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Î N  S F Â R Ş IT , C O N C R E T  DESPRE A LE G E R ILE  L O C A L E
Prin hotărâre a Gu. 

vemului României s.a 
stabilit data alegerilor Io. 
cale .In sfârşit, pentru că 
cei patru ani prevăzuţi de 
lege actualului mandat 
al consiliilor locale s-au 
încheiat, ceea ce nu în. 
seamnă că ele nu funofio. 
nează legaL Legitimita.. 
tea lor se extinde, po
trivit legii, până la con. 
stituirea noilor consilii, ce 
vor rezulta din viitoarele 
alegeri.

Aşadar, la 2 iunie 
1996, «4  toţii la vot, gă
nl_i alegem pe cel 'care 
vor conduce vreme de 
patru ani destinele oo. 
manei, oraşului, munici
piului sau Judeţului In 
casê  trăim.

Elementele de bază care 
diriguiesc un asemenea 
eveniment crucial, cum 
sunt alegerile intr.un 
stat democratic de drept, 
au fost Îndelung pregăti, 
te Au fost votate şi pro. 
mulgate cele două legi ca
pitale — privind modifi
cările şi completările la 
legea nr. 70/1991 a ale. 
gerilor locale şi nr. 69/ 
J.991 a administraţiei pil. 
blice locale.

între timp, la Prefec
tura Judeţului, aparatul 
de specialitate a pregătit 
hotărârile pentru nume. 
rotarea circumscripţiilor 
electorale din Judeţ, de. 
limitările acestora fiind 
date prin lege şi coincl. 
Zând cu teritoriul ad

ministrativ al comunei, 
oraşului, municipiului, ju. 
«Jeţului.

S.a mai pregătit ho. 
târârea privind numărul' 
consilierilor pentru fie
care consiliu comunal, 
orăşenesc, municipal. Ur. 
mează ca foarte curând 
să aibă loc constituirea 
birourilor electorale de 
circumscripţie.

Cam atât deocamdată . 
despre elementele de 
bază pregătitoare ale a. 
legerilor de la 2 iunie. 
Mai adăugăm doar că, 
oficial, campanii electo. 
rală începe ffiâin% 19 
aprilie, şi durează 45 do 
zile.

Partidele politice, după 
cum se ştie, au-început

campania ţnai de mult, 
fără a mai aştepta de
clararea ei oficial

După cum îi este cu. 
noscuţ cititorului, şi ziarul 
nostru s.a declarat în 
campanie electorală. O 
purtăm de mai mult timp. 
solicitând, în numele ale. 
gătorilor, la diferite ni
veluri, bilanţul actualului 
mandat, dorind ca prin 
aceasta să.l orientăm pe 
alegător, spre a cântări 
şl chibzui bine unde va 
pune la 2 iunie ştampila 
„Vetat“.

Să dea Dumnezeu ca 
opţiunile noastre electo. 
râie din 1996 să fie mai 
bune decât cele de acum 
4 ani.

ION CIOC LEI

Slujbă de sfinţire oficiată cu prilejul dez
velirii monumentului. Foto: PAVEL LAZ A
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FACILITAŢI DEOSEBITE PRIVIND 
CREDITAREA AGRICULTURII

Convorbire cu dl SIMION BUCĂ, 
directorul Sucursalei judeţene Hunedoara 

a Băncii Agricole

— Vă rugăm, dle di. 
rector, să vă referiţi la 
prevederile esenţiale ale 
Legii privind unele măsuri 
necesare pentru desfăşu
rarea campaniei agrico. 
le din primăvara ' anului 
1996, • - ca urmare a stării 
de urgenţă i din agricUl. 
tură. V";;-:
■ — Legea nr. 20/1996 
prevede o serie de facili, 
tăţi deosebite pentru 
producătorii agricoli — 
persoane fizice sau juri
dice, inclusiv societăţi 
comerciale prelucrătoare 
de producţii agricole cu 
terenuri In exploatare, 
staţiuni de cercetare şi 
unităţi prestatoare de ser. 
vicii in agricultură. în 
primul rând este de re. 
•marcat faptul că dobân. 
da pe care o _ suportă 
beneficiarii de credite nu 
va fi mai mare de 15 
la sută, aceasta încasân- 
du.se pe măsura valorifi.

' rării produselor. De ase. 
menea, foarte important 
de reţinut este : că pot 

. angaja credite toţi produ
cătorii agricoli — persoa. 
ne fizice sau juridice şi 
societăţi comerciale, chiar 
dacă acestea au datorii, ca 
urmare a pagubelor pro. 
duse de calamităţi na. 
turale, au/ credite restan
te, şi dobânzi neachitate 
din anii anteriori. In a. 
celaşi timp, legea face 
precizarea că creditele 
restante şi dobânzile ne. 
achitate la data de 31 
martie a.c. se reeşalonează 
la plată, în anii 1997 şi 
1998. Deosebit de rele. 
vânt este şi faptul că 
garantarea . creditelor an
gajate se poate face Ju. 
ându.se în calcul şj contra, 
valoarea produselor , pre
văzute în program pe 
acest an.

