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agricole de primăvară
Dl Petru Şteolea face 

parte din comisia pen
tru agricultură a Came
rei Deputaţilor. Ţinând 
seama de acest conside
rent, am avut o discuţie 
cu domnia sa pe tema 
Legii privind unele mă. 
suri necesare pentru des
făşurarea campaniei a- 
gricole de primăvară a 
anului 1996.

RED*: Legea a trecut 
foarte repede prin cele 
două camere ale Parla
mentului. De ce credeţi 
că s.a realizat aşa ceva?

P. S.: Adoptarea legii 
in regim de urgenţă a 
fost impusă de condiţiile 
deosebite ale iernii tre
cute ce au impact a- 
preciabil asupra desfăşu
rării unui an agricol 
normal. Da această si. 
tuaţie se adaugă lipsa 
resurselor financiare ne
cesare în toamna anului 
trecut, blocajul financiar 
al celor mai mulţi «genţi 
economici ce au limitat 
execuţia reparaţiilor Ia 
tractoare şi maşini agri
cole.

Au rămas nearate din 
toamna trecută suprafeţe 
mari. In acelaşi timp. 
nu s-au efectuat lucrările 
specifice în plantaţiile viti. 
pomicole şi nici cele pen
tru pregătirea producţiei 
de legume. Această si
tuaţie impunea să se ac
ţioneze neîntârziat cu

măsuri de excepţie, in. 
dusiv de ordin legisla
tiv, pentru redresarea 
activităţii din agricul
tură.

RED. 9 Ce prevede, tn 
principal, legea la care vă 
referiţi ?

P.S.9 Acordarea de 
către Banca Naţională a 
României, prin băncile co
merciale, a unor credita 
in valoare de 1100 miliar, 
de lei, in termen de 10 
zile de la publicarea ei. 
in Monitorul Oficial pen. 
tru creditarea producăto
rilor agricoli în finanţa
rea cheltuielilor de pro. 
ducţie aferente campaniei 
de primăvară, a lucrări
lor de recoltat, cât şi 
pentru asigurarea sto
curilor de furaje nece. 
sare zootehniei până la 
noua recoltă.

RED.: Cu ce dobândă, 
dle deputat?

P-S.: Dobânda la ere. 
ditele- de care vorbeam va 
fi subvenţionată din a- 
locaţiile prevăzute In bu. 
getul pe 1997, astfel Încât 
beneficiarii de credite, 
indiferent de forma de 
proprietate, să nu supor. 
te o dobândă mal mare 
de 15 la sută pe an. 
Eşalonarea rambursării 
acestora va fi în funcţie 
de valorificarea şl înca
sarea contravalorii pro. 
duselor agricole, dar se
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• Dacă beţi o ceaşcă de apă călduţă, 
timp de 36500 zile, puteţi trece de 
o sută de arti.
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C U R S U L  V A L U T A R
10 APRILIE 1996

•  1 dolar SUA — 2906 lei
•  1 marcă germană — 1970 lei
•  100 yen| japonezi — 2704 lei
•  I liră sterlină — 4450 lei
•  1 franc elveţian — 2440 lei
e. t franc francez — 578 lei
•  100 lire italiene — 186 Iei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale
8 României ' ■
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va face nu mai târziu 
de 31 decembrie 1996.

RED, ] One benefi
ciază de aceste credite?

P. S. s Producătorii a- 
griooli. persoane fizice 
sau juridice, inclusiv so_ 
cietăţile comerciale pre
lucrătoare de produse a- 
gricole cu terenuri în ex. 
ploatare, instituţiile şi 
staţiunile de cercetare
agricolă şi horticolă, so
cietăţile comerciale pre
statoare de servicii în 
agricultură, indiferent de 
forma de proprietate, re. 
pararea tractoarelor, ma
şinilor şi utilajelor de 
recoltat şi transport, lu
crările agricole de arat 
pregătirea terenului, se. 
mănat şi întreţinerea cul
turilor, achiziţionarea de

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 2.a)
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S-A ADJUDECA® 
COTA DE ACŢIUNI
AFERENTA F.P.S.
LA ŞASE FIRME 
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După cum se ştie, se 
află io plină desfăşurare 
vânzarea pe bani, la llcl. 
taţie. a cotei de 41 de 
procente, aferente F.P.S., 
din acţiunile firmelor 
privatizabile. Până în 
prezent au fost licitate 
acţiunile a zece societăţi 
comerciale, fiind ajudecat 
întregul pachet de acţiuni 
pentru şase dintre ele. 
Este vorba de A.C. 1 Va
lea Jiului (22 500 de lei 
acţiunea), Şarmis S.A. De
va (23 500 de lei), Rom. 
fruct Orăştie (305 000 de 
lei), Silvana S.A. Hune. 
doara (45000 lei), COMIN 
S.A. Petroşani (69 291 lei) 
şi Avram Iancu S.A. Brad 
(40 000 lei). Pentru socie
tăţile I.U.G. Peştişu Mare. 
Romtrans Iscroni, Trans. 
Util Petroşani şi Metalul 
Peştişu Mare nu s-a reu
şit cumpărarea pachetu. 
lui de acţiuni puse în 
vânzare. (A. S.). !

0 a

4 ani din v i a ţ i
Crişciorul este o co

mună aflată într-o si. 
.tuaţie unică, cel puţin la 
noi în judeţ. Nu are 
primar de peste trei ani. 
Cel ales în 1992 având 
ceva probleme cu legea 
penală nu mai putea ră
mâne in fruntea comu. 
nei. Târâş-grăpiş însă 
a venit şi pentru consi
liul local al acestei co. 
mu ne vremea bilanţului, 
care bilanţ încercăm să-l 
schiţăm cu ajutorul dom
nilor Mircea Tuduran, de 
câtva timp primar cu 
delegaţie, şi Ştefan Lu_ 
căci — decanul de vârstă 
al consilierilor crişcio- 
reni. Greu de schiţat.

— Nu există nici o 
scuză pentru ceea ce nu 
s-a făcut, spune dom. 
nul Lucad. Puţinul care 
s-a făcut înseamnă foar. 
te puţin. Probleme pe 
care le-am discutat şi 
hotărât în. repetate fân.

făcut întreţinerea dru
murilor comunale.

Mai mult ne.a fost cam. 
greu să concretizăm la 
bilanţ -Cu toate acestea, 
comuna Crlşcior nu este 
una săracă din punctul de 
vedere al alimentării bu
getului său cu surse lo-> 
cale. Pentru anul trecut, 
de exemplu, sursele Io. 
cale programate trebu
iau să „pompeze" la bu
getul comunei potrivit 
hotărârii Consiliului 157 
de milioane de lei. S.au 
„colectat" 269 de mili
oane de lei. Un plus de 
112 mii. de Iei. Nu-i de 
mirare. Comuna are pe 
teritoriu unităţii eco. 
nomice mari, cum sunt 
Mina Barza, Uzina de 
preparare. Uzina de u- 
tilaj minier şi reparaţii. 
Toate acestea plătesc ta
xe pe terenurile ocupa, 
te, Ia bugetul local. In 
afară de aceasta, în co_

PACHETE DE PAŞTI

Î Filiala de Cruce Roşie a judeţului a distrihuit I 
celor 96 de asistaţi a) Cantinei Sociale Deva şi? 

* celor 50 de asistaţi de la Cantina Socială Călanf 
J (prin subfiliala orăşenească de aici) pachete de *
J Paşti, fn valoare de 15i«ii lei. fiecare pachet» 
| conţine alimente de bază. Cu ajutorul acestora a. ţ. 
* sistaţii vor avea ceva mai multe bucate pe tne-|

duri In consiliu au rămas 
în stadiul de discuţii. Am 
hotărât să rezolvăm pro
blemele salubrităţii co
munei prin amenajarea 
unei platforme de gunoi 
şi organizarea colectării 
lui; să facem un puţ sec 
pentru ca tă nu se mai 
arunce animalele moarte 
în albia Crişului; am 
hotărât să reparăm tro. 
tuarele. Toate au rămas 
aşa cum au fost. Am 
pierdut patru ani de
geaba.

— Totuşi, câte ceva s_a 
făcut şi ia Crişcior în 
cursul acestui mandat. Ce 
puteţi spune domnule 
Tuduran 7

— Foarte mult timp am 
fost ocupat cu aplicarea 
Legii fondului funciar. 
Ne.am propus să facem 
podul peste Criş. S-a 
tot amânat din 1994 ţi 
aşa ne_au prins inunda, 
ţliile din decembrie, iar 
podul pe lângă că optu- 
rează albia nu mai pre. 
zintă nici o siguranţă.

în cursul actualului 
mandat s-a modernizat, 
cu sprijin extern, dispen
sarul uman comunal. S.a 
reparat parţial căminul 
cultural din Zdrapţi. S-a

mună se desfăşoară o 
activitate de desfacere a 
mărfurilor diversă şi bo
gată Ea are loc în spa. 
ţii construite, proprie
tatea comunei sau ps ( 
spaţii (terenuri) proprie
tate a domeniului public.

Toate acestea contri
buie substanţial la aii. 
mentarea bugetului lo
cal. Este adevărat, .le. 
gea finanţelor este foar
te riguroasă tn privinţa 
folosirii în plan local a 
acestor -surse. Tot la fel 
de adevărat este că, cu 
cât se realizează mai 
multe venituri din impo
zite şl taxe locale, cu 
atât se diminuează trans. 
ferurlle de. la -bugetul 
centralizat pentru. chel
tuieli cu scopuri sociale. 
Pe de altă parte, orga- ’ 
nismele centralizate de 
reglare a bugetelor locale 
n.au fost niciodată ab
surde ca dacă din aceste 
surse au fost cheltuiţi 
bani pentru lucrări, utile 
localităţii să închidă ba- 
ierele pungii. Cine nu 
face nimic însă nu are

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2_a)
ţ sele lor măcar de Sfintele Paşti. (V. R.), |
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La Brad s-a desfăşurat ediţia a patra a Concursului inter judeţean 
„COMORI FOLCLORICE"

Duminica Floriilor sau 
ziua intrării Mântuitoru
lui în Ierusalim a fost 
o zi frumoasă, cu mult 
soare. Natura s-a trezit, 
în sfârşit, la viaţă, tri. 
miţând drept simbol ra
muri de salcie înverzite, 
oferite cu dărnicie su
telor de credincioşi orto
docşi prezenţi la slujbele 
oficiale la Mănăstirea Cri. 
şan unde a domnit o at
mosferă extraordinară, dar 
şi la Biserica ortodoxă 
din Brad, Ia fel de multă 
lume, precum şi în alte 
lăcaşuri sfinte din zonă. 
Clipele de înaltă spiri
tualitate duhovnicească 
s.au prelungit şi In pla. 
nul vieţii culturale a ora

şului Brad şi, de fapt, 
a întregului judeţ. Pentru 
că la Brad s-a desfăşurat 
sâmbătă • şi duminică edi. 
ţia a patra a concursu
lui inteejudeţean al for
maţiilor instrumentale de 
muzică populară, organi
zat de Casa munid. 
pală de cultură, cu spri
jinul Inspectoratului Ju
deţean pentru Cultură, 
Centrului Judeţean Hu
nedoara al Creaţiei Popu. 
lare şi Consiliului local 
Brad, cu participarea di
rectă a dlul primar Ni- 
colae Moga. Implicarea 
puternică a acestor fac
tori precum şl a unor 
sponsori (S.G. Sargeţia Fo. 
rest S.A., S.G. Remero 
S.A., S.G. Gasial S.A., toa

te din Deva, S.C. Atelierele 
Centrale SA. Crişcior, S.C 
.Calcita S.A. Vaţa de Jos, 
S.S. Apaterm S.A. Brad) 
a condus spre realizarea 
unei manifestări de ţi
nută, care menţine treaz 
interesul interpreţilor, al 
specialiştilor şl spectato
rilor pentru muzica popu_ 
Iară instrumentala.

Ediţia din acest an a 
„Comorilor folclorice" a 
purtat amprenta aniver
sării a trei decenii şi ju
mătate de când la Brad 
lua fiinţă, în cadrul casei 
de cultură, o formaţie 
purtând numele „Doina 
Crişului". Anii au trecut, 
la fel şi generaţiile de 
interpreţi, unii bătând trist 
la porţile eternităţii. ,,Doi_ •

na Crişului" există însă, 
ea trimiţând Un gând cu. 
rat celor care nu mai 
sunt. O nouă generaţie 
de interpreţi urcă acum 
treptele scenei ca muzi
cieni maturi, cu expe
rienţă. Poate de aceea 
am văzut duminică la 
Brad un masiv tara! de 
suflători, prezent în tre
cut la- foarte multe în. 
treceri în ţară şi străi
nătate, întorşi de fie
care dată acoperiţi de 
laurii succesului. Bradul 
şi satele din jur rămân 
un ţinut de istorie, de 
legendă şi muzică.' spe-

MINEL BODEA 

(Confirmare în Oac a 2-«>
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La Brad s-a  desfăşurat ediţia a 
patra a Concursului inter judeţean

FOLCLORICE"
(Urmare din pa* I)

cificul formaţiilor instru. 
mantale fiind dat de su
flători.

în juriul concursului 
interjudeţean s-au aflat: 
rina Marioara Murărescu, 
eţnomuzioolog, redactor 
şef al emisiunilor folclo
rice ale TVR, pre.
şedinţe de onoare. Ion 
Stănciuleseu. director în 
Ministerul Culturii, Joah 
Sicoe, consilier şef al 
Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură, Mariana 
Anghel, cunoscută solistă
de muzică populară, prof. 
Emil Mărgineanu. Gelu
Stan, redactor şef la Radio 
Timişoara, prof. Vasile Mo. 
lodet, directorul Centru
lui Judeţean al Creaţie» 
Populare.

