spatele Restaurantului Bulevard) 
Telefon 611493. „ a.

Vâ^oferă ep^gros la cete mai scăzute 
preţuri: . 4 J 4*
-  — Cafea Jâcobs, Wiener, Brasero,

Amigd. “ *
— Mărgărim
— Ventilatoare
— Detergenţi Anet^Omo, Bingo 

Insecticide — sprayuH
— Ţigări import LM, ASSOS, BT, 

Nise, Kent, Marlboro
— O garnă variată de dulciuri (355415)

•  WASHINGTON. Bele. 
gaţia parlamentară a frpn* 
tului Islamic de Salvar#
(FIS) a .condamna^ cu p r 4 
mitate asasinarea lă Var» 
a şeicului Sahraoui, ca pe 
„un act criminal"1, 'al tăiui 
comanditari sunt, potrivit 
opiniei sale, „puterea tero-- 
ristă tn funcţie la Alger".

Şeicul Sahraoui, cofon. 
dator al Frontului Islamic 
de Salvare dţn Algeria,;

S.C. „FANE MULTIPROSERV•  WASH&JCTON. Pre
şedintele Statelor - ş Unite,
Bill Clinton. a anunţat 
ipafţi ndnţaâlizârea rtla. 
ţiifor intre Statele Unite 
şi Vietnam. ;■

îbgă'de la tocat foţ
♦  MOSCOVA. Ministerul ' '

rtssiNS: ât&s&t
turce in nordul IraKv&l eu pHlefUl W ti Ml 
„se desfăşoară pe teritoriul a franţei* lţt M- W 
unui stat independent, deci
este inacceptabilă". *

'Prin expoziţia cu posteam deschisă Ut 
Sala Sunaturilor Deva, spre DN 7, prime&d 
şi valorifică în regim de cemtgnăţie autor 
turisme, autocamioane şi utilaje agricalBi 

Expoziţia este deschisă zilnic întră'ăţ:! 
rele 9—17. 4:444 ’ % :

Informaţii la tel. 625325. (35S430

France 
■ Mills, 
(Spaniei

S.C. LE CAPiTAN S.R.L. CIOPEIA
4; \''4v '4-'4; 4-'"- 4 44 ... 4 4 ' ■  «t.-

•  Vinde vată sticlă din recuperări, 
Ceh 3000—4000 kg, fa un preţ negociabil;

ă  Vinde teren in suprafaţă de 0A4
•  ZAGREB. Oraşul Sre- 

breniţa se află In mălftîle 
târţelor sârbilor. bosniaci, 
începând de marţi după ■ 
amiază, când aici au pă- 
truns qjrqa 1500 de soL- 
daţi sârbi, fn pofida to»l« 
turilor aeriene ale Mato 
destinate să împiedice ‘ac
ţiunea lor — a afirmat, ia 
Zagreb, un purtător de cu. 
vânt ăl ONU, Christopher 
Gonness.

riţareimipMă
bordul nav*ă.$ 
eopeaee, cwe 
se afle la ap
de mite WUm •Molul

Mills
«spre 4 •  Caută pentru închiriat garsonieră

• mobilată, zonă centrală In oraşul Haţeg.

Relaţii te telefoanele : 621499 şi 
intre orele 7,30**-$,.

■  ÎMBRĂCĂMINTE

două nave antinucleare
prezente în apropfewji'^a- 
toiului Mururoa, ar Urma 

«să staţioneze In apropierea 
locului de desfăşurare a 
testelor nucleare franceze 
în Pacificul de Sud. a pre
cizat ea.

S.PJ. CARMETAPLAST S A. DEVA 

Angajează:
4 . ■■./ . V  / ...... ; \4  1 : 4 ,  , . . .

•  tratamentist —Tratamente termice
categ. 2—54 y '

•  strungari prelucrări metalice. —

•  VARŞOVIA. Guvernul 
Polonfei a aprobat proiec
tul unei legi pentru aboli
rea pedepsei cu moartea şi 
introducerea detenţiei pe 
vişţă, a declarat ministrul 
justiţiei, Jerzy Jaskieroia, 
adăugând : „ne aşteptăm In '- 
parlament la,o mulţime de 
discuţii tn acest sa»", 
transmite Reuter.