— Cum dincolo de lege 
există şl norme metod®, 
logice de aplicare care,

SFINŢIREA AMPLASAMENTULUI UNEI NOI BISERICI
Construirea unei noi 

biserici este semnul sta. 
tomiciel, al Unei credinţe 
nestrămutate în Dumne. 
zeu, cultivarea acesteia 
peste ani. In perioada de 
după revoluţia din de
cembrie *89, la noi în 
judeţ, ca de altfel in 
întreaga ţară, mai ales 
In aglomerările urbane, 
s.a simţit nevoia constru. 
irii unor astfel de spaţii 
sfinte de reculegere. La 
Hunedoara, poate mai 
mult ca oriunde! Ampla.

samentul unei biserici or
todoxe aici s.a sfinţit în 
ziua a treia a Sfintelor 
Paşti, în spaţiul - dintre 
Complexul Păltiniş şi stra. 
da B. Şt Delavrancea 
(Micro 6). Cu acest pri. 
lej a fost oficiată o emo
ţionantă slujbă de sfinţi, 
re de către un sobor de 
unsprezece preoţi, avân. 
du.l in frunte pe p.S. 
Timotei, episcop al Ara
dului şi Hunedoarei. Vii. 
torul lăeaş Va purta hra. 
mul ,/Sf. Treime".

Pentru a marca ampla, 
samentul a fost aşezată o 
cruce—troiţă. S-a citit, de 
asemenea, Decizia de am. 
plasare a noii ctitorii. La 
solemnitate au fost pre. 
zenţi dnii Costei Alic, pre. 
fect, Mihail Rudeanu, sub. 
prefect, ai judeţului Hu
nedoara, Gheorghe Dre. 
ghici, preşedintele Con. 
silfului judeţean, Remus 
Mariş, primarul munici
piului Hunedoara. >

MINEL BODEA

de regulă, conţin anu. 
mite restricţii, cum stau 
lucrurile de această dată?

— Normele respective 
vin cu precizarea că a. 
ceste credite se acordă 
pentru repararea utilaje
lor agricole, executarea 
lucrărilor de arat, semă. 
nat, întreţinerea culturi, 
lor, pentru procurarea de 
combustibili, îngrăşămin. 
te chimice, efectuarea de 
lucrări în legumicultura, 
pomicultură, viticultură, 
pentru culturi furajere, 
de hamei şi* altele. In 
baza Legii 20 se vor 
transfera la această lege 
şi creditele acordate po
trivit H.G. / nr. 94/1996. 
Creditele respective se 
acordă în condiţiile sta. 
bilite de normele proprii 
de creditare ale băncilor 
comerciale.

Specific Băncii A. 
gricole, ce ne puteţi spu. 
ne?

— Esenţial este faptul 
că nu se mai ţine seama 
de indicatorii de bonitare 
a agenţilor economici 
beneficiari ai creditelor, 
care aveau în vedere rata 
rentabilităţii, gradul de 
îndatorare şi alte elemen
te.' Aici se cuvine făcută, 
totuşi, menţiunea că nu 
vor beneficia de credite 
prin Banca Agricolă a. 
genţii economici care .şi.au 
transferat contul de dis. 
ponibilităţi la alte bănci. 
De asemenea există pre
cizarea, de ultimă oră, 
potrivit căreia nu se ere. 
ditează agenţii economici 
declaraţi în faliment sau 
cei aflaţi în executare 
Silită; cazuri de acest 
gen neexistând însă în 
judeţul nostru.

—- Ce ne puteţi spune 
despre utilizarea credi. 
telor?

- De notat că noi 
am primit deja peste 1,9 
miliarde lei, din care 
s.au utilizat mai mult de 
600 milioane, resursele 
completându-se pe măsu. 
ra utilizării. Trebuie re. 
ţinut că beneficiarilor de 
credite nu le /este îngă. 
duit să schimbe destinaţia 
acestora, în cazurile dc 
abatere ei suportând con. 
secinţele, inclusiv dife
renţa de dobândă de la 
15 la sută la dobânda 
penalizatoare pentru ere. 
ditele overdraft, aceasta 
ajungând, posibil, până 
la 90 la sută sau chiar 
mai mult.

A consemnat
NICOLAE TlRCOB

lancu de Hunedoara . Fan. 
fara militară a intonat 
Imnul Naţional „Deşteap
tă, te, române". Cuvântul 
de deschidere a fost rostit 
de un scriitor al oraşu. 
lui, apreciatul poet Eugen 
Evu. Statuia a fost sfin. 
ţită de către un sobor de 
preoţi în frunte cu P.S. 
Timotei. La slujbă a 
participat corul Catedralei 
Ortodoxe, dirijat de prof.

' ■ *
Marin Dîrvă. Personali
tatea lui lancu de Hu. 
nedoara a fost evocată 
de prof. Gh. Alimpescu, 
după care corul de copii 
al Şcolii Generale Nr. 8 
dirijat de prof. Constantin 
Huţanu a prezentat un 
program <ie cântece. Ma. 
nifestarea s.a încheiat cu 
defilarea gărzii de o- 
noare.

MINEL BODEA

LUI IANCU DE HUNEDOARA
De.acum Hunedoara îşi 

are un monument pe 
care.l merită — este vor
ba de statuia lui lancu 
de Hunedoara, o lucrare 
Impresionantă, ridicată in 
zona Hotelului „Rusca" a 
Bulevardului Dacia, prin 
grija Consiliului muni. 
cipal, lucrare realizată de 
către sculptorul "Paul Va. 
silescu. lancu de Hune. 
doara, fiul cneazului Voi* 
cu şi al Elisabetei Măr. 
gineanu, din zona Hune. 
doarei, a fost voievod al 
Transilvaniei şi guverna, 
tor al regatului Ungariei 
între anii 1446—1453, Cam
pion al luptei pentru a. 
părarea creştinătăţii. Ian. 
eu a purtat mai multe 
bătălii (la Porţile de Fier 
ale Transilvaniei şi pe 
Ialomiţa— 1442, campania 
de şase bătălii împotriva 
turcilor . din 1443), toate 
culminând cu- bătălia de 
la Beigrad, socotit cheia 
Europei Centrale, prin 
care s.a întârziat cu şapte 
decenii înaintarea turci
lor. In această luptă, 
el a condus oastea creş
tinătăţii, marea majorita
te fiind alcătuită din

luptători români din Tran. 
silvania. Moldova şl Ţara 
Românească. Idealul lui 
de o Viaţă — alunga
rea turcilor din Europa. 
De aceea, însuşi Papa l.a 
numit .„cel mai renumit 
dintre atleţii lui Hristps 
de pe pământ".

