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„Un referendum privitor la organizarea statală a ţării nu 
mă va găsi printre apărătorii monarhiei!" — afirmă 

: Radu Câmpeanu. Să-l credem ?
O conferinţă de presă 

cu Un lider de partid ca 
Radu Câmpeanu preşedin
tele" Partidului _ Naţional 
Liberal — Câmpeanu — 
are partea e l  de dialog 
clarificator, dar şi de p i.  
toresc. .

întrebările ziariştilor 
n-au ocolit nici unul din 
momentele care marchează 
drumul sinuos pe arena 
politică românească, a a .  
proape tuturor formaţiu
nilor liberale. Si cum se 
ştie- spnt 'mai multe. Noi 

- ştiam de patru. Dl C&m. 
peanu a mai scos unul din 
buzunarul de batistă.

Scindarea liberală de 
după 1990, dl, Câmpeanu

o pune pe seama infiltra, 
rii în partid a unor forţe 
destabilizatoare de pro. 
fesle, care. Intre altele, 
au speculat bine anumite 
vanităţi. — : -

rali, dar şi cei care au i-' 
Idei liberale, fără să se 
numească liberali. Ne a_ 
dresăm deci tuturor, dar 
numai celor care vor tace 
acest lucru In mod auto-

La Întrebarea noastră 
dacă crede tntT-o unlfl. 
csre liberali, dL Hadu 
Câmpeanu a răspuns:

.Noi am dori să creăm 
pentru România o alter. 
/îativă liberală. Asta fo-, 
seamniă $ă ne strângem în 
jurul aceleiaşi mese toţi 
c e i' care ne numim libe_

nony în afara unej aso. 
cieri de- tip C.D.R.".
* Cu privire la faptul dacă 
va mai candida la pre
şedinţia : Rofoâniel, liderul' 
a răspuns laconic. „Dacă 
partidul mi_o va cere, voi 
candida, Înlăturând gre
şelile personale din trecut, 
de care nu sunt singurul

vinoVat, dar mi le asum".
Sigur, nu putea să scape 

curios! lăţii ziariştilor m o. 
tiâaţia demersului dlui 
Câmpeanu de a-i propune 
fostului monarh, în 1992, 
să candideze la preşedin. 
ţia României.

Dl. Câmpeanu şi-a m o. 
tivaţ, 7 logic până lâ un 
punct, demersul, dar a 
adăugat: „Un referendum 
cu privire la forma de 
organizare statală a Ro
mâniei, pe mine nu mă 
va găsi printre apărătorii 
monarhiei. Sunt şi rămân , 
republican".

ION CIOCLEI

Strâmtoarea Taiwan 
în flăcări t

Declanşate la 8 martie 
a.c., în strâmtoarea Tai- 
wan, manevrele militare 
navale chineze —■ o ade. 
vărată demonstraţie de 
forţă, la ea participând 
150 000 de militari, 300 
de avioane, 10 nave de 
război şi 5 submarine — 
a. atins apogeul la sfâr. 
şitul săptămânii trecute, 
când muniţia oarbă a fost 
înlocuită de muniţie de 
răzbea. Manevrele ~ vor 
dura până în preajma

insulă (care, după unele 
surse, urmează să pro
clame şi independenta 
Taiwanului), ci sunt me_ 
nite să întărească presă, 
tirca şi capacitatea de 
luptă ale armatei chi
neze. Dimpotrivă, S.U A 
şi aliaţii săi, îndeosebi 
Japonia, consideră că 
manevrele militare chi_ 
neze au scopul de a 
descuraja tendinţele se
paratiste taiwaneze. de 
a da o lecţie de forţă

C O M E N T A R I I

zilei de 23 martie, când 
urmează să aibă loc pri
mele alegeri preziden
ţiale directe în Taiwan

Alertat de situaţia gra_ 
vă din -strâmtoare, unde 
există şi posibilitatea" de
clanşării unei invazii chi
neze în insulă, Washing
tonul s_a grăbit să tri
mită în zonă forte na. 
vale importante, compuse 
din două portavioane, 
şase nave de război, un 
submarin şi altele.

Aşadar, în strâmtoarea 
Taiwan mocneşte un con
flict militar de propor
ţii, ambele competitoare 
nesuportând umilinţa u . 
nei retrageri. China de
clară că manevrele na
vale din strâmtoarea Tai- 
wan n.au nici o legă
tură cu alegerile prezi
denţiale directe din

actualului preşedinte al 
insulei Lee Teng-hui 

Dar, cu toate această 
paradă o forţelor m ili. 
tare navale chineze şi 
americane, nici una din
tre părţi nu are intenţia 
de a declanşa un con
flict de proporţii. Aceasta 
pentru că în joc sunt 
puse interese economice 
evaluate ia zeci ş i zeci 
de miliarde de dolari. 
Or. S.U.A. n_au intenţia, 
să piardă-o piaţă imensă 
cum este Cliina, iar Chi-, 
na nu se poate lipsi de 
tehnologia de vârf ame
ricană. Probabil că, pâ_ 
nă la urmă, conflictul se 
va stinge de la sine, am 
bele părţi fiind satisfă.

Gh. PA VEL s
C o n tinuare  în  pag. a T-a)

Consum coop G e o ag H i-ap ro a p o  

do c e r in ţe i*  onm enilor
Dacă in alte localităţi 

rurale cooperativele de 
consUm s-au desfiinţat ori 
unităţile aparţinătoare au 
fosţ dăte în locaţie de 
gestiune, la Geoagiu coo_ 
peifttiva îşi 'continuă ac
tivitatea cu rezultate re_ 
marcabile. Din informaţi
ile -'pe care ni le„a fur
nizat dl preşedinte Aurel

Doboş, am reţinut că ac
tivitatea Consumcoop i, se 
extinde în trei comune, 
respectiv Rămas, Geoagiu 
şi Balşa, având în total 
26 de unităţi de desfacere. 
In Geoagiu, reţeaua a 
rămas aceeaşi respectiv 
magazine de profil a ii. 

i nientar, de uz gospodăresc, 
de textile —• încălţăminte,

\ Cunoscută atletă hunedoreană 
MARIETA ILCU

s-a  retras d in  activ itatea  com petiţională  
Luni după_amiază, în  prezenţa unor membri al 

comitetului director de la S.<3. Siderurgica S.A., ai 
.Clubului sportiv „Siderurgica1̂  şi a altor personali, 
tăţi din sport, rude apropiate, Maestra Emerită a 
sportului, câştigătoarea a numeroase medalii de aur, 
argint şi bronz la campionate mondiale şl europene, 
1A alte concursuri internaţionale, Marieta Ucu, şi_a 
anunţat, după 23 de ani de activitate, retragerea din 
activitatea competiţională. In continuare, renumita 
sportivă îşi va desfăşura activitatea ca antrenor, a . 
lături de „profesorul" său, Ştefan Beregszassi, An. 
trenor Emerit, la Clubul „Siderurgica" Hunedoara. 
Vom reveni (S.G.)

librărie, cofetărie şi labo
rator de patiserie, desfiin. 
ţ&ndu-sc doar cel de mo., 
bilă.

,încercăm să dezvoltăm 
şi prestaţiile de servicii — 
spunea dl. Doboş. Vom 
redeschide in Geoagiu a .  
telţerul de depanare ra
ţia tv sizmărfa pentru 
care spaţii există. Func. 
ţionează aici o brutărie, 
o secţie de croitorie şi • un 
atelier de frizerie — coa
fură. Sunt servicii soliei- 
tate de oameni, chiar

ESTERA StNA 

(Continuare în pag.*a 2_a)

UNA PE Z l |
Am mare noroc £

!la femei!
■— Ce vrei să sp«i?

— Nici una nu vrea. 
să se mărite cu mine!-, *

»!? |
rrea *

ÎN ZIARUL 
DE AZI :

o CLUB T 
o Reformă —■ Rc_ 

Structurare
* o Dura lex, sed iex

!  D E M I S I A  L U I
I IORDANESCU
%
|  Supărat că nu s.a 
,  ţinut cont de părerea 
I lui privind reducerea 
* numărului de echipe 

în D.N.. (luni s_a decis 
că nici meciurile de 
baraj să nu se mai dis

pute, retrogradând doar ţ 
ultimele două formaţii), J 
â ! • Iordăre eu an„ |  
trehorul echipei naţio- « 
nale de fotbal a Romă. |  
nici, şi-a prezentat 4eri <« 
bal demisia! Ştire bom. I 
bă, preluată şi de a . * 
genţiile de presă stră_ I 
ine. (S.C.) *

, I"

• ■’ ►  .* :•*!*■. • ! t î
... rr’ ; •

Pe autostrada de 
nizarea ei.

centură a Devei, se lucrează continuu peatru moder.'
Foto: PAVEL LAZA

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU APLICAREA 

PREVEDERILOR LEGII NR. 112/1995

C O M U N I C A T
în conformitate cu prevederile art. 41, alin. 12 

din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 
112/1995, pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în 
proprietatea statului, norme aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 26/1996, Somisia judeţeană 
de aplicare a Legii nr. 112/1995, a  cărei eo ' 
nominală a  fost stabilită prin Ordinul nr. 16/1996, 
al Prefectului judeţului Hunedoara, aduce Ia cunoş 
tlnţa- ceîor care beneficiază de p -evgA rlie Acului 
normativ mal sus menţionat, că .iuciprile ace ' 
se desfăşoară. In sediul Consiliului' judeţean ţ$ 
doară, str, 1 Decembrie, nr. 35.

•  LANSARE DE CĂR
ŢII. La Arad, azi, 20 m ar. 
de a.e„ ară loo lansa, 
rea pe ţară a patru poeţi 
hunedorenl apăruţi cu 
volume ia editura „Heîl. 
ccn", Este vorba de B- 
«gen Evu. Valeriu Bâr. 
g&u, Mariana Pândaru. 
şi Pauiina Popa. In ziua 
de 21 martie a.c„ poetul 
Eugen Evu fol lansează 
volumul „Mierea sălba
tică" la Galeriile -DIa. 
otarls" din Hunedoara. 
Volumol este prezentat 

”<gsr dnti Victor Isao al 
yfctor Niţă. (M3.)

» EXPOZIŢIE CINE
GETICA. In perioada 
22—28 martie a.c. (la 
Casa de cultură din Brad), 
Ocolul silvic din- locali, 
tate, cu sprijinul altor 
ocoale din Judeţ, în co
laborare cu primăria mu
nicipiului şi cu A.G.V.PS. 
Deva, organizează o in
teresantă expoziţie cine. 
getică, prezentând trofee 
de vânătoare recoltate 
din fondurile de vână. 
toare ale judeţului. Ma_ 
nifestarea face parte din 
cele dedicate '„Lunii pâ- 
dnrii". (N.T.) '

•  SEMINŢE. Pentru 
Insămânţările de p r l. 
măvarS, prin S.C. Sem-

rom Orăştie, sunt puse la 
dispoziţia producătorilor 
agricoli următoarele sor. 
timente de seminţe, cu 
preţurile de vânzare care 
includ şi costul trata- 
mentului in  cazul porum. 
bului: Fundulea 2TO ~~ 
1037 lei/kg, Turda 200 

1962 lei/kg. Turda 
100 — 1195 lei/kg, trifoi 
— 12084 lei/kg, sfeclă 
furajeră — 9912 lel/kg, 
ovăz — 413 lei/kg, ma
zăre — 942 lei/kg şl m ă. 
zăriche — 1020 lei/kg. 
(N.T.).

•  FARA AUTORIZA
ŢIE. Ls Hunedoara, A n. 
dret Bahna dtelăşui» c 
activita raţii şi
recondiţionări piese. Nu

deţinea însă autorizaţie 
pentru acest lucru. Gar. 
da Financiară l-a amen. 
dat cu 100 001 de lei, 
iar venitul de 150 000 de 
lei a ajuns la bugetul 
statului {'*.N)

« FOTBAL Luni a 
■i'-'-.it Ine tragerea t i  sorţi 
a semifinalei Cupei Ro
mâniei la fotbal Sorţii 
au hotărât: Steaua — 
Inter Sibiu şi Gloria 
Bistriţa — F.C. Naţional. 
Meciurile se vor disputa 
miercuri, 3 aprilie a.c. 
pe terenuri neutre. (S.C.)

J lll
mm
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C U V . Y P T T U L  1

S-au dus xiWfi babei ?

întâlnirea de sâmbătă. 
16 martie a.e* de la Hu. 
nedpara, dintre reprezen
tanţii sindicatului Siderur. 
gas tul, directorul general 
al S.C. Siderurgica S A. 
dl. dr. ing. Silviu Samoi. 
lescu, subprefectul iude. 
tului, dl. dr. Mifaail R u. 
deanu, şi parlamentari 
ai Judeţului Hunedoara" a 
fost, prin tema pusă fin 
discuţie, una de maximă 
importanţă pentru viitorul 
siderurgiei hunedorene ţi 
implicit al celei româneşti 
in contextul asocierii Rn. 
mâniei la Comunitatea E_ 
uropeană.

Expunerea dificultăţi
lor din «beat segment vi
tal al Industriei româ
neşti, prezentată şi argu
mentată Intr-un limbaj 
aproape matematic de că
tre directorul general al 
marelui combinat bune. 
dorean, a creat cadrul u_ 
nor discuţii la obiect al 
celor prezenţi, dialogul 
fiind apreciat de vorbi
tori ca deosebit de inte. 
re sânt şi util.

Întâlnirea de sâmbătă 
a adus In discuţie şi o 
seaină de probleme care 
stau în faţa S:C: Siderur- 
gica S.A. Hunedoara, Intra 
care problema blocajului 
economico-flnaneiar a* so
cietatea are de plată circa 
00 de miliarde de iei, ia» 
de încasat aproximativ 
140 de miliarde de lei — .

cea a fierului vechi, s  
cărui lipsă acută creează 
mari dificultăţi in fluxul 
tehnologic, ideea restrue. 
turărij producţiei pe cri» 
terii de competitivitate spo
rită şi nu In ultimă instanţă 
structura ţ i  ponderea forţei 
de muncă în contextul a- 
nilor următori -  restructu
rare ce implică o diversifi
care continuă a activităţilor 
societăţii, pentru a nu se 
crea probleme sociale.