Apreciind evoluţia in. 
terpreţilor, repertoriul n- 
bordat, modul în car»
formaţiile au promova* 
folclorul muzical auten
tic, juriul a stabilit ur. 
mă torul clasament: MA 
RELE PREMIU — Tara
ful -Ardealul" al Case» 
de Cultură Gherla (Cluj); 
PREMIUL I — Taraful 
„Doina Crişulm1* al Casei 
do Cultură Brad, Grupul 
instrumental al Casei da 
Cultură Sângiorz-Băj (Bis. 
trîţa.Năsăud); PREMIUL 
II —• Taraful „Doina iul 
Lucaciu" din Siseşti (Ma
ramureş), Grupul instru
mental al Casei de Cul
tură Cîmpeni (Alba); 
PREMIUL III — Taratul 
„Meseşul" Zalău (Sălaj); 
Grupul instrumental al 
Casei de Cultură Subce- 
tate (Harghita); PREMIUL 
SPECIAL AL JURIULUI 
— Taraful Şccftii Gene
rale Câmpeni; MEN
ŢIUNI -  Taraful din 
Simeria (Hunedoara), Gru. 
pul instrumental al Casei 
de Cultură Haţeg (Hune
doara), Taraful Casei de 
Cultură din Abrud (Al
ba), Grupul instrumen

tal din Simeria (Hu. 
nedoara).

Dincolo de repertoriul 
abordat —- în marea ma
joritate unul autentic, eU. 
rat, lipsit de înflorituri 
şi stilizări, s_a remar
cat costumul popular, 
care a împodobit in
terpreţii. Spunem că i-a 
împodobit, pentru că de 
fiecare dată când este 
îmbrăcat acesta oferă 
măreţie, curăţenie. dra. 
goste pentru specificul na
ţional. singurul care ne 
oferă o şansă de afirmă- 
re în iume. Nu © dată, 
costumul, mai ales cel din 
zona Moţilor, este îm
podobit cu tricolor, semn 
că aici bat inimi de 
români adevăraţi, care 
nu fac paradă, dar nki 
nu se sfiesc să poarte 
cele trei culori, adu. 
nate pe © panglică.

Toate formaţiile au a- 
vut în componenţa lor 
tineri, dovadă că muzi
ca populară şi mesagerii 
ei nu se vor risipi. Se 
imoune doar grijă' pentru 
promovarea şi afirmarea 
lor. Şi această grijă e- 
xistă : ne gândim la ta. 
raiul şi grupul instru
mental din Simeria, pre
gătite de către Marcel 
Anghel (?a manifestare a 
fost prezent şi dl Petru 
Păun Jura, primarul o- 
raşului Simeria); la Grupul 
instrumentai din Haţeg, 
condus de Nicu Drâgan, 
la taraful Bradului si 
„Doina Crîşului", conduse 
de ' Ionel Coza, la alte 
formaţii care de această 
dată n.au avut posibili
tatea să fie prezente în 
întrecere.

în încheierea manifes
tării de la Brad au evo
luat, în recital, îh acom
paniamentul orchestrei 
„Doina Grisului", solişti! 
vocali Mariana Anghel. 
Maria Dan, Ana Banciu, 
Elena Evsei, Lidia Be_ 
nea, Ciprian Roman.

Parlamentul a intervenit 
în  folosul desfăşurării 

campaniei agricole 
de primăvară

(Urmat* din pag. 1}

seminţe, îngrăşăminte, 
erbicide. fungicide* corn. 
bustlbiîi, fertilizări şi tra
tamente îitosanltare, lu 
crări fa plantaţii de vii, 
pomi şi hamei, în iegu- 
micultură. In câmp şl în 
spaţii protejat^ precuja 
şi pentru culturile fura
jere şi completarea sto
curilor de furaje. , 

RED.: S-au luat şi până 
acum credite care n.au 
fost rambursate din cau
ze obiective.

P.S.: Producătorii a- 
grlcoli de tipul celor men. 
ţionaţi anterior, care au 
datorii din pricina cala. 
mităţilor naturale, pot. in 
temeiul legii recent a. 
doptate, să angajeze ine
dite. Creditele şi dobân

zile existente în prezent 
se reeşalonează pentru a . 
nii 1997 şi 1998.

RED.: Creditele ce se 
vor lua trebuie garantate?

P. S.: Bineînţeles, cu 
nivelul şi contravaloarea' 
produselor prevăzute «t te 
realiza ca program ăl 
producătorului pe acest ah.

RED.: Când va deve
ni legea operativi?

p  S.: Sper că In
foarte scurt timp. Ur
mează elaborarea nor»
mei or metodologie* de «.
plicare de către Ministe 
rul Agriculturii şi Ali
mentaţiei, Banca Naţiona
lă şl “băncile comerciale. 
Orice întârziere înseamnă 
pierderi economice In
calculabile pentru orice 
producător agricol, pentru 
noi toti.

/ O  TRJ'BWHA .
C U V Â N TU LU I LIBER

Calvarul
ZILNIC)

Sunt -Abonat la ziarul 
„Cuvântul. liber** si urmă-^ 
ţese la fiacare zi artico
lele publicate. Am citit 
fa ultimul timp câteva 
note despre câinii de pe 
străzi şi am observat 
păreri pro şi contra lor. 
Personal, nu am nimic 
Împotriva acestor fiinţe 
fiindcă şi Cu, la ţară, 
am doi câini de care mLe 
drag, iar aici la Deva la 
bloc, unde locuiesc, întot
deauna hrănesc câinii şL 
pisicile cu resturi de 
mâncare.

Problema care ne su
pără este insfi următoarea:
strada care face-- legătu
ra intre piaţă jşi zona Ko. 
găbiiceanu este foarte 
circulată de populaţia car
tierului Gojdu. La ultima 
scară de la blocul R, si
tuat pe aceasta stradă, 
vizavi de Unitatea Mili
tari de pompieri, s-au 
pripăşit, încă din timpul 
verii, două căţele care 
şi.au făcut cUlcuş sub

0 cemimâ care a pierdut 4 a i i  dia viaţă
(Urmare dl» »>

ce aştepta. Banii nu tre
buie imobilizaţi.

Nu.s treburi de făcut 
în comuna Crişeior ? Sunt, 
şi câte încă, dacă digul 
)a Criş. vechi de 70 de

multe de spus eu privire 
la modul cum a fost ad
ministrată timp da 4 
ani această comună. Prac
tic.' pentru mersul ei pe 
coordonatele civilizaţiei 
modeme ea a pierdut, aşa 
cum remarca decanul de

mT E  I B IMA E L E C T O R A L A
ani, era întreţinut, dacă 
podurile peste râu şi pâ
râiaşele care deversează 
în el erau întreţinute, 
dacă albiile lor erau asa
nate, nu se întâmpla ne. 
norocirea de la inunda
ţiile din decembrie trecut 
la proporţiile la care s-a 
întâmplat

în direcţia unui M. 
lanţ mal concludent sunt

vârstă al consilierilor. 4 
ani din viaţă. Consiliul 
local nu este singurul 
vinovat de aceasta. Pre. 
lectura, cel puţin sub 
mandatul fostului prefect, 
a dovedit, puţin spus, 
nepăsare faţă de soarta 
ei sub raport adminis
trativ. Actualul pre
fect a făcut tot ce se 
mal putea faoe in si.

tuaţia când mai sunt câ
teva tuni până la ale. 
gerile locale — a delegat 
pe vicepritnar să exercite 
atribuţiile primarului şi â 
vindecat cât a putut râ. 
nile provocate de inun
daţiile catastrofale din 
decembrie trecut.

N.are rost să lungim 
aceste consideraţii. dar 
aşa cum rezultă din dis. 
cuţia cu decanul de 
vârstă nici consilierii: co
munali n.au avut la suflet 
problemele globale ale 
comunei, ci mai degra. 
bâ fiecare măruntul său 
interes personal sau de 
grup.

Atenţie, deci, dragi 
cetăţeni ai Crişciorului, 
pe cine votaţi ia alege
rile viitoare i Nu uitaţi că 
omul sfinţeşte locul şi nu 
partidul I

casa scării. Acum au Ini 
eeput să facă pui şi se 
•dună câinii din străzile 
învecinate şi fac gălăgie 
mai rău ca la stână. Nu 
poate trece nimeni pe 
-trotuar fără ca aceste a_ 
nimale să nu-l încon
joare şi să-l atace. Sunt 
nevoit să mă apăr cu 
geanta, că bâtă nu am 
de unde să iau. Acest lu
cru se întâmplă de di. 
mineaţa până seara şi a 
devenit un calvar pentru 
noi cei care. circulăm pe 
singurul trotuar existent 
In făţa blocului. ' Stau 
ascunşi in gardul Viu, 
plodesc persoanele «are 
trec şi ataci.

Vâ nigăm să publicaţi i 
aceste rânduri pentru ca; 
astfel să afle şi cei cărei 
trebuie să facă ©urâţenie 
(să-i sterilizeze, să-i im-i 
prăştie). Altfel, cu toată 
mila pe care o avem faţa; 
de animale, suntem ne. i 
voiţi si luăm măsuri nu I 
prea ortodoxe. (Uic La* 
zăr — Deva, Aleea Păcii, 
bloc F5 ap. 42).

POŞTA
RUBRICII

e Stimate dle DOREL 
CIRCEL, din Crişeior, str, 
Valea Berzii. ar. 102. Pro
blemă pe care aţi avut-o 
în legătură eu persoana 
care v.a făcut acele pro
puneri legate de fiica dv.; 
este de competenţa Poli-; 
ţiei. Adresaţi-vă, ded, l 
Poliţiei municipiului Brad.!

I
•  Stimate dle AVRAM i 

OHERM AN, din saţul S ă . j 
liştc, comuna Bâiţa. Am j 
primit scrisoarea dv şi am j 
reţinut recomandările fă. : 
cute privind consumul ! 
unei cafele de calitate In I 
detrimentul alteia, nocivă 
organismului Este Insă I 
de competenţa Oficiului 
de Protecţie a Consu. j 
maiorului şi a Poliţiei, 
Sanitare să stabilească 
dacă cafeaua ,jRobusta“ 
este „nocivă inimii şi fi
catului", aşa cum spuneţi 
dv.

în luna martie au avut 
loc adunările şi conferin
ţele de dare de seamă a. 
n'iale ia casele de ajutor 
reciproc, acţiune înche
iată recent prin desfăşu
rarea conferinţei Asocia
ţiei judeţene a acestei cu. 
prinzătoare organizaţii. A- 
dunările, ca şi conferinţa, 
au prilejuit efectuarea 
unor temeinice analize ale 
activităţii şi a rezultate
lor obţinute, a modului în 
care aceste asociaţii ob
şteşti, fără scop lucra
tiv, create pe baza liberu
lui consimţământ şi a 
voinţei de asociere a sa
lariaţilor şi a altor cate
gorii de cetăţeni, au reu
şit să contribuie la întra
jutorarea materială a 
membrilor, să deservească 
largul segment de popu
laţie reprezentat de cei 
aproape 109 000 de mem
bri C.A.R. din judeţul 
nostru.

în cadrul dezbaterilor 
care au avut loc cu aceste 
prilejuri, participanţii la 
discuţii au scos in eviden
ţa importanţa şi eficien
ţa acestei forme de în
trajutorare umană, am_

-MOMENT DE BILANŢ
plificarea continuă a ro
lului ei de principală, 
dacă au unică posibili
tate a membrilor C.A.R. 
de a-şi rezolva probleme 
vitale ale existenţei, de 
a face faţă cu bine chel
tuielilor legate de eve
nimente deosebite.

S.au apreciat in mod 
deosebit îmbunătăţirea ca
drului organizatoric, creat 
in sistemul judeţean al 
C A.R., efectele pozitive 
ale respectării principiu
lui fundamental de or
ganizare şi funcţionare a 
caselor de ajutor reciproc 
concretizat în indepen. 
denţa lor în raporturile 
cu alte organizaţii ob
şteşti, politice, sindicale, 
structuri economice şi ad
ministrative.

După cum era de aştep
tat, largi referiri s_au 
făcut cu privire la stra
tegia de sporire graduală 
n depunerilor lunare ale 
memhvilor la fond ut su
dai, de ridicare perma
nentă a nivelului tm. 
prumuturilor acordate, de 
creştere a vitezei de ro

taţie a fondurilor, apre
ciind u_se în mod unanim 
sprijinul acordat de ma
rea majoritate a agenţilor 
economici şl a instituţiilor 
în efectuarea reţinerilor şi 
virarea acestora.

A fost de asemenea fa
vorabil apreciat faptul Că 
în sistemul caselor de 
ajutor reciproc* se men
ţine In continuare un ni
vel redus al dobânzii a. 
supra împrumuturilor a- 
cordate, aspect datorat în 
principal unei dozări op
time a cheltuielilor, fap
tului că cea mai mare 
parte a activităţii este a. 
sigurată de colaboratori 
nesalariaţi, dar care. be
neficiind de o atentă 
îndrumare metodologică şi 
de specialitate din partea 
asociaţiei, având la dispo
ziţie un sistem informa
ţional performant, au reu
şit să desfăşoare o acti
vitate meritorie.