Statuie lui lancu de 
Hunedoara este amplasată 
într.un spaţiu cu grijă- 
amenajat, cum se cuvine 
pentru o lucrare de artă. 
La momentul festiv al dez. 
velirii au participat dnii 
Costei Alic, prefectul, Mi
hail Rudeanu, subprefec
tul judeţului Hunedoara, 
P.S. Timotei, episcop al 
Aradului şi Hunedoarei, 
Gheorghe Dreghici, ‘pre
şedintele Consiliului ju. 
deţean, Remus Maris, pri
marul municipiului Hu
nedoara, Ioan Constanţi. 
nescu, arhitect şef al ju. 
deţulid. A ,, participata-, 
predatul sculptor Paul 
Vasilescu.

La ora deschiderii fes. 
tivităţii, o companie de 
onoare şra aliniată pen. 
tru prezentarea onorului, 
în semn de cinstire a 
soldatului şi luptătorului
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Ca şi aerul, apa constl. 
tuie o condiţie esenţiaJă 
a vieţii omului. După 
unele aprecieri, apa estafe 
cea mai mare bogăţie a 
planetei, a mediului în* * 
conjurător ce dispune de 
două atribute fundamen. 
tale ce aduc servicii ne. 
preţuite omului: circuitul. - 
apei In natură, datorită 
căruia apa se primeneş. 
te continuu, spală şi men
ţine curată atmosfera; al 
doilea factor important 
este autoepurarea, prin 
echilibrul biologic pe care 
şi I.a format în condiţii 
naturale de a neutraliza 
uneori până la dispariţie 
efectul unor substanţe 
toxice care ajung în apă. 
„Serviciile** făcute de apă 
trebuie să fie răsplătite 
de' om, printr.un efort 
conjugat care să asigure 
folosirea, gospodărirea şi 
in special protecţia a. 
pelor.

Aparent, judeţul Hune. 
doara dispune de o densă 
reţea hidrografică în lun
gime de peste 2500 km,v 
cu rezerve de apă de 
5,2 milioane mc/an fntr. 
un an mediu care scad la 
2.8 milioane mefan tn 
Condiţiile unul an sece. 
tos. cu asigurarea de 95 
la sută. Cu toate acestea, 
calitatea necorespunză. 
toare a unor emisari na
turali creează mari pro. 
bleme legate de asigu. 
rarea apei necesare, tna. 
t<\ amenajările execu
tate în Ultimii 25 de ani 
vizând bazinele superi, 
oare ale râuriSor unde 
calitatea apei este cores. 
punzătoare, dar debitele 
de apă sunt mai scăzu, 
te.: situaţie In care costul 
investiţiilor a crescut 
simţitor, ajungând până 
la 100 milioane Iei/I/sec.

Referindu-ne la călită, 
tea cursurilor de apă 
naturale din judeţ la 
nivelul anului 1995, se

constată că nu s.au pro. 
dus schimbări esenţiale 
faţă de anii precedenţi, 
cu toate că rezultă a scă. 
dere cu 8 la sută a can
tităţilor de substanţe to. 
xice evacuate In emi. 
sari, acestea estimându. 
se la 239 mii tone. Din 
cel 538 km cursuri de 
apă urmăriţi calitativ 
prin analize fizico -r- 
chimice. 199 ko> cursuri 
de apă sunt de categoria 
1, 105 km de categoria 
a H-a, 22 km de catego. 
ria a III.a, respectiv 211 
km cursuri de apă sunt

21 km, canalul Ba tiz
Simeria pe 13 km şi râu!* 
Jiul de Vest pe 19 km.

Promovarea Legii nr. 
137/1995 — privind pro
tecţia mediului, asigură 
modalităţile de implemen. 
tare a principiilor şi e. 
lementelor strategice la 
dezvoltarea durabilă a 
societăţii româneşti, prin 
adaptarea politicilor de 
mediu corelate cu pro. 
gramele de dezvoltare şi 
încadrarea fn legislaţia 
internaţională E bine să 
cunoaştem legea, dar şi «* 
o aplicăm! Principalele

privind protecţia
mediului

dar si i
degradaţi, fiind in afara 
categoriilor de calitate 
stabilite de STAS, nepu. 
tându.se folosi.

