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ţ Producţia industrială 
( Productivitatea muncii în industrie 
) Numărul salariaţilor din industrie 
^ Export
î vânzări de mărfuri cu amănuntul ■
1 Servicii prestate populaţiei de unităţi 
V cu capital public, cooperatist şiobştesc 
|  Producţia principalelor produse induşi.

— huilă netă
— oţel '
— laminate <
— ciment
— bere
— cărne tăiată în abatoare
— lapte de consum
— pâine'

Efectivele de, animale la, 38. IX; 1995 
Bovine

— la populaţie 
Porcine

— la populaţie 
Ovine

'./Gdv. — la populaţie ’ ■
Păsări

— la populaţie '
Veniturile salariate medii. nominale

— brute
— nete

Preţurile de consum al populaţiei — t«
— mărfuri alimentare
— mărfuri Hcalimentare
— servicii c Aspect din spectacolul folcloric Care 

duminică, la Curechiu.

m a i  b u n e
Recenta, întâlnire cu 

mâss-media locală a dlui 
- Fraiîz Bahleitner, consi
lier' comercial ' al Ambasa
dei Austriei; în ţara 
noastră, care a fost Mij
locită prin bunăvoinţa dlui 
Gheorghe Grun, director 
general al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a ju
deţului Hunedoara, a rele
vat cu pregnanţă însem
natele posibilităţi ce e- 
xistă pentru extinderea 
in multiple planuri, în 
special îh domeniul eco
nomic, a relaţiilor de co
laborare româno—austrie
ce.

în .cele' câteva luni de 
and se află în ţara noas

tră în funcţia amintită, 
isa cum preciza domnul 
consilier, a avut posibili- 
! alea să ,se convingă de 
potenţialul ridicat al eco
nomiei româneşti, care 
iste angajată şi se dez-

- voltă în condiţiile econo
miei de piaţă, cu accent 
pe privatizare, oferind un
ânip larg de acţiune pen-

- u:u firme mixte sau co
laborare în lohn. Afir
mând. în context, eă 
dy, constată o creşte
re mai accentuată a ex
porturilor româneşti spre 
Germania, Franţa şi alte 
ţări, întrebarea se pune : 
.ie ce oare n-ar fi o piaţă 
interesantă şi Austria ?

Pentru a prospectă po
sibilităţile de afaceri în-

: trş firme” româneşti şi 
austriece, di consilier a 
avut întâlniri la Prefir-' 
cura judeţului nostru şi la 
C.C.I., cu unii agenţi er 
•onomici. Firmele austriece, 
care au  fost prezente, la 
T.X.B. (peste 30 la număr), 
iu apreciat c ă , se pot dez
volta relaţii de parţene- 

,riat nu numai in dome
niul comerţului, ci şi în 
cel al .producţiei şi servi
ciilor. Din datele _ce i-au 

J'ost oferite, di consilier 
afirma că în judeţul nostru 
apar ca potenţiale afaceri 
în domeniul construcţii
lor, transporturilor inter-

-  naţionale, mecanicii, in-^ 
dustriiloţ chimică, tipo
grafică şi altele.

' întrebându-1, -din partea 
redacţiei noastre, despre 
impresia pe care o avea 
d' re liomânia înainte de 
a veni la ambasadă şi 
despre impresia actuală, 
dl consilier a afirmat ! 
„Din discuţiile pe care 
le-am avut cu oameni de 
afaceri austrieci, aceştia 
mi-aii spus că în Româ
nia sunt buni întreprinză
tori şi este o piaţă foar
te bună, cu 23 tie milioa
ne de oameni. Ce lip
seşte, deocamdată, aici
este gradul mâl redus de 
tehnologie. M-am con
vins că aşa stau lucrurile 
şi de aceea doresc să 
dezvoltăm relaţiile de co
laborare, în care scop
m-âm şi deplasat In ju
deţul dumneavoastră şi 
în alte judeţe**. Pentru 
a facilita legăturile mai

NICOLAE TÎRCOB 

(Continuare în pag. a 2-a)
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2 NOIEMBRIE 1995
•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană —
•  100 yeni japonezi —
•  1 liră sterlină —
•  1 franc elveţian —
•  I franc francez ‘ —
•  100 lire italiene .—

■■ Cursuri de referinţă ale Băncii 
a României.

«VW-V.

— 2242 lei
— 1592 lei i
— 2193 Iei !
— 3537 lei ;
— 1973 Ici .
— 457 lei !
—  140 lei ;

Naţionale i

ori si

2 NOIEMBRIE* î
•  Sf. Mc. Achlndin, «

Pigasie. Aftonie şi El- J 
pidifor; - |

* s
. * Onomastică: Viorel? |

* 1784. Izbucneşte J
răscoala condusă d e j  
Horea, Cloşca şi Cri- » 
ţan; , |

, •  S-a născut, în 4869, j 
pofta IULIA HAŞDEU I 
(ni. 1888); *

96.7 * 103,7 104̂ 8 109,6
96,8 107,2 109,6 104,0
99,9 96,7 95,6 96.7
69,5 120,1 ; 110,8 133,3

187A «6.4 131,2 83,7

101,0 102,1 109,0 105,6

95,6 ' 98,2 95,6 100,0
92,8 99,0 '  97,7 100,1

102,5 100,9 108,1 100,4
114,6 122^ 148,6 99,6
79,6 . 104,0 126,5 114.5

103,9 , 169,7 135,2 91,1
93,8 95^ 112,4 149.3
95,1 ■ 73,7 «5,2 66.1

o»9,7 101.3 193,7 • 101.3
99,7 101.8 MM 101,8

103,0 105,9 118,9 105,9
103,6 101,6 115,1 181,6
96,9 99.8 93,5 99,8
97,4 102,4 94,8 102,4
98,3 111,4 113,7 111,4
93,7 112,1 120,3 112,1

91,2 147,4 163,5' ‘ ' 154,5
93,5 148,6 163,9 153^

101,6 125,3 136,2 135,9
101,? 124,4 134,9 * 137.3
101,6 123,2 133,3 131,6
103,0 136,2 151,1 144,5

Anunţarea in Parlament 
a transformării oraşului 
Bfad în municipiu ne-a 
bucurat pe toţi hunedore- 
nii. Dar, firesc, In primul 
rând pe brădeni, care au 
făcut eforturi ca aşezării 
lor să-i fie conferit sta
tutul de municipiu. Şi nu 
doar dintr-un Sentiment de 
orgoliu ci şi cu speranţa 
că altele vor fi posibilită
ţile în plan economic, So
cial, cultural şi spiritual. 
x Ţe-ai aştepta ca schim

barea să se resimtă în bu
get. Dar di. primar Nico- 
lae Moga mărturisea re
cent că speranţele edililor 
au fost dezminţite de rec- 

, tificrărlle la  buget. Rănii, 
fără de care investiţiile nu 
sunt posibile, sunt puţini.

Chiar prea puţini pentru 
nevoile' Bradului. Ar fi 
necesară o nouă rampă de 
gunoi. Dar nu se poate 
fade căci nu-s bani Se 
simte nevoia unor noi 
blocuri de locuinţe. Dar 
b a n i nu se alocă dacă 
acestea nu sunt deja în
cepute. Şi nu se pot în
cape fără bani. Un adevă
rat cerc vicios. Pentru a- 
nul 1996 Bradului îi sânt 
repartizate 800 milioane 
de lei pentru investiţii, 
sumă ce va fi folosită pen
tru reeondiţionarea • insta
laţiilor de încălzire. Va
loarea totală a lucrării se 
ridică la 4 miliarde de lei.

VIORICA ROMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

• • • • • « «

a avut loc

, •  Au murit: în 1816, ! 
GH. ŞINCA1 (n. 1754), I 
reprezentant de seamă * 
ăl Şcolii Ardelene; in  I 
.1854, ANTON PANN* » 
(n. 1796), scriitor, fol- |  
clor ist şi muzician ro- , 
mân; în 1950, .scriitorul |  
englez BERNARD * 
SHAW (n. 1856); i j

•  Soarele răsare la *
oră 6,53 şi apune la |
17,04; î

•  Au trecut 303 zile I 
din ah? au rămas 60. î

mmrmm 'M mmm * "mm mm. ■

• d

|  © DRUM BETONAT. Aflăm

I  de la dl ing. Cornel igna, pri. 
mărul comunei Geoagiu: „O

I mat veche şl arzătoare dorinţă 
a sătenilor din Homozod este

I pe calc de a fi finalizată. Cea 
a drumului. Din şasea în  satul

( lor. Pe o lungime de, peste 5 
kilometri, drumul ■ a fost beto-

! nat. In scurtă vreme, lucra. 
„ rea va fi 'terminată. (GH. I. N.j.

■ Q  AGCENTUUPE ACTIVI. 
■  ŢATEA DE PREVENIRE. La  
§  Sucursala minieră Barza, For* 
|  mafia -de prevenire şi stingere

a incendiilor, condusă de dl. 
Constantin Macrodfn, desfăşoară 
o activitate lăudabilă, cu aepăn, 
tul pe latură de prevenire a in. * 
cendiilor. Dotaţi cu două moto- 
pompe, un autotun de stingere, 
pompierii Viorel Ştef, loan Fo. 
dor, loan Jufca, Sorin Stan, 
Petra Rânzar, şoferii Gheorghe 
Medrea, Cătălin Avram, Nicp. 
lae~ Jurca, loan Simina, ComcV 
Bibarţ sunt zi şl noapte la 
datorie. E i,te  sprijină la -  fie- 
care■ loc de muncă pe un larg 
activ de pompieri cu activitate 
obştească, organizaţi pe secţii, 
sectoare, .glelierp,: De subliniat, 
că ţh'iiXihită vreme ia ţBârza nu 
s.a  semnalat nici wn început 
de incendiu. (GR. I. N.f.

o  DEFICIENŢE, La intra.

rea - pe Aleea Romanilor (din 
bdul N. Bălcescu), din Deva, 
una din benzi este blocată da.

. tbrită unor*: lucrări ce se jefec. 
txiează la sistemul de 'canalizare. 
Celălalt sens este accesibil, 'insă 
nu mai mult de câţtvp zeci de 
metri, pentru ,că acelaşi gen de 
lucrări blochează* fotă1 accesul 
autovehiculelor spre cartierul 
Dadă. Necazul provine din fap. 
tul că, tn asemenea condiţii, nu 
există nici un fel de semn de 
avertizare, - gri de interdicţie
pentru conducătorii auto, care 
sunt nevoiţi să recurgă la -ma
nevre de întoarcere intr-un 
spaţiu şl.asa destul • de strâmt. 
(G. B ).

©  IN SPRIJINUL TELE. 
SPECTATORILOR. Sa ştie că şi

în oraşul Haţeg, S.C. „Eurosat“,
’ patron dl loan Dăbelea, a tnţro. 

dus televiziunea prin Cablu. Dat 
mulţi ’ posesori de televizoare 
.mai vechi nu pot recepţiona 
toate cele 18 programe. S. C. 
„Eurosat” vine în sprijinul lor 
oferindu.le converţbare moder
ne. Acestea asipură recepţia 

,  canalelor 21—60, astfel că - pot 
fi recepţionate toate progra
mele celor 18 posturi transmisă 
de televiziunea prin cablu ă 

; S.C. „Eurosat”. (N S.).
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Speranţe realizabile 
ori simple iluzii!

(Urmare din pag. 1)

Dar cea mai mare do
rinţă a brădenilor este in
troducerea gazului metan. 
Aprobarea distribuţiei de 
gaz a fost condiţionată de 
statutul d« municipiu. A- 
■um oamenii trăiesc cu 
nădejdea ca până ia sfâr
ş ita  âeestui an Să vină ţi  
aprobarea. Consiliul Jude
ţean s-a angajat să su
porte costul conductei de 
2i de km, ge Ia Cbişcfidaga 
Ia Brad. Valoarea reţelei 
din oraş va fi plătită de 
consiliul local iar branşa
mentele de către brădeni. 
Până când acest Vis va fi 
aievea buteliile de aragaz 
au fost cartelate. altfel 
,ne-ar năpădi localnicii din 
jurul Bradului**, spunea dl. 
p r i m a r . ..

€Um toamna înclină 
spre iarnă, am dorit să 
ştim care '* situaţia cu in* 
ălzirea în apartamentele 

oamenilor. „La iarnă va 
fi caîd“ (în case, fireşte —* 
n.n.) ne-a asigurat dl. Mo- 
ga. Problemele care au e- 
xistat îi» iernile trecute pe 
străzile „libertăţii** şl „Gen; 
Miiăa** datorate unor 
puncte termice suprasoli
citate nu vor mai exista 
în arest anotimp rece. S-a 
realizat un punct termic 
-suplimentar, aflat In pro

bă tehnologice la data
documentarii, eâre {nteS*
in funcţiune de la 1 no
iembrie a.c.