LA HUNEDOARA

Ideea că siderurgia este 
un sector falimentar este 
una falsă ţ i nu face de
cât s i  compromită o ra
mură de bază a economiei 
naţionale sau să promo
veze interese dintre cele 
mai ascunse. Aplicarea 
necondiţionată a unor in . 
dicaţii ale misionarilor 
Comunităţii Europene — 
uniune care face mari 
presiuni asupra siderur
giei româneaţi — poate 
avea consecinţe imprevi. 
zibile, a cărei finalitate 
nu este alta decât ruina
rea întregului sector s i. 
derurgie.

Deşi sunt mari solici
tări de fier vechi in inte» 
rior pentru siderurgie. 
României f se impune —

ca o condiţie, printre al
tele, a asocierii la. Comu
nitatea Europeană — să 
exporte fier vechi, cu toate 
că metalurgia are nevoie 
de el ca de pâinea caldă, 
in timp ce pe «ale» ferată 
şi pe malurile Dunării, 
în zâna Tukea stau mii 
de tene de fier vechi ce 
probabil au aşteaptă alt
ceva decât . liberalizarea 
exportului d e metal • ■

. a U D S tfa x tl i  nC C SfO r . ■ WrTW*»
puri este lesne de înţeles 
întrucât preţul la  export 
va fl probabil eu 10 do
lari pe tonă mai mult 
decât in prezent (preţul 
actual aj fierului' vechi 
fiind de 60 de dolari pe 
tonă), ca apoi siderurgia 
românească să fie obligată 
să-l importe la circa 140 
de dolari pe tonă, situa, 
ţie «are va greva costa, 
rile pe tona de oţel şl de 
aici, Implicit, mari difi
cultăţi pe piaţa oţelului 
a societăţilor siderurgice 
româneşti.

Parlamentarii bunedo- 
reni prezenţi la dialog 
şi-au exprimat dtsponi. 
biiitatea de a sprijini si
derurgia prin demersuri, 
la nivel legislativ şi exe
cutiv, demersuri ce pot 
'schimba in bine întregul 
curs al viitorului siderur
gici hunedorene ţi impli
cit ai celei româneşti.

CORNEL POENAR

•aproape 
de cerinţele oamenilor

(Urmare din pag 1)

dacă nu neapărat profi
tabile".

Consumcoop a. înregistrat 
în ’95 un profit* bun. sta- 
bilindu-se pe *96 un pro. 
gram de peste un miliard 
de lei. Aceasta a fost po
sibil prin efortul oame
nilor. Se fac şl «slililtft 
de grâu. mlerf, seminţe 
de dcnmacţ « e id , fit p rf-.
Vinţa aprovizionări! <? se . —  
cuvine menţionat câ nţi »  vor fi continuate 
sunt neglijate. nici mtete ,r 
îndepărtate; i e  transport* 
pâine te  Jfogpti Teche_ 
reu, Vţţte. AH»»» Mic de 
Munte,'Mad 
cele pKjJsfii
Celor «aă» cumpără ma
teriale de construcţii li 
se transportă cantităţile 
solicitate la domiciliu. Se

o» aşi jian»

fac. de asemenea, mişcări 
de mărfuri Intre magazine 
*■?' de la cele în care nu 
trece un produs la altele 
th care se sottcltâ.

Aspectul, ordinea din 
spaţiile comerciale ţi de 
producţie, inclusiv dte 
magazinele mixte situate 
In teicile localităţi, se 
alte în atenţia conduce. 
A  fn ultimii doi ani 

făcui igienizări în 
" ‘ ’ săteşti. locrirl 

In
ăn te sediul imită, 

fii. în  privinţe servirii, 
cei . de te tejglte* ştiu că 
apariţia concurenţei li
obligă la un comportament
atent, la respect pentru 
potenţialul cumpărător.

T.unar, au loc întâlniri 
între salariaţi şi conduce
rea unităţii, ocazii cu care

se prezintă necesarul dă 
mărfuri pe zonă, îd  func. 
ţie .de care r e fa c e  apro
vizionarea. Colaborarea 
eu Federaleoop — de 1a 
depozitul căreia se aduc 
te cea mai mare parte 
alimentele — este pozitivă. 
Se menţine, te fel, o le. 
g ă te li permanentă cu so
cietăţile „Metatehlm* ţi 
-„Sarndmex" Deva,, cu 
firma -Coca-Cola**, cu Aţi 
furnizori de produse neceu 
MtelM • • Săteşti.

Calendaristic, da. 
fifoând ..după 
vremii, nu. S  frţgj 
vânt, aud ninge şi searaie 
are dinte

Sătul fie iarna ee a 
începui fite noiembrie şi 
mi se «tai tern»»*, ur. 
mărim toate buletinele 
meteo. Doar. doar s-o  
anunţa vreo încălzire «  
vremiL De-atâta aţtep. 
Ure ne_au îngheţat ţ i  
speranţele. Numai raţi
unea nâ spune oă oricum 
iarna se va încheia ţ i

fie asemănătoare celor poţii noştri? Din fericire 
jg pierente. Eerr. pentru om,, speranţa e
« •  ™  ’ '............irtuiitefei- sau

.............tllumea doreşte
nu doar O desprtmgvăra. 
re mewendogicâ, U  «i 
•  ieşir» tea  luăfii si 
acnteranteternă" a  
UeL

Ce ne va aduce mult 
aşteptata primăvară?

. Ceea ce ştim: confruntări 
politice şi alegeri, noi 
escrocherii scoase te Iii. încoace
n d i^ ’ teteteVţi torercâri 1 **
ale celor aflaţi la putere 
fie « umi. drege boa - 

: cub Ceea ce nfi ştim fn. 
te. vom afla. Şi bine ar 
fi dacă intre acestea 
număra şi lucruri

«Ulmul lucru care
filfire. aşa eă Intotdea. 
ane el o asociază viito. 

De aceea toţi 
m eă perioada grea 

• •  «are suntem nevoiţi 
s-o străbatem se va to -  

d« tm. cheia curând ţi copiii noş- 
din decembrie *». trt vor trăi mal bine.

Aste e suportul moral 
pentru mulţi părinţi na  
foarte tineri ..IM  m  
alătură -avantajul** unei 
căliri anterioare, aşa că 
pot îndura multe.

..Ds-o fi una, de-o fi 
#KaH, vorba poetului, ori. 
cum te-om duce pe

m ute simt
OBWpţraloţr WQ mspcrfiţi.
Iar libertatea pentru «1 
se rezumă la dreptul da 
a băjbfti riestingheriţl 
de râd un...sprîjln prin 
labirintul sărăciei. în  
copilăria celor care ne
am născut de la mijlocul

^  ̂ ţte pute»
ţflorneştrf â fost -fin* 
de sacrificiu. Privind 
ta u r in ă , chiar ţinând 
cont de zilele bane din 
copilărie ţi adolescenţă,

se şpu- toate. Dar mult mai u_
«or ne-ar Jl fiara măcar 
soarele ar fi « i i  gene. 
ros cu noi, pentru ca 
spţrafifele noastre să 
poată renaşte odată cu 
natura. Primăvară unde

puţin neplăcute ţi du
reroase pentru cei mute, 
evenimente rare să nu

iţi vine să te întrebi — eşti? Primăvară, nU mai 
noi ce fel de generaţie vii? -
suntem?

Dar copiii ţ i apoi n e , VIORICA ROMAN
■ ■♦«ratete» fo—■A*»—fi »i ii i "te—# 'm #!§>'''' ♦ •**»•'*

Ut dialog absolut necesar
Oameni cu experienţă 

din învăţământ nu uită 
să menţioneze ori de câte 
ori este nevoie despre tea . 
logul permanent ce trebuie 
să existe Intregrădiniţă 
— şcoală primară — gim. 
naziu, ca etape ale unui 
cidu continuu instructiv, 
educativ. Despre acest lu
cru am avut ocazia . să 
discutăm cu doi oameni 
ai catedrei, nu de la oraş, 
ci dintr-o comună — Sin . 
tâmăria Orlea. Este vorba 
de dna Stela Iancn, edu
catoare. cu o vechime de 
21 de ani fn meserie şi 
rare te data vizitei nora. 
tre se pregătea pentru sus
ţinerea fa d u lu i didactic 
I şi dna Mariana Lungu, 
învăţătoare. Poate nu În
tâmplător cele două insti. 
tutif se află „geografic** 
alături (doar clasă I 
grădiniţa), sediu]
Generale fiind, undeva, 
« a l departe, la capătul 
aşezării. - .

.Principala mea grijă, 
ne spunea dna Stela lasciv  
rate să pregătesc copiii din

toate cele trei grupe, dar 
mal ales pe cri din grupa 
mare, pentru şcoală. Câş
tigul este evidenţ pentru 
ei. Învăţătorul de te clasa 
1 nemalflind obligat să te 
totul d e  la capăt Dintre 
activităţile pe care noi 
le  desfăşurăm amintesc: 
matematica. dezvoltarea 
vorbirii, cunoaşterea me
diului înconjurător, acti
vităţi artistico-plastice, 
practice, educaţie, te ş ite  
Munca râie a r a tu id l di
ficilă pentru că avem, 
copii bine dotaţi, f ila  fa . 
milii care se ocupă de ei, 
dar ţi copil cu deficiriiţ* 
de vorbire, cu o gândire 
mai Înceată- Dar, inte 
Îmi place munca pe rare 
o fac, iubesc copiii".

îit aceeaşi măsură gă
seşte absolut necesar dia
logul grădiniţă — şcoală 
primară dna învăţătoare 
Mariana Lungu. ,.Partici
păm şi una ţi alta la tec. 
ţii sau activităţi ale gră
diniţei, la schimburi de 
experienţă. Am colaborat 
In organizarea unor prp.

grame artistice, 
şi eu şi dna Iancn modul 
In care evoluează 
cum trebuie sfi 
eu unM şi cum cn 
Cu unii dintre aceştia 
buie să rămânem ţi 
orele de program 
a merge cu lecţiile gata 
învăţate pentru a doua 
zi. întrucât acasă e  mal 
greu să lucreze sau nu pot 
lucra' deloc. Pentru eterii 
ai .raror. părinţi sunt, io , 

' meri. viaţa e  şf mrâ grăaş 
n-au îmbrăcăminte— Pro. 
rin din toatei! Venite 
aici pe şantier din toată 
ţara**.'.

Dincolo de greutăţi ine
rente. rămâne insă 
facţia muncii bine 
de către omul de te 
dră. Acesta, îmbrăţişând 
o astfel de meserie, şi>a 
asumat un risc - -  de a  
fi sau a nu fi apreciah 
Efectele muncii lui fie. 
pind insă, in primul rând, 
de copii şi de familiile 
acestora. Din partea M  
*e impune a  da totul!

SUNEL BODEA

^xxVt edt& U dc

CASA DE PRESĂ Şl,EDITURA 
CUVÂNTUL LIBER -  DEVA

• sotiet’ste ţ» o!ţ!»nl iu «pila! priva;
wmatnculaîa io Registrul Coraer|Ml»i Deva tw ni. 4/Î9/61*/ iWl. 
t.9*J; 4072&131IO SCS. Oe»n, Cod fiscal: 2(1982#

fOHSÎUUt Di ADWIlNISTRAyif

.'jS DUMITRU CtitONES, ţtejeoinr* (rrisdor «*$)
#  (iSERiU iSîRATi, j»f adj.]

. CERIU, MIHifc'/WWA, H'lCOUi. TlUCOI, mmtui 
SW.- Mws  cvdactiai: 2/dîl Deva, *tr. 1 Ontmbri., »r. 
" îs is j11’ HiMierfoţffi, T»WioBn*. 211215, • 212157; 211264; 
Î252C4 (torîtîuro?, fa»" ilsO cî.
a int^aon ră:pun4«r» pwihu toa|i»fct»! a;»!ta!«!or a pew li 

Erorii atajiaro,
^  'fitAeith -.u ,s*f a *  wataital s n  narsi ?«»•'* sflicslas 
‘jatatl'-. . ' '  t riwiî* dofvla 8i* *pd« i«*iesi*e « ,aific.'Slsrdot. 

t> Matraccmaia «* <•») •» *• wsşsism

k Tiparul aiataial 1® S-C. „Palidava Da»® ,
1= Ei-,

Vorbe în deşert
în  cadrul unor «iraCL 

festări de toate felurile sa 
iveşte câte un ' individ 
strident ce îi uimeşte p e ' 
cei de faţă prin trăsaăile 
ce le debitează cu o gură 
cât o şură. Ca să nu pară 
că vorbim în deşert o să  
dăm, în continuare, câteva 
exemple.

La o conferinţă de pre
să — manifestări care 
s-au înmulţit aşa de mult 
încât" au loc mai multe 
într-d zi — un domn spu. 
nea că de neînţelegerile 
dintre români şi maghiari 
se fac vinovaţi liderii u . 
nor formaţiuni politic» 
româneşti. Dânsul era din 
partea sudică a  ţării şi nu 
ştia său nu pricepea că-o 
ştipa foarte bine ce 
ne_am născut fi trăim in 
Ardeal, cum îi zfeea acestei 
părţi de Românie Lucra, 
farul, poeziei., Mihai E- 
minescu — nu există con
flicte interetnice. loan şl 
fenoş. Nicolae şi - Miklos, 
Maria şi Marika, Ileana şl

colegi de muncă sau siin- 
pfii cunoscuţi — se tnţ ' 
foarte bine, colal 
sincer, neavând nici 
un motiv de fiis. 
cordie, toţi aQândtvxe 
sub apăsarea Întunecatei 
perioade de treraiţie prin 
care păşim.