în afara categoriilor de 
calitate după STAS se 
situează cursurile dă ană 
râul Mureş pe o lungime 
de 106 km, râul Geoogiu 
pe 34 km, râul Cema pe 
18 km, râul Galbena pe

Containere pline
Cum în zilele premer. transportul operativ al 

gătoare sărbătorilor de containerelor la halda 
Paşti şi dupâ aceea s-a de gunoi, 
făcut şi se face peste Departe insă de a se 
tot curăţenie, amploarea Întâmpla aşa, asistăm 
acţiunii i.a cam luat cum peste tot in jurul 
prin surprindere pe edi. containerelor şi în zonele 
iii Devei, a căror preo. <■» apropiere zac mor-

mane de crengi, cutii,
^  aIt«* reziduuri rea chemării O.M.S. KOKpodĵ şiL Un ase,

potrivit căreia să avem menea peisaj 'dezolam 
*.Oraşe sănătoase pentru 5g întâlneşte frecvent in 
o viaţă mai bună** Sn. ultima vreme în toate 
târzie să_şi găsească ma. cartierele * municipiului, 
terializare cel puţin prin IN- T-j,

r
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obligaţii şi răspunderi ce 
revin persoanele»- fizice 
şi juridice privind pro
tecţia apelor şi a eco. 
sistemelor acvatice sunt:

•  sâ reară acordul şt/ 
sau autorizaţia de mediu 
pentru activităţile desfă. 
ş urate. Sunt exceptate de
la autorizare puţurile fo_ 
rate la adâncimi de nână 
la 50 ia pentru -satisfa
cerea cerinţelor pospodă. 
riilor individuale;

•  să respecte standar. 
dale de emisie şi de ca. 
Iitate a apelorr prevede
rile din acord şi autori, 
zaţie; -

•  să nu arunce şi să 
nr» depoziteze pe maluri, 
fn albiile râurii rar şi în 
zonele umede, deşeuri de 
orice fel şi alte substan. 
te periculoase;

e să nu spete In a.
pele naturale autovehi
cule, utilaje şl alte am. 
balaje ce conţin uleiuri, 
combustibili lichizi. Io. 
brifianţi, substanţe peri
culoase şi pesticide;

•  să execute toate lu
crările de refacere a 
resurselor naturale, de 
asigurare a migrării iau. 
nei acvatice «  de a. 
meliorare a calităţii apei 
şi să monitorizeze zone 
de impari i

e să nu evacueze ape 
uzate să asigure func. 
ţionarea şi întreţinerea co
respunzătoare a instala, 
ţiilor de epurare a ape. 
Ier;

•  să se supună or di. 
nului de încetare tem
porară sau definitivă a 
activităţii ;

•  suportă costurile 
pentru repararea (Mreja, 
diciuiui şi înlăturarea ur. 
mărilor produse de aceasta, 
restabilind condiţiile «n_ 
terioare producerii pre
judiciului;

•  să asigure sisteme 
proprii de supraveghere 
a instalaţiilor şj procese, 
lor tehnologice pentru ■». 
naiize şi controlul po. 
Iuantilor In raza de in
cidenţă a activităţilor des. 
făsurate, fit scopul pr*_ 
venirii şl evitării risen. 
rifor tehnologice şi eli
berărilor accidentale . de 
poluanţi fit apă;

•  să informeze autori, 
tăţile competente In car. 
de eliminări accidentele 
de poluanţi si avarii teh. 
nologice;

•  să adopte soluţii a. 
dec va te pentru Cpure- 
rea apelor şi pentru mo. 
dificarea şi «xnpleta. 
rea celor existente.

Protecţia apelor de 
suprafaţă 0  subterane şi 
a ecosistemelor acvatice 
are ea obiect menţine, 
na  şi ameliorarea ca
lităţii şi productivităţii 
naturale ale apelor, în 
soopid evitării unor efecte 
negative asupra mediului, 
sănătăţii şi bunurilor ma. 
teriale.

Ing. TEODOT BItCA. 
director

Agenţia de protecţie 
a mediala! Deva

Dacă vrei, poţi... i
Este un lucru cert că calea ferată a hiat două |  

primăriile — marea ma. şine uzate. La o uni. > 
joritate dintre ele — tate de construcţii din | 
n.au bani, iar Parlamen- Orăştie a găsit câteva . 
tul României a luat în plăci de beton ce nu pot 1 
dezbatere bugetul ţării fi folosite. A stat de; 
pe 1996 abia la mijlo. vorbă cu cine trebuia j 
cui lunii martie. Cu jj ^  primit Cu sec. “ 
toate acestea, oamenii ţja fe  drumuri şi po. | 
din fruntea comunelor, dyj.; ce asfaltează şo_ * 
«•aţelor şi municipiilor sea,M Tămăşasa — Va. t 
se străduiesc să mai jga sîngiorgiului ea I
faCă, asigurat transportul ma. îr«ul localităţilor şi al ce vor alcăUli I

f f  de pildă* Primi: P°d* asiste^ a teh- j
ria din Mărtineştl. mca . • • -Z

In satul de reşedinţă ^eci, satul Mărtmeşti. 
a comunei era nevoie de va avea, In curând, un I 
un pod peste pârâul ce pod noo. Facşi* far* * 
străbate localitatea. 11 hani, sau, in orice raz. I 
cer oamenii pentru a cu foarte puţini. De j 
trece mai lesnicios cu unde reiese valabilitatea i 
carele şl căruţele. Dl zicalei care zice că -Dacă J 
Lucian Cadarfu, prima- vrei, poţi—!** Mei P*ni I 
rul comunei, s.a aşter. cu multă umblătură este • 
nut la drumuri. De la adevărat. (Tr. BJ. |

•
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ÎN C A D R U L  „L U N II PĂ D U R II*

ÎNSEM NĂRI D IN T R-0
In cadrul manifestări, 

lor dedicate „LUNII PA. 
DURII 1996“ la Brad a 
fost organizată o expo
ziţie cinegetică la care 
au participat cu trofee 
vânătorii de la , ocoalele 
silvice: Brad, Dobra, Ha. 
ţeg. Pui, Retezat, Sime. 
ria şi vânătorii din zona 
Brad.