Ceea ca nu ţi-a  găsit 
încă rezolvarea este fur
nizarea apei calde, de care 
fcrădenii beneficiază,; prim 
rotaţie, de două «zi. ' pe 
săptămână. Insuficienţă a- 
pei beci face imposibilă 
furnizarea zilnieă a apei 
calde menajere." Pentru 
economisirea apei reci este 
nevoie chiar să fie oprită 
In fiecare noapte între o- 
refe 23 ţţ  5  dimineaţa. Cât 
va dura această situaţie ? 
„Maxim 2 ani" — a fost 
răspunsul. în această pe
rioadă se estimează că va 
fi terminat barajul de la 
Mihăileni şi astfel va fl 
asigurată cantitatea nece
sară de apă pentru Brad.

Despre toate aceste do
tări, care ar asigura bră
denilor condiţii mai bune 
de viaţă, compatibile CU 
statutul de municipiu, d l 
primar Nicolae Moga vor
beşte cu certitudine - că 
vor fi realizate în urmă
torii ani. Nici măcar auste
ritatea bugetului nu-i di
minuează optimismul. Ră
mâne de văzut cât de 
apropiat va fi viitorul-în 
care toate aceste speranţe 
Vor deveni realitate Şi nu 
vor rămâne dom- simple 
iluzii cum cred scepticii.

• • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • •  «r • • •  • •
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PREGĂTIRI d e  i a r n a

De când la Geoâgiu s-a 
înfiinţat sectorul propriu 
ţie gospodărie comunală şi 
. jpcatiuăr subordonat Cop-* 
rilîutoi lecal. multe tre-, 
beri «-au schirabat în 
bine. Acum, fot pragul 
awsonul&i friguros sunt 
finalizate lucrările de re
paraţi e capitală la cen
trală termică. v- taSt 
montate" două cazane noi, 
adu se din Italia, centrala 
a fost trecută de pe căr

bune pe gaz metan — 
garanţie că oamenii vor 
avea căldură în case. 
Reparaţii curente s-au fă
cut şi Ia Dispensarul -«me
dical, Căminul de bătrâni, 
Sanatoriul TBC, Ia _ şcoli 
şi cămine culturale. O 
altă lucrare importantă 
*— podul peste Valea 
Gcoagiului — este- de a- 
semenea terminat. (OH. I. 
N>.

„FATA CU CĂRŢILE1*

' în  fruntea bibliotecii comunale din Bulzeştii de 
Sus se află . dşoara. Maria Aslău, „fata cu cărţile", 
cum îi spun localnicii. Maria m  mândreşte cu firmă 
ei. N eo  prezintă: „Am 3 87# de volume Betetris- 
tţcă — 2038, literatură pentru copii — 514. ştiinţă 
— 1114, generalităţi <— J12, religie W N, B» B  
începutul anului am înscrişi 141 de cititori. Printre cei 
mai pasionaţi se numără Rodica Ionel» Daniela Ivaş- 
car LaUrenţiu Rus, Sorina Stănilă, Marioara Alba, 
mulţi ălţfi. In continuare vrem să ne îmbogăţim 
fondul de carte. Vine iarna cu nopţile ei lungi. Şi 
să ştiţi că mulţi săteni citesc. Carte bună, bineînţe
les^ ig h . I. N)_ o:

ŞOMERI IN EVIDENŢA

CU CAII PE CĂRĂRI DE MUNTE

Cei doi factor! poştali, I?orei Paul şi loan Aslău, 
au îjnpărţit cele 9 sate ale comunei Bulzeştii de 
Sus în două .- Dorel — care este şi consilier comu
nal — serveşte sătenii din Bulzeştii de Sus, Giur- 
geşti. Ruseşti, Păuleşti, Ticera; Ioap pe cei din 
Bulzeştii de Jos, Grohot, Tomnatec, Stâncuicşti. Spre 
unele dintre aceste tete de munte nu se poate 
ajunge numai cu piciorul ori eu calai. Fierar© cu 
caitrt lui feaite zilnic cărările de ritente spre adre
sanţii diferitelor efecte poştale: scrisori, telegrame, 
pensii, ziare... Şi «u  se fntftmplA mi destinatasii 
-Să nu-şl primească bl vreme corespondenţei», F u f  
taşiî, cu caii lor, îşi toc datoria, (Gll. t  N-l.-

ARESTAT PREVENTIV

Oetavian Vereş, de 21 
ani, din Brad, ou «fun
este,' dar este cunoscut 
cu antecedente penale- Nu 

' eu mult timp, in u rm i a 
fost arestat preventiv 
şt trim is în judecată. Ce 
a făcut? A pătruns tn 
locuinţa Iui D. M. din 
Brad. de unde a  sustras

bunuri ' în v io a re  de 
159 006 lei şi în cea m lui 
S. 1. de aude a  fţurat alte 
bunuri în valoare de f 
235 600 lei. Bunurile SUS- ' 
trase au fost recuperate, i 
dar hoţul aşteaptă in  k- 
restul poliţiei ca ' legea ; 
să-i încadreze cum. se 
cuvine fapta. (Al. J j ,

c o b o a r ă  p a n u l  d i n  m u n t e

La 25 octombrie a.c. în 
judeţul Hunedoara se a- 
flau în evidenţă 39 273 de 
şomeri, ceea ce înseamnă 
o rată de 13,5 la sută. Din 
totalul de şomeri în evi
denţă, 5 849 persoane be
neficiază de ajutor de şo
maj, 2 236 beneficiază de 
ajutor de integrare pro

fesională, 5 902 sunt în 
alocaţie de sprijin iar 
25 292 sunt în căutarea 
unu» iod de muncă» De la 
apariţia legii, pragul ofi- 
ciilor de forţă de muncă 
şi şomaj din judeţ a fost 
trecut de către 124 091 de 
persoane. (C. P.).

Fâneţele comunei Bul
zeştii de Sus, cea mai 
mare parte dintre ele, 
sunt situate pe pante ab
rupte sau chiar în creştet 
de munte. De aceea fânul 
nu poate fi coborât cu 
carele. In aceste condiţii 
oamenii folosesc o meto
dă originală. De tânjala 
prinsă de jugul de lai gâ
tul vitelor leagă o crean
gă , eu ramuri stufoase 
şi lungi. Pe aceste crengi

sviiiiiiiiomni

aşa zâ fânul şi-l duc 
târâş până la ioctd de 
depozitare. Iar în aci#: an 
s-a făcut foarte mult fân, 
ceea ce presupune foarte 
multă muncă. <Tr. B.).

Z.V.V.'.W.-.-.-.’.VAWWA

Pentru relaţii ~ 

roinâno-aostrteee

(Uimi,, itm pag. t)

Dl Alexandru Jurcă,. din Crişcior, un vechi colaborator al ziarului nostru, 
este şi un vrednic gospodar al satului său. Foto: PAVEL X.AZA

directe. de curând s-a 
convenit ca pentru  oamenii 
de afaceri din România, 
care merg în Austria, prin 
intermediul camerelor' de 
comerţ, sâ se poată ob
ţine vize in 24 de ore. 
Pentru turişti însă şi pen
tru alte scopuri, alinie
rea este ; făcută ia regu
lam entele Comunităţii Eu
ropene şi demersurile pen
tru desfiinţarea vizelor 
sunt di) , iţjp-i lungă du
rată. -Oricum, convinge
rea dluj oonsil:e r  este* a- 
ceea că relaţiile româno— 
austriece se găsesc pe o 
cale bună şi vor cunoaşte 
o dezvoltare rapidă şi mai 
'accentuată... potenţialul e- 
conomic- ai celor două 
ţări putând fi astfel mai 
irige valorificat în intere
sul lor comun.

O>-s

s i s i i i K i i i P i i i i i i
6^6 Ştiri •  Seriale , •  

Desene animate; 9,05 
Springiield Siery (s); 10,05 
Santa Barbar^ (s. St!A); 
11,66 Frumos şi bogat 
(S); 1D 8 Vremea dorin
ţei (s); 12,00 Preţui « 
fierbinte (show); 12,36 
Duelul familiilor (show)5 
13A0 Magazinul amiezii;
13.30 Fetele de aur (siţ. 
com.>; 14,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p.); 16.00 Ilo- 
na 0»risten (talkshow) ; 
18,00 Jeopacdy 1 (cs);
18.30 Intre noi (serial — 

Germania *95); 19.00 Bună
seara (mag. landurilor); 
19,45 Ştiri u Sport •  
Meteo; 20.10 Exploziv -> 
magazin; 21,15 Aprilie, 

'aprilie (show); 22,15 Po
liclinica (s.a.) c

7ţ00 Ştiri ; 9,45 Show-ul 
Iul M. Costam» (re
luare); IL30 Forum 
(show); i-UW Ştiri; 14^5 
Cotidiene (show); 14,40 
Beautiful (s); 15,15 Ro-
biusoiui (d; *5A5 Casa.
Castagna (show); 17,0(1 
Desene a n i m a t e ; 19,00 
O.K., preţul e corect (cs); 
20.00 Roata uorbeuTui 
icsji 2JA0 Ş tiri; 2W5 

^Circulă zvonul (show); 
21,40 Film ; 23,45 Ştiri t 
0,15 -Show-ul lui niauri- 
*k» Costanzo; 2,30 Coti
diene (r)î 2.45 Gircală 
zvonul (show/r); 3Aâ 
Cin-cbi (s); 4,36 Frontie
rele spiritului (em. iirit- 
gioasă/r); 5,36 Nu doar. 
moda (magazin).

mâ
6^0 Germania, azi di- 

mtoeaţă; 19,00 Cannna 
(s.p.); 11.00 Insula fanfe- 
ziiîor (s); 12,00 Krimiijal- 
tango (seria!); 13,90
Love Boat (s); 14,09 Trap- 
per John, M.D. (S); l.Ş^O 
Star Trck (s. SF); I W  
BtowGyver- : (sai., SlîA); 
'17.66 Totul sate nimb? 
(cs); 18,00 Familia Par-
tridge (s); 19,00 Aşa-i
viaţa! (s); 20,00 Ştiri a  
Sport »  Meteo; 2&3$ 
Roata norocului (cs); 21,15 
Comisarul Rex . ,(S- P.)î 
1A0 Film •  ,Z işa .B c%  
tei (SUA, 1974); &35
Star Trek (sfţf, ■ 4 .p  
Pichet Fenccs &fc).

\  N B mm
6,30 Ştiri NBC cu Tom 

Broâaw; 7^0 Hoţii şi. 
afaceri — documentar ;
8.00 Ari — informaţii la 
zi; 10,90 Super Shopi
11.00 Roata banilor; B-
uropa; 173)0 Hoaţa bani
lor: SVA; 18,3» Bule
tin financiar; 18.00 Ştiri 
ITN ; 19,3» ÎJshuaia (do
cumentar)) 20,® Show" 
u Selina Scott — intere 
vluri; 21,® Magazinul 
Ştirilor •  NBC; 22Aff 
Ştiri ITN — reportaje ; 
23,60 ShâW-Ul serii. “ CU 
Jay LenO; 0,00 Turul* 
Chinei (de) ; 1 )̂0 Bu
letin bursier, e« Lisa 
A r i z • 1,30- Ştirile nnp- 
fii * •' NBC ; 2,00 Real 
PersonUl (tălksKow.); 5A» 
Show -

9,36 Catărie a Pulsar 
Triple Crown de Ia Mon- 
terrey (r); 10,30 Dansuri
Sportive; 11.30 Fotbal 
U Cupa UEFA, turul 2 
— ipanşa 2 (sclj; 13g0 
Tente » Magazin ATP; 
13.30 Ante •  Magazin 
Formula 1; 15,00 Euro- 
fun •  Magazin distrac
tiv ; 15,30 Baschet ,• 
Magărin FtBA; 16,00 
Snooker «  Liga Europea
nă 1995 — retrospec
tiva ; 18,30 Triatlon ' •
Cupa Mondială; 19^0 
Auto « E uro pa  Trttck 
Trial (r); 20,30 Bule
tin de ştiri 1 ; 21,00 Box 
« Meciuri internaţiona
le; 23,60 Fotbal . « Cu
pa Cupelor. Turul 2, 
manşa 2 (şei.);

7.00 ( as i Oeschenes
(serial); 7.39 Tcteduni- 
neaţa; 9.35 Bibi şi prie
tenii săi (s/r); 10,15 Re
flecţii (r); 11,15 Al? cin
cilea post, (magazin); 
11,45 Fiicele Iui Câteb 
(s/r); 12,30 Jos măştfle
(reluare); 13,05 Luminile 
Parisului (r); 11-30 BoUi- 
Ilon de cuMure (r); 1M5 
Viva (r); 16,30 Casa

'Deşchenes (sfr); 17,15 ®bi 
şi prietenii săi (r); HM5 
Fa, -Si, La a cânta; 18,45 
Campionul (cs); 19,30
Jurnal; 21,00 Fiîm J 22A0 
Scurt metraje; 23,00 Jur
nal F2; 23.40 Corespon
denţe; 23,50 Vânzarea, 
secolului.
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Se strâng roadele toam
nei şi oamenii au nevoie 
de coşuri din nuiele ca 
să ie adune. Un om din 
salul Cărăstău lc-a adus 
acasă la potenţialii cum
părători.

