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R O M AN E
t,a 3 aprilie 1996 se mică intensitate, 

împlinesc 146 de ani de care depăşesc 
la naşterea Jandarme. obişnuit şi’ posibilităţile I

-ş l

dări
cadrul]

riei în România. cpmbativ-pperaţipnale, ale I
Această formaţiune „cu poliţiei, fără a angaja I 

îtţsUsiri şi disciplină mai prematur „armata Este#
apropiate de cele. ostă- un segment militar in-1 
şeşti" a preluat 'misiunile termediar, bine definit * 
cg ; reveneau „Slujitorilor între poliţie , şi armată. I 
dfrt ţinuturi", iar prin fiind In mătură' să ac- *
Decretul Lege 2919 din ţioneze calificat şi cu o l  
1 septembrie 1893 $e capacitate combativă *u-S 
înfiinţează Jandarmeria perioară celorlalte sub-1 
Rurală, lege care-i con, sisteme. ale sistemului; 
ferea o personalitate forţelor ,de ordine 
distincta, în stat şi o blieă. - / ' . 
s&ictupŞ' modeţoă, du- . La ,1 septembrie
_J î  1 .«■ M i l 'n  n  l  "*’* *“  ~ ~
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f$pcezq, Instrucţie Jandarmi O,

i

■ ' -' v iV . ■ * *-<« - r *■ - «cy turn Utk ■ fppu
pâ .modelul jandarmeriei constituie Centrul d e |

rrupelor de Jan-
meriei în anul IMS .a--Jjarml, subordonat direct- 
tribuţiunile în mecnul "acestuia, ca unitate ml, l  
rural iar, după ce a litară specializai, orga- * 

^at mal multe de nizată potrivit structuri'!
m lor «*»*«* destinat Îhî

s s r r  . ş  s r  « r s s ,  m'A
r s ă ^  s  s
§2a*™"t%p*Sa<ta u t?  cxtcutarea misiunilor f  

in ta ir t  o l  specifice ale unităţilor sil 
«a^de u S f K J h  «^unităţilor cu misitmil 
riţăte"? permanente, Ş

tn anul 1990 se pun J JandarAjerla Română* 
bazele noii structuri or- este un organism mili_ I

- v ♦or* AAnrllu» rl« a . I

ZelicUâ’t i de Paşti j Măicuţa Rusie Işi readuce!
" ■ f / * _s *■_ ■  ̂ ^ ^_,1̂ __.*#§ V

Arîtl * **X «X fnlÎAÎfnl! ellrlnlo nrînfmi îi nOlpOii î l AUR A A AlHV A HA MMM AHAIIIA .* Doriţi să vă felicitaţi rudele, prietenii, colegii,;
* colectivul de salariaţi, partenerii' de afaceri, cu pri_ î
j  lejui Sfiitelor Sărbători de Paşti? I
|  s Ziarul .Cuvântul liber" vă pune la dispoziţie co-î 
« Ioanele sate hi costuri accesibil^ Vă aşteptăm anun- i 
J (urile direct ia redacţie, prin fax ori prih poştă. î
] De asemenea, la chioşcurile noastre de ziare din* 
•ţ Deva, Hunedoara şi Orfiştte, găsiţi cele mai frumoasei

I
* şi -mai ieftine felicitări adecvate Sărbătorilor de Paşti.

i l

r
ganizatorice ale Jandar- taL condus de o disci-- I A h n n a m a n f i  ll l a  7 | a r i  | |  i

I moriei Române, devenind Plină fermă, o instituţiei J ^ U U f l a l  I l t S l l l U i  ICX x ,IO l  U I  |
|  o forţă publică naţio- aflată în serviciul public,.- ■ ,A  n ţ i  .1 l i K a r 11
I rială, cu caracter emiria- eu o destinaţie specială, |  I V C il  1 IU I IIUCSI
|  mente militar, care are cu 0 mare capacitate şia J
I în responsabilitate men. disponibilitate faţă d e | I Abonamentul este calea cea mai sigură şi |

ţfliferefa ordinii şl liniştii interesele fundamentale-  “ "  '

( publice în zone şi în ale cetăţenilor şi
Situaţii potenţial desta- apărare a ordinii consti

I bflîzatoare sau genera- tuţionale a statului del |  a C it ito r i lo r . , »
toiare doş criză. drept, a valorilor supremei ! _  , (l • uv -A .. . ,

I în condiţiile unei ale României şi poporului! |  P K ţw ile  gin îlOO majorate ale hârtiei şi
profesionalizări crescânda român. I  J tipafuJui determină şi sporirea costurilor zîa- I

I ÎLCU-S dotare corespun- m . „ 1 |  relor şi abonamentelor. Din luna mal, preţul j
I *ătoa*e, jandarmeria _ de- Col SAMOILA MATIEŞ.f « I«W* n , , , ,  va W1 I
I vme forţa cea mai bine Centrul de Instrucţie
I adaptată conflictelor de Jan '

j mai avantajoasă de procurare ă ziarului nostru * 
sti-| * pentru informarea operativă, bogată şi corectă |

tuţionale a statului del [ a  cititorilor.

I J tiparului determină şi sporirea costurilor zîa- I 
I I relor şi abonamentelor. Din luna mal, preţul j 

„ u. „v inairucţie ■  ; ziarului „Cuv&ttpl liber** Deva va fi 250 lei( *
jandarmi Oiăştie |  1 exemplar (zilnic !«f opt pagini), iar al abona* I 

|  * j montului de 3000 lel/lună, plus taxele poştale. '
* »■ Avantajul abonamentului este evident de j 
| aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, j 
I faţă de cumpărarea cu bucata.

Activităţi la Clubul şomerilor 
Cursuri de operatori — calculatoare.

Foto: PAVEI.

din Deva.

LAZA

3 APRII.TK
•  t dolar SUA
•  I marcă germanâ
•  100 yeni japonezi
•  I Uri sterlină
•  t  franc elveţian
•  • frâne francez
•  100 lire italiene

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României , ; ¥

— 2915 iei.
— 1969 lei J
— 2715 lei; 

— 4447 lei.
— 2441 lei;
— 578 lei'
— 186 Iei.
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•  LANSARE DE CAR
TE. Miercuri, 3' aprilie 
â.c., ora 14, la Casa Cărţi! 
din Deva are loc lansa
rea a patru volume, a- 
părute la Editura „He
licon" , din Timişoara, 
semnate de cunoscuţi 
scriitori. Publicul citi
tor va avea astfel posi
bilitatea să se întâlnească 
cu Eugen Evu, Mariâna 
Pândâru, Toader Stetco 
şi Valeriu Bârgăti. (M.B.)

e NOU. Pe strada Mă-

răşeşti nr. 39 din Deva 
s-a deschis un magazin 
unde locuitorii din car
tier găsesc tot felul de 
produse alimentare. A- 
parţine S.0. „Azur Co- 
mimpex" S.R.L., unitatea 
fiind apreciată pentru 
aprovizionarea ritmică 
cu produse lactate, a* 
duse de la Alba fulia 
(E.S.) ■_ -

•  ORGANIZAŢIE 
P.R.M. LA SIMERIĂ. 
Un număr de 30 de oa
meni din Simeria au 
constituit în oraşul, ce , V 
feriştilor o organizaţie â 
Partidului România, Mare. 
în fruntea acesteia s  ,î

fs>9t ales dl. Constantin 
Andronache. (Tr.B.)

•  RECEPTIVITATE. 
Semnalăm, Jntr-un ' nu
măr recent al ziarului 
noşţru, că strada Zarand 
din Brad se află într-o 
stare jalnică, cu multe 
gropi, ana mai mare 
decât alta. După cete 
apărute, Consiliul loca* 
Brad a trecut la treabă. 
In prezent pe stradă au 
început lucrările de re
paraţii, s-a decapat 
îmbrăcămintea asfaltică 
şl s-a trecut la montarea 
de pavele. Autorităţile 
municipiului Brad doreso

ca până la Paşti 2/3 din 
stradă să fie ' repprată.
(C.P.)

•  PRIVATIZAREA ÎN 
MEDIUL RURAL. în 
comuna Baia de Crîş

. * CV.- ■ .-.v •.
numărul societăţilor co-, 
merciale private a ajuns 
la 25. Cele mai impor
tante dintre ele sunt 
,>Agrocom“ Ţebea şi cele
aparţinând dlor Traian 
Barna, loan Haneş şi 
Victor Lucaciu. (Tr.B.)
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Dacă ar fi să apreciem rarea altor foste repu- i 
acum hotărârea Dumei blici sovietice., Acordul J 
de Stat a Rusiei prin prevede o cât mâi strânsă ţ 
care se declară nulă integrare economică, în i 
desfiinţarea U.RS..S. şi transporturi, energie şi ? 
înlocuirea el cu Comu- in alte domenii şi a fost 1 
nitatea Statelor Indepen- caracterizat de Elţîn ca ţ 
dente! (C.S.I.) am putea „un foarte mare pas ţ 
spune că a fost o -glu- înainte pe calea coope- I 
mă. O glumă pentru că.- rării noastre". Fiind la 
chiar dacă Boris Elţîn modă, cuvântul „coope* 
a tunat şi a fulgerat îrn- rare", după cum se vede';
potriva ei, hotărârea îm. este folosit şi ca praf
pricinatâ n-avea decât de ' aruncat în ochii ere. \
o valoare nostalgică, ea dulilor care văd în noul i
nereprezentând un ca C.S.Î. o grupare, de state }

V

dru juridic pe baza că. suverane care conlucrează \ 
ruia s-ar fi putut reface ner^Si binere lor şi nu i 
fostul imperiu .sovietic, un prim pas spre refa- ? 
Şi am mai putea-o con- cerea imperiului bolşevic. J 
sidera o glumă, dacă Dar nu numai Elţîn s-a' 
am pune-o faţă ir, faţă străduit să acrediteze 1- 1 

.. jpUv-acţiunile cimcreţe, ale deea că în noua comu- 
'  preşedintelui Federaţiei nitate cooperarea va Sta' 

Ruse. Borte Etţîn. • ta loc -de cinste, ci- şi i
Duma de Stat a udop- ceilalţi şefi de state 

tat hotărârea amintită şi preâfer.ţi la Moscova, ca 
după ce a stupefiat prin nişte zeloşi guvernatori 
cinismul său toată , lumea, de gubernii ruseşti, au 
şj-a văzut de alte treburi încercat să dea garanţii 
ruseşti.., în schimb, Bo- că acordul încheiat nn 
ris Elţîn, după ce a va afecţa suveranitatea 
caracterizat-o ca „scan- statelor în cauză. Vom ţ 
daloasă", sau ca o „stu- mai aminti aicj că „mer- ţ 
pizenie", a acţionat peh- gând din integrare mai / 
tiu  zice_se, „integrarea profundă" în „integrare J 
rnai profundă" â statelcir şi mai profundă" teri, ţ 
din C.S.I., integrare care între Rusia şi Belaruâi 
n-a prea funcţionat până s-a mai semnat un do- 
atunci. Şi roadele acestei cument care consfinţeşte 
acţiuni (care desigur nu crearea unei uniuni între I 
s-a declanşat odată cu cele două state. Asta. | 
adoptarea de către Duma desigur, pentru întări- , 
de Stat a hotărârii în rea cooperării! 
cauză, ci mult mai îna- Belarus este un stat I 
inte, programul actua- mic, pe care, oricum, 
lului ţar rus având la Măicuţa Rusie îi sufocă 
bază, ea în toate timpu- cu dragostea ei. Acum,1 
rile şi regimurile de du- că l-a adoptat, privirile l 
pâ Petru I, testamentul măicuţei se îndreaptă 
.acestuia) n-au întârziat cu aceeaşi dragoste spre 
să se vadă. Săptămâna Kazahstanul bogat în 
trecută, la Moscova a petrol şi resurse mine- 
fost semnat un acord vale, spre Kirghizstanul 
între Federaţia Rusă, aflat în calea spre Gol- 
Belarus, Kazahstan şi ful Persic, spre celelalte 
Kirghizstan, pentru con- foste surori sovietice şj 
stituirea Comunităţii Sta- *
telor Integrate, comuni- GH. PA VEL
tate eare îşi lasă porţile /
deschise şi pentru acîe- (Continuare fn pag. a 2-a)
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una pe
•  Consumaţi cu încredere produsele de 

panificaţie ale întreprinderii „Granitul"!
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,Vatra Român#ascâ" — factor do afirma*# 
a domnitdfii naţional#

într-o atmosferă de pu
ternică simţire şi trăire 
românească, sâmbătă 30 
martie a.c., s-a desfăşurat 
Ia Deva cea de a IlI-a 
Conferinţă ’ de dare de 
scârnă şi alegeri a Filialei 
judeţene Hunedoara a 
Uniunii „Vatra Româ
nească”. ta  eveniment au 
luat parte reprezentanţi 
ai filialelor locale ala 
V.R., invitaţi din partea 
formaţiunilor politice cu 
care uniunea colaborează.

Conferinţa s-a deschis 
eu Intonarea Imnului de 
stat şi al V.R. „Deş- 
teaptă-te române”, după 
care s-a dat citire celor 
două mesaje «dresate de 
dt Zeno Opri?, preşedin
tele „Vetrei Româneşti”, 
dlul Ion Hicscu, preşedin
tele României şi ©el prin 
care urează deplin suc
ces lucrărilor Conferin
ţei filialei Hunedoara a 
:V'.B. Apoi, dt Gligor 
Kaşa, preşedintele filialei 
judeţene, a prezentat o 
bogata dare de seamă a- 
supra activităţii desfăşu
rate bi ultima perioadă si 
a subliniat direcţiile preo
cupărilor viitoare. Pe par
cursul desfăşurării con
ferinţei au rostit mesaje 
de salut şi de bună co 
laborare o seamă de in
vitaţi, printre care dnii 
Petru Şteolea (P.U.N.R.). 
Ioan Ovidiu Muntean, 
ministrul telecomunica
ţiilor, Oheorghe Dreghici 
(P.D.A.R.), prsşedin 
Consiliului judeţean, Ioan 
SîrbU (P-S.M.) şi Virgil 
Sicoe . (PJS.).

Darea de seamă şi par
ticipanţii la dezbateri — 
Viotel Vulturar, Vtorel

Conferinţa de dare de 
seamă şl alegeri a 

Filialei judeţene a VH.