In standurile amena. 
jate cu multă pricepere, 
răbdare şi migală, au fost 
expuse 280 exemplare de 
trofee, care mai de «are 
mai frumoase şi mai va
loroase. La majoritatea 
speciilor au fost exem. 
plare care au participat 
la expoziţiile naţionale, 
europene sau mondiale, 
unde au primit medalii de 
aur, argint sau bronz.

Din zona alpină au pu. 
tut fi admirate trofeele 
de capră neagră, care 
sunt foarte greu de re. 
coltat, deoarece acestea 
duc o viaţă mai izolată. 
In zone stâncoase, unde 
omul ajunge mult mai 
dificil. Expunerea coar
nelor de capră neagră, fii 
jurul unui cap naturalizat, 
montat pe o panoplie 
sculptată cu o floare de 
colţ, floarea stâncilor, pre. 
zfntă un efect deosebit.

Coborând din zona co. 
niferelor, ne întâlnim eu 
cocoşul de munte, care 
este considerat vânatul 
ariDat de elită In ţara 
noastră. Acest trofeu poa. 
te fî recoltat numai fii 
perioada rotitului, când 
cocoşul cântă nemaîau- 
zind gălăgia, în rest este 
foarte ager şi to conţi, 
mu mişcare.

Tot fn zona montană, 
în pădurile de răşinoase 
se găseşte cel mai mare 
vânat — ursul brun—car. 
patin.

Frumuseţea trofeului, 
blana şi craniul au putut 
să fie admirate la orie 
două exemplare din ex_ 
poziţie, care au fost me
daliate cu aur la mai 
multe expoziţii naţionale 
şi internaţionale. Este greu 
aă te lupţi cu un astfel 
de vânat rănit

Multitudinea trofeelor 
de mistreţ şi a metodelor 
diferite (de la vânător la 
vânător) de montare a 
colţilor pe panoplii au 
încântat privirile vizita, 
tor Hor. ’

Printre trofeele de cerb 
carpatin au fost câteva 
exemplare medaliabile cu 
aur.

In standul expoziţiei a 
fost expus şi un craniu 
de zimbru, trofeu mai rar 
întâlnit la expoziţii, care 
a fost recoltat din Par. 
cui de zimbri Haţeg. 
Originar din Polonia, Ia 
vârsta de 17 ani, zimbrul 
a murit datorită bătrâne, 
ţii. De menţionat că In 
toate «mele geografice 
unde crese Zimbrii, aceste 
animale au şi duşmanii 
lor carnivori,

Lupul, care trăieşte tn 
haite, mal ales fii timpul 
iernii, distruge multe e- 
xemplare de căpriori, du. 
te, cerbi. Trofeele ex_ 
puse, blană şi craniu, sunt 
valoroase şi medaliabile. 
Se constată că în prezent 
numărul lupilor este destul 
de mare.

O răspândire mai micâ 
o au râsul, şi pisica săi. 
batică, de la care s-nu 
prezentat câteva trofee, 
blană şi craniu, unele 
din ele fiind medaliabile.

într.un stand aparte 
amenajat s.au aflat mai 
multe specii de păsări care 
trăiesc in zona forestieră 
de la Mureş până fit to . 
na alpină. ■

Fauna reprezentativă a 
ţării a fost prezentata şi 
printr-o bogată colecţie fi. 
Iatelică.

Expoziţia 8 fost orga. 
riizată în id«?a de a face 
cunoscute publicului şi vi. 
zi tătarilor o parte din 
frumuseţile pădurii, re. 
prezentate prin «ceste 
trofee de vânătoare.

Nu trebuie să uităm că 
vânătul este vana din bo
găţiile naturale ale pâ_ 
durii, care trebuie pro. 
tejat fii permanenţă.

Ing. MTBCEA COVACI.
Ffflaia Silvică Deva

(aflăm de LA POLITIE jţ )
ACCIDZN?
MORTAL

foi. 11 aprilie ax., la 
Unt 7, pe DN 66. In fit. 
calitatea Aniaoasa, con. 
ducătorul autoturismului 
CU nr. HD 03 DAN, Mihai 
Sen’ Dănuţ, de 29 de ani, 
miner la gJA Vulcan, 
conducând cu viteză ex. 
oesivă a  intrat fii depă. 
şirea microbuzului HD 01 
WZN, faţă de care nu a 
păstrat o distanţă late
rală corespunzătoare, a. 
croşându.L

In urma impactului 
conducătorul autoturismu. 
lui a pierdut controlul 
direcţiei, Izbindu-se fron. 
tal de zidul unei clădiri. 
Din accident a rezultat 
decesul numitei Diaconu 
Ana Luiza, de 17 ani din 
Vulcan, pasageră fii auto. 
turism şi rănirea gravă a 
conducătorului Mihai Ion 
Dănuţ.

ATENŢII! LA PNEURI!
Tot joi 11 aprilie. 1996, 

la ora 10,15, pe DN 65,

filtre localităţile Călan şi 
Strei şoferul Cazan Fio. 
rea, de 34 de ani din 
Petroşani aflat la volanul 
autorehteMului Ca nr. 3i 
HD 7230 a pierdut 
controlul volanului dato. 
rită unei explozii la 
pneul din dreapta faţă, 
izbindu-se de un copac.

b  tuna impactului a 
rezultat rănirea gravă a 
lui Hodosx Istvan, de 53 
de ani aflat fi* auto. 
vehicul. .