A U Î E l  V I A I C U - S A T U l  CE L-A DAT PE S OI M
Prima localitate oe 0  

întâlneşte călătorul Ce vi
ne de ta Alb* Iulia spre 
Deva este ce» care l-a 
dat ţârii şi lumii pe Şoi
m i  din Binţinţi. cel ce 
s-« înălţat, prim ul tn  Ro- 
l l a l i .  f i printre primii 
la  lam e, cu tm aparat 
d e  (bur.it conceput şi 
«rulhart de «1 — Aurel 
Vlaicu. Tocmai de aceea 
t H » p r i m i i  numele lui, 

ctMiiMM' din anul 1925. 
(^caritatea căreia U in. 
lădaim  pagina de fa ţă  a 

până in 1M9, reşe» 
comună, din acel 
a  intrat In corn* 
coa m e i  Geoagiu, 

«nde m  află şi tn  pre* 
« m t Recent s.a propus 
Ca Aurel Vlaicu să rede
vină comună, toc ce-J me
rită CU prisosinţă ţinând 
seama de faptul că şi-a 
«m erit definitiv locul In 
istoria modernă a ţării, 
precum şi pă aici Vin 
mulţi oameni, in fiecare 
an, să dadă casa unde 
a  venit pe lume pionie
rul aviaţiei româneşti. 
Dar iată câteva date de
spre Aurel Vlaicu: •
Localitatea este atestată 
dă pe la anii 1290, când 
aici s-a desfăşurat o pu. 
temicâ bătălie cu turcii, 
-e In prezent, satul nu*, 
mără în jur de 900 lo
cuitori grupaţi ta  circa

280 de gospodării fru
moase, bine rostuite, e  
Pe rara localităţii func
ţionează trei ferme de 
Stat — una specializată 
in producerea hameiului, 
apa pentru vâri cu lap
te şi a treia de porni. In 
Aurei Vlaicu există şi 
118 ha luciu de apă ce 
produce peşte. •  Oame
nii şi-au primii pămân
tul ta  care au . dreptul 
con/on» Legii fondului 
funciar, stand înmânate 
aproape 3 »  titluri de 
proprietate. •  Funcţio
nează, obţinând producţii 
taine, trei asociaţii agri
cole. •  Numărul tractoa
relor particulare a ajuns 
la 15. •  Stwieşte mereu 
numărul de animale din 
gospodăriile populaţiei. 
Efectivele au ajuns la 
840 bovine, 604 ovine, 350 
penă şa . 4  Haruărul a . 
genţilor economici este 
de 11, majoritatea cu ca
pii al privat. •  O socie
tate particulară din Bis
triţa lucrează în prezent 
la introducerea gazului 
metan ta  localitate. •  
S-au obţinut toate apro
bările necesare pentru 
construirea unul aeroport 
modem la întâlnirea ju
deţului nostru cu judeţul 
Alba şi — se zvoneşte — 
ta şnul viitor va începe 
construcţia acestuia.

D E P U N Ă  ÎNŢELEGERE

De multe secole românii şi şvabii din Aurel Vlaicu 
trăiesc împreună. Şi au trăit şi trăiesc in foarte bună 
taţelegere neeXistând între unii Şi alţii neînţelegere ce 
s i  aibă la  bază etnia. în vremuri, unii dintre şVabi au 
plecat ta Germania şi n-au mai venit, tn prezent ta sal 
nod există doar 7—8 familii dta această etnie.

Ziceam de bună înţelegere între români şi "şvabi, 
fată 0  pildă recentă -în acest sens relatată de drid Mi- 
ha'i Schafer şi Ştefan Friedrich. După apariţia ' Legii) 
le ridului funciar, şvabii au cerul ş i ct pornita. Pămân
tu l ne Ic-a aparţinut cândva a fort dat, după: ultimul 
măcel mondial celor ce S-au întors de pe front. Firesu 
Şvabii du cerul pământul iar. Românii au judecat cu ®a, . 
idmă obiectivitate şl au ajuns îa concluzia că au per- 
fettă dreptate. S a  procedai în consecinţă: şvabii şi-au 
reprimit pământul, iar românii au căpătat teren. în altă 
parte.

• ÎM PREUNĂ

|n  sat exişti trei societăţi agricole particulare. Una 
este iniţiată dş dna Lucraţi* Mtaăileanu şi di Rcmu» 
Bota, şi lucreazft *8 0  ha, aba de dna Margareta Buttca. 
Şi Carol Ţel, ce munceşte 70 hă, iar a t r e i a a  dlor loan 
Beşeragan şi la rii Moise, ce are 25 ha. Toate trei au 
obţinut a  recoltă bună de grâu la ha — ta ju r de 4008 
hg grâu — Şi au d a t proprietarilor de pământ cantita
tea de cereale negociată.

PRIMARUL GEOAGIULUI 
PROMITE IAR

Dl Nicolae Cărăguţ a venit de câteva ori la redac
ţie aă reclame o situaţie: introducerea gazului metan în 
Aurel Vlaicu merge tncet şi, deci, nici promisiunea pri
matului comunei, rum  că ta octombrie se va aprinde 
gând metan tn sat, nu Se va realiza. Am promis «ă 
Oe ducem la faţa locului şl am făcut-o. Intr-adevăr, 
ţeava s-a pozat numai pe o parte a străzii principale, nu 
este realizată legătura dintre reţea şi centrul de distri
buţie- Primarul Geoagiului, d l Cornel Xgna, «e.a spus i

— A lipsit ţeavâ, dar âm vorbit cu societatea ce 
execută lucrarea, care ne-a spus că ţeava de care avem 
nevoie a sosit. Aşa Că lucrările vor fi reluâte la Aurel 
Vlaicu. Jn curând se va putea aprinde flacăra şi aici.

- — In curând, ce vrea să însemne asta ? ]
— Două săptămâni, maximum 20 zile.

• ţ .  •  — — •  „ •  -  •  — V — •  — V — V -  •  — * -  •

Necontenită cinstire, 
pioasă aducere aminte

Păşim cu pioşenie pra
gul Muzeului memorial 
Aurel Vlaicu. Ne însoţeşte, 
CU explicaţii pertinente, 
documentate, cu lux de 8- 
mânunte dna Marlca 6 t- 
Man. custode, Ne este ta- , 
făţişa! arborele genealogic 
al întâiului zburător ro
mân, vedem obiecte, unel
te  care au  trecut prinmâL 
nite şoimului din Carpaţi, 
de la a cărui prăbuşire 
deasupra munţilor s-au 
scurs peste 82 de ani.

, t *  fata Muzeului Memo
rial Străjuieşte Monumert-

ce a

a
uneori
zi?

Am fost în sate îhdepâf- 
% ta Munţii Poiata» 

I- Lfelese, ' Bunila. T 
La mar .*8, chiar 

«Mi devreme, maşina Poş
te! din Hunedoara sosea 
CU presa, inclusiv .Cuvân
tul liber". N.o să credeţi - 
cum ajung ziarele la abo
naţii din Aurel Vlaicu, la 
doi paşi de Orăştie, pe 
drum asfaltat ca oglinda- 
Ne face daateintdrî d l Va* 
sile Văîdeaa, poştaşul sa
tului încă din 1960 :

— In zilele bune maşina 
cu ziare de la Poşta din 
Orăştie soseşte pe ta ora 
ÎL  (0 - Dar sunt dese si

tuaţiile când presa vine 
a doda sau chtat a treia 
zi t?A Abonaţii — 35 la 
nţimăr — «Cuvâottdpi li
ber* sunt foarte «emufţu- 
miţî de acest fapt-

— Dle Văidean, cum es
te posibilă o asemenea si. 
tuaţic? Cum se poaţe ex
plica?

— La Poşta din Orăştie 
se încurcă pachetele. Cel 
pentru Aurel Vlaicu este 
trimis în altă parte. Până 
se aduce înapoi, până a- 
junge la m i. ritele trec. 
Repet, spre nemulţumirea 
celor ce sunt abonaţi la 
ziare şi reviste-

moriiRoata 
se învârteşte

— rAn de an. Muzeul es
te vizitat de mii şi mii de 
oameni — aflăm de Ia dna 
Marţea Cibian. Anul aces
ta din vânzarea biletelor 
de intrare, ş  altor mate. 
riale d# populari»** am 
realizat peste M  milioane 
lei. O neclaritate avem în 
privinţa unui apartament 
de la etajul mureuluL l- 
natale de Iîeviăuţia din 
Decembrie 1989 a  fost ţ&- 
pactizat unul specialist în 
mpâcultorâ, dna ing. Eti- 
sabeta Iuras. De ani de 
zile dumneaei lucrează la 
Turdaş. Dar nu â predat 
apartamentul. Or normal 
ar fi ca acesta sa Ee dat 
în folosul lucrătorilor mu. 
zeului. Suntem douăi eu 
şi dna Mariana Bota. Să 
avem un grup social, un
de să ne spălăm pe mâini... 
Suntem aici la dispoziţia 
vizitatorilor, la orice oră 
sosesb»r ; ; VXf',- 

Conducerea Muzeului Ju
deţean, Primăria şi Con
siliul local Geoagiu au 
torta să rezolve neîntâr 
această problemă ca şi 
a reinstalării telefonului 
cărui Er â fost tăiat 
t^tat *» rftau tţ..........

Intr-un grajd părăsit âl 
fostului cea pe, bineînţeles, 
recondiţionat, modernizat, 
adaptat s-a deschis o moa
ră modernă, sub emblema 
S.C. „Inter-Turism-Alim- 
Ind* S.A, patron di Radu 
Florea. O  moară nouă, mo
dernă, dotată cu utilaje de 
înalt randament, cu o  ca
pacitate de măcinare de 
bfl tone grâu pe oră. De
spre moară, noutate abso
lută in zonă. am stat de 
vorbă cu morarul-şef, dl 
Ghiţă tfocanu.

— Lucrăm ta două tiţ- 
re, 12 cu |2  ore — ne spu
nea dumnealui. împreună 
cu colegii mei morari. Da
niel Bucur, Emil Cibian 
şi Vlăduţ Pefricean- în 
vârtim roata morii zi şi 
noapte, facem făină albă, 
căre rivaliteăSă oricând cu 
Cea adusă din import, din 
Ungaria. Ba mulţi spun că 
este chiar mai bună.

— Aducem numai grâu
panificabil, de calitate a- 
leasă. Din judeţele Emis, 
Arad, Constanţa, Călăraşi. 
I se fac toate analizeiede 
laborator şi abia după a- 
ceea intră la măcinat. Cel 
mai bun. * ,

— C« faceţi cu făta»?
— Rezultă făină albă, 

făină neagră, târâţe. Pen
tru făină albă avem bene
ficiari că abia putem face 
faţă cerinţelor. Mari bru
tării din Hunedoara. Deva, 
Alba Iulia, Orăştie, Şi bot. 
Cumpără cu zecile de to
ne. în  afara acestor mari 
beneficiari vindem făină 
albă, neagră, tariîţe ori
cui. Orice cantităţi, la pre
ţuri rezonabile,' ia orice 
oră.

— Pentru particulari mă
cinaţi ?

— In zilele de marţi şi 
vineri. Non-stop. Garan
tăm : calitate, operativitate.

ca spre oruiarn.
plea-

15 gospodării ţărăneşti au trasă în curte apă po-

_ acest an M i de case vo r'fi racordate la re-
ţeaua de gaz metan. <■:.

•  Butul n-are nici un consilier 1?  consiliul local al 
comunei. Faptul se explică prin aceea că. la alegerile 
trecute, s-eu votat Este şi nu oameni. De reţinut acest 
fapt şi a se evita la ategPrlle viitoare căci este nefi
resc ea o  localitate mare cam este Aurel Vlaicu să 
n-aibă cei puţin Bn consilier ta  organul puterii locale.

• 'D l  Reraus Bota, un fol de delegat sătesc, ţine 
evidenţa banilor adunaţi pentru lucrările de Introducere 
a gazului metan In casele oamenilor.

•  Dl Cataif Cărăguţ s-a certat, stee dumnealui, cu 
primarul comunei. De ce? Fiindcă a dat pământ cui nu 
merită, lasă ta ie  să pască peste tot, iar şanţul din faţa 
casei memoriale Aurel Vlaicu se umple cu apă, cândt 
plouă. Treaba cu pământul nu ştim cât de adevărată 
esie, de celelalte două nu primarul se face vinovat.

Joi, 2 noiembrie 1995
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Dl ing. Brutus Bocăni- 
ciu, şeful compartimentu- 

lui. zonă montană din ca- 
' drul Direcţiei pentru agri. 

cultură şi alimentaţie a ju
deţului Hunedoara, se o- 

.. cupă cu asiduitate, de mai 
mulţi ani, de o acţiune deo
sebit de importantă pentru 
viitorul agriculturii hune- 
dorene, în special pentru 
înnoirea satelor din zona 
montană, asigurând valo
rificarea potenţialului şi a 
însemnatelor resurse exis
tente în vederea creării U* 
nor condiţii de trai decen
te, inclusiv prin practica
rea agreturismului, pentru 
locuite*» acestor zone. In 
colaborare cu specialişti 
străini, respectiv din Aus-- 
tria de Sud, s-au stabilit 
o serie de obiective a că-' 
ror materializare este me
nită să ducă, după mode
lul austriac, la ridicarea 
satelor şi închegarea unei 
vieţi comunitare în fiecare 
localitate. Chiar dacă sun
tem încă săraci şi nu pot 
fi alocate resursele buge
tare necesare fiecărei lo
calităţi, este de remarcat 
că se fac eforturi ca, prin 
iniţiative Ideale, să se pu

nă în valoare posibilităţile 
existente. In acest context 
amintim că se află în des
făşurare un proiect pilot, în 
comuna Bătrâna, având ca 
principal obiectiv înnoirea 
satelor.