Jianu, Rudei Costea şa. 
— att subliniat roiul şi 
rostul Uniunii ' „Vatra 
Românească” — acela de 
*-i uni pe toţi trăitorii 
pe meleagurile. ţării Intr-o 
dragoste sinceră şi fier
binte Aţ& de neam şi 
patrie. In cadrul confe- 
rînţei au fost subliniate 
foarte multe idei, dintre 
care spicuim: •  V.R. este 
o asociaţie apolitică şl 
nonguvemamentaâăj ieste 
tot atât de mare cât ^

Iul de străini in faţa 
cărora actuala putere sa 
pţeacă eu smerenie; •  
tranziţia petală — prost 
gândită Şl conduc ■ ■
este o mare minciună, 
iar candidatura diul Re 
tre Roman la preşedinţia 
Românei — o mare ru
şine; •  In Transilvania, 
„Vatra Românească” este 
la ea acasă; * P.U.N.R. 
este fiul VJL; « tineretul 
de astăzi este extrem da 
debusolat, mulţi tineri 
părăsesc ţara. Ar fi foarte 
necesară o Lege a Tine
retului; •  realizarea Ite. 
mâniei Mari nu .se poate 
atinge prin trimiterea de 
ajutoare şi organizarea de

ţara şi va exista şRă vre»  ̂ poduri de flort. ci prin
me România va avea ne 
voie de ea; •  in ultima 
vreme, In cârca uniunii 
se caţără tot felul de ne
isprăviţi care vor să a- 
dune capital politic; •  
trădătorii de ţară şi neam 
acuză V.R. de naţionalism; 
dacă a-ţi iubi ţara în
seamnă naţionalism a- 
tunci V.R. se mândreşte 
cu această etichetă; 0  V.R 
este numită extremistă, 
dar numai de cei ce vor 
sfârtecarea, federalizarea 
sau iugoslavizarea Româ
niei; •  puterea de la 
Bucureşti uită adesea de 
Transilvania şi greşeşte 
profund, întrucât acest 
teritoriu *— leagănul for
mării poporului nostru — 
im poate pleca din Ro
mânia; •  V.R. consideră 
că singurul drum pe care 
trebuie să păşească ţara 
este cel al muncii, cinstei 
şi demnităţii şi nu Are 
nevoie să fie inspectată 
şi monitorizată de tot fe-

acţiuni concrete de Inte
grări bi toate sferele; •  
V.R. este deschisă coja- 
borării cu toate partidele 
ce_şi au înscrisă in pro
gramul lor apărarea su
veranităţii, independen
ţei şi integrităţii ţârii; •  
uniunea realizează o bună 
Colaborare cuP-S.M- P48., 
F.DA.R. etc. şt in spe
cial cu P.U.N.R- dar co
laborarea se cere extinsă.

Tn ultima parte a lucră
rilor, conferinţa a ales 
noul Consiliu de condu
cere ai Filialei, alcătuit 
din 21 de membri. DL 
Costel Alie, prefectul Ju
deţului, a fost ales pre
şedinte de onoare, Iar 
dL Gligor Haşa, preşedinte 
executiv. Dnii Mihail Ru- 
deanu, Ovidiu Popescu, 
Rudei Costea, Ioan Ovi
diu Muntean şi Gheorghe 
Dreghici au fost aleşi 
vicepreşedinţi, iar dL A- 
vrafn Dara, secretar.

TRAIAN BONDOR

Copii bine îngrijiţi, în ciuda sărăcie!
Primul lucru care ne-a 

surprins' plăcut Intrând 
la Leagănul de Copii Hu
nedoara a fost căldura, 
im este necesară, dacă 
oft gândim câ „pensiona
rii” instituţiei sunt tn 
bună parte sugari (60 
din cei 131 de copii in* 

itşHiaţi la data documen
tării). Şi acest lux pentru 
«municipiul de pe Cema 
este posibil pentru câ 
leagănul me, prin grija 
primarului, centrală ter
mică proprie

Un alt lumi vizibil de 
la intrate este curăţenia 
Dar nh ne-a Impresionai 
In mod deosebit deoarece 
aceasta ţine de normali, 
tatea activităţii institu
ţiei, aşa cum na convin
sesem deja şi cu prilejul 
altor documentări. După 
cum ne_am Obişnuit şl să 
găsim aici copii libia 
dezvoltaţi, curaţi, Îngrijit 
Îmbrăcaţi l-am văzut Şi 
de astă dată atât pe be
beluşii din pătuţuri cât 
şi pe cei mal mărişori care 
aa jurau intru» sală spe
cial amenajaţi, ori afară 
In «uite. Sunt frumos b
dornici să fie luaţi In 
braţe, mai mult sau mai 
puţin comunicativi.

— Copiii mei vorbesc, 
sunt hrăniţi şi bine îm
brăcaţi — spunea dna 
«Urecrârap Ileana Dan 
Mereu Întreb ce fac co
piii. nu mă interesează 
©e face personalul Le-am 
spus fetelor că ie bate 
Dumnezeu dacă nu au 
grijă de ei. Să ştie 
ÂSţa e Gheorghlţă, celâ- 
lalt MihSiţS, nu nişte le
gume. Să le respecte 
personalitatea.

Dar până să abate bine

Hărău Diferendele s-au aplanat, dar
nu

Toate satele comunei 
Hărău au fost coopera, 
ti viza te. aşa că cea mai 
de seamă activitate a ce
lor eU$t. In 1992. în frun. 
tea localităţii, a fost pune
rea In posesia pământului 
a celor ce aveau drept a. 
supra lui, conform Legii 
fondujui funciar1. La ora 
aceasta, acţiunea despre 
care vorbim poate fi con
siderată încheiată. In linii 
maţL In satele BIrsău şi 
•Chimindia şi este înainta
tă tn Hărău. La Banpotoc, 
lucrările sunt rămase în 
urmă din pricina multor 
neînţelegeri intre cetăţeni 
şi nu e-â înmânat tocă nici 
un titlu de proprietate. în

I

vreme ce stăteam de vor. 
bă cu dl. Ioan Pleter, pri. 
mărul localităţii, a intrat 
In biroul interlocutorului 
nostru o femeie chiar din 

“satul mai sus amintit, dna

sentinţe de la judecătoria 
Deva şi Tribunalul jude. 
ţean in acest sens, Insă 
comisia comunală de n. 
plicare a Legii 18 nu vrea 
să le bage In seamă. Nu

TRIBUNA ELECTORALA
Irina Raţiu — ce locuieşte 
în prezent în Simerla — 
şi ne-a adus la cunoştinţă 
că mama dânsei are drept 
Ia o suprafaţă de teren, 
dar n-o poate folosi În
trucât aceasta a fost atri
buită iui Victor Susan. 
Ne.a mai spus că are ţi

I
S.C. PĂLĂRII 

„CRISTINA” S.R.L.

ORGANIZEAZĂ

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi:
" ; -. #  DIRECTOR MARKETING pe relaţia 
Bucureşti, vârsta minimă 30 ani, studii supe
rioare de specialitate, seriozitate maximă. Sa
lariul fix negociabil, plus sporuri nelimitate 
In funcţie de realizări.

#  AGENT COMERCIAL, vârsta minimă 
30 ani, seriozitate maximă, salariu nelimitat 
In funcţie de realizări.

Informaţii la tel. 230034 sau 213964, sil 
nic Intre orele 9—16. (280)

avea sentinţele la dânsa, 
dar a venit a doua zi cu 
ele la redacţie. Da. sen. 
tlnţele ti dădeau dreptate 
mamei dumneaei, dar se 
refereau ia tulburarea In 
posesie şi nu la dreptul 
de proprietate asupra te
renului respectiv, ceea ce 
este cu totul altceva.

îa ce priveşte activi, 
tatea In general a celor 
aleşi In fruntea comunei 
— deci primarul Ioan 
Pleter şi vlceprimarul Ioan 
Bogdan —, ca şi a dnei 
secretare Natalia Spinean 
-- părerile sunt împărţite. 
Unii spun că aceasta a» 
fi bună, alţii viceversa, 
în ce ne priveşte, încli
năm spre prima dintre cejo 
două şi vom sprijini po
ziţia noastră prin argu
mente. De când echipa 
actuală conduce localitatea, 
la Hărău s-au Înregistrat 
destuie reuşite, dintre care 
consemnăm: •  s-a efectuat 
reparaţia capitală la şcoala 
din Bîrsău; •  pe drumu
rile de interes comunal 
s-eu dus peste 200 de 
maşini cu balast. fiind 
menţinute în bune condi
ţii de circulaţie; •  s-au 
schimbat uşile şi ferestrele

I» căminul cultural din 
Hărău; « a fost amena
jată biblioteca centrală 
a comunei; •  fostul se- 
diu al C.A-P. Bîrsău a 
fost transformat intr-un 
cochet dispensar uman, 
dotat cu aparatură adusă 
de o firmă din Franţa; •  
în sediul fostului C.AJ>. 
din Banpotoc â fost ame
najat dispensarul veteri
nar şi un spaţiu pentru 
camera agricolă; •  la câ. 
minul Cultural din Ban. 
potoe s-au realizat unele 
anexe neapărat necesare; 
•  s-a realizat iluminatul 
public In toate cele patru 
sate ale comunei.

Sigur, cele consemnate 
mai sus sunt numai câteva 
din reuşitele echipei ee 
conduce, de patru ani tn. 
coace, treburile comunei. 
Este adevăraţii Intre 
instituţia Primănei şi cea 
a Consiliului local au e. 
xisţat. cu o oarecare vre. 
me în urmă, unele neîn
ţelegeri, trei consilieri din 
satul Banpotoc dându.şi 
demisia din funcţia în care 
au fost aleşi In 1992. La 
vremea respectivă, a in
tervenit şi Prefectura (pe 
atunci prefect era dl 
Georgel Răican) şi diferen
dele s-au aplanat. Dar 
intre Primărie şi cetăţenii 
din Banpotoc, lucrurile 
nu sunt limpezi. Unii se 
declară nemulţumiţi de 
activitatea primăriei. Lor 
şi altora ca dumnealor le 
spunem şi prin „Cuvântul 
liber” ceea ce le-am zis 
şi prin viu grai:

— Dior, actuala legisla
tură se va încheia in cu» 
rând şl vor avea loc noi 
alegeri locale» Acţionaţi, 
deci, în consecinţă!

TRAIAN BONDOR

copiii, personalul are 
mult de lucru, muReprâu. 
bleme de depăşit Surit 
aduşi sugari — chiar din 
spitale — pîuriinfectaţi, 
sau alţii eu râie ţi pă
duchi Ta oei mai bun caz 
trebuie câte două Săptă
mâni până „sfi-i pună pe 
picioare”. Din păcate, ni
meni nu-t întreabă nimfe 
pe cel care-i trimit la 
leagăn totr-o asemenea 
stare,

„Eu nu foc rabat I» 
calitatea Îngrijirii copii
lor — susţine dna direc
toare, Chiar dacă aşa 
lipsă de bani ca âcum 
n-an» dus niciodată. Din 
Cinci milioane de- lei pe 
fonfi trebuie să ptfithn 
fot Umblăm cu cerşitul 
«a “să facem aproviziona
rea cu ( A r ie ,  avem 
«oro* şl că «te mai nţ. 
teaptfi eu plata facturilor, 
căci banii după ce câ-s 
puţini nici nu vin Ia 
timp, Şi nu avem nici 
ţnagazia plină ou tot felul 
de pri rate din lapta 
ea altădată”. La toate 
aceste neajunsuri se a- 
daugâ ţi faptul re perso. 
naiul e  puţin, iar din 
trei posturi da infirmiere 
vacante doar două s-au 
putut ocupa, pentru- n- 
ceastă munci nefiinc rea
lizat in plan naţional nici 
un curs de calificară.

Lâ această luptă coti
diană cu sărăcia se mal 
adaugă comportamentul 
necivilizat al pfirlnţifec fi : 
de multe ori acuzaţii ne- 
fondate. Despre ce este 
vorba? Cu un timp fo 
urmă dna Dan a vrut gâ 
facă o secţie SIDA, să 
asigure copiilor din judeţ 
infectaţi cu HIV an spa
ţiu pentru a fl bine In-, 
grijiţi Şi trataţi. Urmărea 
a fost că „oamenii au 
vrut să mă strângă do 
gât”, cauza infectării mi
cuţilor fiind atribuită „ne

glijenţei* personalului a~ 
cestri Instituţii. Rsalita* 
tea este câ aceşti copil fit, 
marea lor majoritate m  
fost aduşi aici din Valea 
Jiului. Acum nu mai sunt 
copii cu Hiv tn leagăn 
pentru că au fost trimiţi 
lâ alte unităţi de oezo. 
fire. pentru câ depăşiseră 
vârsta de 3 ani si de »* 
tunel n-au mai fost ac
ceptaţi alţii fia internare 
se cere să aibă făcut 
testul HIV).

„flecare caz de copil 
Infectat — «pune cu Sfi 
dignare dna Dan — ig. 
trebui investigat la sânge 
de către poliţia sanitari 
şi să se ia măsuri da 
(sancţionare. Din păcattţ 
In obiectivul presei am 
intrat noi Şi după toate 
greutăţile; dacă mai pri
meşti şl astfel de picioare 
la spate te descurajezi”. 
Dna directoare ne-a prê  
tentat drept argument zi
arul „Dilema” in ren» 
articolul „Dl. de Combret 
fi insensibilitatea valaM* 
acuză leagănul hunedoraes 
de contaminare a copiilor 
cu HIV “din cauza ne
glijenţei”. De font ziarul 
preluase din presa fran
ceză un articol al sua- 
numitului domn, supărat 
că nu 1 se îngăduise fii 
vadă leagănul, ceea ce l-a 
făcut să-şi închipuie că 
aici au ceva de ascuns.

S-ar mal putea spune 
că aici există acum an 
mic laborator performant, n  
farmacie şi multă preo
cupare pentru soarta fi 
piilor. De aceea afirmaţii, 
lieverificate şi injuste 
la adresa activităţii lea
gănului nu pot decât să 
Ie întristeze pe femeile, 
care ţin loc de mamă 
acestor copii abandonaţi 
de cei ce i-au adus Rit 
lume. ,

VIORICA ROMAN, 
ESTERA SlNA

Informaţii din Brad

■

•  REPARAŢIE CAPI
TALA Domnul Ing. Nl- 
colae Moga, primarul 
municipiului Brad, ne-a? 
informat recent re strada 
Zarand a intrat In re
paraţie capitală. Se va 
realiza schimbarea co
vorului asfaltic cu pa
vele, lucrare ce o exe_ 
cută o echipă de 
specialişti din cadrul 
R.AG.C.L. din localitate. 
Termenul de execuţie , 
este până la jumătatea 
lunii aprilie a.c.

•  CONCURS DE DE
SENE. La Brad, la Casa

de cultură, s_a desfă-i 
şurat faza pe municipiu 
a concursului „Casa mea 
când voi fi mare”. Con
cursul de desene reali
zate de copiii claselor L. 
IV diri toate şcolile «fia 
municipiu este dedicat 
Conferinţei Naţiunilor 
Unite pentru aşezări n- 
mane HABITAT D”, 
ce va avea loc in lima 
iunie 1996 la IstanbuL 
Municipiul Brad se va 
prezenta la faza jude
ţeană cu 10 desene se
lectate de un juriu al
cătuit din 15 copil.