La o altă manifestare, un 
alt domn se agita foarte ţâre 
din prirină că pe vitrina 
unui magazin —  este vor- 
ba de fosta „Gospodină" 
din Deva. actualmente n 
unitate fără nume — este 
afişată o emblemă a fir. 
mei ce fabrică „PRIGAT" 
ce are culorile roşu, alb 
şî verde care — zicea 
dumnealui — sunt culorile 
steagului Ungariei Evi
dent că omul nu 
dreptate în  fu se le , 
întrucât înţre firma res
pectivă ţi ţara de ia ara» 
hil României nu exista nici 
o legătură în afară fie 
aceea că. probabil, ţ i  la  
Ungaria sucul respectiv

' " •  1B

România ţl este de prove, 
nienţă italiană.

tphr^o altă împrejurare 
un om de altfel simpatic 
spunea că, neapărat, sta
tuia dlui Dr. Petru Groza 
trebuie reaşezată la locul 
unde a stat multe decenii, 
vorbind foarte patetic pe 
această temă. Treaba era 
alta: Unde. a, fost dL res
pectiv atunci când statuia 
fortului prim.ministru , al 
tării a fost dislocată de 

t la locul ei?
Weea care am s vrea s i  

Izvorască din aceste rân# 
duri este acera că se cere

o măsură In toate lucru
rile. Unii dintre cititorii 
ziarului nostru o  să con- 
«idere că aspectele fie 
genul celor de mai sus 
sunt prea mărunte ca «t 
merite atenţie. Adevărul 
este că astfel de momeşte 
sunt foarte prezente " fir 
democraţie, ia r . indivizi j 
care să vorbească fără *fi.j 
fl în cauză, sunt foarte j 
mulţi in România de azi. ' 
Dacă nu credeţi, uitaţi.vă j' 
la televizor. j

TBAXAN BONDOR
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ani. Camelia Gluma; la clasat pe primul loc 
18—35 de ani, Ecaterina Dorian Muscanu, Florin 
Tandrea; peste % de ani. Sicoi, Horia Ciocan. Dan 
Elena Ştef. La băieţi. In Peterfi ţ i Aristicâ Fo- 
ordinea categoriilor, s-au peşcu.Cercetătorul' 

la schi ^apa de zonă la karate
Zăpadă ca actun, mai 

rari’ Şi ca In fiecare an, 
masivul Parâng a fost şi 
de această dată locul un
de INEMEX Petroşani, 
cu sprijinul Ligi» Sindi
catelor Miniere din Va
lea Jiului şi altor sindi
cate afiliată, şi societăţi, 
comerciale —- Polipromin. 
SRL, Voivodul SRL, Com- 
teh SRL şi Baza didactică 
a Şcolii sportive, toate din 
Petroşani, au organizat şţ 
contribuit la buna des
făşurare a Cupei „Cer. 
cetătorul“ la schi, *96.

Au luat parte 85 de 
concurenţi la 5 categorii 
de vârstă — fete şi bă
ieţi, La categoria până 
la 10 ani, fete, locul 1 
l-a ocupat IzabeLa Dia. 
conu; la categ. 14—18

, In urmă eu câteva zile la Arad s-a desfăşurat 
etapa de zonă din cadrul Campionatului naţional 
de fcarate, competiţie la care au participat 200 spor
tivi, reprezentând un număr de 21 de cluburi din 
7 judeţe ale ţârii.

Judeţul Hunedoara a fost reprezentat de clu
burile Dacicus Orăştie. O-KA DO Hunedoara, Ştiin
ţa Petroşani, Floare, de Colţ Petroşani şi Zanshin 

ii, şi a avut o  comportare onorabilă, rezulta, 
te foarte bune obţinând tn special clubul Dacicus 
Orăştie, ai cărui sportivi, pregătiţi cu multă com
petenţă de instructorul -principal Nicolae Iordăches- 
ca, ajutat de instrui u i secund Ştefan Tocoi, reu. 
şind să cucerească un Ide I — prin Mihai Crăciun, 
un loc n  — prin Dana Buciumai» g  |  incuri m  — 
prin Mariana Ghenescu, Silvia Ghenescu, La ura 
Andreşoi, ArtUr Scurtu, llie Moldovan, Vasile Ioa. 
neş şi Flavius Oltean. Respectivii 9 sportivi şi câte 
un sportiv de la O-KA Do Hunedoâra şi Zanshin 
Lupeni au reuşit calificarea ia Finala pe ţară, care 
se va desfăşura în perioada 23—24 martie la Bu
cureşti.

Prof. M1BCEA SARBU

Divizia A seria I D iv iz ia  O jun io ri

REZULTATELE ETAPEI: Rocar — 
Fortul C-ta 2—1; Dacia Brăila — Po
iana C- — 3—0; Dunărea Călăraşi — 
Otelul Târg. 1—1; Cetatea Tg. N. — Gl. 
Buzău 2—0; Tractorul Bv. — F.C. Oneşti 

. 3—1; Dunărea Galaţi — Electroputere 
3~d; F.C. Caracal — Metrom Bv. 0—0; 
Met Piopeni — ARO C-lung —  0—0; 
Dacia Piteşti — Steaua Mizil

C L A S A M E N T U L

REZULTATELE ETAPEI, nr. 19, din 
17 martie: Victoria Călan — Jiul Petri- 
la 4—0; Mm. Uvezeni — Min. Şt. VuL 
ca» 7—1; Metalul Crişcior — Min. Ani. 
noasa 2—1; CFR Marmosim — Min. Te- 
liuc 2—2; Min. Ghelarj — Aurul Brad 
0—0; Constr. Hd. — Min. Bărbăteni 
2—1; Dacia Orăştie — EGCL Calan 
i2—o.

C L A S A M  E N T . D  L

L Oţelul Tg.
, 2. Dacia Unirea

3. Metrom
4. Dacia Piteşti
5. Tractorul
A Gloria Buzău
7. F.C. Oneşti
8. Electroputere 

. 9. ARO C-lung
10. Rocar
11. Dunărea Gat
12. Sieaua Mizil
13. Poiana Câmp.
14. Dunărea C â t v
15. Cetatea Tg. N.
16. Met. Piopeni
17. F.C. Caracal
18. Portul C-ţa

20 12 5  
20 13 2 
20 9 5 
20 10 2 
20 10 2 
20 9 4 

9 3 
8 3
7 8
8 3 
8 2

20
20
20
20
20
20
20

8 2 
7 4 
7 3 
7 3 
6 6 
5  8 
5 3

, 3 48-18 41
5 36-13 41
6 23-16 32 
8 29-26 32
8 24-22 32
7 30-29 31
8 23-23 30
9 29-24 27
7 16-22 27
9 23-31 27 

10 19-19 28 
10 17-32 26
9 19-24 25

10 22-26 24 
10 23-28 24

8 16-24 24
9 25-30 21 

12 25.42 18

L Victoria- Călan 
2- Min. Bărbăteni 
3. Dacia Orăştie 
4  M»n. Teliuc
5. Constr. Hd.
6. Min. Livezeni
7. Min. Aninoasa
8. Met. Crişcior
9. Jiul Petrila

10. Aurul Brad
11. Min. Şt. V.
12. Favior Orăştie
13. EGCL Călan
14. Min. Gheţar
15. CFR Marmosim
16. Haber Haţeg

19 15 1 
19 14 0 
19 13 0 
19 12 3 
19 12 2 
19 11 2 
18 9 2
19
19
19
18
18
19

4
8 1
7 3 
7 1 
6 3 
6 0

3 89-21 46
5 83-21 42
6 74-28 39
4 51-17 39
5 56-30 38
6 69-38 35
7 36-31 29
7 39-45 28 

10 42-46 25
9 32.31 24
10 44-56 22 
9 43-39 21 

13 21-64 18
19 2 7 10 21-48 13 
18 2 3 13 23-103 9

l
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ETAPA VIITOARE: Metrom — Du- 
Rărea Călăraşi; Steaua Mizil —• F.C. Du»' 
Rărea Gl.; Oţelul Tg. — Dacia Piteşti; 
Forttil —  F.C. Caracal; ARO C-lung—  
Cetatea Tg. N.; Gloria Buzău — Rocar; 
Poiana Câmpina — Met. Piopeni; F.C, 
Oneşti — Dacia Brăila; Electroputere — 
Tractorul

JUNIORI B
REZULTATELE ETAPEI A XVII-A

A.S. Paroşeni Vulcan — Vega Deva 9—3 
Parângul Lonea—  GS.Ş. Huned. 3—4 
C I L  Aliman Brad — Aurul 6—1 
.Rul Petroşani — Miri. Uricani 7—0
FXt Corvinul — Lic. Sp. Hd. 2—0 
Victoria ’90 Călan — Fot. Start Deva 0—8 
Min. Certej — Minerul Lupeni 0—5
Minerul Ş t  Vulcan stă.

C L A S A M E N T U L  
*. Corvinul 17 16 0 0 90. 3 48
2. M ia Lupeul 17 14 0 2 66-19 «2 
A Fot. Start Deva 17 13 1 3 89-12 37 

17 10 2 4 70-38 32 
17 9 2 4 44-26 29 
17 7 4  5 31-35 2» 
47 * I 8 32-84 23 
17 7 0 8 39-40 21 
47 7 8  9 24-47 21 
17 9  2 9 26-32 20 
17 8  1 9 3485 19 
47 6 0 11 27.58 »  
17 3 2 II 20-53 11 
17 2 2 12 17-47 •  
47 M U l l M I

amânat 
0—4

A Aliman Brad 
A Min. Paroşeni 
4. Parângul Lonea 
V. 8B.Ş. Hd.
A Min. Vulcan 
f .  Vega Deva 

IA Lic. Sp. Hd. - 
•1. Min. Certe]
42. Aurul Brad 
13. Misb Uricani 
IA Jiul Petro»,
15. Vict. Sălăn

, - •• * 
wr mmm * mmm • mărtittm»

1. Corvinul
2. Jiul Petroşani
I  Lte» 3 k  Hd.
4. Min. Şt. Vulcan 
A Vega Deva 
A «.&$. Huned.
7. Fot. Stan Deva 
A Min. Lupeni 
A Parângul Lonea 

10. Min. Gertej 
ÎL MM. paroşeni •• 
12. Aurul Brad 
IA Mia. Uricani 
14. AUaian Brad 
IA Victoria « S t a

■ » » .  mm* m■ *

16 14 0
17 13 2 
1813 1 
17 11 2 
17 11 1 
17 9 3 
17 9 2 
IT '
17 
17 
47 
17 
iT 
17 
17

CONTROALE, AMENZI

Din cai 26 de agenţi e- 
conomici controlaţi in săp
tămâna 5—12 martie a.c. 
de comisari ai Gărzii Fi
nanciare — exact jumăta
te au fost sancţionaţi. Deci, 
13 amenzi in Valoare de 
1510 000 de lei.

Cele mai multe sancţi
uni, cinci, s-au aplicat pen
tru nerespectârea disci
plinei financiare., Amen
zile comisarilor au mai vi
zat apoi nerespectarea pre
vederilor legale în forma
rea preţurilor, a celor pri
vind impozitele şi taxele 
etc.

Sumele confiscate se ri
dică la 19095 000 de lei, 
iar mărfurile la 5273 000 
de lei.

Pa in e  „u m f l a t a " c u
• CHELTUIELI DIN 

CHIRIE Şl...

Nu mai puţin de un an 
de zile, S.C. „Basel" S.A. 
Oradea a vândut pâinea 

ţ „Umflată" cu unele chel- 
; tuieli '-dln chirie. Mai e- 
xact. In perioada ianuarie 
1995 — ianuarie 1996, fir
ma şi-a dimensionat în 
tfiod eronat preţul la pâi

ne şi alte produse de pa
nificaţie, introducând ca 
element de cost şl cheltu
ielile cu chiria.

Comisari ai Gărzii Fi
nanciare au constatat câ 
ele sunt nejustificat» De 
ce ? Pentru că societatea 
a funcţionat la Deva în 
incinta Restaurantului „As* 
toria“ in baza contractelor 
de asociere cu S.C. „Prod 
Cona Simpex Aurora* SRL 
Deva.

Pentru Incâlcarea Ho
tărârii Guvernului nr. 555 
din 1994, firma a fost a- 
mendâtâ cu 300 000 de lei, 
iar suma Încasată necuve
nit s-a virat la bugetul 
statului. Este vorba de 
19190 000 de lei.

Să mai spunem eâ la 
uri singur produs, preţul 
era mai mare cu 75 de lei. 

★
Rămânem la ceea ee pu

nem in fiecare zl pe-masă : 
pâinea. De data aceasta 
însă este vorba de o fir
mă din Sibiu — S.C. 
ENSIB IMPEX SRL.

Şi aici preţul a fost in
corect dimensionat, prao- 
tieându-se unul mai mare 
cu 50 de lei la bucată. Mo
tivul invocat a fost pre
ţul făinii. _ ::J_ /=

După vânzarea a mai 
bine de 10 000 de pâini la 
preţul amintit, firma a 
fost obligată ca suma do 
546 400 de lei încasată ile
gal să ajungă la  buget.

TVA-ul, MILIOANELE 
Ş l AMENDA

Se pare că trfeaba cu 
TVA-ul nu s-a prea inţe- 
les de toată lumea. Ori nu 
se vrea 1 Un exemplu ar 
fi şi ceea ce a-a petrecut 
la S.C. Agrotraneport SA. 
Deva. La respectiva fir
mă au fost întocmite con
tracte, de închiriere cu di
verse societăţi pentru ca
re nu S-a calculat, colec
tat Si facturat TVA-ul.