Pentru a lărgi aria de 
aplicare a acţiunii respec
tive, există' format un co
lectiv multidisciplinar, la" 
nivelul judeţului, care cu
prinde specialişti din dome
niile agriculturii, silvicul
turii, arhitecturii, econo

mişti şi sociologi, care se 
ocupă, la solicitarea celor 
ce doresc, indiferent de 
zona geografică a judeţu
lui, să elaboreze studii şi
proiecte ce vizează imple
mentarea unor acţiuni efi
ciente, ceea ce până a-
cum nu prea s-a întâm
plat. Deoarece acţiunea are 
un caracter total apolitic, 
ea este iniţiată, condusă 
şi realizată de grupuri de 
oameni din fiecare locali
tate, indiferent de funcţii 
administrative şi poziţia 
socială ocupate, având în
vedere că totul se face nu
mai în interesul localităţii 
respective. Dacă se întâm
plă ca primarul sau alţi

LÎJCSEI ZOLTAN. „Economie
piaţă”

La pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Desen 
de : LAVINIA BRATESCU, elevă, Deva.

salariaţi cu funcţii de de
cizie să nu adere la acţiu
nile iniţiate în vederea în. 
noirii satelor, indiferent de 
voinţa acestora, se poate 
trece la derularea proiec
telor propuse.

Referindu-se la unele de
mersuri pentru reuşita ac
ţiunii, de Înnoire a satelor, 
dl Bocăniciu ne-a spus că 
pentru anul 1996 se pre
gătesc două şcoli, din ca
re una pentru pregătirea 
moderatorilor la nivel u- 
niversitar — respectiv la 
Alba Iulia — pentru zona 
montană, iar alta pentru 
cei fără pregătire univer
sitară, respectiv pentru lo. 
calnici, care pregătesc şi 
coordonează, la rândul lor, 
programul local.

Pregătirea ' de nivel uni
versitar' se realizează la
cererea acestei instituţii 
din Alba Iulia, având pro
gram similar cu cel din 
Austria, iar pregătirea de 
nivel local se va face cu 
ajutorul specialiştilor din 
Austria, urmând ca aceş
tia să - expuiiă corect şi 
practic metodele şi expe
rienţa lor. . > .

Pentru, succesul acţiunii, 
foarte important este ca
toţi cei ce optează de la 
nivel de comună sau de 
sat să înfăptuiască aseme
nea programe^ să se adre
seze comj^ftuhentUlui^“ z«  
nă montană' de la D.A.A., 
în scopul de", a stabili con
diţiile' şi. 'modalităţile “ de 
lucru în vederea recrutării 
cursanţilor la cele două. 
forme de pregătire, aceştia 
[devenind formatori său 
moderatori. Fireşte, în ra
port de opţiuni, se va pu
tea appeciâ şi interesul ma- 

.nifestat de oamenii din. 
fiecare localitate faţă de 
soţtrta lor viitoare, de mer
sul spre a închega o viaţă 
comunitară. ‘ /•' • ' • ?r
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Deşi se cunoaşte bine ro
lul hotărâtor pe care il 
au pajiştile naturale in re
dresarea zootehniei şi 
pentru obţinerea unor ran
damente superioare în a- 
cest sector, se constată că 
în ultimii ani s-a neglijat 
aproape total execuţia lu
crărilor de îmbunătăţire 
prin fertilizări, supraîn- 
sămânţări, curăţiri simple 
sau înfiinţarea de pajişti 
cultivate.

Gu toate că păşunile re
prezintă resursa cea mai 
ieftină şi avantajoasă de 
creştere a animalelor, doar 
sporadic unele primării se 
mai gândesc să pună în 
valoare această bogăţie na

turală. Ga să argumentăm 
că aşa stau lucrurile, este 
suficient să aruncăm pri
virea asupra stării unor 
păşuni, cum simt, de e- 
xemplu, cele din zonele 
Turdaş, Orăştie, Uroi, Ra- 
polt, Totia şi din multe 
alte localităţi ale judeţu
lui nostru. Mai peste tot 
şe poate uşor observa că 
intervenţia oamenilor, 
chiar şi numai cu lucrări 
simple de tăiere a spini
lor, scaieţilor şi a altei ve
getaţii nefolositoare, de 
curăţire şi distrugere a 
muşuroaielor, nu se face 
câtuşi de puţin simţită. Să 
nu mai vorbim despre ac
ţiuni mai costisitoare (ca 
fertilizări şi supraînsămân-

• ţări) care au fost parcă 
nişte acţiuni complet a- 
bandonate in multe locuri.

Fireşte că în asemenea 
condiţii nu se poate , nici 
aştepta ca producţiile de 
lapte şi carne ce se obţin 
în perioada de păşunat să 
fie cele aşteptate. Pentru 
a schimba peisajul şi mal 
ales soarta producţiei de 
iarbă, important este ca 
pflnă la venirea iernii să 
fie organizate acţiuni cu 
crescătorii de animale pen
tru a readuce, pe cât po
sibil, suprafeţe mai mari 
de. păşuni la o stare nor- 
hoală de producţie, fără 
de care nu este de con
ceput să avem o zooteh
nie performantă.
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C a le n d a r u l  lu c r ă r i lo r  d in

lu n a  n o i e m b r i e
•  Lt| cultura m are; se

finalizează însămânţările 
de toamnă pe toate supra
feţele programate şi se 
face controlul pe supra
feţele unde culturile au 
răsărit; continuă arăturile 
de toamnă ş i ' fertilizările 
pe terehhrile destinate în- 
sămânţărilor :4e primăva
ră ; se controlează modul 
de păstrare a produselor 
în magazii şi 'pătule.

* In legumicultura ; se
recoltează şi se valorifică 
varza, spanacul şi salata; 
se controlează starea silo
zurilor ; se fac arături şj 
fertilizări pentru insămân- 

iţările de primăvară.

• •  în pomicultură: se fac
plantări de toamnă ; ;in li
vezi se duce gunoiul de 
grajd ;? şe făc arături ; se 
iau ' măsuri ' d e ' protecţie 
împotrivă rozătoarelor; se

acţionează- pentru comba
terea bolilor şi â dăunăto
rilor.

•  In zootehnic: termina
rea pregătirilor în vede. 

. rea trecerii animalelor în

stabulaţie ; verificarea păs
trării stocurilor de furaje ; 
se fac lucrări de îngrijire 
ă  pajiştilor naturale; se 
execută acţiunile sanitar- 
veterinare specifice peri
oadei.

Dna Aurelia Tomuţa lu
crează de 17 ani lâ SC Si- 
mior diri Simeria. împreu
nă cu Lucia Lutic şi Mă
ria Opreai s-au specializat 
în realizarea preparatelor 
din carne in cadrul aba
torului organizat la aceas
tă firmă, activitatea des- 
fâşurându-şe: pe baza co
menzilor' lansate de către 
diverşi agenţi economici, 
precum şi prin magazinul

meseria
propriu, aflat în Simeria.

Important de relegat es
te oS, respectându-şi cp 
rigurozitate meseria, cele 
trei salariate nu îngăduie 
nici ua rabat de la teh
nologiile de fabricaţie a 
produselor, fapt apreciat 
de către consumatori, care 
nu aii de făcut reproşuri 
privind calitatea- prepara
telor.

Se mişcă iarăşi preţurile
Scumpirea benzinei şi 

motorinei i-a luat prin 
surprindere pe producă
torii agricoli, intervenind 
intr-un motnent total ne
potrivit, când lucrările a- 
gricole , de. toamnă recla
mă încă mari consumuri de 
combustibil la recoltări şi 
însămânţări. în ciuda asi- 
gurărilor date de la nivel 
guvernamental, potrivit că
rora influenţa scumpirilor 
se va regăsi doar iu  mică 
măsură în costul produse
lor agroalimentare, preţul 
pâinii, laptelui, uleiului şi 
«1 altor' produse, inclusiv 
al celor comercializate pe 
piaţă, a crescut la unii a- 
genţi.. economici cu 10—15 
sau chiar mai multe p ro -. 
cente. Creşterea preţului 
combustibilului a fost doar 
pretextul, întrucât nu se 
pot cu nimic justifica, în 
afara acţiunii cererii şi o- 
fertei, majorările exagera

te ce se practică de fie—  
care dată când apar astfel 
de situaţii.

Trebuie arătat însă că 
tot greul rămâne să-l du
că producătorul agricol, 
cel care nu a făcut mai 
devreme însămânţările de 
toamnă 'şi recoltatul, acum 
el plătind tributul încre
derii că se bucură de pro
tecţie socială, sub parava
nul subvenţiilor şi al ac
cesului la credite cu do
bânzi preferenţiale. Orice 
scumpire îi afectează însă 
pe beneficiarii prestaţiilor" 
mecanice în agricultură, cu * 
toate că starea financiară a 
agricultorilor nu este câ
tuşi de puţin de invidiat, 
blocajul financiar lovind 
în permanenţă în agricul
tori şi limitându-le posi
bilităţile de acţiune.

Impactul dur cu evolu
ţia preţurilor la produsele 
industriale Cară se utili

zează pentru agricultură 
nu poate să nu aibă de
cât influenţe negative a- 
supra punerii In valoare a 
potenţialului productiv 
real al agriculturii, majo
ritatea producătorilor ne- 
dispunând de banii nece
sari pentru â asigura apli
carea tehnologiilor avan
sate specifice fiecărei cul
turi.

Necazurile ce le sunt 
provocate agricultorilor . vi
zează şi sistemul greoi şi 
prea puţin operativ In ca
re se derulează creditele, 
îmbunătăţiri '  substanţiale 
mu se întrevăd nici pen
tru viitor, având în vede
re că şi in 1996 voia a- 
vea tot un buget de aus
teritate, cu prea puţine re
surse de alocat faţă de ce
rinţele fiecărui domeniu. 
Gândind ia bani şi la ros
tul lor, poale se păstrează 
sau se „economisesc" pen

tru apropiata campanie e- 
lectorală care, după unii, 
e Âiult mai importantă de
cât o campanie agricolă, 
care ne asigură liniştea şi 
alimentaţia. în dorinţa de 
a ţine inflaţia sub control 
(care în acest an va fi de 
sub 30 la sută, iar în 1996 
va fi sub 20 la sută), gu
vernanţii promit că proiec
tul de buget pentru anul 
viitor este mai bine aşe
zat, în funcţie de creşte
rea economică prognozată 
(P.I.B. va spori cu 4,5 la 
sută), alocându-se' şi re
sursele în raport de creş
terea preţurilor la produ
sele alimentare de bază, 
luându-se, bineînţeles, în 
calcul şi necesităţile pentru 
protecţia consumatorilor.

Pagină realizată de 
NICOEAE TÎRCOB
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P r im a  e d i ţ i e  a  C a p e i t 

„ S id e r u r g ls t u ! "  la

Performanţele, obţinute 
tn mod constant de co
pai clubului „Siderurgis- 
tul“ din Hunedoara la di
verse conclusuri de dans 
sportiv, titlurile de cam
pioni sau laureaţi ce al
cătuiesc o frumoasă carte 
de vizită pentru clubul 
hunedorean au îndreptă, 
ţit intenţia şi dorinţa ce
lor de aici — respectiv 
sindicatul „Siderurgis- 
tul“ — de a organiza 
chiar la Hunedţ&ra un 
concurs de gen. Fapt ce 
s-a concretizat In' ziua de 
28 oct. a.c., când, în sala 
clubului cu acelaşi nu
me, s-a desfăşurat prima 
ediţie a Gupei „Siderur- 
gistul" la ' dans sportiv. 
Prin numărul perechilor., 
participante — aproxima
tiv 180 — reprezentând 
34 de cluburi din 19 o- 
raşe, acest concurs repre
zintă una din cele mai 
mări competiţii de acest 
fel dip ţară la ora ac. 
tuală. O dimensiune care, 
accentuată de organizarea 
în, premieră a unui ase
menea - c o n c u r s ,  şi-a 
pus amprenta asupra 
desfăşurării probelor a- 
cestuia, făcându-se sim-. 
ţite câteva . nesincro- 
nizări (chiar şi în-prezen
tarea programului). De
sigur, acestea nu au îm
piedicat ducerea la: bun 
sfârşit' a competiţii ca
re totuşi nu âr fi fost 
posibil de realizat fără 
sprijinul substanţial al 
sponsorilor : \ S.C. „Side
rurgica" Ş.A., S.G. ICSH 
S.A., liceele industriale 
nr. 2 şi 3, Liceul Indus
trial Metalurgic" — toate 
din Hupedoară, ’S.Q. Me- 
taco Internaţional 'Bucu
reşti, S.G. Pop Star SRL, 
S.G. Croilux Deva. _Un 
impoftanţ rol în desfăşu

rarea competiţiei l-a a- 
vut şi secretariatul con
cursului, format din dl 
Marian Istrate — secre
tar general al Federaţiei 
Române de Dans Sportiv, 
dnele Mia Florian (S.G. 
Siderurgica) şi Carmen 
Moldovan (din Bistriţa).