[Măicuţa Rusie îşi readu 
sub ascultare guberniile j

.. A1 g\ XT A TI n n l l  - * nX c-A as

I
I
1 (Urmare din pag. I) NATO tot declară

I ‘ ....... ......
I 
I 
I

___ _,  că se a
extinde spre răsărit, dar| 
se loveşte mereu

socialiste. Până acum împotrivirea Rusiei,
doar Ucraina s-a- dezis Pgast3 din urmă a por-1 
de acordul încheiat la njt hotărâre la refa_B 
Moscov  ̂ declarând că U.R.S S., ne-
va rămâne o ţară suve- , , ,
rană si independentă. întâmpinând nici o «- 
Celelalte, nu se ştie cum prelişte diri partea A|W 
vor reacţiona. sului. Oaţc nouă, ro

şi In timp ce occîden- mânilor, ce soartă ini
tul cu ale lui UJÎ. şi se mai hărăzeşte?

de |

I 
I
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S-A APRINS
FLACARA OLIMPICA

In străvechea arena o- 
Ifmpică a fost aprinsă 
flacăra ce va fi purtată 
tim'p de o săptămână pe 
traseele stabilite din Gre
cia şi se va încheia ta 
ziua de 6 aprilie, pe sta
dionul olimpic din Atena, 
adică acolo unde In a- 
nul 1896 a avut loc pri
ma Olimpiadă modernă.

La 25 aprilie, flacăra 
olimpică va lua drumul 
Arnericii De aici va ur
ma un nou traseu ple
când din Los Angeles la 
27 aprilie, urmând să a- 
jungâ la 19 mai ia Atlan
ta, locul de desfăşurare 
a Jocurilor Olimpice ’96.

PERFORMANTA
HANDBALISTELOR 

DIN ZALAU

Echipa de handbal fe
minin Silcotub Zalău a 
reuşit calificarea în fina
la „City Cpp* 1 După ce 
Cu o săptămână ta urmă 
fetele din Zalău au În

vins ta deplasare puter
nica formaţie Kuban 
Krasnodar ctt 24—23 
(7—10) dublă câştigătoa
re a Cupei Cupelor, du
minică a urmat meciul 
retur şi de această dată 
£81cotUb Zalău şi-a apro
piat victoria cu 25—20, 
calificându-se în finala 
City Cup, realizând o 
frumoasă performanţă 
pentru handbalul femi
nin românesc, întâlnind 
ta finală pe Gjerpeh —z 
Norvegia,

CRISTIAN
PREŞEDINTE

CATU 
AL FRII

pe timp de 6 luni, o a-1 
mendă de 500 000 Iei şi I 
un vot de blam din par-l

După o Adunare gene
rală maraton de aproape 
7 ore, la Federaţia Ro
mână de Handbal ta ca
re s-au aprofundat pro
blemele ce au condus Ia 
evoluţia mediocră a for
maţiilor .noastre reprezen
tative de handbal, a fost 
aleasă şi noua conduce
re a federaţiei: Ioan Kust 
Ghermănescu, preşedinte 
de onoare, Cristian Gaţu, 
preşedinte executiv al

Divizia A «aria i Divizia C juniori

Rezultatele etapei a 23‘a : Portul — 
Oţelul Târgovişte 1—i; Steăua Mizil — 
Dacia Brăila 1—0; Dunărea Galaţi — 
Tractorul Bv. 2—1; Poiana C. — Kocar 
1—2; ARO — F.C. Caracal 0—0; Electro- 
putere — Metalul 2—1; Metrom — Dacia 
Piteşti 3—2; Gloria Buzău — Dunărea 
Călăraşi 2—1; F.C. Onest! — Cetatea 
Tg. N. 2—0.

C L A S A M E N T U L
1. Oţelul T-vlste 23 14 6 £ 56—18 48
2. Dacia U. B, 23 14 2 7 38—16 44

Jiul Petriia
etapei din 31 martie. 
Minerul St. Vulcan 0— 4;

Vict. Călări — Favior Orâştie 4-rO; Mm. I  
Livezeni — Mirţ. Aninoasa 3—0* Meta-I 
Iul Crişefew — Aurul Brad 2—2; C.F.R 1 
Simeria — Mia. Bârbătenl 3—4; Min.l 
Ghelari — Dacia Orăştie 0—2; Constr. 1 
Iluned. — E.G.C.L. Călan 6—0.

C L A S A M E N T U L

I
I
]
I
I
I

3; Metrom Braşov 
4. F.C. Oneşti
6. Gloria Buzău 
& Tractorul Bv.
7. Dacia Piteşti 
A Electroputere 
A Rocar Buc.

18. Steaua Mizll
11. ARO C-lung
12. Dunărea Galaţi
13. Metalul Plopeni
14. Cetatea Tg. N.
15. Dunărea Căi.
IA F.C. Caracal
17. Poiana Câmpina 23
18. Portul C-ţa 23 6 4 13 28—46 U  

Etapa viitoare (6 aprilie): F.C. Caracal
poiana; Roca® — F.C. Oneşti; Cetateş, 

Ţg, N. — ELectro; Metrom — Portul; G- 
ţidtil Târgovişte— Gloria Buzău; Dună
rea Călăraşi. — Aro Cîmpujung: Dacia 
Brăila — Dunărea Galaţi; Metalul Plo
peni — Steaua Mizai; Dacia Piteşti — 
Tractorul Bv.

7 28—21 38
8 28—24 37 
£  33—31 37

IO 27—25 35 
10 34—34 35

10 27—33 
10 .2 11 19—34 32
8 7 8 17—24 31
9 2 12 22-23 29
7 7 919—27 28
8 3 12 27—32 27 
8 3 12 26—31 27
6 7 10 26—31 23
7 4 12 21—31 25 
6 4 13 28—46

23 11 5 
23 11 4 
23 U i  
23 11 2 
23 11,2 
23 10 3 
23 10 3

23
23
23
23
23
23

1. Vict. Călan 19 16 1
2. Min. Bărbătoni 20 15 0
3. Dacia Orăştie 20 13 0 
4; Min. Teliuc 19 12 3 
5- Constr. Hd. 20 13 2 
6 Min. Livezeni 20 12 2
7. Miri. Aninoasa 19 8 2
8. Met; CHşcJor 21 71
9. Aurul Brad 19 7 4

10. Jiul Petrfia 18 8 l
11. Min. S t Vulcan 19 6
12. Favior 19 5
m  EGCL Călan 29 5
14. Min. Ghelari 20 2
15. CFR Simeria 19 1

Etapa viitoare; EGCL Călan — Min. 
S t Vulcan; Favior Orăştie — Jiul Pe- 
trila; Min, Aninpâsa — Victoria Călan.

bâteni 
tie —; 
Ghelari.

Dacia Orăş- m 
Hd. — Min. I

JUNIORI B
Rezultatele etapei din 23 martie:

AS. Paroşeni — Aurul Brad 2—2; Pa
rângul Lonea — Min. Uricani 1—2; Alt. 
mari Brad — Lic. Hd. 2—0; Vict. Călan 
— Min. Vulcan 0—1; Vega Deva — CSS 
Hd. 4—0; JiUl Petroşani — Start Deva 
3—3; Corvinul Hd. — Min. Lupeni 7—0; 
Min. Certe} stă.

C L A S A M E N T U L
1. Corvinul Hd. 18 18 0 0 100— 3 54
2. Min. Lupeni 18 15 0 3 77— 26 45
3. Fot Start Deva 18 12 2 4 92— 18 38

: 4. Aliman Brad 18 12 2 4 79— 38 38
17 9 3 5 40— 29 30
18 7 4 7 33— 41 25
18 8 1 9 33— 68 25
17 8 0 9 40— 43 24
17 8 0 9 28— 47 24
17 7 1 9 37— 56 22
18 6 2 10 26— 36 20
18 6 1 11 33— 61 19
18 4 2 12 22— 61 14
18 3 3 12 22— 50 12
18 1 2 15 14—106 5

JUNIORI B1

5. Min. Paroşeni
6. Parângul L.
7. CSS Hd.
8. Min.- Vulcan
9. Vega Deva

10. Min. Certej
11. Lic. Sp. Hd.
12. Aurul Brad
13. Min. Dricarii
14. Jiţil Petroşani
15. Vict Călan

2. Jiul Petroş.
3. Lic. Sp. Hd.
4. Min. Vulcan
5. Vega Deva 
& CSS Hd.
7. Start Deva 18 9 2
8. Min. Lupeni 18 7 1
9. A-S. Paroşeni 17 6 2

10. Parângul L. 18 6 0
11. Aurul Brad 18 5 2
12. Min. Uricani 18 6 •
13. Min. Certe] 17 4 2
14. Aliman Brad 18 10
15. Vict. Călan 18 0 0

0
3 
2
4 
6 
7

10
9

12
11
13
11
17
18

129—
78—
63—
75—
48—

F.R.H., Vasile Stângă şil 
Valentin Samungi — vi-5 
copreşedinţi. Să sperăm! 
di vom ieşi din nou laS 
„rampă" şi cu handba-1 
Iul care ne-a adus ta ur- .  
mă cu câţiva ani multe! 
satisfacţii. >

' DAN tM.OGE.4NL. I  
SUSPENDAT 6 LUNI §

Preşedintele clubului |
UT A, Etan Ologeanu pâ-| 
nă nu demult cunoscut § 
arbitru a fost suspendat I  

• I

tea CCN. De ce această: I  
.„salbă" de sancţiuni?! 
Iritr-un cotidian central I  
D Ologeanu a acuzat pe !
C. Bivolaru — secretari 
general al F.R.F. că a r |  
fi dat „undă verde" mai |  [
multor jucători arădeni ■  {

I

I

Ipentru a juca în Ungaria.
D. Ologeanu nu a reeu- f  
noscut iasă afirmaţiile a- I  
părute ta presă. Dan O-1 
Iogeanu a făcut recurs la * 
Comisia de Apel. (S.C.j

I !

Dl Alexandru Lazăr Mo- 
raru, din Deva, ne trimi
te o foarte lungă episto
lă, dactilografiată, cu im
presii şi gânduri ale sale 
privind anunţarea candi. 
daturii la alegerile pre
zidenţiale din aceri ari a 
liderului Partidului De
mocrat, ex-prim-ministruî 
Petre Roman. Petentul 
face o descriere amănun
ţită a celor două răz
boaie mondiale şi a su
ferinţelor pe care le-âu 
adus ele poporului nos
tru şi familiei sale.' Apoi 
scrie cu năduf despre o 
serie de persoane de tris
tă amintire, intre care Aria 
Pauker, ’i'eohari Georges- 
cu, Iosif Chişinevschi, 
Walter Roman, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Mo- 
ghioroş. Silviu Brucan 
ş.a., trecându-le în pa
ranteze adevăratele - loc 
nume (de evrei şi unguri, 
după cum afirma citito
rul nostru), „exponenţi 
ai Moscovei, ce aur orga
nizat teroarea roşie în 
România, punând baza 
statului comunisto-stali- 
nist în ţara noastră".

Cu un patriotism de

bordant, dl Alexandru La
zăr Moraru scrie despre 
unitatea naţională, despre 
eroismul şi jertfele ro
mânilor pentru făurirea 
României Mari, despre 
existenţa noastră dintot- 
deauna între hotarele ei, 
despre setea unora, stră
ini de neam şi ţară, de 
a fi stăpâni la noi acasă. 
Nu omite sâ-i acuze pe 
parveniţii de după Revo
luţia din decembrie 1989, 
îi ta la mână pe Alexan
dru Bârlădeanu şi Dan 
Marţian („comunişti prd- 
moscoviţi”;, dar iriat a- 
les apasă asupra nume
lui lui Walter Roman şi 
al fiului său, Petre Ro
man, „transformat din 
comunist în sociai-dcmo. 
crat şi care vrea să fie 
primul preşedinte social- 
democrat al României, 
rămânând astfel tot a- 
ceeaşi mafie, roşie la pu
tere*. ■■ '

„Preşedinte al ţării, 
scrie in încheiere citito
rul nostru, ar trebui să 
fie un bun român, un 
om cinstit, care are res. 
peet pentru poporul ro
mân, care doreşte sâ-1 o~

croteascâ şi să-i prote
jeze interesele, să-i asigu
re o viaţă civilizată, de- 
centă".

Vă înţelegem durerile 
prin care aţi trecut şi 
nemulţumirile ce vă apa
să, stimata dle Alexandru 
Lazăr Moraru, exprimate 
cu sinceritate şi decenţă. :̂ 
Dar sperăm că înţelegeţi 
din articolele noastre că 
nu pledăm pentru un par
tid sau altul, pentru o 
persoană ori alta, rin fe- 
sem propagandă gratuită 
nimănui. Suntem echidis
tanţi şi obiectivi şi ao. 
rim sâ-i informăm cât 
mai exact şi mai corect 
pe cititori despre reali
tăţile din judeţ şl din 
ţară. ‘

Cât priveşte cine va fl 
preşedinte al ţârii, câne 
vor fi aleşi parlamentari, 
primari, vieeprimarf, con
silieri, vor decide cetă
ţenii acestei ţări, când se 
vor prezenta te faţa ur
nelor de vot. Sperăm să 
aibă toţi gânduri bune şi 
inspiraţie.

DUMITRU GHEONEA *

I
t a .  V

1.'ta
I

Dreptul la replici
La redacţie a n  primit un material ca „drept la re. 

plică", pe care îl publicăm in continuare.

I
I

3 58— 21 491 
5 97— 23 451 
7 64— 31 39 8
4 45— 17 39*
5 5if— 34 381
6 71— 39 38* 
9 34— 35 a i !  
9- 39M-* 47 3e
8 34— 32 258 

1 9 27— 41 251 
i i i  41— 60 20i  
3 11 30— 44 181 
0 15 18— 66 151 
6 12 21— 54 12* 
8 15 21—108 6 1

Min, Teliuc — Mia. livezeni; Min. Băr-1 
bâteni — Metalul Criackir; Dacia Orăs-Î 
tie — CFR Simeria; Constr.