Rezultat - 300 000 de lei 
amendă. Totodată firma a . 
fost obligată ca in termen 
de şapte zile de la consta
tarea ilegalităţii să vireze 
TVA-ul calculat, care este 
în valoare de 9183000 de 
lei I

Chestiunea este că o al
tă sumă, echivalentă cu 
TVA-ul neachitat, va fi 
vărsată bugetul statului. 
Deci alte 9 183 004 de lei !

. VALENTIN NEAGU '

! f ------------------
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17 0 2 15 10-85 2 | 

Za- jETAPA VIITOARE,,nr. 20:
Ian — Jiul Petrila; Min. Şt. Vulcan 
Victoria Călan; Favior Orăştie — Min. J 
Livezeni; Min. Aninoasa — Haber Ha- |  
ţeg; Min. Teliuc — Met Crişcior; Aurul . 
Brad — CFR Marmosim; Min. Bărbăteni |  
—- Min Ghelar; Dacia Orăştie — Constr. » 
Hunedoara. ţ

JUNIORI B i
REZULTATELE ETAPEI A XVH-A 

A S . Paroşeni — Vega Deva 
Parângul Lonea — CS.Ş. Hd.
CAP. Aliman Brad — Aurul 
Jiul Petroşani Min. Uricani 
Corvinul Huned. — Lic. Sp. Hd 
Victoria Călan -»  Fot. . Start Deva 
Minerul Certej —» Min. Lupeni 
Minerul Ş t  Vulcan stă.

C L A S A M E N T U L
1 04- 6 42 *
1118-1041 I 
1 7 4 .8  40*
2 49-12 30 § 
4 71-17 34 Î
4 42-31 30 |
5 . ţ 29 V  

8 t  0  22-34 1*
6 6  10 20-68 
4 2 10 31-47 
4 9 9 34*42 
i  2 10 20-47 14 ;  
f #  12 1087 9 1  
8 0  19 M 8  8 !  
0 0 16 3-87 o J
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Axa regăsit, recent un 
sat, reşedinţă comunală, 
cu emoţia firească a des
cendenţei, prin tatăl meu, 
din zona depresiunii Ha
ţegului, comuna Bretea 
Română. Centrul comu
nei, cumva solemn cu ză
pada aşternută ea o pro- 
coviţă groasă, era liniş
tit Ia ceasul amiezii. Ca
sele sunt zidite trainic, 
oamenii înnădesc dialo
gul cu evidentă plăcere 
că treci prin satul lor. 
Primăria arată îngriji
tă, iar in interior, sala
riaţii au condiţii complet 
schimbate. Birotica e mo
dernă, totul este plăcut 
atractiv, impune respect 
Doamna primăriţă VIO
RICA GUŞE. tânără şi 
energică, este înconjura
tă de funcţionari compe
tenţi. Atât domnia sa. 
cât secretarii Consiliu
lui local, doamna Elena 
Pribeag, mi-au vorbit cu 
sinceritate despre pro- 
blemeie comunei. Adevâ- 

■ rata politică, am tras 
concluzia, este aceea a 
intereselor sătenilor, a 
competenţelor din insti
tuţie, spre beneficiul oa
menilor.

La ascultarea poeziei 
Şt gândurilor scriitori
lor care au venit te 
sat, au fost mulţi 
fffipftri, Inclusiv din s i 

tele aparţinătoare, dar şi 
maturi. Droaia de copii 
m-a impresionat. sunt 
frumoşi, paţcâ au alun
gat de pe chipuri nu ştiu 
ce tristeţe de ieri. Vioi, 
isteţi, dialoghează cu 
„domnii seriîtori“ non
şalant, au interes pen
tru carte. Dacă pentru 
biblioteca din Boşorod, 
din păcate, nu s-au gă
sit în ultima vreme bani 
pentru achiziţionare de 
carte, aici sunt. Evident, 
generaţia care vine trans
mite un „ceva* tonic, In- 
curajant. Sunt şi neca
zuri. Căsătoriile ao scă
zut ca număr, de pildă 
in 19% au fost doar 19, 
in toate satele din co
mună. Altă problemă, 
toţ aşa de accentuată, 
ca şl .tn priraâriae ur
bane, este cea a lipsei 
fondurilor de ajutor so
c ia l Sunt familii în ca
re doar pensiile intre 7 
—30009 tei. ale fostelor 
ceapeuri, nu ajung. Le
gea 67/95 se simte, deci, 
ia casa omului, Comuna 
are 11 sate, fiecare cu 
biserica Iui. Biserica din 
Bretea, redată comunită
ţii ortodoxe, legal, apar
ţinuse un timp catolici
lor. Acum părintele Pa- 
fidel Coposescu. om tâ
năr şl respectat, are mo
ţi resă fie mulţumit Cate

cea. 306 de gospodării tei 
trăiesc inclusiv viaţa .spi
rituală aşa cum a fost 
ea aşezată din datină.

Multe sate din Valea 
Streiului au relaţii de 
Înfrăţire ou sate din oc
cident Deschiderea, ne
voia oamenilor de a co
munica dâ semne bune 
In Bretea au fost france
zii din ROCHELLE, Au 
adus ajutoare constând 
in medicamente, rechizite 
şcolare, cărţi... Cum 
francezii au simţul rafi
nat al turismului, au 
ştiut cum să vadă fru
museţea vetrei satului...

Ocrotit din Înnăscutul 
simţ al apartenenţei geo- 
spirituale, de către să
teni, spaţiul este Încân
tător : pe o dungă coli- 
narâ se profilează măreţi 
arbori dintr-o midâ re- ' 
zervaţic dendrologlcâ. 
Stejari multiseculari, mă
reţi, decupând ca nişte 
uriaşe catarge zările spre 
munţii ©răştiei... Acoftţ. 
oaspeţii francezi au in
stalat ebrturi şl s-au bu
curat de natura fârâ e» 
gal Bretenii ii aşteaptă 
pentru ca legăturile lor 
să se consacre şi concre
tizeze. Sufletul românesc 
face adevărata ImîjgBw a 
ţârii, mai ales fn sate.

EUGEN EVU
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Ofertă pentru o posibilă 
subscripţie la privatizare

L.

Discuţia purtată cu dl 
ing. Ioan Muntean, di
rector al Societăţii co
merciale „Comcereal" S.A. 
Deva, ne.a edificat asu
pra şanselor ce le au po
sesorii de cupoane şi de 
carnete cu certificate de 
proprietate, să devină ac
ţionari la această firmă 
de curând înfiinţată, ca
re este cuprinsă în lista 
suplimentară a societăţi
lor comerciale supuse pro
cesului de privatizare.

Pentru a putea fi iden
tificată mai uşor de că
tre potenţialii acţionari, 
îi informăm că firma în 
cauză are codul fiscal 
10 000 210 şi ea se găseş
te înscrisă la poziţia 
3 928. Important de ştiut 
este faptul că noua so
cietate comercială s-a con
stituit după divizarea su
cursalei Regiei autonome 
Romcereal, care funcţio
na în judeţul nostru. Din 
datele puse la dispoziţie 
am aflat că firma are un 
capital social de peste 8 
miliarde lei, din care 
peste 2 miliarde lei se 
vor acoperi cu cupoane 
şi carnete cu certificate 
de proprietate, numărul 
acestora depăşind 2 470.

Vorbindu-nc despre spe
cificul activităţii acestei 
firme, dl director ne-a 
spus că, având raza de 
activitate în întreg jude
ţul, în preocupările de 
bază ale salariaţii»» in. 
tră activităţile de recep-

S.C. COMCEREAL 
S.A. DEVA

ţionare, depozitare, păs
trare şi livrare pentru 
diverşi beneficiari a ce
realelor şi plantelor teh
nice. Desigur, în strânsă 
legătură cu aceste preo
cupări, în conformitate 
cu prevederile Legii 83/ 
1993, vor intra şi alte 
preocupări ce vizează, în 
principal, aprovizionarea 
producătorilor agricoli cu 
îngrăşăminte chimice, er- 
bicide şi cu alte produ
se solicitate de agricul
tură, fără a considera că 
astfel se intră în concu
renţă neloială cu unită- 
ţile Agenţiei Naţionale a 
Produselor Agricole R~A.

Există, fireşte, intenţia 
de a diversifica tot mţ»i 
mult activitatea, -putân- 
du-se realiza, între altele,

comercializarea de produ
se, închirieri de spaţii 
disponibile, reparaţii în 
ateliere, organizarea creş
terii şi îngrăşării anima
lelor şi altele. Având în 
vedere posibilităţile în
semnate pe care le pre
zintă , în perspectivă fir
ma, relaţiile ei cu pro
ducătorii agricoli fiind 
permanent în extindere, 
salariaţii proprii şi cei de 
la Agenţia Naţională a 
Produselor Agricole au 
optat şi au subscris cu
poanele la „Comcereal". 
De asemenea, aceeaşi op
ţiune au avut-o şi nume
roşi producâtffli agricoli, 
ei devenind astfel acţio
nari, cu drepturi depli
ne de participare la re
partizarea dividendelor ce 
se vqr : obţine şi la de
ciziile majore referitoare 
la activitatea de viitor. 
Dispunând de o bună 
b a z ă  materială şi 
prezentând un interes 
sporit pentru dezvol
tarea activităţilor spe
cifice, S.G. „Comcereal" 
S.A. Deva constituie o 
ofertă tentantă ' pentru 
subscripţii în vederea 
privatizării.

NICdLAE TlRCOB

Grea mai este tranziţia 
fără bani

Societatea comercială 
„Caria" S.A. Bobâlna este 
una dintre unităţile răma
se din fostele asociaţii e- 
conomice intercooperatiste, 
care a reuşit, eu mari e- 
forturi, să mai supravie
ţuiască. Directorul firmei, 
dl ing. Victor Filirnon, îşi 
aminteşte că. în anul 1990, 
unitatea respectivă mai de
ţinea încă un efectiv de 
peste 1500 bovine, din ca
re 300 erau tineret bovin 
la îngrăşat. Cu greu, în 
conjuneţură'de atunci, când 
ne veneau şi ajutoare din 
afară, s-au putut valorifi
ca animalele existente. Ce 
a urinat apoi se ştie prea 
bine, avântul demolator 
pentru agricultură neoco
lind nici acest complex 
zootehnic.

Cu toate că spaţiile de 
producţie s-au menţinut, 
ca de altfel şi instalaţiile 
mecanizate de alimentare 
cu apă, evacuare a dejec
ţiilor, de muls şi de pre
parare a furajelor, într-o 
stare aproape bUnă de 
funcţionare, lipsa, de pă
mânt {care a revenit pro
prietarilor de drept) a fă
cut ca activitatea produc
tivă să fie foarte mult re
dusă. Ca urmare, acum fir
ma mai deţine un efectiv 
de 50 de bovine, din care. 
38 de vaci cu lapte, pre
cum şi 70 de porci la în
grăşat. în  plus, pentru lu
crarea pământului pe care 
se produc furajele necesa

re (dar el se găseşte in 
proprietatea oamenilor din 
sat) m ai' există teci trac
toare şi gama corespunză
toare de maşini agricole, 
cu excepţia unei combine 
de recoltat cerealele păioa- 
se. Cei 8 salariaţi ai fir
mei, care în anii trecuţi au 
asigurat lucrarea unei su
prafeţe de 120 ha Şi au 
gospodărit patrimoniul 
moştenit, se străduiesc să 
menţină în viaţă o firmă 
care nici acum, în prea 
lunga noastră perioadă de 
tranziţie, nu are ,încă un 
statut clar de funcţionare.

„Dacă am avea mai mulţi 
bani — ne spunea dl Fi- 
limon — altfel ar sta lu
crurile, am putea repune 
în funcţiune capacităţi mai 
mari de producţie; consi
derăm că este posibil a se 
revigora oarecum zootehnia, 
chiar dacă nu mai deţi
nem şi pământ în propri
etate. Nevoia de bani este 
deosebit de acută, având 
în vedere decapitalizarea 
unităţilor şi specificul a- 
grieulturii, uhde banii vin 
măi greu şi sezonier, după 
recoltarea produselor sau 
după valorificarea anima
lelor".