CIRCULAŢIE
CLANDESTINA

Ghormon Dragomir, de 
25 de ani, din Dea Iu 
Mare, muncitor la EM. 
Deva, a fost depistat de 
o patrulă a politiei rutiere 
Deva conducând prin 
municipiu un autoturism 
neînscris în circulaţie, cu 
număr provizoriu, expi. 
rat.

Rubrică realizată 
ca spripnal 

I.P.J. Hunedoara—Deva
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CD tof expiră mandatul?
«iorilor B. Juniorii B 1
ai Corvinului Hunedoa
ra fac parte din zona a j  
Vî-a.. împreună cu echi. I

I SE APROPIE
f AMICALUL
| TRICOLORILOR
f VJ-a,. împreuna cu echi
I Miercurea viitoare — pole Liceului „Banatul" j
I 24 aprilie, ora 17, are Timişoara. C.S.Ş. Sebeş, J 
J loc pe stadionul Steaua Telecom Araţi şi C.S.Ş. *
|  meciul amical dintre Termo Severin. Partidele j 
* selecţionatele României te disputa la Timişoara. *
I şi Georgiei ce constituie Succes hunedorenilorl I 
■ un meci—test al repre. *
I zentativei noastre pen- MECIUL DE BARAJ I 
J tru „EURO '96*'. LA TENIS J
|  Pe lista „stranierilor" ; ; IJ ce sunt oonvocaţi se »_ fca tragerea la sorţi ce *
( flă: D. Petrescu, Beîo. a avut loc la sediul Fr | 

dedici, Mihali, Selymeş, deraţiei Internaţionale de J 
j I. Lupescu, Gh. Popescu, Tenis de la Londra, pen. t 
I D. Munteanu, Sa bău, meciurile de baiu} J
* Uagi, V. Moldovan şi pentru promovarea în t 
I Craioveanu. Lotul se va ^  _ r  Iî reuni la Bucureşti, la Grupa mondudt a^Oapel .
I 21 aprilie şi va fi corn* Davis> s-a decis ca j 
î pletat cu’ jucători din prezentativa noastră de ,
|  campionatul nostru, se- tenis (masculin) să.şl | 
** Secţionaţi de lordănescu, dispute partida sa cu ; 

după etapa de miercuri, formaţia Belgiei. i
Meciul va avea loc la *

I „ZONELE" Bucureşti, în perioada I
LA JUNIORII B 20_ 22 septembrie. E. I

j Marţi, 16 aprilie, au chiPa câştigătoare se va |
* început In 8 oraşe din alătura celorlalte 15 for- * 
I ţară meciurile etapei de maţii ce fac parte dm |
* zonă, din cadrul Campio. elita tenisului mondial. .
|  natului Naţional al ju. (S. C-).

j AEROMODELIŞTII BRADENI AU CÂŞTIGAT j

ŞI CUPA „SOMEŞUL** I
Anul eompetiţibnal "96 .*_■ deplasat la con cur. I 

a debutat la 23 martie sul republican de aero-1 
la Ploieşti, odată cu a. modele „Cupa Someşul" I 
tapa I a Cupei Romă- de bl Satu Mare, îm. * 
niei la acromodele — preună cu reprezentan. I 
zbor liber. Ca intot. trie altor 11 judeţe din * 
deauna echipa AĂA ţară. Participant a |
Aurul Brad, condusă cu_d,)Ua oară la această * 
tenacitate de cunoscutul competiţie, echipajul > 
antrenor şi sportiv Mac. brădean a obţinut din I 
sim Adrian, a fost pre. acu locul I şi „Cupa î 
zentă aici şi şi-a atins Someşul", fiind secondat I 
scopul propus urcând cu ^  echipajele Clubului J 
Juniorn pe .podmm (loc CopiiUn. din Carei, PaJ  
JTI*. 51 titularizând pe jatuj Copiilor Cluj şi î 
umorul Mureşan Ciprian, pal3tu! ** JDroT

în iotul naţxonal ce va £ ^  &verta. O
î participa în 17—23 au. ,, . . . I
| gust în Polonia, la Cra. roenţiune a primit şi e. I
j covia, la Campionatul

t

___  _  _________ chipa jul „Casei de Co.
Mondial de aeromodele P# Brad*, pswtfcipant | 
— zbor liber. Se aşteap. Pentru pruna data la »
tă şi confirmarea se- această competiţie. Din |
uioruhii Macsim Adrian, orie 4 probe'de concurs,.
component al lotului na. aeromodeliştii brădeni au I 
ţional de seniori ce va câştigat trei locuri prin, 
participa în 28 mal — Maneîu Bogdan (F i>, I 
2 iunie 1998 la Cupa Mihafese Cristian (f  f t  ;  
Mondială laDomsdd (Un. Mureşan Ciprian (A 1} i 
garia) şi la Campionatul şi un loc II prin Gheor. * 
European din ao. ghe Vasile la captiv 1
gust de la Maniago (Ita- viteză, I
lia). Transportul JogulUf *

In ziua de 1 aprilie, de oopii a fost asigurat |  
un alt lot de tineri aero. de dl Pascala loan, cu » 
modelişti de la Clubul autocarul proprietate I 
Copiilor din Brad condus personală, care a par- . 
tof de Macslm Adrian «urs peste 700 km |

Şedinţa Consiliului 
local al oraşului Haţeg, 
din 4 aprilie 1996, care 
a început cu o mare In. 
târziere şi cu o pre. 
zenţă Ia limită, 13 din 
19 consilieri, s.a încheiat 
fără să se poată lua vreo 
hotărâre. La ordinea de 
zi au fost propuse 7 
puncte stabilite cu 5 zile 
înainte, aşa cum prevede 
Legea administraţiei lo-, 
cale.