--------------------  I
I
I

Rezultatele etapei din 23 martie; t
A.S. Paroşeni — Aurul Brad 5—2; Pa-I 
rangul Lonea — Min. Uricani 4—1; A-f 
liman Brad — Lic. Hd. 0—3; Vict. Că-! 
lan — Min. Vulcan. 0—10; Vega Deva —I 
CSS ,Hd, 4—0; Jiul Petroşani F o t!  
Start Deva 8—0; Corvinul Hd. — Min.! 
Lupeni 5—0; Min. Certej stă. ■

C L A S A MR N T U B  
1. Corvinul Hd. 18 17 0 l  74—

18 16 2 
18 14 1 
17 13 2
17 12 1
18 9 3

I7 51-
8 501 -

10 43' 
13 411 
17 37* 
36 301 

30— 35 29! 
30— 39 22 8 
30— 50 20 a 
20— 62 18 8 
mrr~: 52 17 2 
26— 67 14 I 
32— 52 14* 
5—112 
3— 97

8 14. Jipl Petroşani 18 3 3 12 22— 5012 14. Aliman Brad 13 1 0 17 5—112 31
I 15. Vict Călan- 18 12  10 14—106 5 15. Vict. Călan 18 0 0 18 3— 97 0 |

„La rubrica intitulată 
„Ancheta săptămânii", sub 
titlul ,,La llia primarul fa
ce Împroprietăriri din do
meniul public şi invocă 
presiuni de la prefectură", 
apărut în ziarul „Cuvântul 
liber* diri 7 martie ajc., 
printre alte aspecte se foc 
afirmaţii referitoare la fa
miliile Grgc şi Ci bl, cum 
că au primit teren potrivit 
Legii nr. 18/1991 clin do- 
rheriîul public. Tri articolul 
respectiv se fac afirmaţii 
nejustificate şi iată de ce: 
te data de 7 martie 1991, 
sub nr. 602 şi 672 din 07. 
08 1996 se solicită recon
stituirea dreptului de pro
prietate asupra unei supra
feţe de 1,38 ha, situată ta 
parcelele menţionate de 
dy„ solicitarea fiind făcu
tă: de către Cibi Iustina, 
Grec Viorica şi Gibi Vasile,, 
ca mai departe »ă menţio
naţi că Intre t»mp să fi
gureze cu 1,67 ha şi câ din 
nou apar In discuţie 2 par
cele la locul numit; „După 
Dolmă", de 0,38 ha şi 0,20 

.ha, în total 0,58 ha.
Ca să fie lămurită aceas

tă problemă vă depunem 
în copie extrasul din re
gistrul agricol din anii 
1959—1963 din care rezultă 
suprafaţa totală de pământ 
deţinută de defunctul Cita 
Vasile, iar Ia locul numit 
„După Dolmă" din extra
sul respectiv rezultă o su. 
praîaţâ de 0,24 ha arabil 
şi 0,34 fânaţ, lucru ce Uşor 
se poate verifica dacă este 
bunăvoinţă din partea dom
nilor ziarişti, care au fă
cut cercetarea respectivă. 
(Nu înţelegem unde este 
nelămurirea dini Grec. Toa
te acestea le ştiam, le-am 
scris, iar te ce priveşte re
gistrul agricol le-am re
zumat din motive de spa
ţiu, N.A.).

Spuneţi că primarul Va
lentin Cioban în cazul de 
faţă a abuzat şi a făcut 
împroprietăriri din dome
niul public şl vă arătăm 
că afirmaţia nu este co
rectă, astfel: la data de 
6 august 1991, se eliberea

ză de către Primăria co
munei llia adeverinţa ca 
nr. 1131 pe care v-o ane
xăm în copie, rezultând că 
dreptul de moştenire pe 
baza Legii nr. 19/1991 'a 
fost constatat şi aprobat 
de comisia comunală, iar 
preşedintele comisiei a fost 
dl primar Iştoc Cornel şi 
nu dl primar Valentin Cio
ban. Din cele de mâi sus 
rezultă că dreptul nostru 
de moştenire dtapâ de
functul Cibi Vasile a fost 
recunoscut dc comisia' de 
aplicare a Legii Fondului 
Funciar nr, 18/1991, pe 
timpul cât primar la ‘ 
a fost di Iştoc Cornel, 
ţiul de proprietate nu este 
o copiere ad-literam: a ceea 
ce aut - stabilit, de multe 
ori arbitrar, comisiile lo
cale de fond funciar, N.A.). 
Dadă din partea dumnea
voastră, în calitatea pe oa
re o aveţi, discutaţi şi cu 
partea pârâtă (noi) se pu. 
tea realiza un articol co
rect. tn cuprinsul artico
lului se ■ lianţi onează; • că 
parcela de teren de la lo
cul numit „După Dolmă" 
In suprafaţă de 0,58 ha a 
fost teren degradat, lucru 
ce nu este adevărat, fostul

CAP llia până la inunda
ţii l-a folosit grădină da 
legume, iar după aceasta, 
fânaţ. In articol se fac a. 
firmâţîi câ acordarea drep
tului de proprietate pe lân
gă presiunile făcute de Pre
fectură asupra primarului 
dl Valentin Cioban se mal 
fee şi altele: „Să fie vreo 
legătură cu faptul câ dna 
Viorica Grec este soţia fos
tului director al Agenţiei 
BASA llia". Nu credeţi că 
această afirmaţie este pu
ţin deplasată ? (Nu, nu 
credem n.n.J.

Daeâ este vorba de prie* 
tenie, atunci trebuie acuzat 
fostul primar Iştoc Cornel 
care te vremea respectivă 
era preşedintele comisiei de 
aplicare a Legii nr. l$f 
1991, perioadă ta care a 
fost recunoscut de dânsul, 
împreună cu comisia co
munală, dreptul nostru do 
proprietate ca moştenitori.

F*ţâ de cele de mai sus 
şl fata de documentele ca 
1a deţinem, pe baza căro- 
ra s-a reconstituit, dreptul 
nostru de proprietate ar» 
la bază suprafeţele de te
ren deţinute de părinţii 
noştri, noi nu am primit 
nici o palmă de pământ 
din domeniul  ̂ public"',

IOSIF GREC

Ceea ce urmează în solicitarea domnului Iosif Grec 
de drept la replică sunt fapte, acte şi Întâmplări asupra 
cărora, la cererea uneia dintre părţi, justiţia urmează să 
aibă ultimul cuvânt.

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA J
(Industria Cărnii) t

Achiziţionează animale vii pentru sacrifi- ţ

i

j care, la următoarele preţuri:
) •  tineret bovin peste 350 kg viu— 2 500 ^
J Icî kg viu; l
} •  boi — 2 500 lei./kg viu;
V •  tineret bovin grupa 250—350 kg viu —
ţ 2 400 lei/kg viu;
1 •  bovine adulte călit. I — călit, a H-a — .
ţ 2 300 Iei/kg viu; |
i #  bovine adulte subcalit. a Il-a — 1 600 V 
i Iei/kg viu. \
/ Relaţii suplimentare Ia tel. 054̂ 213322, \
) 054/211760. v (276)^
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CUVÂNTUL LIB

REP.: Dle director e- 
conomic, se împlineşte 
ceva mai mult de un an 
de la vizita în combinat 
a primului-ministru Vă- 
căroiu. Atunci premierul 
a dat asigurări privind 
acordarea Unei garanţii 
guvernamentale care să 
susţină un credit necesar 
Sidermet-ului pentru a- 
chiziţionarea; din import, 
a , unui utilaj de fabricat 
tuburi din fontă ductilă. 
Spuneţi-ne, vă rog, care 
au fost materializările a- 
cestor promisiuni până în 
prezent ?

C.A.: Obţinerea unui
gir guvernamental pentru 
un credit nu este posibilă 
de la o zi la alta. Sunt 
necesare o serie de do. 
cumente, de studii care 
urmează, după întocmire, 
un circuit destul de a. 
lambicât pană la aproba
rea finală. Totuşi, lucru
rile au început şă. -prin
dă contur. Am, semnat 

"contractul cu o firmă 'ves- ; 
tică' ce produce utilajul 
respectiv. încheierea for. 
malftăţilor privind garân. 
ţia guvernamentală va 
face posibilă imediat an
gajarea creditului' şi pro
curarea utilajului.

REP.: De ce acest u- 
tilaj la Sidermet şi nu în 
altă parte, la alt combi
nat din ţară ?

C.A.: Atuurile Sider- 
met-ului în această 'pri
vinţă sunt incontestabile.

Combinatul dispune de o 
turnătorie echipată cu 
toate dotările necesare. 
Am pornit, de curând, 
furnalul de 250 mc, lu. 
cru care ne asigură fon
ta necesară. Deci, spre 
deosebire de oricare alt 
combinat, noi ne putem 
produce fonta necesară 
fabricării de tuburi cu a- 
ceşt Utilaj. Şi nu numai

mul rând de lipsa mate. 
riilor prime necesare pro
cesului tehnologic, în spe
ţă minereuri şi cărbuni, 
în prezent cca 70 la sută 
din materiile prime sunt 
aduse din import. Vă daţi 
seama că acest lucru re
clamă un efort financiar 
deosebit, mai ales că vor. 
bim de valută.

REP.: Nu vă ajută e'x-

Dialog cu dl ec. «CONSTANTIN ACHIMEŢ, 
director economic Ia S.C. Sidermet S.A. Călan

că o putem produce, dar 
îi asigurăm şi calitatea, 
cerută, având posibilita
tea de a o introduce 
curgând în instalaţie. 
Deci sunt eliminate, din. 
tr-un foc,;. chAtuieli’.e de 
transport al fontei, pre
cum şi cele aferente e- 
hergiei şi combustibililor 
necesari pentru retopirea 
acesteia în vederea in
troducerii în utilaje.

REP.: Ce aşteptaţi de 
la această instalaţie de 
produs tuburi din fontă 
ductilă ?

C.A-: Aşteptăm multe. 
Trebuie spus că o astfel 
de instalaţie nu mai exis
tă în ţară. Ea va fi în 
măsură să reabiliteze fi
nanciar combinatul din 
Gălan. Este vorba în pri

portul pe care îl faceţi 
acum ?

C.A- : Da şi nu. Va
loarea adăugată a fontei 
pe care o 1 exportăm în, 
prezent nu este foarte ri
dicată. îrt momentul în 
care vom rputea exporta 
tuburi de fontă, deci un 
prb’dus finit, câştigul pe 
aceeaşi cantitate de pro
dus va fi de cinci ori mai 
mare. Vor intră mai mulţi 
bani în firmă, bani pe 
care vom putea să-i fo
losim la o alimentare rit
mică cu materii prime.

REP.: Aveţi comenzi
la intern ?

C.A:: Comenzi avem
mai multe decât putem 
efectiv produce. Este com
plet eronat să se creadă 
că avem stocuri supra-

noiinative. Problema este 
alta şi constă in subdi- 
mehsionarea preţurilor la 
care livrăm producţia 
noastră. Ţinând cont de 
natura acestei producţii, 
fontă şi cocs, pentru a 
nu' se genera o blocare 
generală a industriei con
structoare de maşini şi 
a altor industrii, preţu
rile au fost artificial ţi
nute pe Ioc. Situaţia, du. 
pă turn vă daţi seama, 
nu este de natură să a- 
ducă Sidermet-ul în zo. 
na rentabilităţii economi
ce. Datoriile noastre sunt 
importante, dar nu tre- 

• buie să uităm creanţele 
firmei care nu sunt mai 
prejos. Suntem victimele 
acestui joc nefast, gene. 
rat de blocajul financiar.

REP.: Vorbind despre 
combinat în general, eu 
ce procent din capacita
tea de producţie funcţio
naţi ?

C-A.: Avem p} rezervă 
în ceea ce priveşte ca
pacitatea de producţie 
foarte mare. Practic în 
momentul de faţă func
ţionăm cu mai puţin de 
30 da sută* din întreaga 
capacitate. Este nevoie,, 
tot . mai acut, de amor
sarea unui proces de re. 
structurare amplu, care să 
taie. cangrena spaţiilor de 
producţie intrate în a- 
morţire.

ADRIAN SALAGEAN V

în sfârşit, una caldă. Pu. 
tem anunţa o veste bună 
şi pentru producătorii a- 
gricoli din judeţul nostru. 
De la dl ing. Tiberiu Ba- 
sarab, director adjunct la 
Direcţia judeţeană pentru 
agricultură şi alimentaţie, 
am aflat că in ultima vre
me s-au alocat şi au sosit 
efectiv cele 5,7 miliarde 
lei, bani destinaţi acordă
rii primelor cuvenite pro. 
ducătorilor agricoli pentru 
carnea de porc, de pasăre, 
pentru viţeii obţinuţi şi 
creşterea în gospodăriile 
particulare a cel puţin trei 
vaci cu lapte sau trei bi
voliţe, precum şi -unele 
restanţe neachitate la pro
ducţia de grâu - din anul 
trecut. Este, să: recunoaş
tem (deşi cu multă întâr

ziere), un semn de încurajare 
pentru producătorii agri. 
coli, ajungându-se astfel 
cu plăţile aproape la zi.

Partea mai puţin plăcu, 
tă — cea rece — a lucru
rilor priveşte însă modul 
cum sunt alocate resurse
le pentru acoperirea dobân
zii subvenţionate la utila
jele agricole procurate eu 
credite bancare, pe de o 
parte, iar pe de alta serioa- 

. se semne de întrebare se 
ridică în legătură cu acor
darea plafoanelor necesare 
efectuării lucrărilor agri
cole din campania*’ de pri

măvară. Dacă restanţele lâ 
acoperirea dobânzilor repre
zintă mai mult de 400 mi
lioane lei, nevoile pentru 
agricultura hunedoreană şi 
apropiata campanie sunt: 
de'ordinul miliardelor, nu-f; 
mai pentru Agromecuri ce
rinţele depăşind 6; miliar-; 
de lei. Să nu mai vorbim 
despre banii pentru semin
ţe, îngrăşăminte şi peşti-' 
cide, pentru lucrările în 
livezile intensive sau în 
legumicultura, unde s-au 
acumulat jnari restanţe îri 

ti vaparte motivate şi de evo- j 
luţia nefavorabilă a con. J 
diţnlor climatice.

Defavorizaţi în continua- ‘ 
re par să fie tot producă- V 
torii agricoli dimzona mon- 
tană, acolo unde nu este, 
organizată reproducţia prin 

’ însămânţări artificiale’ sau v 
cu reproducători autorizaţi, 
crescătorii de animale ..ne. ţ! 
putând beneficia de priiAe ,
. sau de „alte stimulente. _ 
Cum aici condiţiile de ţ  
viaţă şi de muncă sunt < 
maţ vitrege, n-ar fi lipsit 
de interes, să se facă mai 
mult simţit sprijinul sta.: 
tului, depepularea treptată »*; 
a acestor zone constituind I 
un semnal de alarmă pri- : 
vind receptivitatea faţă de ţi 
nevoile peale ale producă- f 
torllor agricoli. •' V

NICOLAE TlRCOB

Dialogul avut cu dl ing. 
Cornel Cazan, director la 
F.R.E. Deva — Hunedoa
ra, a relevat o serie de 
aspecte având un caracter 
novator atât la nivelul 
RENEL, cât şi la cel al fi
lialei de reţele electrice 
judeţene. Se preconizea
ză, astfel, generalizarea in
troducerii unui tarif dife
renţiat pentru energia e-

Deşi problema restructu
rării pe baze economice a 
regiei de electricitate a 
făcut obiectul- a numeroa
se discuţii, schimbări de 
esenţă nu au fost amorsa
te încă. Totuşi, ne spunea 
interlocutorul, regia face 
eforturi, uzitând de posi
bilităţile de care dispune, 
să-si onoreze obligaţiile fa
ţă ele clienţi. La filiala de

Un punct -al discuţiei a 
fost axat pe scurtele în
treruperi ale; furnizării de 
energie electrică, ce au fost 
semnalate, începând cu a- 
cest an, la nivelul anumi
tor consumatori casnici. 
Interlocutorul a făcut pre
cizarea. că aceste întreru
peri ale curentului elec
tric, de scurtă durată, se 
datorează lucrărilor de re-

IN CURS DE PERFECTARE

energia el
lectrică. Conform acestei 
tactici de marketing, pre
ţul curentului electric varia
ză în funcţie de perioada din 
zi în care se face consumul. 
De exemplu, energia elec
trică consumată în zilele 
lucrătoare, între orele 22 
—6, sau în week-end, va 
fi taxată cu 34 de lei mai 
puţin decât preţul normal. 
Această formulă de taxa
re vine în sprijinul consu
matorilor casnici care au 
un consum anual de ener. 
gie electrică mai mare de 
5 000 kw.