Legea, care trebuie tre
cută prin parlament şi seri», 
nată 2s preşedintele Lpch 
Wşlesa, susţine închisoarea 
pe viaţă, Înlocuind iegisla. 
ţia comunistă (din 19®) - 
In eare pedeapsa maximă 
de detenţie este de 25 de 
ani. Ea II va vfzâ, irt spe
cial, pe cei care s-au dedat 
la crime înfăptuite- cu 
sălbăticie.

In Polonia, ultima exe
cuţie, prin spânzurare. 
a avut loc In 1988. După 
căderea comunismului. In 
1989, numai un număr re
dus de sentinţe ca'pitale 
au fost pronunţate anual 
pentrp. crjmin^s, deosebit 
de periatiloşj, .Incluzând 
două ie 1994 şi două până 
acum,-1» ţemt an.

Noua teg#: iAriiţde, toto.-

M HURAZ. Coliziunea ur 
nui autocar cu un autoracu 
bit.la 385 km nord-est de 
Lima* s-a soldat cu 10 
morţi şi 25 d* tOaSp, trar^. 
mite France Prewe. Auto. 
carul, care circula pe con- 
trasens, s-a răsturnat In. 
tr.o .viroagă,- după o ^că
dere liberă" de circa 109 
de metri. . — ,

-  pe** fr ton* — 3000 le» +  TVA/tafe 
Aănsm Umorilor: Ciuj-N  ̂ slr. !uU« i|» . 

nid. *». « . Telefon/Fax: 064 103403, 194830
luni-vineri: 8—16).

, O w  depozit: salul Vlaha, între luni-săpt-
•  lăcătuşi construcţii metalice — ca- 

teg. 5—5
•  sudori autogeni — categ, 2—3
•  mecanici concasor — categ: 3—5

; •  mecanici reparaţii utilaje — categ.

•  excavatorist pentru excavator U- 
NEX.

•  fadYomist pentru Wolla L 34
•  automacavagiu ADK 16 tf.

bălă, 9—16.

S.C. RQMFRVCT S.A. QRAŞTIE 
Str. Plantelor, nr, 56, tel : 641884, 

642364.
' VINDE EN GROS

ulei alirrţentar sticle 1/2 — *8# 
leii sticlă ' -

—. Oţet alimentar sticle l/1 — 690

•  BEIJING. Un pu
ternic cutremur de 74 
grade pe scara Richtor 
ş-a înregistrat, miercuri, 
în districtul chinez Me- 
glian, la frontiera cu Bir- 
maniâ, transmite Reuter. 
Seismul s-a soldat eu un 
nuhxăr neprecizat de ră
niţi, multe locuinţe fiind 
transformate In ruine.

lei/sticlă
zahăr — 1240 lei/kg :
făină albă — 635 lei/pachet kg 
făină mălai, saci 40 kg — 429*

, • S.<X ,4U )Y  KIMPEX« s^ lti. a

Vinde din stoc materiale pentru finisări 
interioare, import Olanda:

•  parchet mozaicat din lemn de tec
•  »w d»4 meiaminat s
•  placaj decorativ pentru lambrisări
•  lambriuri PVC de culoare albă.
Toate produsele sunt. finisate, nefitnd ne

cesare prelucrări ulteritmre montări).
Telefon 054 — 673190; 054 — 615345.

(5414)

sare

— bere „Haţegana“ sticle 1/2 — 390
tîclă. v
— alţe produse alimentare 
Preţurile nu includ TVA*
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•  Societatea Garant 
Consulting .Deva, tel.
616449, intermediază 

vânzarea -- cumpărarea 
— închirierea aparta
mentelor, caselor, • te
renurilor. Cumpărăturii 
sunt serviţi gratuit.

(4761)

•  Praf4» Ingfraţtfâ -  34 de so/tmsme :&
•  «tfap*Dîrulngtwţât* — (oaffi Apatie. eu perete 3^ ,

- au p tM manşetă tSs aoirnw
pTpi l i

• VÂNZĂRI

7 CUMPÂP ■' R'
# ‘S.C. Grundel Imp — 

Exp. SRL vinde en gros 
haine sortate, import 
Germania, la preţul de 
5500 iei. Livrarea pro
duselor se face la depo
zitul Călan. 41 şi la de
pozitul en gros Haţeg.
7' ' /  ■ (4584)

# Vând tonetă comerţ 
stradal; Tel. 618399, 612951.

- ; (4733)

-#  "Vând teren ultracen
tral, 250 mp, gaz, apă, ca. 
nul,* curent, poziţie deose
bită/ Tel. 612951, 618399.