După deschiderea şe_ 
dinţei. în mod oficial. îna. 
irite de a fi supusă Ia 
vot ordinea de zi, dnul 
Siminic Boţea, secreta, 
ruj Consiliului localţ a 
cerut permisiunea pre
şedintelui de şedinţă să 
mai . introducă pe ordi. 

> nea de zi încă trei puncte, 
cu referate de ultimă 
oră, propunere la care 
Unii consilieri au ripostat 
pe bună dreptate.

DnuJ consilier Nicolae 
Timiş a întrebat pe dnul 
primar de ce nu s.a ţi. 
nut şedinţa ordinară pe 
luna martie *98, pentru 
a se putea discuta şi ho
tărî o parte din cele 10 
puncte. Dar răspunsul 
nu l.a primit,

Si dacă şedinţa a în. 
ce put totuşi cu cele 7 
puncte care trebuiau dez. 
bătute în luna martie, a 
avut o desfăşurare şî 
un sfârşit jenant.

Pe scurţi amintesc eâ 
pe ordinea de *1 au fost 
cereri ale cetăţenilor care 
au solicitat aprobări pen
tru deschiderea de dl. 
verse activităţi comerciale, 
d« prestări servicii pai. 
tru populaţie ţi o bună 
parte aprobări de interes 
local şi chiar mat impor. 
fante.

fit oraşul Haţeg numă
rul birturilor, crâşmelor, 
restaurantelor, al baruri, 
lor este de 3—4 ori mal 
mare decât al ateliere, 
tur de prestări servirii 
pentru populaţie. Pentru 
aprobarea acestor activi, 
lăţi insă unii consilieri 
au avut In repetate rân
duri rezerve şi chiar re.

fuzuri de a vota pentru 
diversificarea prestărilor 
de servicii pentru popu. 
latie, punând chiar pie. 
dici vizibile în aproba
rea lor In şedinţele de 
consilii.

Trebuia pus în discuţia 
consiliului acordul de 
principiu cu privire la 
trecerea castelului de la 
•Nălaţi Vag în proorieta. 
tea Universităţii de Vest 
din Timişoara, precum şî 
a parcului dendrologic, 
care după '89 au ajuns 
o ruină.

Acest castel. împreună 
cu fostul minunat pare 
au mai fost solicitate după 
*89 de mai mulţi intere; 
.sa ţi din ţară şi chiar 
din străinătate, să.l ame

la vot transferul eătre 
universitatea timisorea. 
nâ, dar prin faptul că 
au lipsit mulţi consilieri 
nu s..a Îndeplinit cvoru. 
mul de 2/3 necesar unei 
asemenea aprobări.

Tot din acest motiv nu 
s.au putut aproba nici 
celelalte cereri şi proiec. 
te de hotărâri de pe 
ordinea de zi încă de la 
primul punct ăl ordinii de 
zi consilierii au intrat 
In conflict unii cu alţii, 
jignindu.se reciproc. Poate 
nu s.ar fi ajuns aici cu 
jignirile dacă cel 19 con
silieri ai oraşului Haţeg 
aleşi de cetăţeni în anul 
1992 şi.ar fi făcut toţi 
datoria prevăzută de lege 
şi poate mai mult faţă

najeze şi să.l dea o în. 
trebuinţare jpe măsura 
pretenţiilor lor, dar nu se 
cunosc cauzele pentru care 
nu s-a făcut nici un pas 
folositor, lăsându.le pradă 
unor oameni răi, care au 
descompletat castelul (par. 
chet, ttşi, sobe, geamuri 
etcA au tăiat pomii or. 
namentali din minunatul 
parc dendrologic conside
rat patrimoniu naţional, 
trecut prin aprobarea 
Consiliului judeţean In 
administrarea Consiliu, 
lui local Haţeg. Spitalul 
orăşenesc Haţeg, care îl 
are în administrare, * 
plătit paznici dar sub ochii 
lor a fost devastat. A. 
cum. Universitatea de Vest 
Timişoara □  solicită pen. 
tru a-1 amenaja şi 
transforma în Centru de 
cercetări pentru studenţi 
şi cadre medicale, însă 
administraţia Spitalului 
orăşenesc Haţeg La pro. 
mls, între timp, altor 
solicitanţi, care încă nu 
sunt cunoscuţi de Con. 
siliul local. S-a insistat de 
către primar să fie supus

de cetăţenii acestui, oraş. 
Am spus o parte din eon. 
sîlferf deoarece n.aş 
vrea să jignesc pe cei 
care au fost mereu pre
zenţi la şedinţe şi sui 
adoptat atitudini corecte 
faţă de problemele puse 
In dezbatere, analizând 
cu discernământ multe 
probleme sociale ale o. 
raşului.

în cei patru ani de ac. 
tivita te precizez că foarte' 
multe şedinţe au început 
cu limita minimi de pre. 
zenţă, continuând cu spe
ranţa că pe parcurs vor 
mal veni domnii consilieri. 
Să.mi fie iertate unele 
aprecieri, dar cred că 
pentru unii consilieri pre. 
zenţă la şedinţe este fa. 
cultativă. Aş vrea să te 
reamintesc că este obliga
torie.- Noi purtăm o mare 
răspundere faţă de ceti. 
ţenil oraşului care ne.ao 
ades fi care aşteaptă de 
la noi soluţionarea pro. 
blemelor care preocupă 
cetăţenii «rasului, în ge
neral cu mare promptita. 
dine şi seriozitate.