Trecerea la acest sistem 
de taxare se va face pro
gresiv, deoarece punerea 
lui în operă reclamă lu
crări de amenajare şi in- 
stglare a unor contoare 
speciale care înregistrea
ză şi momentul din zi în 
care se face consumul.

reţele electrice hunedorene 
pentru a realiza creşterea 
calitativă a serviciilor, ac
tivitatea a fost .reorgani
zată prin separarea depar
tamentului de relaţii cu 
publicul de cel al exploa
tării şi întreţinerii insta
laţiilor. Această separare^ 
a dus la o ameliorare la 
nivelul soluţionării pro
blemelor specifice ce vin 
de la consumatorii casnici. 
De asemenea, de puţină 
vreme, s-au făcut reame- 
najări ale casieriilor filia
lei aflate la Deva, Hune
doara şi Petroşani. A fost 
generalizată folosirea teh
nicii de calcul computeri
zate, ceea ce a permis o 
maximă operativitate ac
tivităţii de încasare a con. 
travalorii serviciilor preş"

■ tate. v.-:■■

vizie a posturilor de trans
formare a energiei elec
trice, revizii care au fost 
numeroase în lunile ianua
rie şi februarie* ale acestui 
an. întreruperea se dato
rează, practic, manevrelor, 
de comutare a diferitelor 
zone între sursele de ali
mentare existente.

Vorbind despre perspec
tive, dl Cazan a făcut cu
noscut faptul că în acest 
an RENEL-ul va beneficia 
de un ajutor PHARE des
tinat modernizării insta-, 
laţiilor. Se vor. moderniza 
centralele termice de pro
ducere a energiei electri
ce, reabilitându-se totoda
tă sistemul de 400 kV, ceea 
ce va permite interconec
tarea cu sistemul energetic 
european.

ADRIAN SALAGEAN

sa vinzi 
să creşti animale■ ■ ■

Urmărind ce se întâm
plă cu şeptelul, de ce car
nea şi laptele devin pro
duse tot mai căutate şi 
mai scumpe pe piaţă, am 
constatat că zootehnia de
vine o activitate care, da
că nu este aşezată pe cri
terii^ solide de rentabilita
te, se va redresa cu greu 
şi; sunt puţine şanse să fim 
competitivi pe piaţa euro
peană cu ofertele noastre 
subţiri, chiar dacă vacile 
nebune ale englezilor mi 
mai sunt comestibile, şi 
agreate de consumatorii 
occidentali.

Dar, să vedem cum se. 
prezintă situaţia 
lor de animale în câteva 
comune. La Rapoltu Mare, 
după cum ne-a spus Va- 
lerica Paştiu, agent agri
col la primărie, numărul 
bovinelor a scăzut în anul 
trecut de la 1035 capete 
la 637 capete, iar al ovi
nelor de la 3 270 s-a redus 
lâ 3 075 capete.

In cazul comunei Geoa- 
giu, numărul bovinelor a 
scăzut de la 2 012 capete 
la 1 976 capete, în acelaşi 
timp la specia ovine di
minuarea efectivului fiind 
de la 4 008 la 3 600 capete, 
la sfârşitul faţă de înce
putul anului 1995. Datele 
respective ni le-a prezen
tat dra Mariana Muntean, 
agent agricol al primăriei 
comunei amintite.

' In ceea- ce priveşte spe
cia bovine, O situaţie' mai 
bună am întâlnit în comu
na Romos, unde efectivul 
total a sporit, deşi nesem
nificativ, de la 1 242 la 
1308 capete în anul. tre
cut. La ovine însă, faţă de 
4 230 capete existente la 
începutul lui 1995, la sfâr
şitul aceluiaşi an nu mai 
erau decât 3 700 ovine. De 
ce am prezentat aceste date 
şj ce exprimă ele ?

Primul şi cel mai serios 
motiv îl constituie tendin
ţa de scădere accentuată a 
efectivului de bovine în 
unele localităţi şi. zone ale 
judeţului nostru, fără a se 
pune nimic în loc. rămâ
nând adăposturi goale şi 
terenuri nefolosite, inclu
siv păşuni şi fâneţe, pe ca
re nu se mai execută nici 
un fel de lucrări de îm
bunătăţire sau se face prea 
puţin pentru îmbunătăţi
rea compoziţiei floristice 
sau creşterea producţiei de 
furaje. Motivul o atare stâre 
de lucruri, crescătorii de 
animale şi primăriile in
vocă, pe bună dreptate, 
preţurile nesiimulative 
practicate; la lapte şi car
ne în raport cu cheltuie
lile efective realizate, în 
mod deosebit cu produce
rea furajelor. Să nu mai 
fie luată în calcul şi va
loarea muncii proprietari
lor de animale, deoarece în

condiţiile unor exploataţii 
zootehnice mici şi nevia
bile niciodată nu ' şe va 1 
obţine rentabilitatea aştep
tată;;:

Cu totul specială este 
soarta speciei ovine, unde 
efectivele sunt în perma
nentă scădere, Intrarea in 
dizgraţie a ovinelor se da- 
toreşte, pe de o parte, dez
interesului la nivel naţio, 
nai de decizie faţă, de- pro
ducţia de lână, iar pe de 
alta, preţului nestimulativ 

. practicat la carnea şi ce
lelalte- produse obţinute de ' 
la această specie.

Făcând calculele de ri
goare, luând în considera
re toate elementele ce com
pun preţul produselor ani
maliere, în condiţiile gos
podăriei particulare cu doar 
câteva animale din fieca
re specie, fără nici un fel 
de specializare şi criterii 
de rentabilitate, rezultă că 
— aşa cum ne-au'spus unii 
interlocutori — ţăranul este 
mai în câştig dacă îşi va 
vinde furajele decât ,-să se 
ocupe de creşterea anima
lelor. Atunci se pune în-, 
trebarea : "de ce nu se in-

■ \ -  r
tervine cu. măsuri, într-ade- 
:văr stimulative pentru 
crescătorii de animale, mai 
ales că se tot disoută 'de
spre o lege în acest sens ?

NICOLAE TÎRCOB
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Tur — retur Eastleigh— Petroşani
In cursul săptămânii mitatul Hampshire (An- 

trecute, Liceal de In- glia) şi Judeţul Hune- 
formatică din munici- doara — zece elevi în-
piul Petroşani a fost 
gazda unei delegaţii cu
prinzând elevi şi pro
fesori de la Eastleigh 
College din Anglia.. A- 
ceastă vizită a tineri
lor englezi a avut un 
„precedent" amil tre
cut, dar în sens invers 
când — în cadrul par- 
teneriatului între Co-

soţiţi de două cadre di
dactice ai liceului au 
fost oaspeţii colegiului 
englez, participând la 
acţiuni comune de cu
noaştere.

Programul delegaţiei 
engleze (condusă de 
profesorii Lucy \yood- 
land şi Stuart Watts)

a cuprins vizitarea u- 
nor obiective de impor
tanţă turistică şi eco
nomică în Ţara Haţe
gului, Muzeul Aurului 
Brad, oraşele Hunedoa
ra şi î)eva, precum şi 
o excursie în munţii 
Parâng, delegaţia fiind 
însoţită bineînţeles de 
elevi şi profesori ai li
ceului petroşănean. In 
program a mai fost in

clusă şi primirea oas
peţilor englezi de că
tre conducerea Consi
liului Judeţean Hune
doara.

Reprezentanţii celor 
două şcoli speră în con
tinuare în posibilitatea 
consolidării acestui în
ceput de colaborare, cu 
rezultate concrete şi be
nefice pentru ambele 
şcoli. (G.B.). ;

Tinerii şi legea!
• La „casa de corec

ţie". Recent în munici
piul Petroşani au fost 
depistate şi reţinute mi
norele Bălaşa Loredana- 
Ramona şi Cârlig Ma
riana. Motivul îl repre
zintă furtul comis în 
dauna avutului privat. 
Pentru faptele săvârşi
te instanţa a dispus in
ternarea celor două mi
nore într-un centru de 
reeducară. .

• Minorii au fost re- 
turnaţi familiei. La Hu
nedoara a fost depistat 
minorul Pop Cristian din 
localitate, care la 1 mar
tie a.c. a fugit de aca
să. De asemenea, la Ho-

I

i

Unde este candoarea copilăriei? j
*—*—*—»—»—*-*- *—*—4—*—4—4 - 4 -----

Pentru o parte din co
piii (şi elevii) fără prea 
multe griji, zilele libere 
ale acestei vacanţe în

seamnă mai cu seamă 
joacă şi jocuri în aer liber.

De altfel, în cartierul 
in care locuiesc, aseme
nea „preocupări1* devin 
aproape permanente în 
după-amiezile frumoase 
de primăvară, pentru 
mulţimea de copii de toa- t 
te vârstele şi de toate..

. temperamentele : fetiţe
cumintele jţicându-se 
„de-a mama! cu păpuşi
le lor, băieţi năzdrăvani 
şi neastâmpăraţi ce se 
cred .în împărăţia lui 
„de-a v-aţi ascunselea", 
adolescenţi în toată fi
rea transformând o parte 
a aleii dintre blocuri în

tereii de fotbal. Pentru 
cei care au trecut de vâr
sta jocului sunt imagini, 
nostalgice, de-aducere a- 
minte şi' ctiiar dacă une
ori sunt excesiv de zgo
motoase, deranjante, în 
cele din urmă: te resem
nezi dând din umeri — 
„Ce să faci, sunt copii I* 

s,r Numai că de multe ori 
candoarea copilăriei pie
re aproape cu desăvârşi
re atunci când urechile-ţi- 
sunt atinse de greutatea 
şi vulgaritatea cuvintelor 

. ce stau pe buzele unora 
dintre ei. Şi este cu atât 
mai trist cu cât toţi, îm
preună fiind, la un mo
ment dat şi' băjeţelul ca- 
re-şi vedea liniştit de 
joacă ajunge să-i imite 
pe cei mai mari (cu ex
presiile! lor cu tot), chiar

fără a pricepe de-a bine- j 
lea ceea ce se- întâmplă. | 
Nu ştiu cât e teribilism, v 
cât e nepăsare' sau mâi | 
ales lipsă de educaţie din * 
partea celor care deja ar | 
trebui să dea dovadă de J 
o oarecare responsabilita- > 
te. Din păcate, în ultima I 
vreme copii pe-a căror jj 
faţă te aştepţi să vezi j 
doar puritate şi nevino- * 
văţie ajung să-şi însu- I 
şească un vocabular pe- ; 
riculos de diversificat. | 
Şi-am zice că asta ar f i . * 
mai puţin posibil dacă | 
părinţii, cei de-acasă, s-ar | 
strădui cu mai multă o- ' 
sârdie să le supravegheze | 
comportamentul sau mă- • 
car să se autocenzureze I 
în faţa copiilor, atunci , 
când e cazul. |

GEORGETA BlRLA I

Un gând şi o 
poantă kt CLUB T

teiul Rusca au fost re-* 
ţinute şi predate fami
liilor Vlasie Mihael? 
Andreea şi Stafie Mi-. 
haela-Patricia, ambele 
din Deva, caj*e au a- 
bandonat şcoala şi aq 
dispărut de la domi
ciliu.

• Arestate pentru 
prostituţie. Clement Io- 
nica-Veronica din Me
hedinţi şi Bota Măria 
din Lăsau, comuna Lă- 
pugiii de Jos, au foşti 
arestate pentru practi
carea prostituţiei îi) 
parcările din comuna 
Veţel, la Hotelul Sar- 
mis din Deva, precum 
şi la mai multe hote
luri din -municipiul 
Arad. j

Pentru vânzarea ile
gală de plăceri, cele 
două „domnişoare" voiţ 
da socoteală în faţa or
ganelor abilitate. (C.P.),

99Iubirea de sine este cel mai priceput din-

LA ROCHEFOUCAULD
* tre linguşitori'
*r--*
’ît Un tânăr ginere este cercetat pentru că l

!*
Lk I

important
PENTRU ELEVI 
ŞI STUDENŢI

jşi-a bătut soacra măr — cum se spune. *
t Poliţistul, care cercetează cazul, îl întrea- * 
1 bă pe al doilea ginere : *
J — Dumneata ai văzut cum a bătut-o ? *
i — A, sigur că da, eram acolo, de faţă. [

■— Şi de ce nu ai intervenit ? J
— Aşa am avut de gând, dar dacă am [

■
\

i văzut că o răzbeşte singur...

r m  ----

Dl AL OGURI ■M

li
LIVIU — Orăştie. i

• Am fast criticată cum că aş fi o visătoare, câ 1 
: \ prea mult vreau să arăt şi altora părţile bune, fru- ţ 
f i moase şi însorite ale vieţii. Dar eu ştiu prea bine ca l 

’ a nu te crampona prea mult de minciuna, mârşăvia / 
| î şi murdăria vieţii, nu înseamnă că ele nici nu 'f  xistăţ J
t la fel cum «a.face pe prostul»,, nu înseamnă câ ( 
. «eşti prost» ! i
) Niciodată nu am negat murdăria şi nedreptăţile, » 
ţ greutăţile şi mizeria vieţii, însă am încercat să fa* ) 
i slalom printre acestea, am încercat să-mi întorc faţa 1 
* spre Soare şi nu spatele. Stând cu spatele către Soa- I 
\ re, desigur ne vom vedea umbrele, dar nu vom avea 1 
; şansa sâ fim orbiţi de strălucirea lui. Şi uneori e ( 

bine să stai în lumina orbitoare cu faţa. i
-  între atâţia sceptici şi nihilişti, eu mai vreau sâ J 
, creţi câ există o salvare in iubirea şi încrederea acor- ) 
dată omului de lângă noi. Eu mai am curajul şi spe- .1 