(4733)

Vând apartament două 
c«me;e sau schimb cu 
garsonieră plus diferenţă.

■ «ţel. 629907. (4728)
77 . ■ .-7'

•  Vând cuptor cu micro
unde, marca Kansai, 7 In
formaţii la tel. 620718.

. . (4726)
'  ■ ■ . ■ ' 
ţt» Casă de vânzare (curte; 

fnarc, acareturi). 
Oul Mic. nr. 58. (4721)

(vând) Teren 
acces ia şosea 

Simetria. 661348.
(4720)

Vând :#aterlal con- 
sftMeţit: «Ohţ, nr. -44. (4716)
- j i ‘̂ 7 -  7 4 7 :77*; k
; ♦  Vând- autocamion Gaz 

i n  abrich|, strung, freză, 
oj|ptBlar pentru "teMn, 8 
nu .foasten şi grinzi brad.

(4715)

l p 7 ) : 7 '  : - ^ y
0  Vând apartament două 

.ipjere, îmbunătăţiri; etaj- 
2, jrpAtfaâ, dormitor, sufra- 
tSvîfţie, bucătărie. Tel. 616399. -

imanent. (4714)
7SV'*''•• -Li' "•••«

' i|Vâţjd..5 ha fân nccOSVt 
sa& eSsit în parte. Inţor- 
m«li Deva.- tel. 1)13880. 7 ;

■ T . '  • ’ ■' (4552)
)

0  Cumpăr talon : Opel 
Kadelt, fabricaţie 4082; 5 
uşi Tel.,626428, -Ol3967. Bar 

v Optra/reu Marin. (4730)
■ 7 7‘Ţ1 77-’77.7 '7■ i7r77f 77 7-7

•  Vând apartamenţ două
e-trOere;' confort I, centrul 
civic (Wnedoara, tel. 717536; 

f  '■/ . v -.(4732)
’ ' . *■? -V ■v-V . ”7 . :• 7 - r 7 •-“-V."*--. ţ -i . O''---' •• .7 • - V

mV'ând teren intravilan, 
i'KK) mp, zona cetăţii, De- 
va,-s400ft. lei/nşp. Hune. 
cioara, tel, 117536. (4732)
•i. t 77,, ; :,7j i - 7 --/'

fţ. Vând garsonieră 'afina 
Dacia. Informaţii' Deva, 
tel, 628224. (4737)

■ V  Vând urgent două 
„confbine secerat Masşes 
ţ'erguson, masa 2,5 m. 
Tel,. 648128. (4753)
- \ : ■;,*; ' A' 7-7:.-;

jp ; Vând convenabil mo
tor Ford Fiesta, 1,1, stare 
foarte bună.-Tel. 629547.M/ I  g
. fi Vând haine blană im. 
port, deosebite, preţ avan* 
‘tajos. «ţel. 618108. (4742)

• £  &'"■ • •'%£>•/.,* V’' •• ./•'
•ŢP/Vând Renault 5, stare 
foarte bună, şi magnetofon 
Rostpv cu 5 benzi, Tel* 
$5Î!Îm£  fnfre orele 18-̂ 22. 
/■Ş ff (9227)

, Vând maşină de cusut 
Singer, mare, mobilă com
binată nouă, Orăştie, E- 
roilor, bloc A, âp. 43, et.
T, Petric-. Tgl. ‘642246. (9645).

» Vând Aro camionetă. 
Orăştie, Plantelor, 21, tel. 
642768, stare bună. (9646)

, •  Vând tractor U 651 :
Mi remorcă, plug, Peştea. 
na, nr.. 7. (8729)

•  Vând. Trabariţ 601 S, 
stare foarte bună, Inma.

. triculat, plus motor, plus 
piese, televizor alb-negru 
Diamant 210 B, pătuţ de 
copil, din lemn,' Tel, 
"724321. . , - : (1749)

•  Vând Aro 244 Bra
şov, semiremorcă, rezervor 
2,5 mc, abricht universal. 
Tel. 729233. ■ (4905)

.,■■■■ -  .' '-.7':.7:,:S?7'7,i ; - " T . 7 :
. •  Vând garsonieră , mo
bilată, Mureşului 2AJ39,, 
tel. 728404.- (4904)7

fi Vând rulotă comerţ 
(Germania). Inf. tel. 718923. 
(Espresso bar). (1799)

0  Vând urgent aparta
ment 2 camere, Bălcescii, 
Deva,, camion Saviem izo
term, instalaţie produs 
paste făinoase. Tei. 651048.