în anul 1995 au fost 
acordate 87 000 de îm
prumuturi, In sumă totală 
de 39 miliarde lei, valoa
rea medie a unul im.

prumut crescând la 456099 
lei, în condiţiile în care, 
prin încurajarea unei a- 
eumulări accelerate a 
depunerilor individuale la 
fondul social, acesta re
prezenta la finele anului 
trecut la nivel de judeţ 
20 miliarde lei, făcând po
sibilă acordarea unor im. 
prumuturi individuale de 
peste 3 milioane de lei.

Anul 1995 a marcat o 
creştere substanţială a 
fondului de dezvoltare şi 
rezervă al caselor, fapt 
ce s facilitat dotarea u- 
nui număr însemnat de 
unităţi cu birotică şi teh
nică de pâlcul, asigu- 
rându.se astfel moderni
zarea activităţii şi de
servirea mai operativă 
a solicitanţilor, reduce
rea intervalului dintre 
formularea cererii de 
împrumut şi achitarea a- 
cesteia.

Merită subliniat că atât 
operativitatea acordării 
împrumuturilor, cât şi 
creşterea continuă a ni
velului acestora au de
terminat, in cursul anu

lui trecut, atragerea. a 
peste 10 000 de noi mem
bri, fenomenul menţi. 
nându.se şi in acest an, 
stimulat mal ales de o- 
btectivele curajoase dar 
realiste pe rare casele de 
ajutor reciproc le au în 
vedere.

Astfel, este stabilit ca, 
până la finele acestui 
an, numărul membrilor 
să crească cu încă 9000, 
fondul social total sâ de
păşească 32 miliarde lei, 
iar volumul împrumuturi
lor să fie de minim 
92 miliarde iei, nivelul 
mediu al unul împrumut 
Să depăşească 759 000 lei, 
realizânţiu-se apropierea 
nivelului maxim al îm
prumutului la cele mai 
performante unităţi de 5 
milioane lei, în condiţiile 
In care procentul de dobân
dă ce se va acorda mem. 
briiot la finele anului pentru 
soldul depunerilor la fon
dul social va fi superior 
dobânzii medii percepute 
asupra împrumuturilor.

Fără îndoială că aceste 
obiective se vor îndeplini

prin ridicarea nivelului
calitativ şi de eficienţă,
în cadrul fiecărei unităţi j 
din cadrul sistemului ju- j 
deţean al caselor de a - ; 
jntnr reciDroc. îmbinân,
dn_«p în mod realist prin
cipiile cere trebuie să 
stea la baza oricărei ac
tivităţi în cadrul unul 
sistem economic ce se 
doreşte al liberei con, j 
curente cu cele ale întră.; 
jutorării materiale spe. 
cifice C.A.R.

Folosim arest prilej 
pentru a înlătura o anu. i 
mită confuzie generată;
de faptul că în ultimul; 
timp sigla C.A.R. este u. j 
tilizaiă şi în sistemul pu. : 
blicitnr ai altei tnstituţiL 
Menţionăm că sigla C-A.R. 
este - înregistrată la OSIM 
de către Uniunea Naţio
nală a Caselor de Aju. 
tor Reciproc, a fost şj 
este utilizată în mod 
legal de casele de ajut» 
reciproc, între acestea şi 
alte instituţii care utili, 
zează această siglă ne. 
existând nici o legătură.

BIROUL EXECUTIV 
AL ASOCIAŢIEI 
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D E V A

Cupa primăverii 
la tenis

ta  începutOl lunii apri
lie a avut loc la Deva, în 
sala de sport a liceului 
de chimie, „Cupe Fri. 
mftverii* ta tenis, ta ca* 
re au participe* sportivi 
ne legitimaţi in vârsta de 
«—15 ani — copii (1 elevi 
dte oraşul de la poalele 
Cetăţii.

Concursul » leat orga* 
oiamt de Ciuleii Şcolsf 
Soortiv al liceului. eu 
sprijinul Direcţiei jude
ţene pentru Tineret şi 
Sport După cum ne-a re
latat di Alexandru Groza, 
cunoscut antrenor de te
nis. primele locuri, pe 
categorii de vârstă, au

fost ocupâte de Alex. 
Oaşpar, categ. ta 11—12 
aal. Cristian Mihu, la 
ctf. 12—1» ani, Alexan
dru Groza ta ctg. 13—14

ia  fete, ctg. 8—10 ani, 
fteatricc Si mic*, Ja ctg. 
11—12 ani, A. Tâmovea* 
nu şi ta ctg. 12—13 ani, 
Carta Corb,

O menţiune pentru cea
mai tânără participantă 
Thaij Sagiu, de « ani A 
fost un concura bine a- 
preciat de toţi partici
panţii, un frumos stimu
lent pentru cei care au 
îndrăgit tenisul.

Divizia A
• a r i a  I

Rezultatele etapei de sâmbătă: ROCAR — F.C. 
Oneşti 3—2; Metrom Braşov — Portul Constanţa 
5—1; Dunărea Călăraşi — ARO Câmpulung 4—1; 
F.C. Caracal — Poiana Câmpina 1—2; Dacia Piteşti 
— Tractorul Braşov 1—2; Dacia Brăila — Dunărea 
Galaţi 2—0; Oţelul Târgovişte — Gloria Buzău 3—0; 
Cetatea Tg. N. — Electroputere 2—1; Metalul Plo- 
peni — Steaua Mizil 2—0.

C L A S A M E N T U L
l. Oţelul Târgovişte 24 15 6 3 59—18 51
2. Dacia Brăila 24 15 2 7 40—16 47
3. Metrom Braşov 24 12 5 7 33—22 41
4. Tractorul Bv. 24 12 2 10 29—26 38
5. FC Oneşti 24 11 4 9 3p—27 37
6. Gloria Buzău 24 11 4 9 33—34 37
7. ROCAR 24 11 3 10 30—35 36
8. Dacia Piteşti 24 11 2 11 35—36 35
9. Electroputere 24 10 3 11 33—29 33

10. Steaua Mizil 24 10 2 12 19—36 32
11. Metalul Plopeni 24 8 7 9 21—27 31
12. ARO Câmpulung 24 " 8 7 9 18—28 31
13. Dunărea Călăraşi 24 » 3 12 30—32 30
14. Cetatea Tg. N. 24 9 3 12 29—33 30
15, Dunărea Galaţi 24 9 2 13 22—25 29
16. Poiana Câmpina 24 8 4 12 23—32 28
17. F.C. Caracal 24 6 7 11 27—33 25
18. Portul Constanţa 24 6 4 14 29—51 22

Etapa viitoare (13 aprilie): Poiana Câmpina — 
Dunărea Călăraşi; Gloria Buzău — Metrom Braşov; 
ARO Câmpulung — Oţelul Târgovişte; Portul Con
stanţa — Dacia Piteşti; F.C. Oneşti — F.C. Caracal; 
Steaua Mizil — Cetatea Tg. N.; Electroputere — 
Rocar; F.C. Dunărea Galaţi — Metalul Plopeni;
Tractorul Braşov — Dacia Unirea Brăila.

CWBSTOF8AZA 
HULIGANISMUL ?

Presa centrală continuă 
să relateze despre com
portarea de-a dreptul 
scandaloasă a unor «mem
bri* din galeriile echipe
lor Steaua şi Dinamo. 
După o noapte de coşmar 
trăită de cei care au avut 
neşansa de a călători cu 
un tren spre Bistriţa, ta 
care era şi galeria sta. 
listă, tata că taipă meciul 
Naţional — Dinamo ju t  
liganii Dinamo", cura ta 
se autointitulează, au dis
trus wee} (te scaune pe 
stadionul din Cotrocesu 
şi au creat o serie de in
cidente bi afara stadio
nului.

DUPĂ OLOGEANU, 
KOLLER

Chemat de CNN pen
tru a lămuri lucrurile 
in „procesul Baia Mare*, 
intentat de jucătorul Cor
nel Andrei, care La re
clamat comisiei pe pre
şedintele Koller fiindcă 
nu i-a achitat drepturile 
materiale, acesta nu s-a 
prezentat nici de aceaştă 
dată şi a urmat decizia; 
Alex. Kpller a fost sanc
ţionat cu „blam*, o sus
pendare pe trei luni şi 
un milion amendă.

GOLG ETERII

Se pare că Vlădoiu, ce 
conduce detaşat în cla
samentul golgeterilor, nu 
va mai putea fi AJUNS 
DE URMĂRITORII săi. 
Dar iată cine se află pe 
primele 5 locuri: 1. Vlă
doiu, 24 de goluri (5 din 
11 m), 2. Dună, 15 goluri 
(5), 3. Băban, 14 goluri 
(8), 4. Adrian Ilie, 13 go. 
luri, 5. Dănciulescu, Ţâr- 
ţău, Butoiu (1).

CRIM Ă S U B  L U PA

După cinci ani, enigmele

Rubrică realizată de 
SABIN CERBU

~  I

O l v f c i a  G  j u n i o r i

REZULTATELE ETAPEI DIN 7 A. 
PRILIE: Min. Şi Vulcan — Favior O- 
răştie 2—2; Jiul Petrila — Min. AnL 
noasa 2—0; Victoria Călan — Min. Te- 
liuc 8—0; Min. Livezeni — Aurul Brad 
3—0; Metalul Crişeior — Dacia Orăştie 
2—1; CFR Marmosim Simeria — Constr. 
Huned. 1—5; Min. Ghelari — EGCIi Că
lan 13—0.

C L A S A
1. Vict. Călan
2. Min. Bărbăteni
3. Constr. Hd.
4. Dacia Orăştie
5. Min. Teliuc
6. Min. Livezeni
7. Met. Crişeior
8. Jiul Petrila
9. Min. Aninoasa

10. Aurul Brad
11. Favior O.
12. Min. Şt. V.
13. EGCL Călan
14. Min. Ghelari
15. CFR Simeria

M E N
21 17 1 
21 16 0
22 15 2
22 14 
21 13
21 13
23 
20 
21 
20 
21 
21
22 
22 
21

T U L
3 69— 23 52 
5 88— 23 48 
5 68— 31 47
8 71— 34 41 
5 49— 26 41 
7 75— 43 41

10 41— 49 29
10 31— 45 38
11 36— 40 26
9 34— 35 25 

11 36— 48 22 
11 45— 64 22 
16 20— 81 16

6 13 34— 60 15 
3 17 20—115 6

Campionatul jud. seniori 
Seria Valea Mureşului

REZULTATELE ETAPEI NR. 11: 
Recolta Băcia — Avântul Zdrapţi 7—2 
Victoria Dobra Mec. Sîntandrei 3—1
Cazino Interprest Ilia — Gl. B. Rom. 6—0 
Fotbal Start Deva — M, Brănişca 1—1 
Santos Boz şi Avântul Bobâlna au stat.

C L A S A M E N T U L

1. Cazino Ilia 10 10 0 0 44— 5 27
2. Gl. Bretea Rom. 10 7 1 2 40—18 22
3. Vie. Dobra 10 5 3 2 33—17 18
4. Recolta Băcia 10 5 0 5 32—37 15
5. Start Deva 10 4 2 4 17—22 14
6. Mureş. Brănişca 10 4 2 4 21—30 14
7. Mec. Sîntandrei 10 4 0 6 18—26 12
8. Santos Boz 9 3 1 5 18—27 10
9. Avântul Z. 10 1 1 8 17—33 4
10. Avântul Bobâlna 9 1 0 8 4—29 3

ETAPA VIITOARE, DIN 13 APRILIE: 
Favior Orăştie — EGCL Călan; Min. A- 
ninoasa — Min. St. Vulcan; Min. Teliuc 
— Jiul Petrila; Aurul Brad — Victoria 
Călan; Min. Bărbăteni — Min. Livezeni; 
Constr. HUned. — Metalul Crişeior; Min. 
Ghelari — CFR Marmosim Simeria.

ETAPA VIITOARE, NR. 12,
DIN 21 APRILIE 1996

Gl. Bretea Română — Victoria Dobra 
Mecanizatorul Sîntandrei — F. Start D. 
Mureşul Brănişca ' Avântul Bobâlna 
Avântul Zdrapţi — Santos Boz 
Recolta Băcia — stă.
Gazinb Ilia — stă.

9 lutr an puţ minier părăsit, copiii descoperă 9 
femeie ta agonie 9 Moartea Emiliei — o enigmă? 
9 Judecătoria AM  Întrerupe trei tata executarea 
pedepsei de către un criminal 9 Al doilea mandat 
de arestare pentru omor. <

faţă, au desluşit jos forma 
unul corp omenesc. Au fost
anunţaţi militarii de la po
ligonul de tragere din a- 
propiere, ta puţin timp re- 
uşindu.şe scoaterea la su
prafaţă a unei femei cap* 
era in agonie din cauza 
multiplelor fracturi şi a ge
rului din timpul nopţii. 
După câteva ore a decedat 
kt spitalul din Petroşani.

S.a stabilit că este vor
ba de Emilia, planând în
să incertitudinea asupra 
modului şi împrejurărilor 
în care ea a ajuns acolo.

Evident, au fost emise 
diferite versiuni cu privi
re la căderea accidentală, 
sinuciderea ori. aruncarea 
ei în puţul respectiv. S-a 
reţinut inclusiv, faptul că 
prin apropiere trecea o po
tecă pe care; se putea a- 
junge la gară.

Suspiciunile au planat a- 
supra mai multor persoa
ne, anchetatorii stabilind 
că Sorin nu părăsise locul 
de muncă în acea noapte, 
iar fratele său a declarat 
că, la reîntoarcerea de la 
mină, pe Emilia nu o mai 
găsise in locuinţă.