' ranţa să cred în partea cea bună din OM. I

 ̂ în conformitate cu (
> prevederile Legii în- t 
) văţământului elevilor ?
\ şi studenţilor din în- î 
\ văţămâ ntul de stat » 
(li se eliberează pe i 
l loc legitimaţii de că- ( 
j lătorie pentru CFR, ţ

cu o reducere de 50 ţ 
/ la sută din tarifele t 
i pentru tren de per- ?
\ soane cl. a Il-a. J 
V în cazul în care se |
\ călătoreşte la cl. I, I 
| sau cu tren cu regim t 
i de rezervare a locu- ţ t 
i rilor, preţul difereai- J|
} ţei de clasă se aichi-1 
) tă integral (tichet şi i 
\ supliment de viteză). /
\ Eliberarea acestor / 
ţ legitimaţii de călătq- J 
l rie se face contra * 
t cost şi numai pe ba- ţ 
[ za carnetului de stu- (
> d en t si e le v  m  v iza  i

Formaţia
Deva.

de muzică uşoară „Slide" a Clubului Elevilor şi Copiilor din 
Foto: FAVEE CAZA

dent şi elev, cu viza 
la zi a instituţiei de 
învăţământ. (V.N.),

IVI. MUiAI.
Mi-e dor de Tine 
cum ii e dor deşertîilui de Ploaie 
cum florii îi e dor de Soare ,
şi arlpii-e dor de Vânt. —, \

Cred că aceasta este ideea când îmi spui că tot i 
,i: doreşti acum cel ’mai mult este să fii iubit, că 

niciodată până acum nu ai simţit atât de clar şi acut
ţ ee-ţi doreşti acum cel mai mult este să fii iubit, că i 
i niciodată până acum nu ai simţit atât de clar şi acut J 
|  această -dorinţă," cu toate că ai iubit mult şi ai fost \ 
\ si mai mult iubit. 1
l ' Aş putea spune că este o dorinţă majoritară la 
1 tineri. Probabil pentru că iubirea este cea care ne 1 
I salvează din singurătate şi bine şiiut este, ca de la i 
I singurătate şi plictis e doar un pas până la alcool şi / 
i droguri. Aş putea deci spune că nu eşti singurul l 
î care.şi doreşte IUBIRE şi te alături şi tu la «corul» ţ 
ţ celor nevăzuţi, neauziţi, care-şi cântă dorul de iubire l 
i şi cine ştie dacă nu, cumva pe anumite lungimi de J 
J undă nepercepute de noi am putea auzi acest cânt ) 
1 de inimă albastră. Nu aş vrea să-ţi dau nici un sfat, ( 
ţ cred că ajunge să-ţi spun că simt împreună cu tine i 
i că nu eşti singur ! Dragostea o întâlneşti sau nu, dar 1 
) asta nu înseamnă că nu trebuie să o cauţi. Cine ştie, ţ 
î poate e chiar lângă tine... Dar până la întâlnirea unei i 
i «adevărate iubiri» cum îţi doreşti, important e să nu 1 
l te laşi dus-de valul singurătăţii. INA DELEANU j

în ianuarie 1969 Earth 
susţine cinci concerte la 
Star Club din Hamburg/ 
Germania. După un pele
rinaj prin Belgia, Olan
da, Suedia, Danemarca, 
Elveţia şi Franţa se în
torc în Anglia, cu gân
dul la o schimbare ra
dicală. Ghinionul face 
ca Iommi să-şi piardă cel 
de-a] treilea deget al 
mâinii drepte, în urma 
unui accident dc muncă 
Stând acasă Iommi ascul
tă discurile lui Django 
Reinhardt şi îşi dezvoltă 
o tehnică proprie de lo
vire a corzilor de -chita
ră. După ce cântă o vre
me cu grupul Jethro Tuli, 
Iommi revine la cei trei 
prieteni ai săi şi reînfi
inţează grupul Earth. Sus
ţin câteva show-uri după 
care Jim Simpşon devi
ne managerul grupului.

Music box Ozzy Qsbourne (II)
Prima lor piesă, compo
ziţie Ward pe un text 
Butler intitulată „Black 
Sabbath** este un cântec 
bazat pe o nuvelă a lui 
Dennis Wheatley, gene
ros .garnisită cu ornamen
te satânist-fetişiste, re
flectând fantezia lor. Pie
sa se ' potriveşte. perfect 
cu stilul lui Earth, de a- 
ceea ei decid in 1969 să 
schimbe numele trupei în 
Black Sabbnth.

încă de la primele a- 
pariiii live ale grupului 
spectacolul degenera în 
şocante manifestări lio- 
rror, în care tinerii dan
sau deasupra unei mlaş
tini artificiale, iar muzi
ca atingea sonorităţi şi-, 
tuate Ia limita durerii. 
Brutalitatea mocnită a - 
bassului, chitara distorsi
onată a lui Iommi şi vo
cea răguşită şi stridentă

a lui Osbourne au fost 
caracteristicile grupului 
Black Sabbath. Textele e- 
rau construite pe teme 
şocante precum sânge, 
moarte, demenţă, strigoi 
etc. Pentru a le reţine 
mai uşor numele, ei şi-l 
schimbă în : John Osbour
ne — îşi spune Ossie a- 
poi Ozzy, Terry Butler — 
Geezer, iar Anthony Io- 
mmi — Tony. în decem
brie 1969, Black Sabbath 
semnează un contract cu 
Vertigo, o subsidiară a 
casei de discuri Fontana 
şi care s-a orientat spre 
trupe rock.

Primul single Evil Wo- 
man (Don’t Play Your 
Games With Me) lansat 
în ianuarie ’7® — un i- 
mens succes underground 
este urmat la 13 februa
rie ’70 de apariţia albu
mului de debut „Black

j - .

Sabbath**, înregistrat în 
doar 6 zile, Black Sa
bbath (no. 9 în clasa
ment ui britanic) este un 
disc de referinţă în isto
ria Heavy Metalului, în 
care se combină imagi
nea trupei de promotor 
al magiei negre, ocultis
mului şi uneori chiar al 
satanismului cu texte po- 
litico-soeiale îndrăzneţe 
pentru momentul respec
tiv. Albumul declanşea
ză o ■adevărată isterie in • 
rândul tinerilor, el figu
rând în clasamentele din 
întreaga EUropă. Grupul 
pleacă într-un turneu bri
tanic de 2 săptămâni eu 
Jethro Tuli, iar în iulie 
’70 casa Warner Bros
lansează albumul şi în 
SUA (Va urma.)

lIOîtXA SEBEŞAN .
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Comisarii
Comisarii Gărzii Finan. 

dare au controlat în pe. 
rfeftda 41—23 martie a.c. 
H  de agenţi economici din 
fekfeţ. dintre aceştia, % au 
Cost sancţionaţi. Au fost a- 
plicate amenzi in valoare 
de #330000 de lei.

»B este lipsită de iute. 
res structura acestor a» 
nemţi; 12 pentru neres- 
pectarea normelor de co. 
merţ, şase pentru abateri 
de ta disciplina financia. 
*ă» trei pentru lipsa apa- 
ratelor electronice de cân
tărit şi marcaj, 12 pentru 
nerespectarea normelor de 
comerţ privind formarea 
preţurilor etc.

in ceea ce priveşte su
mele confiscate, acestea se 
ridică la 35 073 000 de lei. 
De asemenea, s-au eonfis. 
cat mărfuri în valoare de

3 734 000 de lei, iar din im
pozite şi taxe, 18 568 000 
de lei.

Şl, pentru a nu rămâne 
doar în sfera unor cifre, 
iată câteva exemple despre 
felul cum înţeleg unii a- 
genţl economici Să forme
ze preţurile. <■ ; .
ALTE 3 606000 DE LEI 

LA BUGETUL STATULUI
La S.C. „Agromec" S.A. 

Deva, comisari ai Gărzii 
Financiare au constatat că 
Hotărârea Guvernului nr. 
550/1804 a fost Încălcată, 
liste vorba de faptul că în 
antecalcldaţia de preţ pen
tru lucrările efectuate, so
cietatea a inclus CAS-ul 
şi fondul pentru sănătate 
în procent de 30 Ia suta.

Sub această formă s.au 
încasat, necuvenit 2 780 000 
de lei. Rezultat: 300 000

Financiare şi preţurile
de lei amendă şi suma mai 
sus menţionată ş-au făcut 
venit lâ bugetul statului.

PAiNEA şi suta

Despre neregulile ce bân
tuie printre cei ce produc 
pâinea noastră cea de toa
te zilele am mai scris. Se 
pare totuşi că ele sunt 
destul de multe, din mo. 
ment ce ies la iveală frec
vent, Unul mai recent este 
şl cel de la S.C. Metaco 
Internaţional SA. Bucu
reşti. iFirma produce şi co
mercializează fn judeţ di
verse produse de panifi
caţie.

Foarte bine, numai că în 
perioada august 1995 — fe
bruarie 1996 societatea a 
majorat preţul de la 600 
de lei, la 700 lei la o pâi
ne, fără respectarea pre

vederilor legale.
Firesc, a urmat şl aici 

amenda de 300 000 de lei, 
iar suma de 1448 000 de 
lei încasată neiegal a ajuns 
la bugetul statului.

beneficiarul a  
plătit  IN PLUS

Iată şi O societate care 
a încasat in mod eronat 
de la un beneficiar mai 
bine de 11000 000 de lei. 
Ne referim la S.C. Alifto 
Construct SRL Deva. Nu
mai CAS-ul încasat nele
gal a fost de 7 725 000 de 
lei i Se adaugă alte 
3 429 453 de lei, impozit pe 
salarii.

Amenda de un milion de 
Iei şi celelalte milioane au 
ajuns acolo unde le este 
locul.

VALENTIN NEAGU
” >ASW.*-^ W W W M W a*VW W tlW W W W W W '.VW W W W W W W i ^ W W W i

Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei
Intr-un capitol surit cu. 

prinse mai multe infrac
ţiuni, care prin trăsături, 
le ter cemune sunt de na
tură să împiedice înfăp
tuirea justiţiei, adică apli
carea hotărârilor jude
cătoreşti, ori să îm
piedice stabilirea adevăru
lui. Printre aceste infrac
ţiuni şe numără şi denun
ţarea calomnioasă, adică 
învinuirea unei persoane, 
prin denunţ sau plângere, 
despre Săvârşirea unei in- 
fracţiuni, deşi cei care fa
ce plângerea ştie că nu 
este adevărată. O aseme
nea manifestare, acuzarea 
adusă unei persoane eă ar 
fi comis o faptă gravă, 
este deosebit de periculoa
să. -Nu numai că pune sub 
semnul îndoielii conduita 
Unei -persoane, dat o obli
gă1 săpiardă timp, să fa. 
că cheltuieli şi mai ales 
să ifţ facă inimă rea- A- 
CUta când ştim cu toţii că 
Ună din cauzele îmbolnă
virilor şi deceselor prema
ture «sie stresul, iată că 
e  asemenea faptă, care 
poate crea o stare de stres 
tatei .persoane, are un ma
re grad de pericol social.

O altă infracţiune este 
aria mincinoasă, adică 
martorului care, fiind 

ascultat Intr-o cauză pe. 
(Sală, civilă, disciplinară 
sau de orice altă natură, 
face afirmaţii mincinoase, 
ort nu spune tot ce ştie 
privitor la anumite împre
jurări importante in legă
tură cu care este întrebat. 
Această infracţiune se co
mite, de regulă generală, 
ca urmare a instigării unei 
persoane care are interes 
intr-un dosar ce se află 
pe rolul unei instanţe de 
(judecată. Dorind să-şi asi
gure cu orice preţ câştigul 
(mural ori material), ase
menea oameni determină 
pe unii martori să mintă, 
să nu spună toţ ce ştiu, 
ort să spună altceva decât 
realitatea. Rezultatul este 
că atât cel care l-a deter
minat să mintă, cât şi mar
torul se fac vinovaţi şi pot 
ajunge să fie condamnaţi.

’n cazul în care martorul, 
din proprie iniţiativă, se 
prezintă şi îşi retrage de
claraţia mincinoasă şi da
că aceasta nu a produs e- 
fecte grave, el nu mai este 
pedepsit.

Vorbind despre mărturia 
mincinoasă, trebuie să a. 
vem in vedere că oricare 
dintre noi poate fi solici
tat odată să spună ce ştie

Anul VIU •  Nr. 1607

în legătură cu o anume 
situaţie. Prezentarea în fa
ţa instanţei de judecată 
este un moment de răs
cruce, de „conştiinţă. Poate 
să te roage cineva să de
clari într-un anume fel, 
dar conştiinţa ta trebuie 
să te Împiedice. Fiecare 
trebuie să se gândească la 
faptul că poate odată va 
avea şi el nevoie să do. 
vedească un anume lucru

ţiuni, pentru a îngreuna 
sau zădărnici urmărirea 
penală, ancheta, judecata 
sau executarea pedepsei 
ori pentru a asigura in
fractorului folosul sau pro- 
dusul infracţiunii. Concret, 
această faptă poate fi co. 
misă de cei care găzdu
iesc persoane certate cu 
legea, care le ascund pen
tru a nu putea fj găsite.

CURIER JURIDIC
prin ascultarea unor mar
tori şi nu i-ar cădea bine 
Ca martorii să fie minci
noşi.

Martorii au dreptul la 
plata cheltuielilor ocazio. 
nate de deplasarea lor.

Omisiunea sesizării orga
nelor juridice este fapta pe 
case o poate comite un 
funcţionar care, luând cu
noştinţă despre comiterea 
tauri infracţiuni, nu sesi
zează imediat acest lucru 
organelor parchetului, pro
curaturii. Este normal ca 
atunci când. fiind intr-un 
serviciu, Mii un lucru. 
grav, când fără să vrei 
eşti martor' ia o anume si
tuaţie, să nu ai voie să 
tari, să laşi lucrurile la 
voia întâmplării. In fond, 
organele de anchetă pot 
presupune că şi tu ai fost 
interesat şi de aceea ai 
tăcut. Dar. maj mult: fie
care muncim penthi asi. 
gurarea existenţei noastre 
şi nu este drept ca prin 
tăcerea noastră să-i încu
rajăm pe cei necinstiţi

Favorizarea infractorului 
este o alta faptă pe care 
o poţi comite dacă eşti 
conciliant cu cei care co- 
mit infracţiuni» Fapta con
sta în ajutorul dat unui in. 
fractor, fără o înţelegere 
stabilită înainte sau în tim
pul săvârşirii unei infrac-

•  La Hunedoara, Da
nie]* Sofianu a bruscat şi 
a adus injurii împuterni
citului local Gheorghe 
Puie. Pentru acest lu
cru, gardianul oublic 
i.a întocmit proces verbal 
de contravenţie. Amenda a 
fost de 50 000 de iei.

•  Câte 20 000 de lei 
amendă au primit Gheor- 
&he Stănescu şi Aristică

ori le ajută să-şi ascundă 
lucrurile realizate prin in
fracţiune; prin furt.