Concurenţiii au evoluat 
în cadril a trei clase de 
valoare: E (categorii de 
vârstă: 6—10 ani, 11—12 
ani, 13—14 ani şi 15—16 
ani), D şi G (categ. de 
vârstă : 11—12 ani, 13— 
14 ani, 15—16 ani şi pes
te 18 ani), la secţiunile 
standard şi latino.ameri- 
eană. Dimineaţa, începând 
cu ora 11, au avut loc ca
lificările pentru semifina
le, iar după-masa perechi
le rămase în concurs şi-au 
disputat şansele în semi
finale şi apoi în finale, 

,sub atenta (şi uneori con
troversata) apreciere a ju
riului, format d in : Evâ 
Novac (Hunedoara), Gri- 
gore Virgil (Bucureşti), 
Mariana - Petra (Cugir), 
Valeria Mangra (Oradea) 
şi Florica Buduşan (Bis
triţa) — preşedinta juriu
lui. . ' ■“ f: ■ ■ .

Revărsare de frumuse
ţe şi culoare, de graţie 
şi eleganţă, în paşi de 
vals, tango, q u ick -s^  sau 
de samba, rumba, jaive 
şi cha-cha, tinerii- şi mi
cuţii dansatori au încân
tat şi au fost răsplătiţi 
de cei prezenţi în sală 
cu numeroase aplauze, 
Printre cei maţ, aplaudaţi 
s-au aflat, eyident, şi 
componenţi : ai clubului 
„Siderurgistul**, aprecieri 
cuvenindu-se şi antreno
rilor Mariana Minişan, 
Luminiţa şi Valentin Ileş, 
şi Cristian Vamescu.

(G.B.)

MIHAI G. — 'Haţeg, nul trecut, când am ho: 
Ai dreptate, probabil la târât să abandonez ingi- 
începutul acestor „dialo- neria care nu mă pasio- 
guri“. ar fi trebuit să-rni na, deşi era un foarte 
fac o prezentare mai con- bun suport material şi

cretă. Ma „cunoşti* de 
mai mulţi ani graţie co
laborării la ziarul „Cu
vântul libet“„. Am fost 
inefiner la C.F.R. până a-

să-rhi urmez chemarea su- ' 
fletului: psihologia. Ceea 
ce scriu este o împletire 
de realitate, vis şi spe
ranţe. Importantul în

viaţa mea este : IUBI
REA. Nu sunt căsă
torită . şi nu am copii şi 
în general cei care m^au 
cunoscut urmare a „Clep- . 
sidrei" au rănţds surprinşi 
că sunt mai tânără decât 
şi-au imaginat.

îmi recomanzi să-i spun 
profesorului că-l iubesc, 
Aşa direct, pur şi simplu ? 
Tu aşa ai face în locul 
meu?, :
/ Aştept şi alte păreri pe 
adresa :

INA DELEANU,
3 400 Cluj-Naipoca, 

str. Horea, nr, 4, ap. 24

Crâm peie
M-am aşteptat ca- 
stingând lumina 
odaia să-mi fie inundată 

dc raze |
Speram ca tenebrele nopţii 
să dea năvală ipe uşă 
deschizând inimi 
conştiinţe, 
şi porţile-fricii.
Tenebrele probabil- 
pierduseră caleat: 
camera ă  r rămas 1 ncagrăţ 
înmormântată în linişte.
Se -aud doar gândurile

picurând
de pe stalagmita cugetului?

\ pic, pic, pic-. 
Altele curg răzleţe 
inundând mausoleul 
în care-mi dormeam 
nemurirea.

v a l e n t in a  sa v

„P R IE TE N U L"
' Doi oameni tineri din 
Uricani. Doi prieteni ca
re se cunosc de mai mulţi 
a n i : Marian Uţuţuc
şi Gheorghe Tudorache. 
Este adevărat că nu prea 
aveau ei ce face împreu
nă, dar nici să se înşele 
unul pe altul nu aveau 
motive prea serioase. Şi 
totuşi.., ■

Toată treaba a pornit 
de la o anumită datorie 
a lui Gheorghe către Ma- 

' rian Dar să le luăm pe 
rând.

- Fiind ei aşadar buni 
prieteni, la o vreme se 
hotărăsc să meargă în 
Retezat unde auziseră că 
a căzut un avion. De ce ? 
Pentru' a aduna resturi 
de aluminiu şi a le vinde 
apoi ca deşeuri. Mai fă
ceau şi ei un ban. Toate 
au fost bune şi ffumoase 
până în momentul când 
Marian a tras linie şi a 
soeOtit că, în urma chel
tuielilor făcute cu trans
portul, mâncarea, ţigări
le, băutura etc., Gheor
ghe îi datorează ' vreo 
96 000 de lei. Când îi ce
re însă răspunsul estet 
nu am. Se hotărăşte a- 
tunci să obţină banii pe 
orice cale.

La un moment dat, 
„prietenul" Marian aude 
că Gheorghe este la anan
ghie. Aşa că se hotărăş
te să-l „ajute”.

Tărăşenia este că Hu- 
ţuţan aude că Tudorache 
şi o altă cunoştinţă au 
fost prinşi de poliţie fu
rând cupru şi urmează 
a le fi întocmite dosare 
penale. îl caută şi ii spu
ne că dacă îi dă 100 000 
de lei, prin cunoştinţele 
de la poliţie o să-i scape. 
Gheorghe este de acord, 
apreciază gestul, dar ide 
unde bani ? Până la ur
mă se hotărăşte să-şi a- 
maneteze televizorul ’ la 
patronul centrului de co
lectare a deşeurilor, iar 
banii îj pune în palma 
lui Marian.

Bănuiţi probabil cam ce 
s-a întâmplat până la ur
mă : Huţuţuc nu a miş
cat un deget pentru a-i 
salva pe cei doi, pentru 
simplul motiv că nu a- 

veâ cum. Avea însă banii ! 
In prezent trebuie să se 
salveze pe ei însuşi, în 
faţa instanţei.

Deci cu aşa prieteni, 
mai bine fără, nu ? (VJN.)

Frumuseţea portului popular, .purtat peste timp 
şi de tinerii din satul Curechiu, comuna -Bucureştii.

foto : PAVEL LAZA

DOAR CE ESTE BUN ŞI FRUMOS

CÂRPE D iE M
Pornind în 1993 de la 

un cinei . şi o tobă, - for
maţia numită iniţial „O- 
mega“ a devenit astăzi 
„Cârpe Diem'V pe care o 
consider una dintre spe- 
ranţele muzicii progre
siste. - ■

Cu o singură excepţie, 
membrii -y formaţiei sunt 
elevi ai Liceului „Aurel 
Vlaicu" din Orăştie. Este 
vorba de Cătălin Tibori, 
Dani Codreanu,. Bogdan 
Blldea, Mircea Frijan, 
Apdrei Todoch, Lucian 
Odişan, Diana Popa şi

- Statica Popa. :/■.
Dacă- la infeput apelau 

doar la preluări, astăzi 
ei îheedrcâ o atmosferă 
â  murieii'progresiste. Sti- 
Iul lor aduce cu muzica 
tradiţională românească, 
dar cu influenţe „Doors".
‘ Prim a, lor ieşire mai 
importantă a fost în mai 
a.c. la ^ i a  Mare, la Fes-

- tivalul - Naţional „Ursule
ţul de . Eter". Reprezen
tând Clubul Elevilor! din 
Grlştie, „Cârpe Dieîn" a 
obţinut ; menţiune pentru, 
melodia „Cântec de Cră
ciun “f o compoziţie pro
prie. ' Ulterior, formaţia 
â mai primit şi alte in
vitaţii dar, din motive

materiale, nu le-a .putut 
onora. ,

Cel- mai recent concert 
ă l formaţiei a avut loo 
în sala „Mioriţa", prilej 
cu care publicul a putut 
audia piese'proprii; şi djn 
repertoriul internăţipnal.

Iată ce ne declară so
listul formaţiei, ; GâttBii» 
Tibori: „Scena rgfleeţă 
anumite lucruri care se 
îhtâniplă îri viaţă, pe ca
re poţi să le conţunici la 
un grad mai Iftaitr prin 
muzică. Ea, muzică, te 
ajută să te înalţi şi să 
deschizi nişm uşi, unde
va, sus, fiind' 6 -‘bucurie 
la fel i de m are, ca. răsâ-' 
fitul soarelui,orţ-'sosirea 

' primăverii, i Atunci* când 
cântăm, pentru . noi tim
pul nu mai are 6 valoa
re absolută, d'in el rămâ
ne dasr ce este bun^şi 
frumos... â -îj
.Când publicul fie răs

punde; simţim că se des»
, chide un a lt1 univer9“T 
•- Ce ne mai rămâne, de- 
câţ să urăm tinerilor noş
tr i prieteni mul t ' sUCces 
şi un loc intre stelele mu
zicii româneşti.

ADINA BORCAN, 
Orăştie

m

M u sic  b o x  AC/DC (IV )

I

Se impunea ca AG/DG 
să scoată un album care 
să răsplătească aşteptările 
publicului. Pe 10 ianuarie 
77, AC/DC intră în Albert 
Studios ' pentru a începe 
înregistrările noului album. 
Producătorii Vanda/Young 
au fost conştienţi că acest 
album are o importanţă 
capitală pentru cariera 
formaţiei, de aceea au in
sistat pe fiecare pasaj din 
disc, producţia albumului 
durând trei săptămâni.

Pe 18 februarie ’77, gru
pul pleacă într-un turneu 
britanic cu celebrul Black 
Sabbath. Acest grup era 
într-un moment de eclip
sa, Ozzy Osbourne anun
ţând intenţia de retragere 
din formaţie în urma tur
neului, lucru care l-a iri
tat pe Tony Iommi, âces-- 
ta dorind să compromită 
turneul, scurtând show-ri. 
le până la trei piese. După

turneul cu Black Sabbath, 
Mark Evans anunţă pără
sirea grupului AC/DC mo
tivând divergenţe de idei 
muzicale. înaintea mult- 
aşteptatului' turneu ameri
can, AC/DG este lipsit din 
nou de bassist. După cinci 
audiţii, noul bassist este 
Gliff - Williams. ‘ Cliff, în 
vârstă de 28 ani, era un 
bassist experimentat, Care 
a realizat, până atunci, 4 

. albUme alături de grupu
rile britanice Home şi 
Bandit. Gu noul bassist, 
AC/DG este gata să în
frunte publicul american 
într-un turneu care a de
butat în iulie ’77 şi a du
rat două luni, timp în ca
re grupul a cântat in des
chiderea unor nume cele
bre ale rock-ului american: 
Reo SpeedWagon, Van Ha- 
lert şi Detective. La un 
show în aer liber, din cau
za unei furtuni izbucnite

din senin, Angus era să se 
electrocuteze, singura solu
ţie a organizatorilor a fost 
oprirea curentului. în pa
ralel cu -acest turneu, a- 
pare pe piaţă single-lul 
Dirty Deeds Done Dirt 
Gheap/ The jack/ Big Balls. 
Pe 14 octombrie 1977 este 
scos cel de-al patrulea al
bum „Let There Be Rock" 
la 8 luni de la înregistra
rea lui în celebrul Albert 
Studios. Albumul corespun
de cu spiritul grupului, 
conţinând piese de refe-' 
ririţă din istoria lui, cum 
ar f i : Whole Lotta Roşie, 
Hell Ain’t A Bad Place 
To Be şi Let There Be 
Rock. Cu două zile înaintea 
lansării, AC/DC revine în 
Anglia pentru a începe 
un turneu cu Def Leppard, 
apoi pleacă într-un turneu 
american, cu trupa ICISS.

Pe 22 decembrie ’77, AG / 
DG revine în Australia
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penti u ca membrii lui să-şi 
petreacă sărbătorile în fia 
milie. Apoi încep‘ înregis
trările celui de- al V.lea 
album, în Albert Studios. 
După câteva zile de re
paus, pe 26 aprilie ’78* 
AC/DC se întoarce în An
glia, dar turneul este a- 
nulat pentru că Angus pre
zintă o infecţie ia picioa
re. La 28 aprilie apare al
bumul „Powerage", care ar 
tinge locul 28 în clasamen
tul- britanic, fiind prece
dat fie singlc-lul Ro^k’N*- 
Roll Damation/ Sin City* 
In America albumul P e  
werage va apărea de.abia 
în luna august, cu ocazia ma
sivului turneu (77 concep
te) al grupului AC/DG Sa 
compania lui Alice Gooper 
şi apoi Aerosmrth.