(4758)

LICITAŢH
•  SC. Casial S.A. De- 

va_aminţă licitaţie pentru 
vănzaţ.ea de materiaţe rV« 
folos iW0e. iii^ltaţia 7 va 
avea loc în data Se  ̂17 
iulie, la sediul ■ iihităţii. >

‘ (4705)
* - '

•  Societatea „Ardelea-
na‘‘ Sîntandrei, tel. ' 673158, 
v^vte fe lipitaţie ; grajduri, 
şopron J metalic, utilaje, 
camion. ^ - ^  M.

Licitaţia ară loc în fie
care joi, înţepând cu djşta ,. 
de 20; 07. ISO?, ora. 9. in- 
formaţii ia Să®ŞT Socie- f 
tăţii tfoşt 'CAT. . Sfhtan
drei); \  *, (4725)

DîVETHF •
-Tu,7 şl;;-:; >.-7' 7,:7'; j!M'' ■

•  SC Avicola SA Se- . 
Mintia, Scoate la concurs

' următoarele posturi; fo
chist, frigbtehnist pentru 

' abatorul dâ păsări Şoimuş.
Relaţii suplimentare la 

sediul unităţii, tel.' 616120. 
'şi' 625796.;: 7 ; * . . ' ,

•  SC Coratrans SA* De
va -anunţă intenţia de ma
jorare a tarifelor pentru 
serviciile prestate publi
cului călător şi . .celorlalţi 
beneficiâri, începând , cu 
data de 15 august 1995.

" .(4713)

•  Efectuez.,' transporturi' 
capacitate 1700 kg, 250 lei/ 
km. Hunedoara, tel. 717536..

* (4732)

•  Începând cm luna au
gust a,c., Societatea co
mercială M 4 ® MototU- 
rism SRL Brad , -anunţă 
majorarea Tarifului de şco. 
iarizare pentru obţinerea 
permisului de conducere ' 
eategoriăr B la 125 080 lei.

* (4734)

•  Organizăm excursie la 
Budapesta cu microMiz 8 
locuri, în. zilele &e marţi 
şl vineri. Tel. 611856.

7, .# ,Suntem alături dă fa. 
mili^ greu încerpată la 
dişpariţia celui cane a fost 

Jng. ILIE DIMOIU
Trahsmitem sincere con

doleanţe. Familia Tîrcob. -

. , :7?; -v fM T % ' Â N T î H  U B F - Î R
. .. - - ■" "... .-î .

ÎNCHIRIERI
•  închiriez rochii de 

mireasă şi accesorii, Orăş. 
tie, str. primăverii, nr. |9.

(7430)
•  Ofer spre închiriere 

spaţiu comercial, cu mul
tiple funcţionalităţi, în 
Arad. Tel. 054/264227.

(4903)

CO M EM O R Ă R I

•  Nemângâiaţi, cu 
durere în suflet, Cristi
an — fiu, Zoe — noră, 
nepoatele Raluea şi 
Smaranda anunţă îm
plinirea a şase săp
tămâni de când scum
pa noastră mamă şi 
bunică.:

MARJA IRIM1E
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Parastasul 
de pomenire azi, (3 
iulie, ora 14,30, ia ci
mitir. Nu te vom uita 
niciodată! (4743)

DECF.SE
•  Familia Clej Cornel

mulţumeşte tuturor rude
lor, prietenilor, cunoştinţe
lor şt colegilor «are 1-âu 
stat- alături în momentele 
deosebit de grele ale des
părţirii de nepreţuita soţie 
şi mafiţă . *

CLEJ STEFAN1A .
; (334067)

•  Soţia.. Viorica, fiul 
Horaţiu, nora Anişoara, ne
poata Bîarica şi soacra 
Ana anunţă fulgerătoârea 
tsrpcere în nefiinţă ă celui 
care a  fost un "suflet deo
sebit," de aieasă omenie

VASIU NICOtAE 
. Inmormâptereâ azi, 13 

iulie, ora' 14,00, de la do- , 
miciliu, - la Cimitirul orto
dox din Simeria. v ■

Nu te vom uita niciodată!
■ (354065)

•  Polina mamă, Şte- 
fania soţie, Mircea - şi 
Dana. copii, » Gâbriela 
ndrâ şi' Adrian ginere 
anunţă cu adâncă’ du. 