Sunt unii oameni care 
pleacă cu uşurinţă urechea 
la păsul celor rai, al celor 
care încalcă legea. In loc 
să luăm atitudine împo
triva unor asemenea Indi
vizi, unii dintre noi il cocn- 
pătlmese, li ajută. Trebuie 
ca tiecire om să biţeiea. 
gă că organele de stat, po
liţia, parchetul, justiţia 
sunt chemate să vegheze 
la ordinea socială, iar cei 
care comit fapte penale 
şunt, in mod firesc, pedep
siţi. Şi totuşi se mai gă
sesc unii care să-i deplân
gă, să-i ajute t

Arestarea nelegală şi cer
cetarea abuzivă ori pune
rea unei persoane la exe
cutarea unei pedepse, mă
suri de siguranţă ori edu. 
cative, în alt mod d^cât 
cel prevăzut de dispoziţiile 
legale, constituie o infrac
ţiune. De asemenea, între
buinţarea de promisiuni, 
ameninţări sau violenţe la 
adresa unei persoane afla
te în curs de cercetare, an
chetă ori în curs de jude
cată, pentru obţinerea de 
declaraţii, constituie infrac
ţiune. ::

Din cele de mai sus, tre
buie să reţinem că organe
le de poliţie, parchet ori

justiţie trebuie să aibă 
o conduită corectă, fără 
violenţe, fără ameninţări, 
insulte, jigniri.

Acest lucru este eu atât 
mai important astăzi când 
drepturile şi libertăţile ce
tăţeanului constituie o pro
blemă de stat

Aici Insă trebuie sublL 
niat faptul că la Împiedi
carea comiterii unor aseme
nea fapte sunt chemaţi toţi 
cei care vin în contact cu 
lucrători din justiţie, dar 
mai ales membrii de fa
milie, prietenii. Ei trebuie 
sâ observe dacă cel mai 
apropiat lor are astfeT de 
tendinţe şi să-l convingă 
că greşeşte.

Din această categorie de 
infracţiuni, unele pot fi 
comise de oricine, altele 
Insă. numai de anumite 
persoane. Printre acestea 
start arestarea nelegală şi 
cercetarea abuzivă, supu
nerea la rele tratamente, 
represiunea nedreaptă.

Toate se referă la mă
suri abuzive luate de or. 
ganele de poliţie sau pro. 
curaturi şi constituie gra
ve încălcări ale libertăţii 
şi drepturilor cetăţeneşti.

Alte infracţiuni se refe
ră la evadare şi la spriji
nul acordat celor ce eva
dează, fapte grăve ce se 
pedepsesc cu pedepse ce 
pot ajunge până la 12 ani 
închisoare.

O infracţiune maj des 
întâlnită este nerespecta- 
rea hotărârilor judecăto
reşti şi constă în fapta ce
lui care se împotriveşte la 
executarea unei hotărâri 
judecătoreşti, prin acte de 

' violenţă sau de ameninţa
re faţă de organul de exe
cutare.

Tot Ia acest capitol sa 
mai află şi infracţiunea de 
reţinere sau distrugere de 
înscrisuri emise de un or
gan de urmărire penală, de 
judecată sau de un alt 
organ de stat.

N O U L  M A G A ZIN

Str. Avram lancu, Bl. HT, parter 
VĂ OFERĂ;

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE

ŞI GAMA COMPLETĂ A PRODUSELOR

* Televizoare color cu diagonala între 34 - 63 cm.
* Televizoare alb-negru
* Combine muzicale
* Radiocasetofoane stereo cu şi fără CD - * 1
* Frigidere, congelatoare şi combine frigorifice
* Maşini automate de spălat cu încărcare 
frontală şi verticală -f

* Aspiratoare

TOATE ACESTE PRODUSE LE PUTEfl CUMPĂRA 
CU PLATA ÎN 12 RATE IUN ARE PRIN 

DEVASAT Şl BANKB00P, 
AVANSUL FIIND DE 30%

ACESTE PRODUSE
LE PUTBTI GÂSI ŞI LA MAGAZINELE DIN: 

HUNEDOARAr B-dul Libertăţii, nr.2 
BRAD: Str. Republicii nr. 19 

HAŢEG: Pta  Unirii nr.l. Bl. P 33, parter

• ■

te * jfî , ' 1 |  ţ llg g  ? 1 *■ ̂  f 4 .

îSfeift- i
't  v

■ . '..••vV" ■■ o \ •vS-ibe io i
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j Asigu'â Spatio pte TALON
biicitar pe postum ce 
radio private dm u'- 
mâtoarete oraşe

BUCUREŞTI
CONSTANŢA
TIMIŞOARA
CLUJ-NAPOCA
ORADEA
SATU-MARE
PITEŞTI
ARAD
BUZĂU
BISTRIŢĂ
SLOBOZIA
URZICENI

Informaţii la telefon 
230116

■ROMANtAN TOP 100" 
1

i i
3.
4
5_
6.
7,
8.
9.

10.
1 1 .

*2.
13.
14.
15.
16.
17.
T8-
19.
20 .

Expediaţi talonul pe 
adresa: “Radio Deva”, 
str L. Blaga, nr. 1Q

Gardianul public şi contravenţia
Şolea. Primul pentru că, 
aflat sub influenţa alco
olului, a refuzat sâ dea 
relaţii pentru stabilirea 
identităţii sale, al doilea, 
pentru gesturi obscene. (To
tul s-a petrecut în zona 
restaurantului „Cocoşul de 
Aur" din Deva.

•  într-o noapte la Ani- 
noasa, in incinta Clubu
lui sindicatului exploa
tării miniere, s-a iscat 
Un scandal. Florin Fli- 
colcea, de 32 de ani, din 
localitate, a avut un com
portament deosebit de 
violent Ameninţă şl lo

veşte cu cuţitul pe tână
rul Anton Tîmpu. Agre
sorul este imobilizat şt 
predat poliţiei de gardie
nii publici.

ip In zona restauran
tului „Mioriţa" din mu
nicipiul Deva a fost de
pistată Zina Pop, care

practica un soi de corner 
ambulant Necazul estt 
Insă că acest lucru si 
petrecea in alt loc decâ 
cel autorizat de primărie 
Amenda pe care a pri
mit-o a fost de 100 000 lei

Rubrică realizată 
cu sprijlntil 

Corpului Gardienilor 
Publici

Miercuri, 3 aprilie 1996
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Primim 2ilnic scrisori. 
Zi de zi vin la redacţie 
oameni in audienţă. Ne
mulţumirile dumnealor 
sunt multe. De data *- 
ceasţ* ne vom referi la 
cele care privesc modul 
tn care conducerile aso
ciaţiilor se ocupă de so
luţionarea doleanţelor ce
tăţenilor. -

**- In numele membri-

tntr-o situaţie mal mult 
•decât grea: Plouă prin 
terasă. Apă din zăpada 
topită, din ploi picura In 
apartamentele noastre. Ara 
apelat la Asociaţia de 
locatari, la Consiliul lo
cal. dar... apelat a rămas. 
Piu s_a rezolvat nimic. 
Apa picura In continuare 
In casele noastre.

— Mă adresez redacţiei

Asociaţiile de locatari
tn

lor asociaţiei de locatari 
nr. 13. din cartierul Mi- , 
cro VI, din Hunedoara, 
vă rog să publicaţi câteva 
dintre necazurile cu căra 
ne confruntăm In ultima 
vremes Noi vrem să n* 
achităm datoriile la vreme. 
Dar cui?: Administratoa
rea nu Iţi respectă pro- 
gramul de lucru. Aşa că 
rămânem datori la 
R.A.M.G.CX. şi ne-a fost 
oprită căldura, apă rime 
şl caldă — na sesizează 
dl. Ioan Toc

Dna Florica Tamşa. din 
Deva, blocul 8> 4, ne scrie 
că „pe scara blocau), lo. 
catarul Dumitru Coste seu, 
ap. 1% deranjează toţi 
vecinii. Hog redacţia să 
facă publică această com
portare. Poate că in a- 
cest'fel locatarul vecin va 
înţelege să se comporte 
ca oamenii. M-am plâns 
la Asociaţia de locatari, 
dar nu s-a tăcuţ nimic**.

— Mă numesc Dionisie 
olin Statţi% hlo~ 

cui 3, str, IX. Caragiale 
Am ajuns la căpătui răb-. 
dării . Acest bloc \â  fost 
«msţrutt cu mai ' mulţi 
ani in urmă. Locatarii 
de la etajul patru suntem

ziarului „Cuvântul liber** 
cu o mare rugăminte: Sunt 
un om bolnav. Am rasă 
şi grădină tn Orăţtie pe 
strada Crişan. la nr. 1, in 
suprafaţă de 497 metri 
pătraţi. Folosesc apă din 
cămin cu robinet pentru 
udat tn grădină, iar pen
tru bucătărie iau apă din 
fântâna rasei. In ziua de 
ift martie a.c., am fost 
chemat Ia R.A. „Activita- ■■ 
tea*. Mi s-a pus fit ve
dere să plătesc 23 000 de 
lei pentru apă şi gunoi. 
Dar pe străzile Horea 
şi Cloşca nu vine maşinii 
să ridice gunoiul Am 
cerut să mi se monteze 
un apometru. Să ştiu câtă 
apă consum şi câtă plă
tesc. Răspunsul a fost să 
achit cei 23 000 de lei. a- 
poi să achit 150 000 de lei 

•pentru montarea apome- 
irului. De unde şă am 
eu atâţia bani, om necă
jit. suferind, paralizat 1 

...Sesizările cititorilor 
noştri le-am făcut cu
noscute primăriilor din 
localităţile respective. Aş
teptăm să vedem cum 
&AU rezolvat cele aejphâ- 
late in rândurile de faţă.

Gh. i. negrea

\ PAGINI NAŢIONALE
\ CEA MAI BOGATĂ SURSĂ 

DE INFORMAŢIE PENTRU 
AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ

•  Doriţi ca firma dumneavoastră să fie j 
'cunoscută în ţară şi străinătate?
‘ •Doriţi să aveţi o Informare Ja zi“ '
• despre concurenţă ?

• Doriţi să vă vindeţi urgent produsele !
; şi serviciile dumneavoastră ? j

•  Căutaţi urgent un partener de afaceri?!
• Căutaţi un număr de telefon sau adre-j 

; sa unei firme din ţară ?

RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI 
PRIN CATALOGUL 

„ P A G I N I  N A Ţ I O N A L E -
fi—*—*—*—*—fi—fi—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—+—
J '■■■'. ;• .
ţ Nu ezitaţi să vă înscrieţi In catalogul»
*| „PAGINI NAŢIONALE- ediţia 19971 l 
ţ Obţineţi astfel gratuit catalogul ac-1 
ţ tual şi cel următor. *
Ţ Doar cu 99000 lei puteţi fi înscrişi* 
ţîn ediţia 1997 a catalogului „PAGINI*
1 NAŢIONALE-, tarif ce creşte funcţie de »
* spaţiul tipografic solicitat. f
j Informaţii zilnic, intre orele 9—13, f 
la sediul biroului judeţean ROMPRES — f 
PAGINI NAŢIONALE: DEVA. hotel f 
„Decebal-, cam. 12, sau la teL 213500. f

—*—»—*—*— »-♦ - 
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CPC Foods Romanici SRL
i

requ ires:

M E R C H A N D IS E R S  /  SALES A G E N T S

in

DEVA
J O B

Worfcing in a profesional environment o f an American rmâtinahon»! 
fbod componjţ the candidate wiU beadively mvolwad m ales. pfOmohoml 
and marfaehngactrvit-.es

C A N D ID A T E  P R O F IL E

Appllcants must be seif moţi vated and eMhtmratic, have a valid
dnvers
Knowled̂ e of En§l«h ts an jdvantage. Yft cfftr anattractive salary, caneer 
prospecta vnthin our growing oegenasatron, challenging job, and opportum ty 
fer personalgrowtbthrough trraning and on-tbe-job experienţe

If jmu bave the nactgary sfalk pleaa send your CV and a recent phnfe fe. 
PO BOX 25-40, Bucharesf

Picase mrntion on the envelopc: R£F; HR/1

Deadline: April 21", 1996

iR. A. ACTIVITATEA
ORĂŞTIE j

Anunţă sistarea apei potabile la toţi con- J 
| sumatorii, în data de 4. IV. 1996, între orele 1 
J T—19, pentru executarea unor lucrări plani-j 
I ficate. *

YELLOW CfîB
TAXIURILE  
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ere din 24, 

lâ dispoziţia dumneavoastră!

RfîPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul . 

preluării clientului

TOTUL LA  
TELEFO N

'AW .W .W .M AUAW JJ ■ ..AMMIWV
|  „TOURING—DOURLE T“

> Prin agenţia de transport internaţional 
 ̂persoane -

£ „CONSIM“ DEVA
P-ţa Victoriei, 2/1 (I.P.H.)

VA OFERĂ:

•  Curse regulate cu autocare moderne pen
tru : Germania, Franţa. Olanda, Belgia, 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, ItaUa.

•  Asigurări medicale pentru străinătate.
•  închirieri de autocare pentru excursii tn 

grup. interne şi internaţionale.
Informaţii si rezervări, zilnic orele 9—17.

Telefon 230690.’ (6397714)
.VW.W.VAVWWVAV.V.V.V.V.'.V^V.-.'liWÎ

DEVA, str.
M Emiriescu,nr.2 
Telefon.,616663

Societatea Q uasar S.A:

Va oferă : - Calculatoare
- Imprimante
- Faxuri
- Maşini de scris 

DEVA TEL.211261,214983
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•  Vând maşină abricht
cu suport burghiu. Tel. 
$16816. (397870)

•  S.C. Horticom Orăş
tie (Aprozar centru) vinde 
miei, en gros, la preţul
1330 lei, inclusiv TVA.
ffeL 641278. (8029)

•  Vând casă, trei nivele.
Deva, str. A«rel Vlaicu, 
83 92 000 000, drujbă
cazan ţuică , 100 , litri,
sobă şemineu. (81661

•  Vând vacă cu viţea.
a doua fatare şi cartofi 
sămânţă. Brănişca — Ro_ 
vina,; 89. (75391

•  Vînd remorcă 5 tone.
2 axe, înmatriculată. In
formaţii Simeria 660936.

, ' f  (7533)
•  In conformitate cu 

legc-a: nr. 50/1991 Consi
liul local al municipiului 
Orăşţie organizează la se. 
dîul din str. Armatei, hr 
17. |  în data de 22. 04. i 
1996,; ora 10, licitaţie pri
vind jconcesionarea unui 
teren în suprafaţă de 60 
mp situat în Piaţa Mare. 
pentru un chioşc eu desti
naţie* alimentaţie publică. 
Preţul de pornire la lici
taţiei este de 450o lei/ 
mp /îţmă. Durata conce
sionaţii este de- 5 an! 
(facil.

•  Svând teren arabil
Luncii Mureşului, Orăştie, 
inforjhaţii 615685. (7532)

•  -Vând camion IFA, 5
tone, 1982, oblon- hidraulic, 
prelată. 60 009 km, stare - 
excepţională preţ 8500 
DM, negocia!jil tel. 212166, 
după ora 17, (7513)

•  Vând pian âa coadă
lungă, marca „Opus", 3.5 
milioane. Relaţii ia , tel 
«1895 (7531)

•  Vând mese biliard 
BOi, tel. 622074. 024554.