— va urma —- - * '■

IIOKIA SEBEŞAN
-"V ... ■; Wi ...-; i ţ y f - i j u .
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CONSILIUL LOCAL— ACEST PARLAM ENT AL CETĂŢII

Con tinuăm. investigaţiile 
noastre sub ' genericul â- 
cestei rubrici,' cu stânje- 
nitoarea întrebare „ce-aţi 

:. făcut din eeuaU promis". 
Ea a ţ’ ^îeeâ, eYi#nt, ia 
bei trei arii şi fumătate ai 
actualei legislaturi. Am in
clus în aria de documen
tare iţei ţoriwlii cothu- 

. riale, şi nu este greu de 
dedus că, dacă «S turi zes. 
tnea de hotărâri adoptate 
de ceea oe este rutină şî 
<?«, caracter generaL răipâ- 

■ eana puţină substanţă 
a ca ce poţi deduce că 
fruntea comunelor res- 

stau consilii rare 
sdzîune asupra perspec- 

şau sjint preocupate 
dcaceastă ^repedivâ.

hotărifa de aceâstă 
anvergură & adoptat în trei 
ani şl jumătate Consiliul
m m : m m m  d e  p u ia ?
O twHteârâ privind coace, 
sionarea terenului nece*

Saliştioara ' care ! este,- pa
nă ăi Sfioşi, tm «cltimb de 
teren şl a alta pentru 
construirea unei etăţii de 
autobuz ţ i  unul bufet, te 
Dealu Atare. Cam sărăcuţă

testat înseşi prevederile 
legii în această privinţă. 
Nu spunem Că nu este «n 
motiv serios acesta, că s-a 
întârziat prea mult lâ co
misia judeţeană de contes
taţii cu adaptarea unor 
decizii în această privin
ţă. Totuşi.-^—1 

In imediata vecinătate a 
Vălişoarei, se exercită ca 
„parlamente* şi «guverne* 
locale consHlite Luncoiu 
de Jos şi Bălţa. ' 7

Activitatea decizionaîă 
a consiliului Luncoiu de 
Xos marchează ca puncte 
forte definirea dementelor

actuala legislatură începe 
cu definirea elementelor 
secvenţei ce aparţine co
munei Băiţa, din PATZ 
MUnţii Apuseni. Au fost 
hotărâte şi aprobate, de 
asemenea, valorile de rea
lizare a planului urfeanis. 
tic gene«»l al comunei, or- 

anizarea serviciului pu-

l

tă. Bineînţeles, «de vorba 
de hotărâri cu acţiune pe 
termen scurt, 1—3 ani. Aş 
nominaliza înfăptuirea 
prevederilor Legii 18/1691 
eu punerea în posesie şi 
eliberarea titlurilor de pro
prietate, inclusiv în pri
vinţa pădurilor. N-am pus

faizarea serviciului pu- • în posesie deloc cetăţenii 
c propriu de gospodărie satelor Flzeş, Barbura ţi  
comunţdâ ş| locâttvâ. « a -  Crăciuneştl, din lipsa to

pografilor. Mai consemnăm; 
înlocuirea a jumătate din 
conducta de aducţlune a 
apei potabile m comună. 
N.am le«»lnat lucrare* <— 
de* conducta trefeu- „ 
ffto lo a» ii| — di# lipsă de 
bani Până I#  înfiinţare* 
sectorului pablie:

proprietatea RAC 
va. Aceasta taettti

târâre# privind o 
-vitatea locuitorilor 
de a presta o anumită ac-
ă:l t-lg- a  'wvlwV 13 gOSpUBoillto n*
eesteia ni se pare, în con
textul actual, «a lucru fum

multe probleme şi munciţi din greu să 

TA U S

cais săracă « f ă t m
pentm unii

de
perspectivă, np ? La ce. 
W alt capitol — ee-am fă- 
s u t — se poate consemn a 

, D preocupare mai- organi- 
■ cată *1 mai bine direcţio.

• a ţă  pentru reparaţii cu- 
• rente la baza materială a 

învăţământului. ' sănătăţii 
ţ i  culturii din comună, in 
condiţiile unui buget aus
te r ca peste tot. Mai sunt 

consemnat repararea u- 
drumuri comunale la 

la Peşterii, Fumiceşti, 
Mare şi Stoeneasa, 

precum şi crearea condi* 
-p i ta r  pentru deschiderea 

Unui punct farmaceutic în 
comună. ©1 viceprimar 
Constantin Bocănieiu gă
seşte o seu»  pentru în
târzierea In punerea In 
posesie a cetăţenilor asu
p ra  pădurii, în faptul că 
unii proprietari au con.

. V-

segmentului aparţinător 
comunei, di# plani* de a- 
menajare a teritoriului, şo
tiei Munţilor Apuseni, de
clanşarea documentaţiilor 
preliminare pentru intri», 
ducerea în comună a ga
zelor naturale — legate ne
mijlocit de gazeificarea 
municipiului Brad — crea
rea condiţiilor pentru ra 
cordarea comunei Jâ tele
fonia automată activitate 
ce poate fi punctată şi la 
capitolul înfăptuiri, aştep-. 
tându-se doar ca Bomtele. 
com să facă partea asta. 
Este ceva, dar nu suficient 
pentru trei ani ţi  jumăta
te de actiritote, te  care 
perspectivele comunei ar 
fi trebuit să apară Intr-o 
lumină mai clară,

. Dacă -aş# stau lucrurBe 
la 2 consilii focale, care 
conduc destinele a  două 
comune mai mici ca în. 
tindere şi populaţie, ce se 
poate constata la o comu
nă mai roate .«•*! ®ăiţa ?

§1 aici perspectiva In 
activitatea decizionaîă I n ,

taî e*t am
ăuti
nu ne-a

adoptat 97 de hotărâri şl, 
după cum se «ide, «le te .  
flectâ grija pentru prezent 
dar f i pentru perspectivi. 
In  ce p priveşte 
ta, de I

* devine, _ ___ ___
constituirea resurselor fi
nanciare necesare realiză-

. _îî ,lS.Li olî«lin1 .l«l fi n «X A. « i  ̂ «iwUveiosr
pfi ~

ţin oroffraîn oentru viitorul 
consiliu ce va rezulta din 

l P * , d a r

te  s-a t e d .  v 

pus în fapt cam 9* la «»•

dar na *  
roti execu. 

eu fon- 
căci nimeni 
nici an *etl 

Am tertni. 
blocul 1, iar 

t  surprins la a- 
o» blocul J, 

au  contribuit 
i din 

local ş| 
ţ i  jpe aces

ta, mai puţin spaţiul de I# 
parter, rezervat farmaciei. 
Şi apartamentele din acest 
bloc au fost vândute ce. 
iăţenOor cane au avut ce
re ri Spaţiul rezervat pen
tru farmacie fi vom scoa
te la  licitaţie, jumătate 

destinaţie, 
fi vom închi

ria îă  RorattUeeon» pentru 
centrală telefonică automa
tă*.

Ne mai spune dl Popa 
Un lucru pe eare-i consem
năm 'rotoare* că nu 

ţ i  la pri- 
şl anume 

că domnia sa nu- a  cunos
cut prevederile bugetului 
local pâitft In urmă eu 6 
luni. Asta da bwnparenţă.

PERIOADA 2—8 NOIEMBRIE

încrederea în. sine vă aduce laude, dar şi an’ 
tii. La servicia, posâţia dv. este solidă. Veţi de . 
zilele sfârşitului dte săptămână relaţiilor sentimentale, 
Ltmi, o zi mai puţin bună. încercările de a pleca la 

se vor izbi de obstacole. V-aU implicat In prea
i i  le rezrezolvaţi.

Aptitudini pentru probe care să vă testeze capa- *
citătea. Vi 
tru

ba*i.O  persoană vă Invidiază pen- 
de «are daţi dovadă. Religia poate căpăta

noi dimensiuni prinfr-o revelaţie uluitoare. V ^ l pe
trece sfârşitul de săptămână reconfortant Vâ bucuraţi 
de simpatia colegilor, dar rutina activităţii profesiona
le, monotonia vg storc de energie. Un cadou ori o su- 
.rot-debarol Fă v# fi î t e b W .  ;

verbala. Discuţii 1#

4

,— _  _ . bună te  legătură c» t» _ 
străinătate vă va bine dhjrone. Atenţie la 

•: ; ^ v ic lu  0  ucrare dificilă care
* * "" tuturor. . ■■■<.-

m m
din străînăîâte vă vor răscdfi. Vizita 

r — —_ i dispută cu unul dintre invitaţi Drumuri 
scurte; tentativa de a ieşi In lume (duminică) vă va 
coste la propriu £  la figurat La slujbă, seriozitate * 
competenţă Vă mai Upseşie o nouă indexate. Sunt , 
înconjurat de prieteni Farmecul eleganţa, inteligenţa 
vor încerca să „deschidă-1 o inimă.

LEO

i o n i sţocuea «ro* ro

Faceţi
neacoperite.

bilanţul şi 
. Apelaţi la

veţi descoperi sume de bani- 
tact şi la răbdare. Vineri re

simţiţi sentimentul frustrării. Copilul dv. manifestă o 
stare de nervozitate. Şanse optime de a călători. Luni, 
bunele dv. intenţii vor fi remarcate de anturajul «te 
la serviciu. Viţeză de reafiţie, multă inspiraţie. Veţi 
fi In centrul atenţiei generale, ceea ce nu vă displace. • -

FECIOARA r
Prietenii de afaceri doresc să-şi impună punctul 

de vedere şi aceasta vă enervează. Maturitate în gân
dire ; vă bate gândul să faceţi a  călătorie. Dorinţa dv. 
ca persoana iubită să atingă perfecţiunea nu face de
cât să accentueze tensiunile dintre dv. Aveţi multe 
de făcut, dar energia fizică este la minim. Vă supra
solicitaţi şi nu4 în avantajul dv. .

BALANŢA
Divergenţe de opinii eu partenerii de afaceri. Gă

siţi înţelegere ta colegii şi patronii d». Surprize pîă-
' *- - ' ^  '  “ “  * ' ” -dimineaţa "Duminică >

alog Încordat; acţionaţi cu diplomaţie. Luni, stabiliţi 
mai întâi priorităţile. Cu banii primiţi, marţi, veţi *- 
coperi cheltuieli mai vechi şi rate. Veţi primi o vi
zită pentru care nu sunteţi pregătit. / f

SCORPION
Intuiţie deosebită- Dorinţele dv. sunt greu 

Uzat Veţi isţregistra m  -eşec financiar ; capabil 
minuată de a  te» dgeiril. Duminică, vă regăsi , 
librul. Un prieten a îfe  te  străinătate vă trimite o sw- 

bani. Va apărea o propunere do schânb de locu- 
d*r Părinţii nu sunt de acord. C tito riile  vă a-

I
l

SĂGETĂTOR

întruniţi In şedinţa or
dinară pe luna octombrie 
an. cei 12 consilieri (unul, 
dl Sorin Oprişa. a  fost ab
sent) au hiat in  dezbate
re  Oa subiect de cea mai 

emnătate pentru 
şl E terna comu- 

Baia de Ci% al sfite- 
#r din cete # aştodiri 
l  e  compun: Proiectul 
Hotărâre privind recti- 

bugetutei local al 
pe  anal In curs. 

W* m  vom  opri la cifre, 
te  «roşele alocate diferi
telor domenii de activitate. 
Nu ştim dacă comentarea 
ta r a r  mai avea vreun e- 
fect. Vom arăta doaT că 
0  subliniere unanima s-a 

k făcu t; banii sânt piiţini, 
teorie puţini pentru atâ
tea treburi care se cer re- 
zoivate In comună. Anul 
acesta, în anii care vin. 
©ar să dăm cuvântul con
silierilor. Din spusele dam- 
Beator' am reţinut succint i  

i«*a Faroa; Noi, consi- 
Ittil local, trebuie să fa
cem rectifiea«?a bugetului 
tocai, nu să se vină cu 
cifre „de sus*. Adică bu.

. getul gata rectificat. Noi 
ce să mai facem V Şă4 
aprobăm ! Şi «sta se chea
mă autonomie locală ?

Avram Iv»şca : % Numai 
pentru demolarea vechii 
şcoli din satul fiişculiţa 
trebuie alocate sama de
cel puţin m  tatttaa de tei. 
O altă sumă «de necesară 
pţjntru întreţinerea cămi
nului cultural din acest 
ro l Ne ptmem întrebarea
■dţ., . ţ ‘ fi 1 „ m s e Ş i1 wîi«c “ QtB
bani. Nimeni n» se gân
deşte la asta? ?