“fere dispariţia celui 
care â fost iubitul lor 
fiu, soţ, ţaţă şi socru 

ing. ILIE DIMOIU 
Slujba de înmormân

tare la Casa mortuară 
Deva, azi, 13 iulie, 
ora 14. ' (4763)

. •  Cu inimile cernite 
de durere, aducem un 
ultim omagiu cum
natului nostru 

!««. ILIE DIMOIU 
Silvia ’şi Alexandru 

fuga. 77 (4763)

•  Incredibil şi ful
gerător ne-a părăsit 
scumpul nostru cum.

II.ÎE DIMOIU
-i vom uita su

fletul bun şi nobil. 
Anişoara şi Antoniu, 
luga. (4763)

•  Colectivul sala. 
riaţilor de la S<3 ,̂ Elco“ 
SA Deva este alături 
de familia îndoliată 

,1a marea durere pri. 
'rifiţţltă de dispariţia 
fulgerătoare din. Viaţă 
a chiui care a fost 

ing. DIMOIU ILIE 
Dumnezeu să vă mân. 
gâie şi să vâ dea pu
tere să treceţi .peste 
acest imens hecaz;

(4748)
mu ii im

'; a Salariaţii die ia 
SC Agro service • SRL 
Deva.jşi S0 Agromec 
ŞA Deva. sunt alături 
de colega lor Dimoiu 
Ştefania la greaua în- 
rercsffe Priŝ pită prin
decesul soţyluî ■ v’ 
ing. OlM^lU.îLIE

-, Sincere condoleanţe.
(4754)

aS'

SC.. COBRA COMALIM£NT S.R.L.
7  M td Decebal, zona Mioriţa

Horiţi Să economisiţi timp şi efort pca- 
tru aprovizionarea magazinului dumneavoastră? 

Nimic mai simplu!
VENIŢI LA NOI!
Depozitul Cobra vă aşteaptă cu poate 

de sortimente de produse alimentare şi neati 
mentare, toate fa preţuri foarte 
La no» găsiţi In permanenţă: >■ •
^ .:<• ţigări import ■ i

•  cafea boabe vrac şi ambalată
•  alune vrac şi ambalate
•  cafea ne^t, diferite sortimente
•  biscuiţi ţnipiMrt
•  biscuiţi vrac, „Eugenia" Sibiu
•  paste fStnotfse
•  dulciuri
•  produse Star Foods , ,  '
•  conserve de carne şi peşte ' ■■
•  margarină import diferite sortimente
•  nuiştar import şi ind^en
•  znaioneză la-borcan
•  condimente m

•  detergenţi şi cosmetice.
Vă aşteptăm zilnic între orede tel. î

622425. (255422) ^
. . . . . . .  .

y 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 
din str. 1 Decembrie  ̂nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — ta chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- t 
'jrtaittl „ComUm; — la chioşculdin (MR- 
TIERUL MICRO* 15 (staţia de autobuz 
î,O rizo n t").
1 -• HUNEDOARA, pe bdul Dada (tei.

BRAD, strada Republicii (tel. 
la ^edM S&  ^m CUR*.

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

, •  HAŢEG, pe spe Progresului r̂m. 1
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane ţ 7.?&367,

A D M I T E  R E . ,
; L A

ŞCOALA 'ARDELEANA*F IL IA L A

d&
3 ,

■A UNIVERSITĂŢII „SP1RU HA$£T«
(,-r Se primesc eaiul^aţi pentru concursul* 
d& admitere în anul universitar 1995/ * 

la următoarele facultăţi şţ colegii i
Facultatea de Istotie-Geografie
Colegiul univ. d̂e contabilitate 
pentru comerţ şi turism 
Colegiul univ, pedagogic de ih- 
Stitutori. ”

înscrierile se fac pana la data de 15 
iulie, ora 14, pe bază de cerere, tusa-

1 .

2 :

'3 .

770735.
Agenţiile ziarului nostru asigură,f la 

taxe rezonabile, , publicarea cu imxifiă 
ţ r o / 0 W ^ l i n ^ ^ : t$ j$ g r  f i m n ţ  u ti f0 ,* d e  
mică şi mate publiciiafd

î ţSM de actele ceruţe de Ipstrueţiunile Mi*- 
l nisterului învăţământului. 1
|  ~,Relaţii(sufAimentore la secretariatul) 
t filialei Universităţii din str. Simioh Bir- J 
|  nuţiu; nr. 73, tel. 058/711231, Blaj. ţ
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