NICOLAE ŞI SORIN,
LA PUŞCĂRIE 
CERCETĂRILE 

CONTINUA

Nu trec decât câteva luni 
de la moartea Emiliei şi 
cei doi fraţi ajung după 
gratii. Primul ajunge aco
lo Nicolae, care, împreună 
cu alţi doi prieteni, a a- 
vut o altercaţie cu un ce
tăţean pe care l.au arun
cat în Jiu. A primit 15 ani 
de puşcărie pentru infrac
ţiunea de omor 1 La puţin 
timp a fost condamnat şi 
Sorin, pentru infracţiunea 
de tâlhărie.

Cu toate acestea, inves
tigaţiile în privinţa celor

Probabil puţini mal cre
deau că, după cinci ani. 
Împrejurările mal mult de. 
cât dubioase ta căra o tâ
nără de 25 de ani & murit 
vor mai ieşi la iveală.

Şi, totuşi, «cest lucru 
este pe cale să te întâm
ple. fată foarte pe scurt 
această tristă poveste.

EMILIA ŞI CEI DOI 
FRAŢI RAŢOIU

Pe la începutul anului 
1991, o tânără cunoscută 
de cetăţenii cartierului. 
„Bosnia* din Petroşani s-a 
aciuat la locuinţa lui So
rin Răţoiu. Sorin are ace
eaşi vârstă cu Emilia, iar 
între cei doi se întrevedeau 
intenţii destul de serioase. 
Locuiesc împreună cu fra
tele lui Sorin, Nicolae.

Intr-o seară a lunii mar
tie '91, Sorin a plecat la 
lucru, urmând să intre în 
schimbul IV. în ultimul 
moment, fratele său Nico
lae s-a hotărât să-l înso
ţească sub pretextul că vrea 
să facă o baie la vestiarul 
minei din Petrila, unde 
lucrează Sorin.

Dimineaţa când Sorin s-a 
întors de îa şut, pe fratele 
său l-a găsit dormind, iar 
Emilia dispăruse. Ceva to
tuşi lăsase. Pe coperta u- 
nei cărţi scria că 1-a pă
răsit şi a plecat lâ părinţii 
ei din Lugoj.

Nedumerit de neaştepta
tul abandon, Sorin se con
solează totuşi cu acest 
gând, cu despărţirea. • în 
ziua următoare, copiii ca
re se jucau în zona unul 
puţ minier părăsit de pe 
un deal din apropierea car. 
tierulul au observat ' 9 
geantă cu haine. Apropiîn- 
du-se pentru a vedea ce 
conţine, au auzft gemete, 
apoi, prin lumina difuză 
care răzbătea de la supra.

doj fraţi şi a altor persoa
ne faţă de împrejurările 
morţii Emiliei au continuat. 
Iar acum, dupâ cinai «ni
se pare că enigma a fota 
dezlegată.

Cu puţin timp in unsă, 
Nicâiae a recunoscut că, 
în noaptea respectivă, du
pă ce s-a întors de la baie, 
a determtaat-o pe Emilia 
să scrie acta text de pe 
coperta cărţii, din care să 
rezulte că îl părăseşte pe 
Sorin, apoi, sub pretextul 
că o conduce ta gară, a 
dus.o spre puţul minier 
părăsi* şi a determinat-o 
să plece în acea direcţie—

Din cele spuse de ta a 
rezultat că nuui plăcea fap
tul că uneori îl ignora, iar 
alteori îl -trata ca şi cum 
ea ar fi fost stăpâna ca
sei. Intre timp, din Peni
tenciarul Ai ud soseşte şi 
denunţul unui inculpat con
damnat la 15 ani de in. 
chisoare pentru furturi de 
obiecte de cult, din care 
rezultă eâ şi el ar fi vi-, 
novat într-o oarecare mă. 
sură de moartea Emiliei.

încet, încet, lucrurile în
cep să se lege, iar investi
gaţiile continuă, constatân- 
du.se că Judecătoria Aiud 
a întrerupt pe trei luni 
executarea pedepsei lui Ni
colae pe motiv câ ar ne
cesita un tratament oftal
mologie. Evident, puşcăria
şul nu l-a efectuat.

Am ajuns aşadar şi în 
martie 1996. Au trecut, 
deci, cinci ani de când o 
tânără de 2â de ani s.a 
dus în lumea celor drepţi, 
împotriva lui Nicolae Kâ- 
ţoiu se emite Un al doilea 
mandat de atestare pentru 
infracţiunea de omor îm
potriva Emiliei. în prezent 
el este supus unei exper
tize psihiatrice.

Asupra împrejurărilor in 
care s.a comis fapta vom 
revenj după finalizarea 
cercetărilor

VALENTIN NEAGU,
TIBERIU MEDEAN0, 

procuror criminalist

Gardianul public şi contravenţia
CETATENI AMENINŢAŢI 

ŞI JIGNIŢI

Nu de puţine ori pe 
străzi ori în locuri publi
ce din localităţile judeţu
lui întâlnim diferite ipos
taze care ne duc cu gân
dul imediat la gardianul 
public. Exemplele de fa
ţă dovedesc că de multe 
ori el şi acţionează.

La Deva, bunăoară, Ga- 
vrilă Grigor, de 48 de ani, 
fiind în stare de ebrietate, 
a adus injurii cetăţenilor 
din zona autogării. Mai 
mult, a ameninţat c,u cuţi
tul pe gardienii publici ca
re au intervenit pentru a-1 
linişti. Amendă : 20 000 de 
lei. Cam puţin, hu ?

La Orăştie, Lucian Al-

măşan şi Cornel Balirit nu 
au altceva mai bun de fă
cut decât să provoace scan
dal la Restaurantul „Gor- 
lando". Tot gardienii pu
blici îi vor aduce cu pi
cioarele pe pământ.

Şi-acum, trei indivizi ca
re au confundat, pur şi 
simplu, locurile publice din 
Deva cu WC-ul. Ne refe
rim la Traian Căldărar, de 
24 de ani şi Ioan Valea, de 
44 de ani, ambii din Deva 
şi Ladislau Lepădătoni din 
Brănişca.

Ziua în amiază, primul 
şi-a satisfăcut necesităţile 
fiziologice pe peronul auto
gării, al doilea pe cel al 
gării, iar ultimul, în staţia 
de autobuz.

REŢINUŢI SI PREDAŢI 
POLITIEI

încercarea lui Alexan
dru Sekely din Pui de a 
viola două tinere, amenin- 
ţându-le cu cuţitul, a fost 
stopată de gardienii publici. 
El a fost predat poliţiei 
pentru cercetări. Tot po
liţiei a fost predat şi Ni
colae Epure, de 26 de ani. 
Chemat pentru a fi legi
timat, el a încercat şă fu
gă. Fiind reţinut, a s'co's o 
lamă şi s-a tăiat la mâna 

■ stângă.
La poliţie, asupra lui s-au 

găsit un calculator, trei cer
tificate de naştere (?!), un 
cuţit, patru linguri, patru 
{faini... etc.

Rubrică realizată cil 
sprijinul Corpului ţ
gardienilor publici
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•  Departe de a fi un eşec total, cum prevesteau 
unii „specialişti" în reformă, privatizarea prin sub
scripţia de cupoane şi C.C.P. s-a bucurat, totuşi, de 
atenţia celor ce au dorit să dobândească* calitatea de 
acţionar • Până la 30 aprilie a.c. cei ce nu s.au de
cis încă au posibilitatea să subscrie la unul din cele 
cinci Fonduri ale Proprietăţii Private • In continuare, 
artizanii reformei afirmă că de acum importantă este 
organizarea pieţei de capital •  F.P.S.-ul vinde pe 
bani pachete de acţiuni rămase din capitalul social 
al societăţilor comerciale cuprinse în listă •  Pentru 
ca firmele supuse privatizării să fie eficiente, este 
nevoie de schimbări in comportamentul şi mentali
tăţile manageriale.

Cum bine se ştie, după 
o perioadă de incertitu
dini, Cu ezitări şi cu pre
lungiri ale termenului i- 
niţial stabilit, cât şi dato
rită unei luai susţinute 
mediatizări, iată că s.a 
încheiat, la 31 martie a.c,, 
prima etapă de subscrip. 
ţie a cupoanelor nomi
native de privatizare şi 
a carnetelor cm certifica
te de proprietate pentru 
transferul gratuit al unei 
părţi din capitalul social 
al societăţilor — circa 
4 000 .la număr — cuprin
se în aşa-zlsa listă a lui 
Coşea, la unele dintre fir
me (cele mai profitabile, 
după datele publicate), 
depăşindu.se sensibil op. 
ţiunile la subscripţie. Fap
tul că din cei peste 17 
milioane de deţinători de 
asemenea titluri de pro
prietate au subscris 70 la 
sută, departe de a putea 
fi considerat ca un eşec, 
cum prevesteau unii gân
ditori antireformdşti, de
notă că românul, inclu
siv cel de rând, este in. 
teresat, totuşi, de refor
mă, respectiv de priva
tizarea firmelor, de o 
schimbare şi de adapta
rea la condiţiile econo
miei de piaţă. După in

spiraţie, fiecare acţionar 
îşi va exercita atribuţiile 
ce-i revin, având posibi.

C.N.P. şi C.C.P., cei in
teresaţi se pot adresa la 
centrele care au funcţio
nat şi până acum în ca
drul CEC, Poştei, bănci
lor comerciale, precum şi 
la punctele proprii ale 
F.P.P. 1, care funcţionea
ză la Deva (în incinta 
Agenţiei de voiaj),-in Hu. 
nedoara (la sediul Filia
lei Bankcodp). De ase
menea, mai există cola
boratori la Petroşani, Vul
can şi in alte câteva lo. 
calităţi. Fireşte, de acum 
subscripţia se poate rea- 
liza pentru unul din cele

0 etapă a 
s-a încheiat. Ce va 
urma după aceasta ?

litatea să participe la de
cizii, la înfăptuirea lor 
şi la împărţirea profitu
lui acolo unde treburile 
merg bine. Desigur că nu 
se poate- considera că de 
acum încolo nu mai este 
nimic de făcut în dome
niul' privatizării.

Cei care nu s-au decis 
încă să subscrie până la 
termenul . prevăzut, o mai 
pot face şi de acum, res
pectiv până la 30 aprilie 
a.c. Cum ? La această 
întrebare răspunsul ni l_a 
dat dl ec. Pavel Lucea, 
reprezentant pentru jude
ţul nostru al F.P.P. 1 Ba- 
nat-Crişana. în acest sens, 
adică al subscripţiei de

cinci fonduri ale F.P.P.
Pentru acţionari şi fir

mele supuse privatizării, 
cât şi pentru organisme
le implicate în acest pro
ces, urmează alte etape, 
cel puţin la fel de im
portante ca şi subscrip
ţia, aici cuprinzându.se 
obţinerea certificatelor de 
acţionar, întocmirea re-, 
gistrului acţionarilor şi 
organizarea pieţei de ca
pital.

De asemenea, prezintă 
un interes aparte şi o- 
fertele de licitaţie făcute 
de către F.P.S. pentru 
vânzarea pe bani a păr
ţii din capitalul social al 
societăţilor comerciale

prevăzute în listă. Pen. % 
tru cumpărarea pachetu- I 
lui de acţiuni fac opţiuni * 
fie PAS, fie diverşi in. I 
vestitori strategici, irtclu- —J 
siv străini, în' condiţiile > 
legii. Din datele de până I 
acum s-a constatat că in j 
judeţul nostru au fost • | 
situaţii diverse, în une- » 
le valoarea acţiunilor I 
sporind considerabil, în « 
altele scăzând, după cum | 
s-a întâmplat ca să nu J 
se poată face, în unele |  
cazuri, adjudecarea, tre, I 
buind să fie organizate * 
alte licitaţii. |

Pentru ca realmente J 
privatizarea să-şi arate | 
roadele este de aşteptat « 
o capitalizare puternică a I 
firmelor, ieşirea lor din J 
blocajul financiar, inten. t 
sificarea preocupărilor « 
pentru restructurarea şi J 
retehnologizarea produc- I 
ţiei, toate aceste dezide- • 
rate neputându-se înfăp- | 
tui decât în condiţiile ! 
schimbării comportamen. J 
tului şi mentalităţilor ma- | 
nageriale, privatizarea * 
presupunând un alt mod, I 
mai eficient, desigur, de '  
gestionare a resurselor. I 
Fireşte, dacă scopul so- ' 
cial a fost oarecum atins, j 

în sensul că oamenii se I 
ştiu acţionari undeva şi J 
aşteaptă nişte dividende, | 
rămâne să se producă şi * 
mutaţia necesară în pri- I 
vinţa afirmării în prac- ' 
tică a principiilor econo- | 
miei de piaţă, ale con- J 
eurenţei şi eficienţei, în . 
baza unor strategii clare I 
şi bine fundamentate, ur
mărind îndeaproape şi 
integrarea economică în
structurile euroatlantice. |

%
NICOLAE TIRCOB |

I

H am eiul — Tn 
d izgraţie

Asistăm cu durere la 
situaţii incredibile, în spe
cial privind sabotarea pro
ducţiei agricole interne, 
în numele acţiunii le
gilor economiei de piaţă 
şi tranziţiei, dar şi al 
îmbogăţirii fără muncă a 
unei anumite categorii 
de oameni. O asemenea 
stare de lucruri se în
tâlneşte şi în cazul ha
meiului. Producătorii de 
bere în cârdăşie cu in
termediarii importatori, 
invocând faptul că pro
ducţia internă de hamei 
nu este de o anume 
calitate dorită de ei (!), 
aduc hamei din import, 
in ideea de a compromite 
culturile noastre,

Pe lângă aceasta, deşi 
fabricile de bere au pro
ducţie, desfacere şi în
casări permanente, ele 
nu îşi plătesc datoriile 
faţă de producătorii de 
hamei şi orzoaica pentru 
producţia achiziţionată de 
la intern, deşi pe seama 
apei şi a acestor furni
zori ei realizează profit 
de ordinul multor miliar
de. Să nu fie oare con
ştienţi berarii de faptul 
că omorându.i pe pro
ducătorii interni îşi sapă 
propria groapă, că scum
pind mereu produsele pro
prii va veni vremea când 
şi consumatorii se vor 
îndepărta de producţia 
lor? (N. T.).