IMd’ana M artin: Condu, 
cerea spitalului colaborea
ză bine cu M  primar Ro- 
meo Horia Farcnş, cu con
siliul local, respectiv, e« 
contabilitatea. Au fost a- 
Jocate fondurile necesare, 
eşalonate în aşa fel încât 
să fie suficiente până la 
sfârşitul anului. Dar să nu 
ne scape din vedere că şi 
dispensarul uman face par
te din reţeaua de ocroti
re a sănătăţii sătenilor noş
tri. Să nu se pună dbsta- 

> eole în; atosTOţlTOfomSurP 
lor trebuitoare proenrării' 
de materiale, instrumentar

medical, mobilier' pentru 
cabinetul de stomatologie 
risc. ■■■■■/tv.; ■- -----

S aM m  f i t o i i  Am pro- 
prtis, am cerut de nenumă
rate ori majorarea fondu
rilor alocate activităţilor 
culturale. Na s-a ţinut «sat 
de aceasta- Să ne 
pentru anii «are vi# 
construirea ««ei pase 4» 
cultură, deoarece clădirea 
căminului cultural este Ba- 
ţtonalizată, patima rămâne 
Oricând fără rai, descope
riţi" la activităţi de cultu
ră. ... Vvf.-Mv-s-j-iv- •"

Dl Uomeo Horia Farcaş, 
primarul comunei, a făcut 
.Câteva precizări: â-.;;

— Switem printre puţi
nele comune din judeţ ca
re am primit fonduri la 
capitolul gospodărie comu
nală, rectificarea bugetului 
făcându-şe doar pentru în
văţământ, sănătate, ajutor 
social, urmând ca pentru 
culturii să fie prevăzuţi 
bani te  » ţ« l 199®.
' In continuare, cbnsîlietlî ' 
a a  ^probat- ;oererile adre
sate consiliului local de că

tre săteni te perioada scur
să <le la ultima şedinţă de 
consiliu. La ultimul punct 
al şedinţei, executivul —» 
dnii Romeo Horia Fjlrcaş 
— primar şi Miron Brus- 
turean — viceprimar, au 
răspuns la întrebările ri 
interpelările «nor consiii- 
eri, au prezentat principa
lele acţiuni întreprinse de 
executiv între ©rie două 
şedinţe, programul de ac
tivitate pentru perioada 
imediat următoare.

In încheiere, dnii Vaier 
Bocii* — decanul de vâr
stă Ol consilierilor şi Dorin 
Oliviu Gîigor — preşedin
te de şedinţă, au conclu
zionat că toţi consilierii, 
executivul se implică tot 
mai mult şi cu foii» în 
rezolvarea problemelor ca- . 
re-i frământă pe săteni. 
Est© bine să se procedeze 
ia  continuare în acest mod, 
treburile comunei, ale să
tenilor să-şi capete solu-' 
ţifie cele roai toine.

f iu .  I. NEGREA

s

•vă «riorota vertebrată, evitaţi ridic»»# 
,u Atenţie la bugetul fatefiiei; na chel

tuiţi prea m u lt Stârniţi invidii fără să fiţi o fire pro-
Vă

taior

o escigadă cu
prea Vă trage toim* spre serviciu; si 
veifţ desfăşura „actrie** tmel piese de mare aucCes.
Sunteţi asaltat cu tot felul de probleme şi veţi încerca 
să vă achitaţi onorabil- Menajaţi-vă sănătatea !

CAPRICORN
O chestiune profesională *6 pune pe drumuri. Idei 

deosebite, dar timpul nu vă permite să te puneţi In 
aplicare. Relaţiile cu persoana iubită nu evoluează 
m m  v-aţi dori. Invitaţie la o călătorie. Bucurii din 
partea copiilor. Instabilitatea «nei femei vă Irită. Ten- 
siunile dintre dv. şl persoana Iubită se diminuează.

v ă r s ă t o r
Relaţii bune cu părinţii, dar nu şi eu partenerul 

de viaţă. Veţi obţine protecţia unei persoane de sex 
opus. Sâmbătă, capacitate de a vă pune te  practică 
ideile. O relaţie sentimentală, pe care aţi ascuns-o 
cu grijă, va ieşi la iveală. Migrene şi indispoziţii. Mier
curi, totul vă este potrivnic. Nu plecaţi niciunde, 
oonsalati-vă cu o călătorie in iUmea ideilor.

PEŞTI
Uşoară nervozitate; atenţie să nu se accentueze. 

Efectuaţi calcule estimative aie fondului dv. monetar. 
Vă simţiţi puternic atras de o persoană. Duminică a- 
veţl invitaţi şi nu veţi fi scutit de emoţii. Agendă de 
lucru încărcată, comisioane, drumuri. M arţi aveţi chef 
de lucru. Miercuri, aveţi. programată p  întâlnire pe 
care trebuie s-o onoraţi. Uzaţi de diplomaţie pentru 
a  fisigur/de reuşită. ' .7

-
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f l U CONCURSUL

1 9 •  5
1. Barj (14) — Atafanta (12) a

Cine se află în  subsolul clasamentului şi nu»

sunt (Muşi de partea Sasmpdoriei. 

6. Torino (13) Napoli (4) x 2

2 victorii si două remize

I
I

i
i
I  9. Breşe ia (4) — Gcnoa (1)
* Dacă genovezii ■ nu fac un

I

I
I
I
I

I
I

HOMPRSS

PRESA SLOVACA 
PUNE IN CAUZA 

TACEREA 
AUToarrATiLOR 
IN CE PRIVEZE 

ACCIDENTUL DE LA

BRATISLAVA, După 
patru zile de ia acciden
tul ce a avut loc Ia oţe- 
tăria VSZ din Kosice (es
tul Slovaciei) şi care s-a 
soldat cu 11 morţi şi peşte 
200 de răniţi, presa slo
vacă a^pus în cauză, marţi, 
tăcerea autorităţilor, com
parând-o cti atitudinea 
Moscovei' după catastrofa 
de la Cernobâl, relatează 
agenţia France Presse

Cotidianul opoziţiei 
„SME" a calificat atitudi
nea autorităţilor de a 
ţine ascuns de populaţie 
accidentul, timp de peste 
24 de ore, drept o „prac
tică ,̂ a  regimurilor totali
tare şi a fabricilor so
cialiste".

La rândul său, ziarul 
„Narodna Obroda" a. acu
zat conducerea uzinei, 
care, după cum subliniază 
publicaţia, „ştia ce peri
col reţrtwdrttă ' emanaţiile

de gaz, toxic, cum este 
monoxidul de carbon, şi. 
cu toate acestea, a lălsat 
să vină la lucru W a  de 
noapte. în rândurile că
reia s-au Înregistrat vic
time". Cotidianul reamin
teşte că accidentul a fost 
făcut public cu o întâr
ziere de 24 de ore, sâm
bătă, după evacuarea a 
2 500 de locuitori ai co
munei Veiika Ida, situată 
in vecinătatea complexu
lui siderurgic VSZ, în 
suburbia sudică din Ko- 
sice. .

France Presse precizea
ză că preşedintele socie
tăţii VSZ, dan Smerek, â 
pus în cauză, la televiziu
nea slovacă, conducerea a 
două filiale ale VSZ, Kc- 
ramflea şi Ocel, care, pe 
de o parte, nu ar fi pre
venit autorităţile civile 
decât la câteva ore după 
accident, şi, pc de alta, 
ar fi responsabile de con
diţiile inadecvate în care 
au fost efectuate „lucrări
le de rutină", aflate, in 
opinia sa, tâ / originea u- 
nei prime scurgeri de gaz 
dintr-un furnal înalt al 
V S Z .

ar vrea să părăsească Zona m inată? Să nu uităm I 
că la Rari au părăsit terenul învinse Milan şî Ca-*' 
gliari. • ■ v , , ' ■ I

2. Crcmoncse (17) — Parma (2) x 2
Deşi focurile ocupate In clasament arată clar 

dîfeitrtţa între cele două echipe, să « a  « tdadem f
posibilitatea « te i egafe-

S.C. „HORTINA* S.A. DEVA 
, Str. Horea, nr. 2.

ORGANIZEAZĂ
1 In ziua de 20 noiembrie 1995, om 13, 
la sediul societăţii, licitaţie deschisă pen
tru:

$. Fioreatina (5) Lazio (3) f  *
Se întâlnesc două formaţii cu o  evoluţie bunăl 

in actualul cafflnplonaţ. Gazdele n-au pierdut nici j  
u» punct acasă, iar oaspeţii n-au fost învinşi fin 
deplasăre.

A Miiau (1) —> CagUari (15) |  a
Oaspeţii cu tot locul lor în clasament, su n if  

mari specialişti în remize. Deci, cine vreav măsuri a  
de siguranţă:.. |

5. Ssm pdoria (10) — In te r (9) 1 I
Şi (Brii. se poate merge şi eu un X. Şansele J

I

t

Torino, teasâ 2 victorii ţ$' 2 egaluri. N apolil 
i în deplasare. Deci... f

I
.1

7. tldJncse (7) — Juvenfas (O * x
Deşi oaspeţii au coborât to clasament, au 

puterea să revină. - Udinese cedează însă, greii’ 
acasă. • \__r, I

8. Vlcenza (8) — Piaeenza (16) 1
Vîcenza a  uitat de când d-a mai pierdut 

teren propriu I - ! ‘
pe |

I1 * ^ 1
un secret din intenţia |  

promovării, Lucescu nu doreşte decât să-şi forme- a 
ze o nouă echipă competitivi. Meciul e de o  |  
tripift, Dar, mizăm pe ambiţia Brescie*. ' |

18t Cesena (11) — Verooa (5) X 2 i
Tn confruntările directe este superioară Ve- |  

rona. |

11. Cbievo (19) — F. Andria (12) 1 X I
Capricioasă Chievo poate întoarce orice pro- I  

nostic. Oaspeţii au până acum 3 egaluri în de-1  
pîasarc. 7  ;:--v:S';

|
12. Foggia (18) — Bologna (9) x *

Gazdele în acest campionat sunt departe de I  
ce ad fost. In schimb, oaspeţii, sunt revelaţia a-.*
ceStui început de campionat. I

13» Venczia (20) — Luccheşe (16) 1 X I
Gazdele n-au gustat din cupa victoriei acasă, I  

in actualul eathpionaţ: , Să o facă duminică 7- j

•  închiriere spaţiu comercial din De 
va, cartier Oituz in suprafaţă de 00 mp. >

•  închiriere spaţiu comercial Mit De
va, str. Horea, Complex comercial Viile 
Noi, în suprafaţă de 55 mp.

Participanţii la licitaţie vor depune 
la casieria societăţii o  garanţie de 20 la , 
sută din valoarea de începere a licitaţiei 
şi o taxă de 15 000 lei pentru participare 
la licitaţie.

în  caz de neadjudecare a spaţiilor, li
citaţia se va repeta în fiecare t i  de luni, 
ora 13.

ReldţUr la telefoanele: 613373 şi 
6UŞS6. *554)

BANKCOOP S.A. DEVA

. » Vinde la licitaţie publică următoa- 
' \ rele: ţ. '

I •  Apartament două camere, situat în 
str. l.L. Caragiale, nr. 14, bl. 

14, et. 1, ap. 4. Preţ de  pornire 4 500 000 
lei.

•  Casa, curte; dependinţe, intravilan. 
550 mp, situate în localitatea Peştişu 
Mare, nr. 161. Preţ de pornire 7 000 000 
lei.

•  .Casă, curte şi grădină, situate în  lo
calitatea Mînerău, nr. 53 (lângă Hunedoa- 

t ra). Preţ de pornire 16 000 000 lei.

i *  Apartament 2 camere, situat tn  Că- 
\  lan, str. Policlinicii, bl. A, et. 2, ap. 7. Preţ 
| de pornire 4 500 000 lei.

\ •  Casă, curte si grădină, situate în
\ Colantă Mic, nr. 12. Preţ de pornire 
( 30 000 000 lei.

1 Licitaţia are loc la Sediul Judecătoriei 
Hunedoara, biroul executori judecăto- 

■\ reşti, în deda de 6. XI. 1995, ora 9. (558}

a»
I

I
BANCA „DACIA SJk.

CLUJ-NAPOCA 
SUCURSALA DEVA • j

Anunţă vânzare prin |

s .
i•  Cuptor brutărie cu accesorii ţ f « 

Pareking List, m tw t în Hunedoara, #4r.|
- Chizid (restaurant Ciuperca). I
I  Licitaţia va avea loc în  data de 6. 21. |  
1 1995, ara 10, la sediul Băncii „Dacia Pe-* 
* lix* S.A., Sucursala Deva, bdul N. R&lr I 
J cescn, fel. 34, tel. 620796. f s a n j

! S C . „DEVATRANS* S.A. DEVA |  
|  Str. Depozitelor, nr. 2, angajează ŞQ- \ 
j  feri categoria „D“. (557) !
%: ’ ........  .........  " ”

i
I

S.C. INTERNET S.R.L. CLUJ-NAPOCA \  
Vă oferă !

Vată de sticlă import, ideală p e n tm l  
izolaţii termice ţ i  forme. j

Căutăm distribuitor, informaţii t e l  î  
064*193221. (2127* \

m  '

i

l7 %

Il*..
t
i

I

I
•; § 

4.
i
i
i

i

\

Im
I'• ■ % 

i

I

I

ISOCIETATEA COMERCIALA
„CORA“ S.A. |

având sediul în Hunedoara, Pţa IA- j 
bertăţii, nr. 13, judeţul Hunedoara, înra« ! 
gistrată la Registrul Comerţului cu nir. I 
J  20*6911991, organizează în  data de 13 î 
noiembrie 1995, ora 9,00 |

S S i t f

pentru închirierea următoarelor spa ţii: j 
*— mag. nr. 21 ţesături, Ghelari ■— 75 j 

mp; '
mag. nr. 18 parfumerm, Ghelari r— f 
42 mp; j

— mag. nr. 69 parfumerie, Hunedoa- *
ra — 167 m p; I

— mag. nr. 78 ABC, Micro V

am-

chioşc nr. 43, bdul Troian —  4 mp. I 
Incitaţia va  avea loc Uţ sediul şpcietă- j 

ţii " la data mai sus menţionată. Docu- » 
mentaţia se poate procura de la sediul l 
societăţii, zilnic între orele 8— 11.