Ca şi în alţi ani, prin 
înţelegere cu proprietarii 
de pământ, sunt făcute pre
gătiri (eu toate că din 
toamna trecută au rămas 
nearate suprafeţe mari de 
teren) în vederea însămân- 
ţărilor de primăvară, ac
centul punându-se pe cui- 

-?■ - ' • ... - - -

turile de ©rzoaică, ovăz, 
porumb,, borceag şi altele;

Acum, când pe jftâţă se 
resimte cu acuitate lipsa 
produselor agroalimentare, 
în special a cărnii şi a 
laptelui, important ar fi 
ca şi măsurile de stimula
re a producţiei şi de aşe
zare a preţurilor să vină 
direct în sprijinul produ
cătorilor agricoli, să-i de
termine să valorifice mai 
bine potenţialul agricultu
rii în general şi al zooteh
niei in special, mai ales 
dacă ţinem scama de ne
cesitatea punerii în valoa
re a însemnatelor resurse 

-ce există în această privin- 
ţă. :.:V"

NICOLAE TlRCOB

R.A. Direcţia judeţeană 
de drumuri şi poduri HU- 
nedoara.Deva are în ad- . 
ministrare o reţea însu
mând 1559 km de drumuri 
locale (judeţene şi comu
nale), din care 576 km re

prezintă drumuri moder
nizate (asfaltate), 841 km 

sunt drumuri pietruite, iar 
diferenţa de 142 km este 
reprezentată de drumuri

toare a carosabilului, di
recţia a contractat credite 
de cea 1,7 miliarde lei. Ci
frele ar putea fi considerate 
uriaşe, dacă nu s-ar cu
noaşte ce cheltuieli solici
tă întreţinerea şi reabili
tarea rutieră, precum şi 
starea - precară -pe care a. 
ceste drumuri o au la noi. 
Interlocutorul ne-a infor
mat că media pe ţară â

- care amintim': DC 12 — 
Blăjeni — Griş — Grpsuri, 
DJ 687, Teliuc — Topliţa
— Lunca Cernii, podul 
PDC13, Buceş — Dupăpia- 
tră ş.a ., Deşi au fost solicita
te fonduri pentru repunerea 
acestor drumuri şi poduri 
în exploatare, se pare, pre
cizează dl Curetean, că su
mele pe care direcţia le 
vâ primi efectiv , vor fi

OBIECTIV -  DRUMURILE

de pământ. Din cele de
clarate de dl ing. Petru 
Curetean^ director execu
tiv al direcţiei, activitatea 
este axată, în principal, 
pe întreţinerea, repararea 
şi modernizarea acestor 
drumuri, precum şi a po
durilor ce unesc mâlurile 
râurilor şi pârâurilor ju- 
deţene. în 1995 au fost mo
dernizate porţiuni de dru
muri însumând 21,8 km, 
au fost aşternuţi 22,3 km 
de covoare asfaltice, s-au 
făcut plombări ale suprafe
ţei asfaltice Însumând *107 
mii mp, s-au reprofilat 
861 km de drumuri şi prin 
aştemerea de material pie
tros s-au reparat 106 mii 
mp din drumurile pietroa
se. Pentru aceste lucrări. 
Direcţiei judeţene de dru
muri şi poduri Hunedoara 
i.au fost alocate de la bu
getul statului, local şi din 
fondul special ce repre
zintă 5 procente din su- 
mă obţinută prin comer
cializarea combustibililor, 
14,2 miliarde de lei. Pe 
lângă aceste fonduri, pen
tru desăvârşirea pianului 
de lucrări şi asigurarea u- 
nei viabilităţi* corespunză-

drumurilor modernizate (as. 
faltate) este de cea 43—44 
la sută din totalul acesto
ra. în judeţul Hunedoara, 
însă, acest procent este 
mai mic decât cel mediu 
pe ţară, atingând doar 37 
la sută. Adică doar 37 de 
procente din drumurile ju
deţului sunt asfaltate- S_a 
opinat că ar trebui aloca
te fonduri suplimentare ca 
acest procent să ajungă 
cel puţin egal cu media 
naţională. Apoi, din tota
lul drumurilor moderniza
te ale judeţului, 60 la sută 
au durata de serviciu ex
pirată. Simt necesari deci 
şi aici alţi bani. Şj dacă â- 
vem tiu vedere că moder
nizarea unui kilometru de 
drum costă Intre 300 şi 500 
de milioane de lei, este rela
tiv uşor de imaginat uria
şele sume de care ar fi 
nevoie. La toate acestea 
să mai adăugăm efectele 
nefaste ale inundaţiilor din 
1994, de la sfârşitul anu
lui trecut şi începutul a- 
cestui an. - _ - 

Aceste calamităţi au dis
trus * numeroase drumuri 
judeţene şi poduri dintre

insuficiente, lucru ce va 
afecta întreţinerea întregii 
reţele de • drumuri. Dintre 
realizările de anul trecut 
ale direcţiei, interlocutorul 
a menţionat punerea in 
funcţiune a podului peste 
râul Mureş de la Gelmar. 
Podul, în lungime de 171 
metri, este un unicat în 
ţară în ceea ce priveşte * 
soluţia constructivă, fiind 
unul dintre puţinele edi
ficii de acest gen oare au 
primit calificativul „foarte 
bine" din partea Institu
tului de cercetări în trans
porturi. Menţionăm că po. 
dui a fost construit de o 
firmă specializată timişo
reană, iar finanţarea a a- 
parţinut Direcţiei judeţene 
de drumuri şi poduri Hu
nedoara. Vorbind despre 
calitatea drumurilor jude
ţene, dl Curetean conside
ră că acestea au o stare; 
destul de bună, lucru la* 
care au contribuit atât re-.- 
paraţiile făcute, dar şi 
faptul eă, spre deosebire 
de drumurile naţionale, ce
le judeţene - sunt supuse 
la Solicitări mult mai mici.

ADRIAN SĂLAGEAN

A pa minerala de Boholt

revine p e
Dintre bogăţiile cu care 

natura a- blagoslovit jude
ţul nostru un loc aparte 
îl  ocupă izvoarele de apă 
minerală de la Boholt şi 
'Băcâia. Că ele există este 
foarte bine. La nivel po
pular, însă; este încetăţeni
tă ideea că deşi apa mi
nerală curge,: exploatarea 
acesteia se face anemic sau 
nu ,se face de!oct lucru 
care frustrează populaţia de 
efectele benefice ale ape-

Cu utilaje moderne 
mai Mne.

r agricultura poate merge 
Foto: PAVEL LAZA

lor carbogazoase de Bo
holt şi Băcâia. Interesân- 
du-ne de • soarta acestor 
Surse lichide de sănătate, 
am cerut unele lămuriri 
dlui îng. Dorin Antonescu, 
manager la S.C. Apollo 
Ş-A. Deva; firmă care are 
îrt exploatare cele două 
Izvoare. După cum se ştie, 
începând cu a doua ju
mătate a lunii decembrie 
anul trecut, apa minerală 
Boholt a dispărut de pe 
piaţă- Acest lucru s-a da
torat inundaţiilor care au 
avut loc în zonă. întrea
ga producţie a fost livrată 
sinistraţilor din diferite 
regiuni afectate care au 
fost lipsite de surse de apă 
potabilă. Apoi, cum staţia 
de îmbuteliere de la Bo
holt nu a mâi fost oprită 
de peste doi arii de zile, 
datorită uzurilor avansate,' 
ea a fost supuşâ unei re
vizii capitale. A fost re
abilitată întreaga ■- parte 
mecanică a instalaţiei, _ a- 
dică maşina de împache- 
tat-despachetat, maşinile 
de spălat, îmbuteliat şi cap
sat, precum şi calea de 
rulare a buteliilor de apă. 
De asemenea, revizia a cu
prins şi clădirea, fiind 1- 
gienizate şi curăţate re

zervoarele de apă. : Aşa 
stând lucrurile, dl mana
ger Antonescu ne-a asigu-i 
rat că începând cu data 
de 11 martie a.c. apa mi
nerală Boholt se găseşte 
din nou în galantarele ma
gazinelor. Despre apa mi
nerală Băcâia, care a fost 
sporadic prezentă pe pia
ţă în; vara anului trecut, 
interlocutorul a declarat că 
se intenţionează demara
rea producţiei în  această 
primăvară. La Băcâia se 
află amorsată o colaborai 
re' cu o firmă particulară 
românească care este îh 
măsură să participe la a- 

. facere cu un utilaj ame
rican de îmbuteliere. Ca
pacitatea de producţie a 
maşinii americane ar fi In 
tandem cu debitul superior 
pe care îl are izvorul de 

: la Băcâia. Apa minerală 
se va îmbutelia în sticle de 
plastic, acest lucru dând 
posibilitatea firmei Apollo 
de a efectua şi operaţiuni 
de export. Aşteptăm răbdă
tori finalizarea colaborării 
pentru a putea, în sfârşit, 
degusta un pahar de apă 
minerală frapată „Made 
in Băcâia".

ADRIAN SALAGEAN
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ţă de după sesiune ea a 
apărut de mână cu un 
alt băiat, student $1 el

UN GÂND ŞI O POANTA LA CLUB T j
#  „Adevărul scapă fă pătrund» întotdeauna prin «

întunericul ce il înconjoară". I
MONTESQUîEU ‘

•  — Elev Popescu, teza ta e  foarte bună, dar... I 
e la fel cu a lui Ionescu. Ge să cred'despre asta? *

— Păi dom’ profesor..., că şi a lui e foarte bună I |

Revistele şcolare

„Am pornit de ia 
premisa de a nu 
impnne nimic"

La Sântă mărie Orlea, 
directorul Căminului cul
tural este şi contabil al 
Primăriei locale. Situa
ţia nu este singulară la 
nivelul Judeţului. Ceea ce 
atrage insă atenţia este 
faptul că omul care răs
punde de cultura comu
nei, dşoara Maria Bali- 
ca, este uh om de cultu
ră in adevăratul înţeles 
al cuvântului, in car» 
pregătirea şi pasiunea şe 
îmbină in mod armonios. 
Sufletul ii este deschis 
pentru dialogul desfăşu
rat, mai ales cu tinerii 
comunei, care, partici
pând la acţiuni, au şi ei 
dreptul la „replică".

La întrebarea pe care 
am adresat-o dşoarei Ba- 
lica in legătură cu mo
dul in care gândeşte şi 
concepe activitatea cul
turală la nivelul comu
nei, am aflat câteva lu
cruri interesante. „Pe de 
o parte am încercat să 
efectuăm reparaţii la că
minele culturale - de pe 
raza comunei pentru ca 
acestea să ofere un mi
nimum de condiţii pen
tru localnicii reuniţi în , 
aşezământul de cultură. 
Ne-am îndreptat atenţia 
în primul rând spre că
minele culturale afiliate. 
In acest sens Consiliul lo- 

- cal a aprobat un fond 
important pentru bugetul 
său. Iteparaţii mai însem
nate s-au efectuat la Sân- 

> petru unde pardoseala 
s-a turnat în beton, au 
fost înlocuite uşi, feres
tre etc. Căminele afiliate

i

au fost dotate Cu mobi
lier (bănci lăcuite cu 
picioare rabatabile exe
cutate la Fabrica de mo
bilă Nălaţi); s-au cum
părat perdele şi chiar ce
va aparatură. Fondul a- 
probat pentru lucrări şi 
dotare — 18 milioane de 
lei. Doţările vor continua. 
Din acest an sperăm să 
executăm reparaţii şi la 
Căminul cultural centru 
de comună".

— Dar pe linia activi
tăţii propriu-zise, ce aţi 
întreprins ?

— Discutăm cu tinerii 
şi de aici se desprind, a- 
numite direcţii de acţiune 
şi chiar acţiuni concrete. 
Aşa a fast posibil să inL 
ţiem manifestări dedicate 
lui Constantin Brâncuşi, 
Ion Creangă, Marin So- 
rescu etc. Vom relua 
tradiţii folclorice lo. 
cale („Alungatul prescu
rii", un obicei deosebit, 
de mare specificitate, col. 
lindatul ş.a.). Discutăm , 
despre şansa de viaţă, S 
despre şomaj şi locul de ( 
muncă, despre sentimen- j 
tul naţional. La acţiunile I 
noastre, organizate in co- I 
laborare .cu  cadrele di- l 
dactioe, alţi oameni d e j

cine vrea. Colaborăm in l 
organizarea de spectacole > 
cu Casa de cultură Ha- '  
ţeg ,cu ansamblul folclo- ţ  
rio „Ardeleana" al Clubu- t 
lui „Siderurgicul" d in )  
Hunedoara, cu Teatrul de V 
Revistă Deva. , I

MINEL BODEA (

Cu răsuflarea focului 
Din suflet
Am scris pe câmpul 
Învelit de nea 
Scrisoare către cer;
Aş vrea o galaxie 
Să ia de pe pământ — durerea 
Şi-ntr-o dimineaţă 
Să ningă cu fericire.

GEORGIANA BALDEA

Dl AL OGURI f

CRISTIAN, în oraşul studenţiei prie. {. 
teniei tale. -  I

O nouă dezamăgiri: din Mă întrebi şi te întrebi f 
dragoste nu e prima şi cum a putut face acest f 
nu va fi ultima... gest după toate scrisori-*

Tu ai hotărât ca Ea să le, telefoanele şi întâi- ţ. 
fie ultimul te gândeai că nirile voastre ?... t
e vremea să te aşezi şi Ştiu că te doare, mai f 
tu la casa ta. Ai' dăruit ales pentru eă te hotă- f 
toţ ce ai avut mai bun râseşi să dai tot sufletul* 
în tine. Ţi-ai aşternut su- voiai să fie Ea ultima * 
fletul $n calea ei, ca un dragoste, aveai gânduri \  
covor peste care ea a tre. serioase. Cristian, eu cred i 
cut fără să-i observe a- că ultima dragoste o vom * 
rabescurile modelului. şti preciza abia pe pa- * 

Cristian, nu uita că tul de moarte ! După pă-* 
vorba care spune: «ochii rerfea mea singurul lu-J 
care nu se văd, se uită», cru bun pe .care-1 poţîl 
are şi ea dramul ei de face este să o ierţi, să i 
adevăr. îmi spui oă ea te bucuri că ai fost în]’ 
este studentă In alt oraş. stare să dăruieşti atâta* 
Ii scriai, fl telefonai, vă dragoste ţŞ sft aştepţi o* 
întâlneaţi în week-end, alta în care să încerci» 
vă despărţea de fapt doar să dai ţi mai mult i  
spaţiul, altfel eraţi me- . Nu dispera, o dragoste  ̂

.reu împreună..., cu toate mare va face să uiţi a-1 
Vacan- ceăstă dezamăgire, acum* 
1 ea a prezentă in sufletul tău. p-

 ̂ l

Posibilitatea ca un tânăr, 
un adolescent în mod spe
cial, să găsească în rândul 
diverselor publicaţii una 
care, intr-un fel, să-l re
prezinte; este destul de re
strânsă. Iar una în cade 
efectiv să se regăsească - k ; 
cu tot ceea ce-1 preocupă 
pe el, fie la şcoală, fie în 
viaţa de zi cu zi — cu a- 
tât mai puţin. în  aseme
nea împrejurări se pare 
că nimic nu este mai bi
nevenit ca o revistă care 
dă şansa tânărului, elevu
lui, nu numai să se infor
meze, ci să se şi exprime 
prin intermediul rânduri
lor ei, fiind vorba în a- 
cest caz despre o revistă 
şcolară. r ;■ - ■

In judeţul nostru nu pu
ţine sunt şcolile, liceele 
mai ales, care pot scoate , 
la lumină astfel de publi-" 
caţii. Pentru a face cu
noştinţă cu ele ne propu
nem ca în cadrul paginii 
„Club T“ a ziarului nos
tru să le „găzduim* câte 
o succintă prezentare, în
cepând astăzi (absolut a- 
leator) cu Liceul „Traian" 
din Deva.