Separare de activitate 
la Drumuri Naţionale

începând cu 1 aprilie a.c. 
a fost amorsat procesul de 
separare între sectoarele 
de producţie şi cele ad
ministrative care formau, 
până acum. Secţiile Dru
muri'Naţionale aparţinătoa
re de - Regionala de Dru
muri şi Poduri — Timişoa
ra. La Secţia Drumuri Na
ţionale Deva, încercăm să 
desluşim natura impactu
lui pe care această restruc
turare îl produce în acti
vitatea drumarilor. Inter
locutori sunt dl ing. Gheor- 
ghe Brânzan, şef secţie şi 
dna ing. Mariana David, 
inginer şef. Practic Unită
ţile ce au caracter produc
tiv având abilitatea sâ e- 
xecute reparaţii capitale de 
drumuri, covoare asfaltice 
sau ranforsări de carosa
bil au intrat sub coman
da directă a regionalei ti
mişorene, fiind eliberate 
de tutela secţiilor locale de 
drumuri naţionale. Aces
tea vor avea în continua
re funcţia de administrare 
a şoselelor, fiind gestiona
rele fondurilor alocate pen
tru repararea şi întreţine
rea acestora. Lucrările vor 
fi adjudecate pe bază de 
licitaţii ale căror rigori vor 
trebui îndeplinite în per
spectivă şi de sectoarele 
de producţie recent separa
te. Punerea acestora în con

curenţă va duce la o scă
dere a presiunii asupra 
bugetului de stat, deschi- 
zându-se calea unei viitoa
re privatizări pe care or
ganismele financiare in
ternaţionale o aşteaptă şi 
în acest sector.

Această separare a acti
vităţilor a fost deja făcu
tă la regionalele de profil 
din Cluj şi Craiova, Timi
şoara fiind a treia regio
nală din totalul de şapte 
care se restructurează. Cu 
toate că, din punct de ve
dere economic, schimba
rea aceasta reprezintă o 
soluţie viabilă, există pă
rerea că zestrea materială 
cu care unităţile de pro
ducţie separate au fost tri
mise să înfrunte concu
renţa nu garantează abor
darea de lucrări spectacu
loase în complexitate şi în
tindere. Vor trebui puse 
în joc calităţi de tenaci
tate şi abilitate deosebite 
pentru atingerea zonelor de 
înaltă performanţă econo
mică.

Am adus în discuţie sta
rea jalnică în care se gă
seşte DN 7, drum european, 
care datorită stării preca
re a carosabilului, n-ar pu
tea ridica, în prezent, pre
tenţia de a i se recunoaş
te acest statut. Din cele

declarate de Interlocutori 
a reieşit că starea de fapt 
existentă se datorează u- 
nei situaţii speciale, de 
conjunctură nefavorabilă. 
DN 7 între localităţile Se
beş — Simeria — Lipova 
face obiectul unor lucrări 
de reabilitare. Din cauza 
unei insuficiente fluidităţi 
a alocării fondurilor des
tinate lucrărilor, in .condi
ţii climaterice improprii, 
reabilitarea şoselei s-a pre
lungit mult peste progra
mul stabilit. Aşa se face 
că de cca. doi ani de zile 
carosabilul de pe DN 7 nu 
a mai suferit lucrări de re
paraţii. Sesizându-se si
tuaţia creată — ne spune 
dl Brânzan — cele două 
firme care sunt titularele 
de contract pentru reabi
litarea tronsoanelor între 
Sebeş şi Lipova, respectiv 
S.G. Gontransimex S.A. şi 
Antrepriza de construcţii 
căi ferate, au dat sprijin 
Secţiei Drumuri Naţionale 
Deva pentru luarea unor 
prime măsuri in vederea 
efectuării de tratamente a- 
le carosabilului. Se preco
nizează, dp asemenea, ca 
de la jumătatea lui 1997 
să fie începute lucrările de 
reabilitare si pe DN 66 şi 
DN 76.

ADRIAN SALAGEAN

99

Ivcrurn banT şi
Dialog cu dl ADRIAN MIHUŢ, şef centru 

Hunedoara al S.C. Remat S.A. Deva
- REP. s Dle Mihuţ, care 
este pulsul colectării ma
terialelor refolosibile aici, 
la centrul dvoastră de â- 
chiziţie ?

AJM. s Ritmul colectării 
a cunoscut din 1990 o scă
dere continuă. Dacă acum 
şase ani adunam cca. 3 000 
tone deşeuri pe lună, acum 
ne situăm undeva in jurul 
cifrei de 300 tone. De a- 
semenea, s-a redus consi
derabil numărul de sorti
mente. Astăzi nu mai cum
pără nimeni cauciucuri u- 
zate, folie de polietilenă 
sau textile. Vindem, însă, 
foarte bine, fier vechi şi 
hârtie.
■ REP.: Câtă hârtie s-a 

colectat luna trecută ?
AJM.: Am reuşit să strân

gem 19 tone de hârtie şi 
214 tone de fier vechi. Deci 
un total de 233 tone deşe
uri vandabile. Suntem des
tul de departe de progra
mul pe care trebuie să îl 
realizăm, care prevede co
lectarea a 430 tone mate
riale refolosibile lunar.

REP.: Cărui fapt se da
torează ritmul scăzut de 
achiziţie ?

A.M.: Nu avem bani. 
Oamenii vin aici cu hâr
tie, cu fier vechi şi noi nu 
suntem în măsură să le 
plătim marfa. Este clar că 
această situaţie nu este în 
măsură să încurajeze apor
tul de deşeuri. '

REP.: Cine aduce cele 
mai importante cantităţi de 
materiale refolosibile : po
pulaţia sau societăţile co
merciale ?

AJM.: Ponderea o are 
populaţia, dar sunt Şi mul
te firme care aduc utila
jele casate, constituindu-se 
în importante surse de fier 
vechi.

REP.: Ge ieşire vedeţi 
din situaţia grea cauzată 
de lipsa de lichidităţi in 
care vă aflaţi ?

A.m. : Ieşirea este una 
singură. Beneficiarii / noş
tri care nu şi-au plătit da
toriile Să facă: acest lucru 
cât mai repede cu* putinţă.

Avem de primit pentru 
fierul vechi pe care l-am 
livrat Siderurgicii suma de
74.5 milioane de lei, iar 
pe'hârtia livrată la Tumu- 
Seyerin aşteptăm plata a
12.5 milioane. Totalul cre
anţelor noastre se ridică 
în acest moment la suma 
de 115 milioane de lei. O- 
dată încasaţi aceşti bani 
de către Centrul Hunedoa
ra al REMAT, vom fi mult 
mai atrăgători pentru de
ţinătorii de deşeuri refo
losibile. Aceasta ar fi în 
măsură să revigoreze nive
lul achiziţiilor noastre. Am 
reuşi să ne eliberăm şi de 
presiunile pe care cei ce 
ne.au predat fier vechi sau 
hârtie le fac asupra noas
tră. Mulţi dintre aceştia- 
sunt pensionari, care din 
câştigurile pe deşeuri re
uşesc să-şi mai îndulceas
că pâinea amară pe care 
o mănâncă.

REP.: Ce alte probleme 
ridică această activitate de 
colectare pe care o între
prindeţi ?

A.M.: De şase ani de 
zile nimeni nu discută a- 

. proape nimic despre acest 
sector al recuperării ma
terialelor refolosibile. A 
apărut doar H.G. 33/1995 
care ne permite să func
ţionăm. Practic, recupera
rea deşeurilor în România 
este lăsată la voia întâm
plării. Avem nevoie de un 
cadru legislativ care să 
stabilească clar modul de 
lucru în acest sector. Sunt 
adeptul copierii unor mo
dele gata făcute, viabile şi' 
care funcţionează. Ar fi* 
optimă practicarea unei 
colectări dinamice, care 
implică deplasarea utilaje
lor noastre la .furnizori,' 
cântărirea şi transportul lor 
la bază. Bineînţeles, plata 
materialelor trebuie să se 
facă pe loc. Realizarea unui 
astfel de sistem, însă, pre
supune alocarea de bani, 
iar aceştia, după cum bine 
vedem cu toţii, sUnt, de 
departe, neîndestulători.

ADRIAN SALAGEAN

„Trebuie găsiţi o soluţie!"
Abordând problema fos

telor asociaţii intercoo- 
peratiste —. unele foarte 
productive şl rentabile, 
profilate pe .zootehnie, în 
mod deosebit având ferme 
specializate pe creşterea 
şi îngrâşarea bovinelor, 
porcinelor sau a vacilor 
cu lapte, precum şi o a- 
preciabilă contribuţie la 
aprovizionarea populaţiei 
— dl Valeriu Tabără a 
spus cu sinceritate că 
şansa acestor unităţi a cam 
fost pierdută. De aceea 
aceste asociaţii sunt con
siderate de către unii ca 
fiind nişte copii din flori 
sau copii al nimănui. 
Nebulozitatea şi neclari, 
tăţile constau în faptul 
că, în lipsa unui cadru 
legislativ, abuzurile au 
fost !n floare şi s.a fă

cut mare jaf în avuţia 
dobândită prin sudoarea 
multor oameni necăjiţi.

Faptul că şi în jude
ţul nostru nu prea sunt 
excepţii de la această re. 
gulă, denotă că demolările 
au cuprins arii largi de 
manifestare, fără a se 
ţine seama de eforturile 
celor care au realizat a. 
semenea obiective, be
neficiari ai producţiei a- 
cestora putând să fie ca. 
tegorii largi de populaţie. 
Există intenţia de a păstra 
cel puţin ceea ce a mai 
rămas din patrimoniul 
fostelor asociaţii, în acest 
sens aşteptându-se elabo
rarea unei legi al cărei 
proiect există, dar întâr
zie inadmisibil dezbate, 
rea şl aprobarea ei. 
(N. TJ.
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D e  c e  t i n e r i i  r e n u n ţ ă♦

l a  c e t ă ţ e n ie ?
Au devenit destul de 

frecvente listele din Mo
nitorul Oficial prin care 
Guvernul României apro
bă renunţarea la cetăţenia 
română.

Am avut curiozitatea să 
ne aplecăm puţin asupra 
unei asemenea liste. Şi, o 
să vedeţi, am ajuns la câ
teva concluzii demne de 
interes.

Prima şi cea mai dure
roasă, o considerăm noi, 
este aceea că majoritatea 
covârşitoare a celor care 
renunţă la calitatea de ce
tăţean al României sunt 
tinerii. Să fim însă mai 
concreţi. >

Ne referim, aşadar, la o 
listă de 194 de persoane. 
(Luată la întâmplare din 
cele care au apărut). Ce 
spune ea?

In primul rând faptul 
că 130 dintre cei care re
nunţă la cetăţenia româ
nă sunt femei. Bărbaţii re
prezintă doar o treime.

Să vedem cam ce vârstă 
au cei care, de aproxima
tiv o lună, nu mai sunt 
români. Cei mai mulţi au 
în jurul vârstei de 30 de 
ani. O bună parte au sub 
această vârstă sau chiar 
mai tineri. Oricum, cei ce 
depăşesc 50 de ani, pot fi 
număraţi pe degete.

Interesant ar fi să. cu
noaştem cam unde se sta
bilesc foştii noştri români.

Din cei 194, 70 sunt în
Suedia: Urmează apoi Ger
mania şi Austria. Tinerii 
noştri se stabilesc însă şi 
în Republica Slovacă, Re
publica Cehă, Olanda, Ma
rele Ducat de Luxemburg,

1 inclusiv în îndepărtata 
Japonie.

O altă întrebare la care 
ne-am propus să răspun
dem în aceste rânduri a 
fost următoarea: din ce 
parte de ţară sunt cei ce 
nu mai vor să fie români ?

Concluzie : cei mai mulţi 
(poate fi o întâmplare) 
sunt din Bucureşti. Urmea
ză judeţele Timiş şi Cluj. 
Un alt grup de judeţe ar 
fi Covasna şi Harghita. 
Din judeţul Hunedoara, în 
acest grup au fost trei 
persoane din Valea Jiului.

Chestiunea este că, la 
scară mai mică, se pleacă 
din toate zonele ţării. Din 
Oradea, Tulcea, Drobeta 
Turnu Severin, Zalău, Con
stanţa, Sa.tu Mare...

Desigur, aceste conside
rente nu pot fi apreciate 
decât ca o tentativă de in
terpretare a unei cifre. Noi 
am doriţ doar să atragem 
atenţia asupra unei reali
tăţi pe care o bănuiam: tot 
mai mulţi tineri români 
nu mai vor să fie români I 
De ce ?

V. NEAGU

U n g â n d  şl o  p o a n tă  
, la C L U B  T

Fii stăpân pe pasiunile n tale, ca ele să nu 
ajungă stăpâne pe făptura ta“.

EPICTET

ÎN ANCHETA
— Văd că nu vrei să recunoşti fapta. Nu-i 

nimic, te vom supune detectorului de minciuni. 
Ştii ce-i ăla ?