Informaţii suplimentare se pot obţi 
la telefon 054/712244. I

I

S.C.G1MAROM,m M M sm
V inde din stoc si m ontează la  cele m ai m ici* , \ 

preţuri o gam ă largă de

lunete şi geamuri laterale pentru autoturisme, autoutilitare 
* şi camioane. - r

Căutaţi-ne cu încredere ta sediul firmei noastre:
. * Calm Horeşti 42, în cadrul filialei 
"Dacia-Service* Cluj-Napoca -Mdnăştur, 

t e l  t  064-425272,, fax:064-425271 
Căutftm persoane fizice, posesori de autoturism, pentru a fi 

angajaţi în funcţia de reprezentanţi comerciali.

Ofertele se primesc prin% ^
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VÂNZĂRI-

CUMPĂRĂRI
-\

•  Vând VW dubă, fa
bricat" 1973, pentru piese, 
talon. Informaţii ' telefon 
647398, după ora 19. :̂ -
; (1702)
• •  .Vând . Opel. Ascona 
Diesel, consum 6,5, 'fa
bricaţie 1987. Tel. 721321.
' - . (7869)

•  Vând apartament _ trei 
camere, decomandate., e- 
taj 4, cu îmbunătăţiri. 
Hunedoara, tel. 717233.

" (7872)

•  Vând apartament 2 
Camere, Deva, tel. 628633.
- (2268) .

•  .Vând urgent garso
nieră, -Haţeg, zilnic după 
ora 18. Tel. 628603.

‘ (2269)
■' •  S.C. Confort Plus 
vinde din • depozitul său 
din Tâmpa, nr. .11, tel. 
/361626,\ gresie; şi faian
ţă, import ţtalia^ la cele 
mai mici preţuri. Din 
nfagazin ABC Simeria, str. 
A. faneu, bl. 7, parter, 
vinde covoare mecanice, 
import' Belgia, şi cu pla
ta în rate (fără dobân
dă). Tel. 661066.

(2261) '

*70 la  sută a tarifelor de 
.mică ^ publicitate, : înce
pând . cu data de 1 ; de
cembrie 1995. (2108) -

•  TURICOM 2800 anun
ţă mărirea adaosului-co
mercial de la 0 la 300 
la sută. ' (7874) ‘

< •  . S.C. TV NET S.R.L. 
Hunedoara -majorează de 
la 1 decembrie 1995 abo
namentul lunar la 2 500] 
lei şî extinde- numărul, de 

•canale, cu 4. De la I ia
nuarie 4996- se mai adau
gă 4 cţinale.

• ‘ '  * (7880)

•  Familia anunţă îm
plinirea^ a 6 ani de c&nd 
ne-a părăsit iubitul 
nostru soţ, tată, socru şî 
bunic, • ’

MIRON MUNTEAN 
Dumnezeu ’ să-l odih

nească ! . (2256)

|  GRUPUL ŞCOLAR SPORTIV DEVA: î
I; Anunţă |

I  CONCURS |
■  în data de 9. XI 15*65, pentru ocuparea urmă-1 
I  tuarelor posturi: »

ÎNCHIRIERI

OFERTE  
DE SERVICII

•  Vând făină albă, 
420 lei/kg, plus TVA 

'Zilnic 8-—22, Hune
doara. Tel. 713886 

(7876)

•  Vând casă, Peştişu 
Mic, preţ .negociabil. In
formaţii la nr. 41.

(7879)
•  Vând casă cu etaj,

confort pentru două fa
milii, Hunedoara, tele
fon 718101. . (7873)

•  Vând iadă frigorifică 
(orizontală), 680 litri, nouă. 
Deva, telefon 628624.

__ (2124)
; ' * Vând tractor U 650,
- 8 000 000, motor Raba cu
factură 1 000 000, Sorea 
Ion, Ilia, 'str. Prundului, 
telefon 348. (2260)

•  Vând* Dacia 1300,
4 500 000, tel, 624300. -

: ' (2260) >
Vând IMS cu motor 

de ARO, Ilia, str. Eiber- 
tăţiî, • nr. 18. ■

\ (2200)
•  Vând apartament 2

camere, Gojdu, parter, tel. 
624245. (2253)

i p  Vând Barkas 1988, 8
- locuri, cu piese de rezer- 
. vă, 3200 DM, tel. 611878,
orele 15—20.

-ţ • ’ r (2255)
•  Vând teren arabil în 

saţul Cigmău. Relaţii, tel.
• 621257. Deva. ■ -

•  Ofer servicii conta
bilitate, cu sau ' fără 
calculator. Tel,' 716804, 
după 20.
■ ‘ ’ (7875) ,

•  Meditez engleză, tel. 
629855, după- ora 20.

(2172) n

•  Caut de închiriat a- 
partnment 2—3—4 camere' 
în • Hunedoara,. pfeferâbil 
Micro 5. Ofertă deosebită. 
Informaţii tel. 623053.

7~. (2131) ?

# Familia Comşa a-
nunţă împlinirea ;a 6 luni 
de la decesul celui care 
a fost - ■

VIRGil  COMŞA- 
un minunat soţ, tată şi
bunic. Parastasul, sâmbă
tă, 4 noiembrie, ora 13, 
în cimitirul catolic din
str. Emineseu, Deva.

’ (2018)

I
•  tâmplar
•  îngrijitoare

S.C. CERNAFRUCT S.A. HUNEDOARA

•  S. C. SARGETIA 
FOREST S.A. DEVA 
anunţă organizarea fi
nei licitaţii, în data de 
7 noiembrie 1995, la 
sediul societăţii, pri
vind execuţia înveli- 
torii la clădirile din 
cadrul A.M.T.C.F. De
va, amplasate în De
va, str. C. A. Rosetti, 
nr. 2, judeţul Hune
doara. Informaţii ■ la 
telefon 611660.

—* —* —•¥—*—*—■*—
. •  Caut . spaţiu de 
închiriat pe termen 
lung, o sală de mi
nim 250—300 mp, zo
na bdul. Dacia, Hu
nedoara, ofer 4—5 mi
lioane chirie lunar. 
Tel. 064/414499.

* , ,  ̂v A' S1m1] #

DECESE

COM EM ORĂRI

D IV E R S E

1 m : C i  : (2167)
•  Vând ARO 244 D, 2 

ani, stare perfectă, re
morcă, telefon 625062.

. (2266)
•  Vând Skoda 120 L.

feiefOri 626086.' , .
(2263)

- •  Vând fişet metalic, 
două-grilaje, uşj muta- 
bile, tejghea eu sticlă. 
Tâleîori 669091. ' * \

• • '  - (2259)
•  Vând Pagei-, la preţ 

avantajoş, Tel. 215345. !
' (2264)

•  S.C. POL1DAVA S.A. 
DEVA anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor, în
cepând cu data de 4 de
cembrie 1995.

•  S.C.. Prodcom, Impex 
Aurora SRE Deva anun
ţă majorarea adaosului 
comercial până la- 200 la 
sută, începând cu data 
de 15 "hoiembrie 1995. _ -

(2252)
•  S.C. Apel, Prest SRL

Deva notifică intenţia de 
majorare a tarifelor, în
cepând cu 29 noiembrie 
1995. . (2ţ97)

•  S,G. Traum S. Â., cu 
'-sediul în- saţul Sârbi, co

muna Ilia, anunţă, inten
ţia de majorare a preţului 
la răcoritoare, începând cu 

--data de 1 decembrie 1995.
■ (2262),

•  Radio Deva anunţă 
intenţia de majorare cu

•  Comemorăm 6 luni 
de când ' ne-a ' părăsit. 
pentru totdeauna iu
bitul şi nepreţuitul 
nostru

SOMAN lokE L  
: DOREL

Depunem o floare 
-înlăcrimată pe mor
mântul său, acum când 
ar fi trebuit să-i ser
băm cei 38 de ani. 
Părinţii loan şi : Ana 
şi verişorul. Rernus, ' 
Parastasul de pome
nire " în 5 noiembrie 
la Teiuş. -

- (2188)

•  Cu adâncă du
rere soţia Sinefta, fiica- 
Rodica, ginerele Fery, 
Costache şi Anastasia 
anunţă dispariţia ful
gerătoare a celui care 
a fost un minunat soţ, 
tată şi socru,

OANCEA CORNEL

Înmormântarea are 
loc vineri, 3 noiem
brie 1995, ora 13, la 
cimitirul din * satul 
Chergheş. Nu te vom 
uita -niciodată, scum
pul: nostru, ţ 

J  (2272)

•  Cu adâncă du
rere în suflet anun
ţăm trecerea în ne
fiinţă după o lungă 
şi grea suferinţă a 
celui care a fost un 
minuhat soţ, tată,- so- 

Xera şi bănie,

NICODIM 
TAICA,

In-
2

la numai 60 ani, 
mormântarea azi, 
noiembrie 1995, ora 13, 
în satul Fornădie. 
Dumnezeu să-l odih-, 
nea.soă în pace t

: (2279) =

• ;.T7 V —  '  —  * —  * - r  * — ■ 
i  FONDUL ROMAN I 
1 DE INVESTIŢII î 
% ADMINISTRAT |

•i ' !
|  DE C.I.R.O. j 
J CREDITANSTALT I 
I INVEST , - *
2 ROMANIA |  
I  aiJiintx următoa- |
i  rele performanţe fi- « 
* nanciare: j
|  Valoarea nom ina-» 
» lă a titlului de par- J 
I ticipare 10 000 lei; î  

Valoarea la zi a I
j titlului de participa-1 
2 re 34500 lei. II

I
^ bânzi bancare anuale t 

• ̂  de cca 90 Ia sută. |

Deva 

Strada ,
M. Eftiineseu 

or. 2
Tel. 61 66 65#

YELLQW Q W
TAXIURILE QflLBEME

3 e u  CELE MM M|Ct TARIFE
. 24 d c a r e d w 24, ,

la dispoziţia dumneavoastră ■’

■ I E F T I N  -  C O M O D
Taxareasefaee di» «»o««tMul 

preluMjrîiclientului
TOTUL LA T^LElîON

S.C.

1

TRANSS.ft.L.

•mfmm

I  eu sediul în str. Carpaţi, nr. 92,
a Organizează în data d e '9 XI. 1995, licitaţie |  
I pentru selectarea ofertelor privind încheierea |  
1 de contracte de asociere în participaţiune, în !  
|  vederea folosirii spaţiilor comerciale şi de de-1  
|  pozitare din zonele Haţeg, Călan şi Hunedoara. |  
|  Caietele de sarcini se  pot procura contra |

I
cost de la sediul societăţii.

I

I

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER66

I
Abonamentul este calea cea mai siau- I

I
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia- I

I
rului nostru. C o s t u l  abonamentului I

I
I

pe luna decembrie 

plus taxele poştale.

2 500 lei, I
I

I
I
I
I
I
I

este de

Faţă de cumpăra- |  

rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar |  
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament ţ 

se economisesc lunar aproximativ 1500 |  

de lei, în funcţie de numărul zilelor de j

apariţie. |
Ziarul apare zilnic în 8 pagini ! |
Abonamentele se pot face la oficiile |

|  poştale şi la factorii poştali■ Pentru luna j

|  decembrie puteţi face abonamente în to t |

I cursul lunii noiembrie I
I
I

1'
I

I I
AGENŢIILE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER" _
Pentru a economisi timp şi bani, p t t- | 

I  teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- *

iblicitate în ziarul nostru, apelând la-aoen-i~ o - ? ' m
I ţiile de publicitate din : f
r  - •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI |  
j i t i i  str. j  Decembrie, nr..$5 (in clădirea|  
^Tribunalului judeţean); — la chioşcul din i  
tCENTRUL MUNICIPIULUI, lângă rnaga-l 
I zţnul „Comtim* J — ta chioşcul din CAR- S 
IriER U L MICRO 15 (staţia de autobuz |  
\ „ O r i z m t ,,). ^  •
I •  HUNEDOARA, * pe bdul Dacia (tel. |
■  726926). ;  j
I •  BRAD, strada Republicii (tel. |  
J 650968), la sediţfl S.C. „MERCUR9.
|  •  ORAŞTIE, la chioşcul de lângă ma- *
|  gazintă ,J>aliaa. 
I •H A Ţ E G ,

l
|  •  HAŢEG, pe sir. Progresului, nr. 1 1
■'în  spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, \  
j 770735. r  j
■  Agenţiile ziarului nostru asigură, 2a |  
I  taxe -■ rezonabile, publicarea qu maximă f  
Iprom ptitudim  a tutwrot anunţurilor, de] 
frmea şi mare publicitate: ■Jt ;
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