„TMT“ (Tineret Maga
zin Traian) este o revistă 
în care, aşa cum preciza 
dna prof. Mioriţa Sueiu, 
coordonator al colectivu
lui redacţional, „subiectele 
sunt preponderent adia
cente la disciplinele şco
lare pe care elevii le stu
diază, iar nota pe care am 
dorit să i-o dăm a fost u- 
.na cât mai legată de pre
ocupările lor şcolăreşti. 
Cât priveşte viaţa lor de 
adolescenţi, ne-am dus spre 
ideea de a se descoperi pe 
ei înşişi". Apărută în de
cembrie ’94 şi aflându-se 
acum la cel de-al şapte
lea număr, revista reuneş
te tot mai multe nume ale 
elevilor liceului (pentru u- 
nii din aceştia ea' însem

nând, de fapt, o primă 
treaptă de afirmare în do
meniul creaţiei literare) şi 
rubrici din care nu lip

sesc nici diverusmentuj„via- 
ţa spiritual,’, rubrici ce al
cătuiesc „o revistă cu un 
caracter formativ şi infor
mativ", aşa cum concluzi
ona dna' prof. M. Suciu.

„Guzu", intr-o traduce
re aproximativă desem
nând o specid foarte mică 
de şoareci cie stepă, re
prezintă titlul revistei re
dactată de elevi ai clase
lor de limba maghiară din 
Liceul „Traian1. Wellmatm 
Lâszlo şi Nagy Sândor sus
ţin că, alături de colegii de 
redacţie, îşi doresc; Şi îşi 
propun „să firii cât mai pe 
placul elevilor", pentru as
ta ocupându-se (în scris) 
de viaţa şcolară, de sen
timente şi de evenimente 
legate de ei. Revista o re
alizează cu ajutorul redac
ţiei „Corvin Magazin", ca
re realizează eu generozi
tate partea tehnică â ela
borării, apariţia fiind tri
mestrială şi bncurându-se 
de apreciere în rândul ci
titorilor ei.

Despre revista „Tirelire" 
ne-a vorbit di dir. adj. al 
liceului, Nicolae B işiu: 
„Ea aparţine Liceuluiylean 
Louis Calde ron “ din Ti
mişoara, cu care liceul 
nostru are relaţii de co
laborare ; la a rândul lUi, 
liceul timişorean colabo-, 
rează cu un colegiu^ din 
Buxy (Franţa), ce a 
at redactarea unui număr 
din acostă  revistă în oa-̂  
re să semneze elevi (OUr 
născători ai limbii france
ze) din toată Europa I şl 
Chiar din lume. s - i
ajuns ca numele câtorva 
elevi dc-ai noştri să se gă
sească în paginile revistei 
„Tirelire".

GEOltGETA BÎRLA

Momente de bucurie la Grupul Şcolar de Transporturi şi Telecomunicaţii „Transilvania" din Deva.
‘ 'W ’■ Foter PAVEL LAZA

La 27 septembrie ’93, 
grupul revine în clasa
mentul britanic pe lo
cul 32, eu piesa Two 
Steps Behind (Acoustic 
Version), compusă de 
Phil Collen în urmă cu 
Urt an, şi care va fi in
clusă în . Soundtrack-ul 
filmului Last Action 

j Hero.
I In luna, octombrie ’93 

apare pe piaţă albumul 
Retroactive, o colecţie de 
cântece care a fost rea
lizat de ei pe parcursul 
carierei, şi nu a figurat 
pe nici un disc până 
atunci. Albumul este au- 
toprodus de Lef Leppard 
şi a figurat pe locul VI 
In UK (11. 10. ’93), No

Music box Def Leppard (XI)
9 în SUA (23. 10. ■; ’93), 
No 7 In Metal Hanftmer 
(decembrie ’93), primind 
din parteâ cronicarilor 
nota opt. Despre Retro* 
active, disc te s-a vândut 
în două milioane de exem
plare, Joe Elliott afirma: 
„Acest album se vrea o 
încheiere a perioadei 
Steve Clarck. Ni se pare 
incorect să nu-1 menţio
năm pe Steve în acest 
album, în care, o parte 
hnportafltă a compozi
ţiilor poartă şi semnă
tura sa. Cu ocazia nume
roaselor .turnee, a discu

rilor single, care conţin 
piese inedite şi eover ver. 
siomiri, s-a creat posibi
litatea realizării unui al
bum care să-i mulţu
mească atât pe fani, cât 
şi pe colecţionari. Discul 
a fost structurat în trei 
părţi: prima cuprinde ,
compoziţii realizate de.% 
noi Intre ’82—’91, a doua - 
între W —’92, iar a treia „ 
între ’92—’93".

Din culegere au fost: 
extrase pe single Miss 
You In; A Heartbeat,. 
compoziţie. Phil Collen, 
ce a figurat pe locul 15

în UK, la 24. 12. ’93, şi 
Action, Cover Version, 
după Sweet, ce a figurat 
pe locul 14 în UK, la 17. 
01. •94. .

Grupul şi.a luat o va
canţă de 6 luni, timp în 
care a scris materiale noi, 
în vederea realizării ce
lui de-al şaselea album 
de studio. In iulie ’94, 
grupul • se stabileşte la 
Marbella (Spania), pen. 
tru a începe lucrul la 
noul album, ce. va purta 
titlul Slang. Pete Wood- 
roffş, care, acoiitrjibuit la 
culegerea Retroactive, este

î şi de această dată copro- 
ducător. La sfârşitul lui 
’94, grupul primeşte două 
premii din partea ? citi. 

i  torilor revistei americane 
Metal Edge, iar piesa 

: Miss Ypu In A Heartbeat 
figurează pe locul 78 în 
clasamentul , Billboard.

In iulie ‘95 cu Slang 
aproape complet, grupul 
a venit la casa Mereury 
pentru a realiza colecţia 
Vault un Greatest Hits 

, ce cuprinde 16 piese. 
■. Vault apare pe piaţă la 

16. octombrie ’95 şi fi
gurează pe locul 3 în UK

(31. 10. ’95), Pe disc se 
găsesc următoarele piese: 
Photograph, Rock of 
Ages, Animal, Pour Soţne 
Sugar On Me, fţocket,: 
Armaggedon It, Love Bi- 
tes, Hysterii.. J<et’s Get 
Roeked, Make Love Li- 
ke A Man. Heaven I s ,' 
Have You Ever Needed 
Someone So Bad, Two 
Steps Behind, Bringing 
On The Heartbreak, Ac
tion şi When Love & 
Hate Coilide (No 2 in UK 
la 17. 10. '95). Noul al-, 
bum al lui Dof Leppard? 
va apărea la sfârşitul -lu
nii martie '96. fiind ur
mat de un nou turneu.? 
mondial. ,
« HOR IA SEBEŞ AN ?

I
I-%.I
I
!»
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mă ţine pe mine!“
Nu prea ştiam multe 

lucruri despre sat. Intra
sem Io hotarul lui, iar 
primele impresii au fost 
nefavorabile. Pe câmp, 
mult fân şi lucernâ. Tu
tei de porumb netâiaţi. 
La un moment dat s-a 
«pus de către cineva că 
ar fi şi porumb necules. 
Nu era adevărat, dar da- 
că « lă s a t  această ima
gine la sfârşit de februa
rie... Pe indicatorul mân
cat de rugină cu numele 
localităţii scrie „Sretea'‘ 
deşi probabil aţi ghicit 
•--'Satul se numeşte Stre- 
tea. .

Ne aflăm aşadar la 
doi kilometri de Dobra, 
satul de centru al comu
nal. lin  soare eu dinţi a 
înmuiat zăpada, aducând 
iz de primăvară. Cu ţoa
le  acestea, nici o mişca
re. O linişte nefirească 
stăpâneşte aici. Chiar da
că iarna se iasă greu

Şi totuşi, prezenţa noas
tră ' este remarcată. Din 
cartea unei gospodărit 
înfloritoare, o femeie se 
arată curioasă. Cine or 
fi tatruşii ? Ii spunem 
rine suntem, iar peste 
gard tajghebăm un dialog. 
Elena Şindea se numeşte 
ai are 6q de ani. Locu
ieşte îiftpreună cu fecior 
rul Marius-şi familia lui. 
b l curte şi In faţa por
ţii, tot felul de utilaje 
agricole. Tractor; semă

nătoare, remorcă, grapă, 
disc...

— N-am avut ce face, 
spune femeia la constata
rea noastră. Cu ce să lu
crăm 11 ha de pământ ? 
Cri mai mulţi din sat 
suntem oameni bătrâni.

Aici este nevoie de o 
precizare: II ha de pă
mânt 'sunt ale familiei, 
iar bătrânii ai satului. De 
fapt cei mai mulţi oa
meni de aici sunt bătrâni. 
Ei au mai rămas să lu
creze pământul Fiii. fii
cele, nepoţii au cam ple
cat

Să revenim însă. Ele
na Şindea a lucrat 33 de 
ani la fostul CAP. Ştie 
ce înseamnă să smulgi 
pământului rodul. Celor 
mai tineri din familie 
Ie-a spus „că li cea mai 
grea treabă'*. Are şansa 
ea, din cele 20 de familii 
câte mai sunt în sat, ea 
să-şi aibă alături o par
te din cel tineri. Asta e- 
ra deci explicaţia,.. Iar 
în afară de ce am văzut, 
mai erau în gospodărie 
oi, viţel, vreo 30 de porci. 
Cereale sunt: porumb, 
grâu, dar preţurile sunt 
mici. Mai bine creşte 
porci, apoi li vinde.

Despre primarul co
munei Dobra ?

— N-am nimic cu el. 
Nu el mă ţine pe mine 
şi nici eu, pe el. Astăzi 
fiecare se ţine singur.

VALENTIN NEAGU

Suferinţa 
nn o Judecă alţii
Ne întâmpină un om 

■când cu o bârbă mult 
albită. Se ţine bine. tar 
când am auzit că are 74 
d« ani, gândul ne-a dus 
ia faptul că mulţi am 
vrea ca la această vârstă 
•ft fim la fel de In pu
tere.

Lătratul câinelui l-a 
avertizat că în ogradă 
i-at» intrat străini. A îi» 
şit calm şi ne-a răspuns 
la .bună ziua*. In curtea 
fastelor grajduri CAP un
de rie aflăm, acum sunt 
Stive de cherestea. Expli
caţia ne-o dă Mihai Că- 
cean, bătrânul albit de 
vreme. S-a vrut şi se 
vrea un atelier de mic 
mobilier.

Intr-un sat ca Stretea, 
JMarieta" SRL «pare ce
va mai deosebit. Sau a 
fost prin ’91 Când a luat 
fiinţă ? Poate. Astăzi, cei 

•M tocului s-au obişnuit, 
.dar...

Firma iui Mihai bătrâ
nel şt a fiilor iui. Emil 
şi David. este la  suferin
ţă. Lipsesc banii, Iar un 
credit de la bancă „te 
îngroapă". Utilajele, cu 
ce «A le cumperi 7

fa  spaţiosul atelier ne 
încălzim lângă a sobă. 
Discuţia şchioapătâ. Nu

mai până- apare Silviu. 
'Nepotul; Afce tn jur de 
şapte ani -şi visează să 
ajungă picior. „Toată zi
ua desenează" — ne spu
ne tatăl lUi. Până Silviu 
va ajunge pictor insâ.„

Discutăm cu mai ma
rii firmei. Din munca 
tar iese doar traiul Vie- 
%  Atât. Bani de pe o  
zi pe alta.

Despre familie mai a- 
fiasem câte' ceva. Nu am 
întrebat. Pur şi simplu 
ni s-â spus. Iar pe bă
trân ne era oarecum je
nă să-l mai întrebăm. 
Am făcut-o totuşi. Răs
puns : Durerea nu se poa- 
te judeca decât de cel ce 
îşi duce suferinţa!

Iar durerea tiU Mihai 
Căcean este că în decem
brie 1989 la Timişoara a 
pierdut două fiice. Ma
riana de 37 de ani şi 
Margareta, 36 de ani I AU 
fost împuşcate. Mai mult, 
Margareta a fost in lo
tul revoluţionarilor morţi, 
duşi şi arşi la cremato
riul din Bucureşti.

Toate acestea, bătrânul i 
le-a spus cu lacrimi in 
ochi concluzionând; de 
mirare că mai putem sta 
In picioare I

VALENTIN NEAGU

Cum îţi
Fii

, aşa vei dormi
, alege

A  f i  în  s ig u r a n ţă  

A  f i  f e r ic i t  

A  f i  p r o s p e r

Asigurare
Protecţia prin asigurare începe după plata primei de asigurare 
aferentă primului an sau a primei de asigurare integrale. Suma 
asigurată o stabileşti tu. Dacă plăteşti suma de asigurare 
pentru întreaga perioadă prevăzută în contract (poale fi intre 
12-30 de ani) vei avea avantajul unei reduceri de 20%. 
în cazul în care pe perioada de asigurare nu intervine decesul 
persoanei asigurate, vei primi suma capitalizată ta care 'se 
adaugă o dobândă.superioară celei acordate de băncile 
comerciale^
în caz de deces al persoanei asigurate, cei desemnaţi în poliţa 
de asigurare (familie, rude sau alta persoane) vor primi suma 
de asigurare care poate ajunge până la 100 milioane de lei, 
fiind scutiţi de plata restului primelor. ,

Finanţare
Pentru a obţine finanţarea, trebuie să posezi o poliţă Afl şi să 
îndeplineşti condiţiile specifice de finanţare. Suma, finanţată 
este tn valoare de până la 80% din valoarea bunului 
achiziţionat. Astfel poţi avea o maşină, o casă, sau orice alt 
bun de folosinţă îndelungată pe care apoi îl poţi achita în rate 
.lunare în maxirnuffi Ş ani - pentru bunurile mobile - sau1i 5 arii 
pentru cele imobile-

Investiţie
înco din primul an a! asigurării, 30% din depunerile tale 
vor spori la Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri, q 
cărui rentabilitate a fost de 1209̂ în anul 1995 şi 494% 
în 1994.