— Cum să nu ştiu, am şi eu unul acasă.
— Ai unul acasă? Cum? De unde?
— Păi, să tot fie, aşa, vreo trei luni. De 

când m-am însurat.

LA LAPUŞNIC

Dincolo de grija
Tabăra şcolară de la Lă- 

puşiiic este una din tabe
rele cu caracter permanent 
ale judeţului nostru. Pre
gătirea pentru acest sezon 
(şi mai ales pentru cel de 
vară) a început încă din 
luna februarie, cu repara
rea mobilierului, înlocuirea 
geamurilor şi cu lucrările 
de compartimentare a u- 
nor spaţii pentru crearea 
unor condiţii mai bune de 
cazare (respectiv mai mul
te dormitoare cu paturi 
mai puţine), lucrări ce 
continuă şi în prezent.

Acestea n-au împiedicat 
însă ca în vacanţa ce toc
mai s-a terminat, aproape 
jumătate din capacitatea 
taberei să fie ocupată, du
pă cum ne spunea dl Oc. 
tavian Mireşteanu, admi
nistratorul acesteia. I.am 
întâlnit aici, într-una din 
zilele săptămânii trecute, 
pe o parte a membrilor 
Radio-clubului judeţean Hu- 
nedoara-Deva, un grup de 
elevi de la Clubul Copiilor 
din Hunedoara, precum şi un 
grup format din cadre didac
tice şi elevi, participanţi la 
stagiul de formare a ani. 
matorilor pentru centrele 
de vacanţă, desfăşurat pen
tru prima dată în jude
ţul nostru.

întâlnirea cu tinerii mem
bri ai Radio-clubului ju
deţean ne-a prilejuit o 
inedită constatare, în acele 
momente „asistând14 proba
bil la cea mai mare den
sitate de campioni naţio
nali pe metru pătrat. Pen
tru că aproape toţi cei 14 
tineri aflaţi în tabără au 
în palmaresul lor cel pu
ţin câte-un titlu naţional 
obţinut la diverse compe
tiţii de radiogoniometrie 
De altfel, aceasta constituie 
prima acţiune intensivă de 
pregătire din acest an, în 
vederea participării la nu
meroasele concursuri ce vor 
urma şi care vor culmina 
cu Campionatul Mondial, 
ce va avea loc la toamnă, 
în Bulgaria.

Primul interlocutor ne-a 
fost Felicia Pantilimon, 
care, pe parcursul celor 11 
ani de când este membru 
al clubului, a câştigat nu 
mai puţin de 12 titluri na
ţionale, devenind maestru 
al sportului, fiind şi an
trenorul tinerilor in tabă
ră. Aşa am aflat că ma
joritatea componenţilor lo
tului naţional de radiogo
niometrie aparţin clubului 
devean, iar antrenorul

şi directorul acestuia — 
Gheorghe Pantilimon — 
este şi antrenorul lotului. 
Pe Marian Sas, campion 
naţional de 4 ori, Lucian 
Criştea, campion naţional 
şi el, ca şi Daniela Pane 
(3. titluri naţionale), fie că 
lucrează, fie că sunt elevi, 
îi uneşte aceeaşi pasiune 
pentru radiogoniometrie, 
pentru sport în general, 
rezultatele obţinute la club 
propulsânduli spre campio
nate europene şi mondiale.

Având un regim asemă
nător, adică de antrena
ment, cei 13 copii ai Cer
cului de orientare turistică 
de la Clubul copiilor din 
Hunedoara, coordonat de 
antrenorul Nicolae Pleşa, 
datorează această tabără 
unui loc doi obţinut cu 
echipa anul trecut, la Po
iana Pinului, intr-o com
petiţie în care s.au între
cut 36 de judeţe. De fapt. 
prezenţa copiilor în tabă
ra de la Lăpuşnic are ca
racterul unei pregătiri fi
zice şi psihologice pentru 
concursurile internaţionale 
ce se apropie. Iar „în ve
derea campionatului naţio
nal de orientare de cursă 
lungă, pregătesc trei copii 
cu care încerc să obţin re
zultate deosebite", ne spu
nea dl Pleşa.

Cât despre petrecerea 
timpului liber în tabără, 
tinerii şi copiii erau mul
ţumiţi de ceea ce au gă
sit aici, referindu.se mai 
cu seamă la apă caldă de 
care se puteau folosi şi la 
televizorul color care-i de
lecta pe cci mici.

GEORGETA BlRLA

M. DANIEI'

Dragostea, sublima dra
goste Uneori ne aruncă 
în prăpastie şi cad pes
te noi gheţarii ce nu-i 
mai putem topi. Rătăceşti 
după o dragoste pierdu, 
tâ purtând în suflet' me
reu întrebarea : „De ce ?“ 
Cine să fie vinovatul ? 
Prima şi ultima iubire 7 
Iubirea care te-a prăbu
şit şi a fugit luându-ţi 
cu ea sensul vieţii.

Ştiu, e cumplit. Ce du
rere mai mare poate fi 
pentru un suflet îndră
gostit decât pierderea 
IUBIRII. Daniel, o ştiu 
atât de bine această du
rere şi moara singurătă
ţii care-ţi macină fiinţa. 
O dragoste nu trebuie 
nici omorâtă, nici uitată, 
ci trebuie transformată. 
Strigâ-ţi durerea, nu o 
lăsa în tine precum un 
balaur, să te înghită. îmi 
spui că încă din liceu ai 
scris, ai publicat, dar a- 
poi totul ţi s-a părut fă
ră rost. De ce nu ţi-ai 
scris durerea, Daniel ? 
Iată acum ai făcut pasul 
şi mi-ai scris mie, trans- 
• formă durerea în Cuvânt!

Hai, Daniel priveşte : 
Stau mugurii ascunşi şi 

vor să nască frunze 
la fel cum sufletul aşteaptă 

să fie 0 minune 
o nouă dragoste aşteaptă 
căci fără de iubire

neroditor, pustiu el va 
rămâne.

M. JOHN

îmi pui o întrebare la 
care tu singur ar trebui 
să răspunzi pentru că 
astfel de hotărâri şi le ia 
fiecare după cum simte.

Ai două iubite, cu una 
simţi că ai o „potrivire 
de caracter", însă cealal
tă e mai „dulce44, e mai 
drăguţă, ştie să se lipeas
că- de sufletul tău. le  
iubeşti pe amândouă, le 
vrei pe amândouă, dar 
în fond ţi-ai dori'una ca
re să aibă calităţile celor 
două -luate la un loc, 
scăzând defectele fiecă
reia.

«Lordul John» care 
caută idealul sau ar do
ri ca cele două să se ac
cepte reciproc şi să-l iu
bească la fel ca până a- 
cum ? John, iubeşti aceşti 
paşi in trei sau chiar nu 
poţi decide intre cele 
două ?

Eu cred că cel mai cin
stit ar fi să le faci cu
noştinţă fetelor, să le 
spui că mi te poţi decide. 
Probabil în trei veţi lua 
decizia pe care tu sin
gur nu o poţi lua. Nu 
uita însă John, cine a 
leargă după doi iepuri..

IN A DELEANU

O clipă în mijlocul 
dori mai multe... ^

celor mici de la Casa de Copii Nr. 1 din Deva. ŞLar

Husic box
O z z y  O s b o u r n e  ( I I I )

La începutul lunii oc
tombrie ’70, Sabbathma- 
nia atinge valori paroxis
tice, o dată cu lansarea 
celui de-al doilea album 
„Paranoid", cel mai dur 
şi agresiv disc rock de 
până atunci, care ajunge 
No 1 în UK şi a figurat 
timp de un an în clasa, 
mentul american, unde 
devine disc de aur, „Pa
ranoid44 a constituit ori
ginea tuturor curentelor 
rock moderne de la 
Thrash la Doom, Black 

i şi chiar Death Metal. Din
* acest album au fost ex-
\ trase singlesurile: -Para. 
I noid, apărut la 29. 08. 
| 1970, compoziţie Iommi/
• WardI Osbourne, pe un 
t text Butler, care ocupă 
 ̂ locul IV în UK şi War

Pigs (a figurat în top 30 
britanic).

în America prestigiul 
grupului creşte cu ocazia 
unui masiv turneu în co
legiile studenţeşti (de
cembrie 1970). Show.urile 
lor erau ieşite din comun, 
Ozzy apărând printre 
cruci de cimitir şi alta
re, iar scena se umplea 
de fum în timpul unor’ 
ritualuri mistice. In cla
samentul Billboard single- 
lul Paranoid figurează pe 
locul 61, în timp ce al
bumele se situează pe lo
cul 23 (Black Sabbath) şi 
12 (Paranoid). încununaţi 
de succes, revin în An
glia şi lansează cel de.al 
treilea album „Maşter Of 
Reality", apărut la 06. 
08. 1971 şi care figurea

ză pe locul V in UK şi 
VIII în SUA, atingând 
■din nou statutul de disc 
de aur.

în toamna lui ’71 au 
un nou turneu american, 
ce durează 6 săptămâni, 
şi va fi foarte obositor. 
La sfârşitul anului Black 
Sabbath câştigă în Ame
rica categoria Best Selling 
New Group. Singlelul Iron 
Man figurează în luna 
martie, 1972, pe locul 
52, în revista Billboard. 
Cel mai grandios Show 
al grupului de până a- 
tunci are loc la 15 mar
tie 1972, în prezenţa a 
18 000 de spectatori, la 
Los Angeles Forom.

Cel de-al* * patrulea al
bum „Black Sabbath : 
Volume IV", apărut în 
septembrie 1972, a fost 
înregistrat în studiourile 
Record Plant din Los 
Angeles si a figurat pe 
locul VIII în UK şi 13 
în USA. Managerul Simp- 
son este înlocuit de Pa-

trick Meenan. Un nou 
single Tommorow’s Dream 
nu va mai figura în cla
samente.

Albumul „Sabbath Blo- 
ody Sabbath44 (septembrie 
1972) îl are ca invitat 
pe Keyboardistul Rick 
Wakeman (Yes), figurând 
pe locul IV în UK şi 11 
în USA, devenind disc 
de aur. La începutul a. 
nuluî 1973, grupul pleacă 
într-un nou turneu ce 
cuprinde Franţa, Italia, 
Germania, Anglia (parti
cipă la London Music Fes
tival, desfăşurat la 2 au
gust) şi Australia, In ia
nuarie 1974, managerul 
este din rfou înlocuit cu 
Don Arden, care le-a fa. 
cilitat un turneu ameri
can încheiat în mai ’74, 
prin participarea la Wat- 
kins Glen Festival, apoi 
au avut un turneu bri
tanic cu grupul Black 
Oak Arkansas. (Va urma)

IIORIA SEBEŞAN
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COMUNICAT DE PRESA I
Cu ocazia vizitei la Bueureşti in 2 ţi 3 aprilie 

1996 a domnului Heinz Pecina, vicepreşedinte al Cre- 
ditanstalt Investment Bank din Austr.a. Consiliul de 
Administraţie al C1BO a dat publicităţii următorul 
comunicat ;

Intenţia acestui comunicat este de a pune capăt 
Confuziilor apărute cu privire ia administrarea Fon
dului Bomân de Investiţii şi la situaţia creată in ur
ma aplicării noii metode de calcul a valorii active, 
lor nete, impusa de Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare la data de 28 martie 1996.

Noua metodă de calcul m valorii activelor nete, 
bazată pe standardele IntcraaţiOaaJe, a fost respec
tată imediat de către CIRO, iar aplicarea oi tn «an. 
ttauare este in interesai tuturor investitorilor.

Precizăm că potrivit practicii interaaţtoaale este 
la natura fondurilor de investiţii, ca de oltfol toate 
investiţiile pe pieţele de capital, să înregistreze fluc
tuaţii şi ia un moment dat să procedeze la Corecţii.

In conformitate ca reglementările CNVM, CIRO, 
ea de altfel toate fondurile, arc datoria să asigure 
BASCUMPARAREA TITLURILOR DS PARTICIPARE 
LA VALOAREA LA ZL

Totuşi, Consiliul de Administraţie al CIRO a 
luat In consideraţie faptul e» in multe cazuri noua 
Valoare ta zi ar fi inferioară valorii investite iniţial 
(I eă schimbarea bruscă a metodei de calcul al valorii 
•etlvelor nete creează O anumită incertitudine pe pie
ţe R* financiare.

> Pentru a veni in sprijinul investitorilor şi al în
crederii acestora in pieţele financiare, Consiliul de 
Administraţie al CIRO a hotărât să CONTRIBUIE IN 
MOD VOLUNTAR DIN FONDURILE PROPRII pen
tru a acoperi investitorilor direcţi fn programul A 
şi 8  (nu şi transferurilor di» A ia B j diferenţele din. 
Ire -valoarea la zi şf valoarea investiţiei Iniţiale. A- 
eeasti CONTRIBUŢIE VOLUNTARA REPREZINTĂ 
O DECIZIE UNILATERALA s Consiliului de Admi. 
nistraţie al CIRO şi va fi aplicată atât investitorilor 
care doresc să iasă din FKI, cât şi celor care dorese 
să rămână. Investitorilor «are doresc să iasă din fond 
li se vor aplica comisioanele uzuale de răscumpăra
re, iar oeior care doresc să rămână li se Va acorda 
automat un număr suplimentar de titluri, care aco
peră diferenţele respective.