(7530/
•  Cumpăr apartament . 

In Deva, 3 sau 4 camere, 
etaj 1 sau 2, ultracentral,

, eventual şi cu garaj. In
formaţii tel. 720101. (7528) =r

•  i Cumpăr apartament
•2 camere, decomandate, 
zona Progresului, gării. 
Tel. 617694. (8164)

•  Vând maşină înghe
ţată, stradală, marcă ger
mană, cu două braţe, stare 
foarte bună. 400 ore func
ţionare. 2700 mărci. Deva, 
Str. Horea. nr. 54. (8163)

•  Cumpăr miere de al
bine cantitate nelimitată. 
Cumpăr familii de albine, 
tel. 623391. ' (7527)

•  S.C. HRUBA S.A. 
DEVA organizează lici
taţie pentru vinderea de 
Utilaje agricole , casate, 
la sediul fermelor de

r jişti din: Simeria — 
04. 1998, ora 9; Călări 

— 8. 01 1986, ora li; Ghe- 
Ur — 8. 04. 19°6, ora 13. 
£Şhtărnăria Orlea — 9. 
Ol) 1996, ora 9; Sarmize- 
getusa — 9. 04. 1996, ora 
II; Rţu’- Aîb —'9. 04. 1996. - 
orn .13; Dobra — 10. 04. 
1996 — ora S; Brad — 
10. 04. 1996, ora 12; Orăş
tie —- 11. 04. 1996. ora
9;:Baza de producţie De. 
va — 11. 04 1996. ora 12. 
Lista cu mijloacele fixe 
se află afişată în baza de

3 TV-OEVA
ijftâvini.iibiii '

10,00 Vacanţa de pri
măvară; 11,00 Video- 

( text; 18,00 Divertisment; 
ţ 19,00 Focus. Ştiri locale; 
|  19,15 Timpul Hunedoa

rei; 20,15 F.a. ..Sfârşitul 
contractului"; 22,00 Vi- 
deoclipurj muzicale.

•  S.C. Stela Triscom 
S.R.L. Hunedoara anunţă 
practicarea adaosului co
mercial de la zero la 100 
la sută, începând cu data 
de 3 aprilie “1996. (7534)

m  •.mmm- "i mm*'.* mmtm # *' mmmrn '*

•  Sâmbătă, 6 • apri
lie 1996, ° va a\ea loc. 
la Simeria „TÂRG 
DE ANIMALE".

^  (97548)

•  S-a deschis Asociaţia
familială „Devatim — De
va", Piaţa Dacia, începând 
cu 2 aprilie 1996. (7515)

•  S.C. TV Net S.R.L. 
Hunedoara anunţă că în
cepând cu data d.e 1 mai 
1996, va majora abona
mentul lunar la 4900 lei.

; ' (7772)

. COMEMORĂRI

DECESE

•  In frumoasa zi 
de primăvară 2 apri
lie, s_au împlinit şase 
luni de când draga 

. noastră -

NICULA ELISABETA 
* (BUBA FARKAS)
a trecut în eternitate. 
Mereu vom plânge la 
mormântul tău. Nu 
te vom uita niciodată. 
Odihneşte-te în pace. 
Soţul Nelu, copiii Er- 
jika, Monica, Mircea 
şi nepoţii. (7535)

« A încetat din 
viaţă la vârsta de 97 
de ani

dr. VICTOR I.
SUI AGA

avocat şi publicist, 
ultimul delegat oficial 
în viaţă din judeţul 
Hunedoara la Marea 
Unire din 1918 de Ia 
Alba Iulia, Cetăţean 
de Onoare al muni
cipiului Deva.
. . înmormântarea va 
avea loc joi, 4 apri
lie 1996, ora 13.00 la 
Cimitirul ortodox din 
str. Eminescu Deva 
Dumnezeu să-l •: odih - 
nească în linişte şi 
pace. F amilia şi ru
dele apropiate.

•  Colectivul ziaru. 
lui „Cuvântul liber" 
Deva deplânge dispa
riţia

dr. VICTOR I.
ŞUIAGA

distins publicist şi 
colaborator al ziaru
lui nostru, lâ vene
rabila vârstă de 97 
de ani. Fie-i ţărâna 
uşoară! i

producţie a societăţii Her- 
ba, din Deva, str. Zam
bilelor, nr. 4, tel. 224791.

(7525)
4  Vând rulotă. cedez 

Npaţiu Piaţa - .Centrală 
Deva, tel. 618028, zilnic, 
orele 19—21. (7520)

•  Cumpăr apartament 2
pamere, decomandate, De
va. exclus etaj IV. tel
226282, după ora . 16.

(7518)
•  Cumpăr apartament

ultracentral, Deva, tel.
.217144, după ora 18, (F.T.)
' •  Vând ARO 243, mo
tor Braşov, Sfnpetru, nr.
130, Hăjdăţan Ana. (7031V

•  Vând urgent Nissan,
înmatriculat, stare per
fectă, bun pentru trans. 
port marfă, (capacitate 
maximă o tonă) plus 5 
persoane. Inf. tel. 713135.

(7773)
•  Vând 'Honda- Acord,

model 88, înscrisă. Tel.
711332. (11 000 mărci).

(7774)
•  Vând Fiat Croma,

Turbo 1 L, Multiple, fa
bricaţie 1986, 2800- măre)
Tel. 718009. (7775)

•  Vând casă, 2 camere.
Hunedoara, anexe, gaz.
apă.. Tel. 724320, (7776)*

•  Vând casă Totia şi
autocamion Saviem, 135“
Informaţii tel. 722336.

(7777)
•  Vând Raba 10 tone, 

şi efectuez transport. Tel.:
.713620, 722940. (7778)

•  Vând Renault Rapid, 
fabricaţie 89, înmatriculat, 
stare excepţională. Tel.
715854. (7779)

•  Vând teren intravilan, 
în localitatea Băcia. Inf,
Băcia. nr. 89. (7780)

•  Vând casă cu gră
dină, Teliuc, strada Mi
nei, nr. 17, tel. 715751.

(7781)
•  Vând rulotă corner, 

ciâlă, (Germania) preţ 
avantajos. Tel.: 729205,
723404. (77821

•  Vând talon Dacia 1300, 
tel. 650521 sau 651250

(3583)
•  ’ Vând tractor U 650 

preţ convenabil. Deva, str.
Horea, nr. 54. (8170)

•  Executăm la comandă
construcţii diverse, mo . 
dernizări tâmplârie. Inf, 
tel, 716927. (7769)

•  Şofer profesionist B,
C. E îmi ofer serviciile.
Tel: 618635. (7495!)

•  NOU! S.C. Ma_ 
naţe S.R.L. Deva,
începând cu data de 
4 aprilie 1996, vă o- 
feră un nou serviciu 
de TAXI, care răs
punde la1 tel. 222222, 
în program non-stop.

(7536)

•  Ofer pentru închiriere 
apartament 2 camere mo
bilat. Orăştie, tel. 721566.

(7771)
•  Pierdut.cod fiscal nr.

3558290 aparţinând S.G.
Marcon Prod S.R.L. Tim_ 
pa. îl declar nul. (7543)

•  S.C. Mobil-Bar S.RX.
Orăştie anunţă practica
rea unui adaos comercial 
între zero şi 400 Ia sută, 
începând eu data de 01. 05.
1996. (8030)
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•  S_a stins din viaţă 
după o lungă şi grea su
ferinţă
Prof. NICOLAE PASCU
în vârstă de 69 de apl.

înmormântarea va avea 
loc azi, ora 14, la Pricaz. 
Copiii Ţucu, Florin şi 
Miogra cu familiile. Dum
nezeu să-l odihnească!

a (7538)

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de la trecerea 
în nefiinţă' a celui care a 
fost

GROZEA gheorghe
Soţia Irina. (7546)

a Cu profundă du
rere familiile Chelaru 
şi Corlăteanu anunţă 
trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost ţin 
bun ginere, cumnat, 
nepot, verişor 

CIOCOI MIHAITA 
(MIŢA) ,

In urma ta ai lăsat 
nn gol imens. Nu te 
vom uita niciodată.

(7545)

AN U N Ţ A

Joi, 4 aprilie 1996, şe va întrerupe complet i 
semnalul difuzat în reţeaua de televiziune prin ? 
cablu din Deva până la ora 15. Motivul între- | 
ruperii: efectuarea reviziei generale a echipa- > 
mcntelor de emisie. v  )

Vă mulţumim pentru înţelegere.

C O N D U C TO R I DE BOBINA^
din cu p ru  - sim plu  sau dubiu  em aila ţi 

» ţtiarnetre : d e  la 0,25 la  2^20 m m  
“ -  p re tu r i co m p lete , Inclusei v T V A  : de  
; v lal^JPO  U  14<£20 ie i/k g , fu n c ţ ie  de  

d ia m etru  s tr a tu l d e  em a it  
V Ă  OFERĂ A C U M  

an jjroa sau  en  d « U ll
SjC. C O M A T DEVA S.A.

în m unicip iu l DEVA str . D epooiteior nr. S 
R elaţii ’ D -n a sin g . R A D U T IU U A N A

-  la te le fo n  0 5 4  - 62-33-50 in tr e  ovele 7 « 15
- prin fax 054 - O A 2J&9 - ta orice ore.

PRODSIM S.R.L. 
SIMERIA

Achiziţionează deşeuri metalice, feroase şi 
neferoase, la preţuri avantajoase. Plata se 
face în numerar Ia recepţia mărfii.

De asemenea, achiziţionează deşeuri de 
hârtie, la preţul de 150 de lei/kg.

Informaţii suplimentare la Depozitul din 
Simeria, str. Streiului, nr. 1 (fost Depozitul de 
combustibil), precum şi lâ tel. 661270, zilnic 
între orele 8—17. (93442)

AVA’A,,V /.V .V i’.V .V .V .V .‘,

I
S.C. „CONDOR** S.A. DEVA 

NOTIFICARE
I

I NOTIFICARE |
I privind intenţia dc majorare a preţurilor şi tari-1 
|  felor la producţia industrială de semifabricate şi! 
I prefabricate din producţia proprie precum şi la |  
I prestări servicii (transporturi, utilaje), ca ur-1 
|mare a majorării preţurilor de achiziţionare |  
Ide la furnizorii de măţeriale, semifabricate ş i | 
■  piese de schimb deja anunţate, precum şi din |  
|  indexarea manoperei pe trimestrul I 1996. ■

I

I
I
I!
I
I
1
I
I

î
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
ORĂŞTIE

jT \  j r y r »- a (Y; tmtt)iwTTTEk:; im**-.

în conformitate cu Legea nr. 50/1991 cap. II, 
privind concesionarea, terenurilor pentru construcţii, 
organizează la sediul din str. Armatei nr. 17 în 
data de 25. 04. 1996, ora 10, licitaţia privind:

•  Concesionarea a 21 locuri, situate* Io str. Pri
vazului, bloc 76, 78, cu destinaţia construcţii pentru 
garaje.

•  Concesionarea a 10 locuri, situate în str. Pri-
cazului, bloc 72 cu destinaţia construcţii pentru ga
raje. - N

•  Concesionarea a 5 locuri, situate in-Str. Unirii, 
bloc 5 cu destinaţia construcţii) pentru garaje.

Suprafaţa fiecărui garaj este de 19,5 mp.
Preţul de pornire la licitaţie este de 1500 iei /mp
Taxa de participare la* licitaţie este. de 10 000 lei. 

- Garanţia de participare la licitaţie este de 30 000 
lei. ■ k - . -a/  v-v;// a -v./.

Perioada de concesionare este de J0 ani.
In perioada 11. 04. — 24. 04 arc loc înscrierea

persoanelor fizice interesate precum şi vânzarea de 
către organizator a instrucţiunilor dc organizare a 
licitaţiei, la sâdiul din str. Armatei, nr. 47.
' Informaţii suplimentare se pot obţine la biroul 
urbanism începând cu data de 8.04. 1996 sau la
telefon 611019. (281)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI |  
|  ORĂŞTIE J

I 
I
|  In conformitate cu Legea nr. 50/1991 cap. II, I

Iprivind concesionarea terenurilor pentru construcţii," 
organizează la sediul din str. Armatei nr. 17 în datai

Ide 22. 04. 1996, ora 1% licitaţia privind: !
•  Concesionarea unui teren situat in str. Târ-1

Igului cu * destinaţia construcţii locuinţe proprietate ! 
personală. I

I Suprafaţa terenului este dc 300 mp. ,
* Preţul de pornire la licitaţie este' dc 500 Ici/1

Imp/an. ’ ■ . "/va;- / ■
Taxa de participare la licitaţie este de 29 0001

| l e L » ' V .  . ■ |
■  Garanţia de participare la licitaţie este de |
■  150 000 lei. ■
■  PoriOăda de concesionare este durata existenţeiI 
I construcţiei. I

I * Concesionarea a 4 parcele situate In str. IIo-| 
rea cu destinaţia construcţii locuinţe proprietate per-l

I sonată.
Suprafaţa fiecărei parcele este dc 300 mp..........................  . I

( Preţul de pornire la licitaţie este de 200 ylel/1 
mp/an. J

I lara de participare la licitaţie este de 20 000 lei.l 
Garanţia de participare' la licitaţie este de 60 0001

I Iei- >

I" Perioada de concesionare este durata existenţei S
construcţiei. I

•  Concesionarea a 6 parcele situate în zona!
I Dealul Mic cu destinaţia construcţii locuinţe proprie-1

|*fate personală. .. #
Suprafaţa fiecărei parcele este de 300 mp. |

I Preţul de pornire la licitaţie este de 200 lei/ ■  
mp/an. |

I Taxa dc participare la licitaţie este de 20 000 Iei. ■  
Garanţia dc participre la licitţie este dc 60 000 lei. |

I Perioada de concesionare este durata existenţei |
construcţiei. I

I o Concesionarea unui teren in zona de agrement! 
cu destinaţia „Centru de recrecre". f

( Suprafaţa terenului este de 1000 mp. I
Ereţul de pornire la licitaţie este de 600 Iei/ »

Imp/an. 1
Taxa de participare lâ licitaţie este de 100 000 lei ■

I : Garanţia de participare la licitaţie este de 300 0001

Ile»- y-k-kj '
Perioada de concesionare este de . 99 ani. I
In perioadă 11. 04. — 19. 04. are loc înscrierea*

I persoanelor fizice interesate, precum şi vânzarea dc I

(către organizator a instrucţiunilor de organizare a!
licitaţiei, la sediul din str. Armatei, nr. 17. I

I Informaţii suplimentare se pot obţine la!
Biroul urbanism, începând cu data de 8. 04. 1996,1 

|  sau la telefon 641019. :̂ j r
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