Câştiguri fn autoturisme
Fiecare poliţă AFI participă la tragerile la sorţi periodice cu 
premii în autoturisme.

A  F t fn perfectă siguranţă.
CAR. Sediul Central: Bucureşti - 01-322 0897,322 0390 

054-617800, Hunedoara - 718627, Petroşani - 542402

i

YE LLO W  C fiB
T A X IU R IL E  
G A LB E N E

CU CELE MAI MICI TARIFE 

24  de ere din 24, 
la dispozfţia dumneavoastră!

RA PID  • IEFTIN  - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA DEVâ ftr 
W ° N  i  A E“ nr.a

0 5 3  J L  T e le fo n . 61 6 6 6 3

PACHETE DE ACŢIUiJO VÂNDUTE PE BANI

După etapa de vânzare 
pe bani de către FJPJS. a 
părţii de 40 Ia Mită din 
capitalul sudai al uner so
cietăţi comerciale supuse 
procesului de privatizare, 
fai curând urmează sft fie 
scoase In lieitaţle. coatorm 
programului de hieru sta
bilit pentru judeţul nos
tru, o grupă de I t firme 
al căror pachet de acţL 
um ri^rezmoi' 81 ta sută 
din capitalul lor sociaL

întrucât intre «ceste» sunt 
vizate şi societăţi din ca
tegoria celor mari, sub ra
port al capitalului şt nu- 
mărului de salariaţi, pro
cedura este mai îndelun. 
gată, întrucât metodele de 
evaluare sunt diferite, fn 
sensul ei, în cazurile res
pective, se va întocmi pen
tru fiecare firmă şl câte 
un raport de evaluare, a 
cărui perioadă de elabo
rare necesită uzai mult 
timp. (N,T.)

Asigură sriâtiu d u - 

.bhcitar p e  po s tur .  de  
fa f i io  p r i v at e  f im u'-

TAt.ON
ROMANtAN TOP 100"

1 -. , ;
? .
v  . '.....-'ri ■ ; -

BUCUREŞTI
CONSTANTA

d
fi
fi

TIMIŞOARA
c l u j -Ki a p o c a

7
fi
9 ... : ■ ......

ORADEA in  :
1 1

SATU-MARE 1?

PITEŞTI n  ’ ...............
1 d . y

ARAD ifi . .... '. .

BUZĂU 16 ...............
17

BISTRIŢA
SLOBOZIA

m
ia
20 -

URZICENI

Informaţii ta telefon 
230116

Expediaţi talonul pe 
adresa: "Radio Oeva", 
str L. fitaga. nr. 19
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Strâmtoarea Taiwan 
în flăcări

(Urmare Pag- »

11 cute. mai puţin desigur, insulari) â  mocnit una

I partea taiwaneză care va confiidt latent, «ara a |  
trebui să_şi tempereze izbucnit doar de câteva g

( tendinţele separatiste ţi ori, tn situaţii speciale.i 
să renunţe la declararea fără Insă a degenera t o |

I independenţei insulei, război. Chiar ţ i după! 
De tinde acest conflict 1971, când China conţi. I

I latent fo strâmtoarea Tai. nentală ţi_a ocupat locul I  
wan? de drept te O.N.U. d e ţi- l

I La sfârşitul celui de_al nuT până atunci ilegali 
■  doilea război mondial, de către Taiwan, con»* 
I după ce forţele imperiale ducerea de la Beijing n - a l  
* japoneze au fost alungate renunţat la reunificareaj 
I de pe continent, victorie ţării. Actualele tendinţei 
Z la care au contribuit a . dl» Taiwan. de declarare I  
I tăt forţele comuniste chi„ a independenţei insulei I 
■  nete, căt ţ i  Guomindanul, nu convin Chinei, care I  
I condus de generalul Cian şi_a reafirmat hotărârea I

I K>14 tetre cele două ca. la nevoie, să foto- ■  
forţe (comunistă şi naţio, sească chiar forja tn s c o . l  

■  nalistăj au «izbucnit lup» pul «unificării f U #  ~ Sţ 
|  tele care durau de mulţi Se pare insă că slega. |  ,

I ani, fiind întrerupte doar nul lansat de părintele a 
de necesitatea alungării Chinei comuniste. M aof

I din China a agresorului Tze_Dong, şi anim e căa 
japonez. Până la urmă, „Chină poate aştepta ş i |

le ani", va face! 
această dată c ă i  

să stru. |

MAGAZINUL „VALENTIN" 
situat in Deva (zona Casei de Cultură) 
VA OFERĂ următoarele produse import 

Italia î
•  Vopsele auto simple şi metalizate» exe* 

_ |  } cutate Ia comandă in nuanţele dorite, la pre-
S S  mt?eVce'iea)'doîă* 1 ţwri accesibile #  de f°arte bonă editate. 
rt.1̂ .1 ţ i |  ) ~ «.Accesorii necesare reparării caroseriilor

.....  .... 2 ■ \ auto.
ţ •  Vopsele ulei pentru tâmplărie, executa-

războiu»

I  ţele comuniste au ieşit şi de

I învingătoare, iar rămăşi- înţelepciunea 
ţtle  naţionaliştilor chi_ nească forţele

I nţezi s-au refugiat in lui, din care nici chinezii, I  
Insula Taiwan (Formosa nici americanii, n i c i  tai_ |

i i ,  cum au numita» na_ wanezii n_ar avea decât! 
vigatorii portughezi In de pierdut. j

ASISTENŢA MEDICALA LA SATE, <•<' Ljrtj ruL-TDi-'fujfiiiwr- ty uuiic.fţ.ir 9 r'v. n «ro»

Cu toată  grija  pentru  
să n ă ta tea  oam en ilor

ţ te şi la comandă In orice nuanţă.
■ •  Vopsea epoxidică pentru recondiţiona-
rea căzilor de bale, a chiuvetelor din fonti şi a 
aragazelor, care se poate colora în orice nuanţă. 

? « Paste de zugrăvit lavabile şl semtlava-
| bile, izolanţi acrilici antimucegai, coloranţi 
1 pentru zugrăveli, pensule, bidinele, roluri pen- 
\ tru zugrăvit.
\ » Tapet ultralavabil şi adeziv, pentru lipit;

fototapet.
* Articole cosmetice iipport S.U.A.
•  Plante şl flori artificiale şl naturale im

port Italia si Olanda.
EXECUTAM ARANJAMENTE FLORALE, 

LA COMANDA, pentru ocazii festive.
Toate mărfurile le puteţi achiziţiona In 

cadrul magazinului şi in sistem ea gros.
ANGAJAM COMIS VOIAJOR PENTRU 

DISTRIBUIRE DE MĂRFURI.
Informaţii telefon 054/216160.

(221)

Am pornit ancheta noas
tră cu privire la modul te 
care este asigurată asis_ 
tenţa medicală a oameni, 
lor din satele comunei 
Baru Mare, din biroul dlui 
Marcu Popcscu, vicepri- 
mar.

Dar »u aici, în birou 
discutăm. La faţa locului 
— a fost părerea dumnea.. 
lui, Cu care au puteam 
să nu fim de acord.

La dispensarul medical 
al bomunei vedem mai 
întâi o statistică. •

— Anul trecut s_au fă
cut 2865 de consultaţii: 
2365 la adulţi şi 500 la 
copii, dintre care 112 co
pii sub Uri an. Vizite la 
domiciliu- au; fost 124» — 
ne spunea dna asistentă 
Elvira Mihăilă, care este. 
fără exagerară, zi şi noapte 
la datorie în folosul săna* 
tăţii oamenilor.

■ r- Dar să, reţineţi -*ţj; 
intervine dl. dr. Florin Pâ_ 
tru, medicul coordonator 
al Dispensarului medical, 
Ci toţi lucrătorii dispensă* 
rului sunt oameni de i- 
nimă şi suflet, întotdea
una în slujba ocrotirii să 
năjjăţii sătenilor.

3-r- Poate ar îi nimerit 
să-i şi numim: v i

- Doinei Păulescu 
asistent. Marja Ardeieanu, 
-» asistentă, Maria Popa 

_— asistentă pediatrie, ' 
' Georgeta Popovici, Gre_ 
tuţa Vintilă — asistentă. 
Dumnealor asigură , zilnic 
asistenţa medicală $n ca
sele celor ajunşi la şufe. 
rinţă. ■

— Stimate dle dr. Flo_ 
rin Pătru, cu competenţa 
şl experienţa dv., vă so
licităm să ne spuneţi dacă 
vă mulţumeşte starea a«ua_ 
l i  de sănătate a sătenilor?
; — sunt satisfăcut. Eu şl 

colectivul dispensarului pe 
care 11 conduc, in luna 
Ianuarie a.c., am făcut 214 
«jnsultaţii; , ,f e -

bruarie 232; tratamente 
zilnice peste 27.

Am văzut Ia Baru Mare 
un dispensar medical cum 
mai rşr se poate, vedea. 
Bine organizat şi stractu_ 
rat, bine dotat (cu o  ex
cepţie despre care vom , 
scrie în zilele următoare), 
de o curăţenie impecabilă, 
o atenţie şi o solicitudine 
cu totul deosebite, , faţă 
de fiecare om care-i calcă 
pragul. Am zis: aşa da, 
cu toată grija pentru să» 
nătatea oamenilor.

Am consemnat 
Gh. I. NEGREA,
Tr. BONDOR

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA 
j Str. Depozitelor, nr. 17.
* ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE

în ziua de miercuri 20. 03. 1996, ora 9, 
pentru v&nzarea unor MIJLOACE DE TRANS
PORT DISPONIBILE.

. Lista se află afişată la sediul unităţii. l i 
citaţia se reia în fiecare săptămână în zilele 
de miercuri şi vineri ora 9, până la epuizarea 
listei. . ■■■ /x .:. '

De asemenea, societatea angajează şoferi 
cat. C,E.

Relaţii la tel. 613030. (234)

CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIV A. ŞI 
TERAPIE so c ia l a  SIMBRIA 

Cu sediul fn Simeria Veche, nr. 33 A. 
Angajează prin

CONCURS 
următorul personal:
•  un contabil şef
•  un administrator
•  un muncitor calificat — fochist joasă 

presiune (lucru în tură), de preferinţă polica- 
lificat (lăcătuş, electrician).

Concursul va avea loc în Simeria Veche,) 
nr. 33 A, la data de 2 aprilie 1996, unde este \ 
afişată tematica de concurs şi sc pot obţine \ 
informaţii suplimentare. (237) i

The European Connection srl 
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AROME  
PENTRU 
BĂUTURI 

ALCOOLICE
rC io co la tă  ca ld ă  
c u  tr işc â  ş i a lu n e

M A Ş IN I DE ÎNGHEŢATA
TÂYLOR

Praf de îngheţată

GRATUIT, ( âaiMiw
pStftfScwlroyc« 

i  St SM& '

S UPERCONCEN T RA T E | 
NATURALE

16 sortimente, la cele mai accesibile p̂ etun
da 250 de ori mai dulce ca zaharai 
î n d u l c i t o r u l  N u t r a S w d a t

Savoare 
în orice 

mâncare;

LEGUMIX!
PENTRU FLORICEL E:

porumb, ulei cu arome, 
sare aromătfzztâ

Pentru toate aparatele vândute se asrgurâ: 
G A R A N Ţ IE  1 A N  Ş t  S E R V IC E  P O S T G A R A N Ţ iE

TCC Thm fiu ro jrean  C o n n e c t io n  #r l *  
Id f VA, Ap u s e n i » N P . l  f J C f t T i ) . T e l e f o n  

6 Z 3 3 3 0 , I n ţ : 2 3 _______________
I

NOUL MAGAZIN

m m m m

Str. Avram lancu, Bl. H1, parter 
VĂ OFERĂ:

IN STA LA ŢII RECEPŢIE  SATELIT  

Şl C O M PO N EN TE

SI CAMA COMPLETĂ A PRODl SELQft

•  Televizoare color eu diagonala intre 34 63 cm,
• Televizoare alb-negru
• Combine muzicale
• Radiocasetofoane stereo cu şt fără CD
• Frigid ere, congelatoare şi combine frigorificţ
• Maşini automate de spălat cu încărcare 

frontală şi verticală
• Aspiratoarr

TOATE ACESTE PRODUSE LE PlfTEŢI CUMPĂRA 
CU PLATA ÎN 12 RATE LUNARE PRIN 

DEVASAT Şi BANKCQOP 
AVANSUL FIIND 0E 30%

r - . ------ - ... . .-rm w l
ACESTE PRODUSE

LE PUTEŢI GĂSI ŞI LA MAGAZINELE DIN! 
HUNEDOARA: B dul L ibertăţii, nr.2  

BRAD: Str. Republicii nr. 19 
HAŢEG: P-ţa Unirii nr. I . Bl. P 33. p a r te r
>TT?îl

n o v GfifciMT«WrfAifWVe*T

3S.ono.ooo xmt
Premiul lunii MARTIE 

> la o noua tragere Ia sorti pentru  
in vestito m

t o m u l  b o m Aiv m  n u v e n r c Ţ i i
Pailicipă investitorii' care tar rursui lunii 

martie eiectuează operaflun* dd depunere 
io Programul B sau d e trauslci de la 

Programul A* la Programul B î»"valoare 
- de minim 3 00 .000  iei,

MAS M U L T » D IV O M BU t 
M A I M V 6 T O  9M M BSI I

fHiteti investi banii dmnnem’osstra (4  Polului KoinAn 
de Investiţii ;tţ»eMnd la eervieiile B a n »  POOt din 
Hunedoara, str. 22 Decembrie nr 7 şi Petroşani, 8<f, 1 
I.Vcembrieru. 86.