Imediat după aplicarea noilor reglementări au 
fosă transmise informaţii contradictorii, inclusiv aceea 
că CIRO ar plăti dobânda la vedere. Informaţia res
pectivă este greşită şi Consiliul de Administraţie a] 
CIRO îşi cere scuze pentru orice neînţelegeri şi in
conveniente.

Creditanstalt Investment Bank, ca bancă cu re
putaţie internaţională, îşi exprimă încrederea în pie
ţele de capital din România şi reafirmă angajamen. 
tul cu privire ia continuarea prezenţei sale pe a- 
ceastă piaţă. Având în vedere că recenta reducere a 
reprezentat o corecţie datorată APLICÂBII PRU
DENTE a noilor reglementări, motivată de necesita
tea protejării investitorilor, Creditanstalt Investment 
Bank Viena recomandă investitorilor în FRI rămâ
nerea in fond şi confirmi că va acorda întregul său 
sprijin societăţii de administrare, Creditanstalt Invest 
România (C1BOL in vederea recuperării reducerii şi 
creşterii susţinute a performanţelor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE t 
CREDITANSTALT INVEST ROM AN'IA *

PAGINI NAŢIONALE
C E A  M A I  B O G A T Ă  S U R S Ă

D E  I N F O R M A Ţ I E  P E N T R U  

A F A C E R I L E  D U M N E A V O A S T R Ă

• Doriţi ca firma dumneavoastră sâ fie 
cunoscută tn ţară şi străinătate ?

• Doriţi să aveţi o informare „la zi“ 
despre concurenţă ?

• Doriţi să vă vindeţi urgent produsele 
Şi serviciile dumneavoastră ?

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

sa unei firme din tară?
RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI 

PRIN CATALOGUL
„ P A G I N I  N A Ţ I O N A L E '

] Nu ezitati să vă înscrieţi în catalogul*
* „PAGINI NAŢIONALE" ediţia 1997 / £
; Obţineţi astfel gratuit catalogul ac-j 
, tual si cel următor.
i Doar cu 99 000 lei puteţi L înscrişi £ 
. în ediţia 1997 a catalogului „PAGINI j 
i NAŢIONALE". tarif ce creşte Juncţie de j 
, spaţiul tipografic solicitat, i.
« Informaţii zilnic. între orele 9—13,  ̂
. la sediul biroului judeţean ROMPRES — i 
. PAGINI NAŢIONALE: DEVA. hotel l
* „Decebal", cam. 12. sau Ia tel. 213500. i

s  î

... .

Asigură spatio pu
blicitar pe postur» pe 
râcho private dm ur
m ătoarele oraşe

TALON
-ROMAN IAN TOR 100" 
t
? ........ _
3 .... ...... . ... ...

BUCUREŞTI 
• CONSTANTA

4 .................. .... :

fi....... . .....-......
TIMIŞOARA
CLUJ-NAPOCA

7 ...............  .......
8 . ........... .... -
9 __  ____ _ .. ... •

ORADEA m .. ........: .
n ............. .......

SATU-MARF 1? ,
pITCftTl r 'i.... .................... ... ■

ARAD
14 ............................
tfi ...... -............

‘ BUZĂU •6 .... .. ........
"7.H.: ,ir ln.ir_ r|.ĵ ;

BISTRIŢA
SLO80ZIA ■0 ...........

?o ' ......... . .....
URZICENI

'. ■ . / t ■■■'■■ ■ a
Informaţii la telefon 

230116

Expediaţi talonul pe 
adresa: "Radio Deva", 
str L. Btaga, nr. 1Ş

.....— . —— .-g

Societatea Quasar S .A.

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

DEVA TEL.211261.214983

I
; r

mffvt ■<4fmk ■— ffr— m, ie— —A ‘A—♦

Î SOCIETATEA ROMÂJPÎO-MAGHIARA f
TER KOREX CO“ S.R.L. — BAIA MARE f

CAUTA DISTRIBUITORI PENTRU : i
PUFULEŢI

In zonele comerciale ale oraşelor: Deva, 
Hunedoara, Petroşani, Călan, Haţeg, Simeria. ̂  

Garantăm calitatea excepţională a pro-J 
dusului la un preţ ce sfidează concurenţa.

Relaţii Ia teL/fax.: 062 - 432288 şi tel.: 
062 -  433248, int. 16.

(290)

î
îl

urmă-̂

termen de?

S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA
VINDE DIN STOC s
•  ACUMULATOARE AUTO, Ia 

toarelc preţuri:
— 12x55 Ah 88 488 lei

garanţie 12 luni; ?
— 12x 66 Ah 104 646 lei — termen de? 

garanţie 12 luni ;
— 12x88 Ah 127 918 Iei — termen dej 

garanţie 12 luni;
— 12x150 Ah — MAGMA 

— termen de garanţie 6
— 12x180 Ah 270 119 lei - 

garanţie 6 luni.
Se asigură service de către vânzător.
•  ANVELOPE: 155 x 13 60 402 lei

pt. autot. 165 x 13 70 949 Li;

224 675 leii 
luni

- termen
*

dej

i
I

t — * — — *— *—

f — întreaga gamă de anvelope pentru?
* autocamioane, tractoare, remorci din pro-? 
*ducţia indigenă şi import, în construcţie ra-?
* dială si diagonală. < 
f •  PIESE DE SCHIMB pentru autocaml-î 
f  oane, autoturisme, tractoare, maşini agricole,? 
i rulmenţi etc.

•  ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE, CARBID, j 
î Pentru livrările en gros adaosul corner-j 
jcial este negociabil, în funcţie de valoarea J 
[mărfii, J
—*—★ — —â— A— A—A—A—A—A—A—A*—A—A—A—

foto S print
EXPRESS STUDIO

®

FOTOGRAFII
PKNTRU N O ILE 

ftR M K S C  D S  C O N P U C IR fi

F î^ ta fd j ! : ' 
fotografie 
este  
unică.

im aginea
dumneavoastră
devine realitate 
datorită
Celei m a l moderne 
tehn ic i v ideri. A Mit s u b is h i

ELECTRONIC VISUAL SYSTEMS
Be rtzrftlai bonViiTiiaie MiTSuBiS»-**
FOTO M in o ri Sft 0«cetW, nr. 22. W_- 054«1 89 2*

ELBA COM SRL 0o Decebal. N 23. parter. Te).. 054/2) 30 30,-Oeyz

>TE PRO BBSE
LE PUW W tTĂSI Şl LA tmGAZINELl 
HUNEDOARA; B-dul Libertăţii, nr.Z 
BRAD: Str. Republicii nr. 19 
HA TEG: P-ta Unirii nr. 1, Bl. P 33, parter

m  f i  C M J R l A l i  f U W

TAX> Y E L L O W  C fiB
TAXIURILE  
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE?

2 4  de ore din 24 ,
la dispoziţia dumneavoastră!

R A PID  - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

(jpji preluării clientului
TO TUL LA 
TELEFO N

iţS'ty

953
DEVA, Stf.

M. Eminescu,nr.2 

Telefon. 616663
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t  CUVÂKTl'JL, LIBER

RENEL — FJLE DEVA 
Cu prilejul Sfintelor Paşti, RENEL — 

FJLE. Deva felicită toii consumatorii ie ener
gie electrică din judeţul Hunedoara, docul» 
du-le fericire, multă sănătate şi prosperitate. 

HRISTOS A ÎNVIAT /
Director F.R.E Deva 

In*. CORNEL CAZAN

ADUNAREA GENERALA 
A ACŢIONARILOR,

COMITETUL DIRECTOR ŞI SINDICATUL 
LIBER „CHIMICA**

Felicită salariaţii societăţii „CHIMICA" 
S.A. Orăştie, pe toţi colaboratorii, cu ocazia 
SFINTELOR SĂRBĂTORI DE PAŞTI, do* 
rindu-le multă sănătate, fericire şi putere de 
muncă.

HRISTOS A ÎNVIAT!

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Ca ocazie Sfintelor Paşti adresez locuitorilor 
municipiului Hunedoara şi colaboratorilor cele 
mai sincere urări de bine, fericire, sănătate, 
alături de tradiţionalul

HRISTOS A ÎNVIAT!
Ec. BEMUS MARIŞ

DI PETRU ŞTEOLEA, deputat P.U.N.R.
în Parlamentul României 

Cu ocazia Sfintei Învieri a D nanului nostru, 
Iisus Hristos, urează membrilor şi simpatizau, 
ţilor partidului, tuturor cetăţenilor judeţului 
Hunedoara sărbători fericite, zile senine şi 
împlinirea aspiraţiilor lor pentru viitorul ţării 
şi al oamenilor ei.

HRISTOS A ÎNVIAT 1

CONSILIUL LOCAL ORĂŞTIE 
Cu prilejul Sfintelor Paşti dorim locui

torilor municipiului Orăştie multă sănătate şi 
fericire, Împlinirea tuturor dorinţelor. 

HRISTOS A ÎNVIAT !
îng, MIR CEA IOAN HOMORODEAN. 

primar
Ing. GHEORGHE MUNTEANU 

viceprimar

I
I
III

S.C. REMPES S.A. 

D E V A

Conducerea S.C. REMPES S.A. Deva fe
licită cu căldură salariaţii societăţii şl colabo
ratorii cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti 
şi Ife urează multf îKnătate, fericire şi numai 
bucurii.

HRISTOS A ÎNVIAT !

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI 

D E V A
Dorim cetăţenilor municipiului reşedinţă 

de judeţ sănătate, trai bun şi sărbători fericite 
cu ocazia Sfântului praznie al învierii Dom* 
nulul nostru Iisus Hristos!

Ing. OVIDIU IIAGEA, 
Primarul municipiului Deva

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
B R A D

Cu ocazia SFINTELOR SĂRBĂTORI DE 
PAŞTI urez locuitorilor municipiului Brad 
SĂRBĂTORI FERICITE ŞI HRISTOS A 
ÎNVIAT î

Primar
^  Ing. NICOLAE MOGA

SINDICATUL

SIDERURGISTUL

HUNEDOARA

Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului 
ne oferă deosebita ocazie de a adresa şi pe 
această cale tuturor membrilor de sindicat, 
familiilor acestora, cât şl colaboratorilor sin
dicatului nostru cele mal alese urări de să
nătate, fericire st prosperitate,

SĂRBĂTORI FERICITE I
BIROUL EXECUTIV

Praznicul sfânt al învierii Domnului nostru 
Iisus Hristos imi oferă plăcuta ocazie de a vă 
adresa Dumneavoastră, stimaţi şi distinşi sa
lariaţi, familiilor Dumneavoastră, tuturor co
laboratorilor şl beneficiarilor, stimaţilor călă
tori, cele mai calde urări de bine, sănătate, 
bucurie si fericire/

HRISTOS A ÎNVIAT 1
Ing. MIBCEA BAGAîANU 

lnreciOr generai

CONSILIUL LOCAL ILIA 
Sfânta zi de sărbătoare a Paşteinl îmi dă 

prilejul, stimaţi consăteni, să vă doresc din 
toată inima multă sănătate, bucurii, fericire, 
odată cu creştinescul „Sărbători fericite". 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Ing. VALENTIN CIOBANU 

Primar

S.C. CARMETAPLAST 

S.A. D E V A

Cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşti, avem 
deosebita plăcere să adresăm tuturor colabo
ratorilor, clienţilor, salariaţilor firmei şi fa
miliilor lor alese gânduri de prosperitate şl 
succese tri viaţă.

HRISTOS A ÎNVIAT!
CONDUCEREA SOCIETĂŢII

■« ■«

(Tţsk a

S.C. B.A.D.P.S. S.A.
D E V A

Cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşti 
conducerea societăţii urează salariaţilor, cola
boratorilor şf clienţilor săi multă sănătate, 
bucurii, lumină în suflete şi creştineasca 
urare

HRISTOS A ÎNVIAT !
Manager

Ec. n ic o l a e  t o s io v ic i

CONSILIUL LOCAL 
G E O A G I U

Praznicul sfânt ăl Sărbătorii Paştelui 
îmi prilejuieşte minunata ocazie de a vă dori, 
iubiţi consăteni, să aveţi parte de împliniri, 
sănătate, bucurii, fericire.

hristos a Înviat i

Ing. CORNEL IGNA 
Primar

ţ g j f
EXPLOATAREA MINIERĂ 

Ţ E B EA
CONSILIUL DE CONDUCERE 

AL SINDICATULUI
Consiliul de • conducere al E. M. Ţebea, 

împreună cu conducerea Sindicatului Minier 
din exploatare, adresează cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de Paşti cele mai sincere felicitări 
tuturor salariaţilor şi familiilor lor.

Aceleaşi gânduri bune pentru colabora
torii şl ortacii noştri din minerit; din cadrul 
R.A.H, Petroşani, cât şi din ţară.

hristos a Înviat i

De sfânta sărbătoare a învierii Mântuito
rului nostru, primarul localităţii Certeju de 
Sus urează cetăţenilor comunei să alba parte 
de sănătate, împliniri, bucurii şi fericire / 

HRISTOS A ÎNVIAT !
Prof. IOAN VINŢAN

SINDICATUL LIBER „DECEBAL"
EJML DEVA

Cu ocazia sărbătorilor de primăvară şi a 
Sfintelor Paşti, Consiliul Sindicatului Liber 
„Decebal" din cadrul E.M. Deva transmite 
tuturor colaboratorilor, membrilor de sindicat 
şi familiilor acestora multă sănătate, alături 
de tradiţionalul

HRISTOS A ÎNVIAT!
1 CONSILIUL SINDICAL

REGIA AUTONOMA DE INTERES 
LOCAL HUNEDOARA 

Sfânta Sărbătoare a învierii Domnului ne 
prilejuieşte deosebita bucurie de a adresa sa
lariaţilor regiei, familiilor acestora, colabo
ratorilor, precum şi locuitorilor municipiului 
Hunedoara — beneficiari ai serviciilor noastre, 
cele mai calde urări de bine, fericire şi, îm
plinirea tuturor dorinţelor,

HRISTOS A ÎNVIAT !
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
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,. •  Societate corner,
dală vinde en gros 
mochetă Belgia. în 
sortimente şi dimen
siuni variate, la 
preţuri fără concuren. 
ţă. Contactaţi-ne la 
telefax 218066.