VALOAREA W» W A Tm.VX*M W
s'AwnciPXKr....-............

119 700 LEI

Ţifem ati! la t c l l - O i Ţ / s a u  'iy ‘ Ţ-Ri.

■  ■  ■  B l  I U B I I

; „TOURING—DOUBLE T“
; Prin agenţia do transport internaţional
! persoane
: „c o n sim “ d e v  a
: P-ta Victoriei, 2/1 (I.P.H.)
! ’ VA OFERĂ
! •  Curse regulate cu autocare moderne pbn-j
■ -- tru ; Germania, Franţa. Olanda, Belgia, 

Anglia, Danemarca, Suedia, Sjania, Italia.;
1 Asigurări medicale pentru străinătate.
1 închirieri de autocare pentru excursii în ; 

grup, interne şi internaţionale 
Informaţii si rezervări, zilnic >rele D—17-3 

! Telefon 230690. (0397.714)
,V*%. - " 'S-
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VÂNZĂRI —
! CUMPĂRĂRI,

•• ,■ ,;r̂  "• - ■ ■
•  Vând apartament 4 

camere centrat Deva, fel. 
■227769, după ora 17.

(7271) ■ :
•  Vând talon şi Da_ ţ 

cia 1300 (avariată). Tel. 
673179.

•  Preiau contra cost 
cupoane nominative de 
privatizare. Tel. 230791.

(7303)
•  Vând casă, Deva, str. 

A. ,Vlaicu, 93. Tel. 616366.
ţ  (7167)

•  Vând piese Ford Es- 
cort, Opel Kadett. Hune
doara, Traian, T 2, ap.
4. (7312)

•  Vând Fiat Uno D 
înmatriculat, remorcă 500 
kg tip rulotă, tablă cupru 
1—2 mm. Brad, tel. 651205.

(7311)
•  Vând junincă ges. 

tantă şi v teren arabil Hă_ 
răii Relaţii tel. 624893.

(7342)
•  Vând casă măre, anexe,

grădină, pădure. Bârsâu, 
nr. 273. -  (7307)

•  Vând talon Oltcit, 
piese Oltcit, chioşc activi
tate comercială, tel. 614406.

(7300)
•  Cumpăr garsonieră .■ 

zonă centrală. Informaţii 
612(645, după ora 16. (7301)

•  Vând urgent două
apartamente cu trei ca
mere, multiple îmbunătă
ţiri, ultracentral, preţ in
formativ 13 000 DM fie
care. Informaţii tel. 713135. 

■'V.'tţ (7159)
•  Vând Oltcit Club, fa_ 

JSrijcaţie 1986, preţ ' 1800 
«9C. negociabil, VW bros
cuţă fân cantitate mare,
m . wsm: (7i62)

•  Vând sintetizator Korg 
M 1 Profesional cu sequen-

: cer.: Deva, fel. 612330.
‘ - (7164)

•  Vând ARO 244 D,
motor şi cutie viteze re
zervă, remorcă Padlş 
1000, tel. 6Ş7214. (7158)

•  Vând ARO 243 Diesel 
motor Braşov cu talon 
şi carte identitate, preţ

j avantajos. Deva, str. Ho_ 
rea, nr. 54. (7154)

•  Vând pui ciobănesc 
german linia nouă, tel.

. 623952. . (7284)

•  Vând casă cu depen
dinţe, sat Plopi, nr. 113, 
lângă şosea şi o suprafaţă 
de 3000 mp arabil şi 3000 
mp pomi fructiferi. (7286)

•  Vând armă vânătoare 
IJ 16, informaţii Deva, 
str. T. Vlădimirescu 11, 
Pop Gavril (peste linie), 
preţ avantajos. (7289)

•  Vând casă ■, mare 6
camere plus dependinţe, 
sat Bozeş, nr. 76. (7291)

•  Vând opt oi ţurcane 
şi 4 miei, tel. 620630.

(7293)

•  SC Nirvana Agrocom
Prod SRL Haţeg vinde 
producătorilor agricoli prin 
magazinele din Ilia, Deva, 
Haţeg şi Hunedoara 
întreaga gamă de erbi- 
cide, insecticide, substanţe 
de combatere la cele mai 
mici preţuri fără adaos 
comercial. Relaţii tel. 
770140, 219069. (7294)

#—*,-*—*—»— »- 
•  Vând autoturism 

Dacia 1300 şi Skoda 
l f 8  Snort, tel. 621585.

(7296)

*»oooooorxx > > *xx»ooc«o- w jot

C U V Â N TU L L IB E R  1
*XXMJejUOOQOOQC<X*y(J&>>jCAj& *XXX>,X*OOC;OOr)UO{£!?<0

. „i. :

'* ■- - - ' BANC POST S.A.

SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA — 
DEVA ■

Face cunoscute modificările dobânzilor a- 
nuale ce se acordă de către unitatea noastră, 
persoanelor fizice, la disponibilităţile şi depo
zitele In cont, precum şi pentru carnete Banc 
Post, începând cu data de 15, 03. 1996. 
f. Disponibilităţi şl depozite

în cont Procente;
a) la vedere 18 %!

V b) la termen !
— 1  lună 35 %!

, . — 3 luni 42 %!
— 6 (uni 47
— un an 50 Va

' — doi ani 52 %
2. Disponibilităţi şi depozite

pe instrumente Banc
Post '

a) carnete de economii
— la vedere 18
— Ia termen

—- 3 luni 42
■— 6 luni 48

un an 51 %.
b) certificate de depozit (termert

0 luni) 54 %!
3. Programul de lucru al ghişeelor la Su 

cursala Deva, filiale si agenţii este între orele 
8,30—18,00.

Agenţii economici, în baza convenţiei în
cheiate cu Banc Post pot depune numerar la . 
casieria băncii până la ora 18, sau chiar mai 
târziu.

4. în acest interval de timp se efectuează £
şi preluări de cupoane de la populaţie pentru ţ  
privatizarea societăţilor comerciale, precum 
şi depuneri de bani în conturile, de disponibi
lităţi şi depozite (în cont curent pe instrumente 
bancare). ' - (250)

•  Vând Dacia 1300, 
ARO Diesel motor Cîm_ 
pulung, Bradj'l Mai, bloc 
A 4, ap. 3, sau 15, preţuri 
convenabile. Tel. 651452.

(3565)
0  Vând TV Izotermă 

benzină (sau numai du
bă). Tel. 715575. (6582)

•  Vând casă. grădină
1060 mp, Hunedoara, stra
da Viilor, nr. 14. (6583)

PIERDERI

0 Pierdut carnet şomer ; 
pe; numele Vulturar Alin, 
îl declar nul. (3566)

•  Pierdut certificat de 
înregistrare fiscală R 
3191223, aparţinând SC 
Agroforest SRL Hobiţa, 
cojn. Pui — Hunedoara. 
Se declară nul. (7366)
. 0 Pierdut talon tractor 
nr. 41 HD 3722 Agromec , 
Luncoi, tel. 650529. (7156)

•  Pierdut permis con
ducere în zona Băile Să_ 
rate pe numele Creţ Con
stantin. Şoimuş, .tel. 627946.

D IV E R S E

•  Tineri căsătoriţi, doi 
copii căutăm persoană în 
etate pentru întreţinere în 
schimbul cedării aparta
mentului Deva, tel., 621674.

(7146)

•  SC Athene Prod Im_' 
fifx SRL Brad ^pnunţă 
‘Intenţia de majorare a 
preţului. la pâine. . (7298)

•  SC Turism Natău 
SRJ, (TimuţR) Geoagiu 
Băi, angajează ,r • bucătari 
şi barmani — ospătari.

‘ (7291)

0  SC „Rujoi Adcdm 
Serv" SRL Călan anunţă; 
majorarea preţului la 
pâine. (396095)

COMEMORĂRI

0  Pierdut certificat de 
înmatriculare aparţinând 
SC Susana Impex - SRL 
Vulcan. Se declară nul.

(7-287)

În c h ir ie r i

•  Ofer de închiriat, spa
ţiu 700 mp activităţi 
producţie industrială sau 
depozite, Băîata 6 km de 
Deva posibilităţi de divi-

, zare, tel. 614617. (8668)
•  închiriez masă tenis. 

Vând poker, două grilaje 
uşi fier, tel. 660091. (7285)

•  Încfairiem prin lici
taţie locuinţă în Hune
doara, str. 1 Mai, nr. 5.

Informaţii la t«a.: 215550 
şi 711530, între orele 9— 
12. (7304)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

• •

•  Schimb apartament 3 
camere Gojdu cu două 
camere, tel. 611371., (7157)

OFERTE
- DE SERVICU

». S.C. Brutăria Neamţ 
SRL Deva angajează vân
zătoare pentru magazinul 
alimentar. Informaţii Ia 
sediul firmei.

(7295)

•  Au trecut şase
luni de durere şi re
grete amarnice de la 
despărţirea de nepre
ţuitul meii tată, 
GELTNER LEOPOLD 
părinte iubitor şi de
votat, om sufletist, 
drept şi înţelept, care 
m_a luminat prin 
sfaturile sale şi m-a 
învăţat a iubi ce este 
bine, a căuta ce este 
drept, a avea curaj, 
răbdare, a crede şl a 
spera. El m_a părăsit 
însă continuă să tră. 
iască. Fie-i memoria 
binecuvântată I Fiul 
David. ; (7297)

•  Familia Vulc şi 
fiul ing. Oprea Mircea 
anunţă împlinirea a 
40 de zile -de la de
cesul

OLIVIEI OPREA
(n. BOCA)

de 83 ani din O răştie. 
Recunoştinţă celor 
ce_i vor dărui o clipă 
de aducere aminte.

(7290)

ATI ALES? V ATI DECIS?

* * * * * *  r v «  « « f ilm a  
opţiunea d» dufi««er« «  titlu rilo r d *

m ş p  # * # * $ * *

f i n i

FondurH» {)ro|»rî*tl|ţ{l rHv*t«--

VALORIFICAI! SAfvlSA! 
PENTRU A DEVFNî ACŢIONARI, 

ALEGEŢI ACUM?

Doriţi sâ vâ plasaţi cuponul ?

S.C.QUASAR S.A. prin magazinele din; 
Deva Bd Decebal bi.R Tel.211261,214983 
Hunedoara Bd.Dacia nr 20 Tel 723139
Orastie Str A Vlaicu nr.1 Tel.642397
- Va oferă aceatsta posibilitate pma in 29 Martie

r a s n w w s f  w h i 3  W eraT ,
IMPORT-e(P©RT

I 
I 
I 
I
| cu garanţie materiala ai carnet d e | 
| conducere categ. B in oraşele: Petroşani, j 
I Lupeni , Vulcan, Hunedoara, îlradj 
I  Ora»ti•. Salarizare avantajoasa. I 
LlnfOrmatii la telefon : 054- S 2 1 7 5 2 . J

DECESE ■

•  Suntem alături de
colega şi ■ colaboratoarea 
noastră Eva Benea la
marea durere pricinuită 
de decesul mamei sale. 
Colectivul stomatologic.

' -  - (7158)

S.C. „CONBOR“ S.A. DEVA 

. ; OBGAfIZEAZA . 

LICITAŢIE FUBliCA

m

pentru vânzarea de mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, casate şi disponibile, conform listelor 
afişate la sediul societăţii, in fiecare zi de joi, 
ora 10, până la epuizarea listelor.

Informaţii la tel.: 054/612060; 611960.
(398071)

S.C. „CETATE" -SJL 
D E V A , . .

Oferă investitorilor privaţi care deţin ma
gazine specializate în localităţile judeţului:

•  făină albă prcambalată
•  gris
•  mălai
•  pâine şi specialităţi de panificaţie. 
Condiţia de .livrare : franco depozit fur

nizor.
Informaţii: telefon 054/217937, birou 

A.D.T., 054/214225. (6398967)

C.E.C. î
SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA — | 

DEVA !
ORGANIZEAZĂ [

LICITAŢIE PUBLICA deschisă, fără pre- * 
selecţie, pentru executarea lucrărilor de ame- | 
najare a spaţiului Agenţiei C.E.C. Orăştie, î 
str. Pricazului, bl. B 1 — parter.

Miercuri, 27 martie 1996, ora 10, la sediul j 
Sucursalei Judeţene C.E.C. Hunedoara De- J 
va, va avea Ioc p întâlnire cu toţi ofertanţii, | 
prilej cu care se va stabili data, ora şi locul * 
de depunere a ofertelor. I

Dosarul cu documentele licitaţiei se poate [
cumpără de la sediul Suc. Jud. C.E.C. Hune- i 
doara — Deva, bdul General Averescu, nr. j 
90, bL 26, până vineri 23 martie 1996. (243) J

—  I

W A W W ^ ////A V W /.V /A W A V ,V S W .W A V .W V V  ——»*-

REGIONALA C.F. TIMIŞOARA
Prin secţia Ii. 8 Arad.
Anunţă publicul călător:

Ţ tn vederea executării unor lucrări la linia 
de cale ferată In staţia Ghioroc In data -de 
ZL 03. 1996 se vor produce următoarele mo
dificări in circulaţia trenurilor de călători:

— Tren 2031 se limitează în staţia- Sime-
ria. : X.

— Tren 2032 se formează din staţia Si- 
meria.

Pe distanţa Simeria — Arad şi retur tre* 
nurile 2031 şi 2032 se anulează»

— Tren 2377 se limitează la staţia Păuliş. 
Pe distanţa PSuHş — Arad se anulează.

—» Tren 22 Paaonia — Expres va circula 
pe ruta: Curtici r |  Arad — Aradul Nou — 
Timişoara Nord — Timişoara Est Radna cu 
<H»Hre tn staţia Timişoara Est.

I
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