(7594)
’ mmm m tm m r #  mmm * mmm m mmm •  mmm *

, •  Vând schelet meta
lic 12x25 m pentru cort. 
Tel. 628763.

(8184) -
•  Vând Dacia 1300, sta. 

re bună. Simeria. tele
fon 660791.

(7621)
•  Vând mobilă. Tel. 

221283, între orele 17—21.
(7620)

Vând masă biliard, 
niotor electric. dozator 
suc. Tel. 622074.

(7618)
•  Vând Audi 80, Băcla, 

126, şi remorcă auto, 
Simeria, tel. 660947.

(7614/15)
•  Vând apartament 4 

camere, etaj i, 'Liliacului, 
telefon 622218, Deva.

• (7613)
• Vând Ford Tranzit 

190, camionetă Diesel, 
an fabricaţie 1987. Deva, 
str. Horea, nr. 163. după 
ora 16.

(8133)
•  Vând grajd stare bună, 

vin de Panciu, ţuică cu. 
rată de prune, remorcă 
auto 5 tone — 4 000 000 
Tel. 629505.

(8134)

•  S.C. TVS Recom 
Impex SRL Deva, prin 
depozitul din str. Ho
rea, bl. 5 parter (spa. 
ţiul fost atelier de
panare RTV, auto. 
gara veche) vinde 
en gros şi cu amă
nuntul gamă variată 
de mărfuri (peste 
250 produse) alimen. 
tare. detergenţi, cos
metice, ţigări, băuturi, 
cafea şi altele la pre.

, ţuri avantajoase, zil
nic 9—17, sâmbătă, 
8—14.

•  Vând maşină fabri.
cat îngheţată. Tel. 617302, 
212990.  ̂ (7632)

•  Vând Fiat Uno, sta
re foarte bună. piese 
schimb. Tel. 217067:

(7607)
•  Vând tractor 15 CP 

(China), cu pornire elee. 
trică, şi răcire, plus toa
te utilajele aferente. Re. 
laţii, după ora 16, la 
telefon 219340.

(7573)
•  Vând teren intravi

lan, ultracentral, .Orăştie. 
lângă magazinul Vidra. 
Tel. 218251.

(7603)

•  Vând drujbă nouă, 
robot electric de gospo. 
dărie, 500 kg miere de 
albine. Informaţii sat 
Răhău — Sebeş, Alba. 
(Alba Vasile).

(7606)
•  Vând Audi 100 ne

înmatriculat (USA) go_ 
blenuri punct mic. înră_ 
mate. Tel. 616816.

. (7635)
•  Vând garsonieră, str. 

Mărăşti, bl. 80, ap. 8, De. 
va.

(7640)
•  Vând teren intravilan 

pentru construcţie de 
case în Orăştie. Telefon 
641502.

(8040)
m Vând casă, Orăştie, 

Gh. Doja. nr. 9. Infor
maţii telefon 647041.

(8041)
•  Vând Ford Gra. 

nada, stare de funcţiona
re, pentru piese de schimb. 
642489, după ora 20.

(8042)
•  Vând Volkswagen

Passat (1983), motor nou, 
neînmatriculat, Volkswa. 
gen Passat (1979). înma
triculat (piese schiimb, 
plus talon), 1500 DM, 
Geoagiu, Calea Romanilor, 
167. " (8043)

• Vând sifonerie . cu
6 tuburi. Tel. 731550. Că. 
lan. (7800)

•  Vând urgent auto. 
basculantă Raba 8,5 t. 
Telefon 341, Ilia.

•  Pierdut chitanţă cu
nr. 0045/4. IV. 1996. pe 
numele Crăciun Lazăr, e_ 
liberată de S.C. Decebal 
S.A. Deva. Se declară 
nulă. (7605)

•  S.C. Unicom Deva 
angajează personal fe. 
minin eu îndemânare prac
tică, seriozitate pentru 
activităţi în domeniul por. 
ţelanului. Informaţii Al. 
Patriei, PT 17 (în spatele 
cinema Patria), telefon 
212007, 620178, seara.

(7581)
•  Caut colaboratori 

pentru înfiinţarea unui 
laborator de fabricat în
gheţată pe băţ, glazurată 
cu ciocolată., în Deva, Hu. 
nedoara, Petroşani, deţin 
utilaje, materie primă. 
Tel. 064/152508.

(7611)
' m mmm #  mmm *  mmm r mmm #  mmm *  mmm

I •  Angajăm şoferi 
I pentru taxi. Deva —
I 222222. (7622)
m mmm m mmm P m w  #  mmm * mmm m mmm

•  Societatea corner,
cială S.O. „Germisara" 
S.A.. cu sediul în Geoa- 
giu.Băi, str. Vilelor, an
gajează: contabil şef;
contabil; barman; ospătar; 
muncitori sezonieri. In
formaţii la sediul societă. 
ţii, tel. 054/648124 sau 
648280/165.

•  S.C. Excom Clarisa
SRL Deva majorează a- 
daosul comercial la > 100 
la sulă. (7634)

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE *
COMUNALĂ ŞI LOCATIV A DEVA 

COMUNICA
Urmarea evoluţiei temperaturii şi a so

licitărilor populaţiei şi agenţilor economici be
neficiari, începând de la 9 aprilie, agentul 
termic pentru încălzire se furnizează în Deva 
între orele 16—10 dimineaţa.

Apa caldă menajeră se va furniza în 
regim continuu.

1 S.C. COMTOUR LdWE S.R.L. S
DEVA J

str. Sântuhalm, nr. 1 \
ANGAJEAZĂ

■  CONTABIL SEF cu studii superioare. 
Relaţii la telefon 621113. (8132)

•  Magazinul Bobi haine
import oferă reducere 50 
la sută în 10, 11, 12 a. 
prilie. Hunedoara, Roma-. 
nilor. 53. : -

(7801)
•  S.C. Ruse» Hunedoa. 

ra, proprietara complexu
lui Rusca şi a altor uni. 
tăţi din Hunedoara, zo
nele limitrofe Hunedoa. 
rei, nu este aceeaşi so
cietate cu denumirea da 
S.C. Complex Rusca Prest. 
corn SRL, ultima are se
diul într.un apartament 
în Hunedoara şi nu la 
complexul Rusca.

■ (7799)
•  Numitul Sandru Clau. 

dius are dosar de divorţ 
nr. 932/1995 pe rolul ju
diciar al Judecătoriei Hu. 
nedoara, cu termen la 12 
aprilie 1996.

(7798)
•  Cooperativa ..Univers" 

Simeria, cu sediul pe str.
1 Decembrie, bl. 104, scoa
te la licitaţie în fiecare zl 
de vineri, la ora 10, ur. 
mătoarele mijloace fixe: 
maşină găurit MG 16, 
dispozitiv tăiat capsule 
frigorifice, hidrofor 3000 
mc, transformator sudură, 
polizor. Informaţii tele
fon 660520.

•  Schimb microbuz
Barkas, stare perfectă, 
cu garsonieră, parter, 
etaj 1—2, tel. 046/270672, 
seara. (7611)

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc cinci ani 

de la trecerea în nefiin
ţă a iubitului nostru 
soţ, tată şi bunic

IO AN PETROESO 
din Cinciş.

(7797)
•  Familia îndurerată 

anunţă trecerea a şase 
săptămâni de la dispari
ţia celui care a fost

ION VINTILA 
din Călan, un minunat 
soţ, tată şi bunic. Dum. 
nezeu să-i odihnească 
sufletul său bun!

(7629)

DECESE

•  Cu nemărginită 
durere în suflet colec
tivul Comisiei jude. 
ţene a cooperativelor 
de credit Hunedoa
ra — Deva deplân. 
ge trecerea prema
tură în etemîtaite 
după o scurtă dar 
grea suferinţă a celei 
care a , fost prie. 
tenă. colegă şi şef e- 
conomist
TAMARA PETRESO 

(născută Popa) 
Dumn ezeu să O- 

dihneasoă în pace su. 
fletul ei bun şi blând.

(397873)

•  Părinţii, soţia A. 
driana şi fiică Moni- 
ca deplâng plecarea 
fulgerătoare din via. 
ţă a dragului

SORIN CEZAR 
VASILE

la numai 34 ani. 
Dumnezeu să-l odih. 
n cască. înmormânta, 
rea, azi, 10 aprilie, ora 
14, la cimitirul din 
str. Călugărcnl — 
Deva.

(7636)

•  Suntem alături de 
familia greu încercată 
prin pierderea tragi
că a iubitului fiu

SORIN VASILE 
Dumnezeu să.l o- 

dihnească. Salariaţii 
DJD—RA Deva.

(7628)

•  Cu durere în 
suflet, familiile Petrei, 
Cirţ, Tamaş, Domus- 
ciev, Herepean. Mu. 
dreţchi, Gună. Ghila, 
Iancu, Dumitrică re
gretă trecerea în ne. 
fiinţă a celui care a 
fost un bun prieten 

VASILE SORIN 
CEZAR

şi transmit pe a- 
ceastă cale sincere 
condoleanţe famill. 
ei îndurerate. Dum
nezeu să.l, odihnească 
în pace!

(7636)

•  Din- partea an
gajaţilor de la S.G. 
METACO INTERNA. 
TIONAL S.A. Bu. 
cureşti, T.C. METSID 
CONSTRUCT ‘ S. A. 
‘Timişoara şi S.G. 
SERCO S.A. Deva, un 
ultim şi trist omagiu 
la trecerea în eterni
tate a IUi

VASILE SORIN 
CEZAR

Dumnezeu să.l o- 
dihnească!

(7645)

•  Cu nemărginită 
durere, soţul Petre, 
fiica Ligia şi părin
ţii Ioan şi Letiţia a. 
nunţăm dispariţia pre
matură a dragei noas. 
tre soţie, ihamă şi 
fiică

ec. TAMARA 
PETRESO

înmormântarea va 
avea loc joi, ll  a . 
prilie 1996, ora |3. de 
la Casa mortuară De. 
va. Dumnezeu să te 
odihnească în pace!

(7648)

•  Cu adâncă du. 
rare, colegii de la 
Comisia judeţeană a 
cooperativelor de cre
dit Deva anunţă In. 
credibila dispariţie a 
celei care a fost 

TAMARA 
„ PETRESG 

Sincere condolean
ţe familiei îndure, 
rate. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

(7647)

Colegii de la Fe. 
deralcoop Deva adus 
Un pios omagiu celei 
care a fost o bună 
colegă şi colabora
toare apropiată 

ec. TAMARA 
PETRESO

preşedintele Corni, 
siei Judeţene a co
operativelor de ere. 
dit. Cu sentimente de 
profundă compasiune 
suntem alături - de 
familie la această 
dramă a vieţii.

(7646)

I

S C. DERATIS S.R.L.
...... - D E V A

Str. 22 Decembrie, nr. 222
Va efectua, începând cu data de 15. IV. 

j 1996, ACŢIUNI DE DERATIZARE la puncte 
' termice, canale termice, rampe gunoi, staţie 
| tratare şi- bazine apă potabilă, staţie epurare, 
j sediul administrativ şi ateliere mecanice — 
I aparţinând R.A.G.CX. Deva —, administrând 
I momeli toxice cu LANIRAT,
J Cetăţenii sunt rugaţi să evite prin orice 
| mijloace pătrunderea copiilor şi animalelor în 
* incinta zonelor deratizate.
| Asociaţiile de locatari care doresc să exe- 
» cute lucrări concomitent cu noi, pot lua le- 
| gătura direct la sediul Societăţii, telefon 
J 62 33 72, sau Baza Gojdu, telefon 62 71 03.

(397872)

i ~ -----------------------------—  —
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S.C. PALAi-.i 

„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 
în funcţie de realizări.

•  AGENT COMERCIAL, vârsta minimă 
30 ani, seriozitate maximă, salariu nelimitat 
în funcţie de realizări.

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

I*I
■ *I%I
• %

- I“ .% .I 
IA
I

NOU!

UN SERVICIU CARE RĂSPUNDE Zl SI NOAPTE 
SOLICITĂRILOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

TARIF' 666 LEI/KM

DRUM BUN!

*I

i
l i i i i i i i i !

18,00
49.00

Divertisment; 
Focus •  Ştiri

S.C MANATE S.R.L. DEVA 
Stt PETRU MAIOR^r 27 

Tel:222222

locale; 19,15 Timpul 
Hunedoarei — timpul 
dansului: 20,15 Film 
•  Dragoste călăuzi
toare; 21,45 Vldeocli. 
puri muzicale; 22,00 
Film •  Thot-gun.

WMWW/WMW
PRODSIM S.R.L. 

SIMERIA
Achiziţionează deşeuri metalice, feroase şi 

neferoase, Ia preţuri avantajoase. Plata se 
face în numerar la recepţia mărfii.

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

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

Suwvuwvwwvwvwwvwwuwuwvvvkrvvyvvwvwvvvvwwvwvvvvvvwwvwvywwwk"

Anul VIII •  Nr. 1612 jl Miercuri, 10 aprilie 1996