Nu de puţine ori am 
fost opriţi pe stradă şi 
întrebaţi de cetăţeni: ce 
faceţi dîor consilieri în 
şedinţe, ce hotărâri hiaţS7; 
de nu se vede nimic In 
oraşul acesta, care ar 
trebui să arate eş o 
staţiune, nu ca o haldă 
de gunoi, cu canale dea* 
fundate şi cu gropi, cu 
gunoaie nerîdicate, cm 
Străzi nemăturate, fără 
apă şi canalizare? De ce 
nu trageţi la răspundere 
executivul (primar, vtce. 
primari pentru nepuneree 
în aplicare a unor ho
tărâri luate în şedinţele 
de consiliu.

Din cauză că Ia ultima 
şedinţă de consiliu ao 
lipsit 6 Qpnsilieri nu 
s.au putut adopta ho; 
târâri. ' rămânând pen; 
tru nu ştiu când să mai 
convoace o şedinţă, de
oarece sunt proiecte de 
hotărâri care nu se per. 
mite a fi nesolutionate. 
Dacă cei 13 consilieri ar 
fi fost de acord cu pro; 
iectele puse fn discuţie se 
puteaţi lua hotărâri cu 
2/3 şi era legal. Dară la 
unele proiecte au fost îm. 
potriviri, nu s-au mat pus 
!n discuţie nici celelalte 
4, la care nu cred că ar 
mai fi fost rezerve şl 
astfel s.ar fi soluţionat 
4 proiecte din 7 propuse.

Singura scuză a dlor 
consilieri lipsă de la ul; 
tima şedinţă ar fi aceea 
că mandatul lor s.a în
cheiat In luna februarie 
1996, iar acum vin nu; 
mai dacă cred de eu; 
viinţă. Părerea mea este 
că până la alegerile lo
cale tot noi trebuie să 
hdtărâm destinele acestui 
oraş, ale cetăţenilor care 
pe bună dreptate sunt 
supăraţi pe noi şi se î»; 
treabă mereu de pe te 
cum pe cine să aleagă 
la viitoarele alegeri. BU 
zic: Grijă mare, de două
ori, grijă mape

AUREL ANCA.
Consilier jndeţeâi»

j DEMONSTRAŢIE DE KARATE LA HAŢEG j

('*■ La Liceul Teoretic din a Heeulul din Haţeg şi j
Haţeg a sosit într.o vi. membră a ASG Hune- I 

I zită de 10 zile o de. doara a invitat pentru, 
I legaţie de elevi şl pro- demonstraţie colegi de f 
î  fesori de la Liceul din club, campioni şi vlce. j 
ţ Desfontaines Melle, Frăn. campioni naţional!: Is. | 
* ta. In cadrul unui spec. trate Silvia, Alexandra * 
I tecol dedicat oaspeţi. Ardelean,' Diana Istrate, |
» lor francezi, un grup de Sorina Steavu, Alina Cu. »
■  Karatcka de la A. S. peţ şi Ciopanta Se- {
* Construi Hunedoara att bastian. *
( făcut o demonstraţie de Întreaga asistenţă pre. |  

karate—do tradiţional, zentă în sala de sport a *
Elevii maestrului emerit liceului din Haţeg, gazde, I 
al sportului lanoş Simo profesori, elevi români *

z j t t  & . t . •
dividual, Kata echipe, elevi francez, au, î 
embu masculin »t emba impresiona^ de [
mixt evoluţia sportivilor hu_ *

Oana Marinescu, cam. nedorenl. (MIKCEA |
pioana naţională, elevă STEAVU, Hunedoara). •

In perioada 2—9 aprilie 
a«, comisarii Gărzii Fi. 
nanciare aii controlat 19 
agenţi economici din Ju_ 
deţ. De remarcat faptul 
că 12 dintre a#ştia au 
fost sancţkşiaţi. Cele 12 
amenzi aplicate s-au ri. 
dicat la şoma de 1841 000 
de lei

Iată cum arată ele struc
turate pe anumite dome. 
niL Pentru nerespecta. 
rea normelor de comerţ 
—- 3, ^încălcarea discipli
nei financiare — 4. pen. 
tru lipsa unor aparate 
electronice de cântărit, şi 
marcaj -*» 2, iar pentru 
nerespectarea normelor 
legale cu privire la for. 
marea preţurilor — 3.

Sumele confiscate se 
ridică la peste 3,5 mi. 
lieme de lei, (ar valoarea 
mărfurilor la mal bine de 
10 milioane de Iei. Sâ ve. 
dem concret câteva exem. 
ple: : ;

COMERŢUL ŞI 
NERESPECTAREA

NORMELOR LEGALE

La S.G. Jdetalcom" SRL 
Lupen! comisarii au con
statat că In perioada 1995 
— aprilie 1996, activi ta. 
tea de panificaţie desfă. 
şurată de societate nu a

fost conformă cu legis. 
iaţia In vigoare. Rezul. 
ta t: o amendă de 600 MO 
de Iei. Iar «ele peste 
şase milioane de tel în. 
casate necuvenit s.au fă. 
eut venit la bugetul sta
tului.

e
O altă firmă, anume

SC. Bazei Timeom Timi. 
şoara SRL a comerciali.

Una dintre ele a fost 
la S.C. Raicu SNO Vul. 
can, 100 000 de Iei a fost 
valoarea ei-

SE MENŢINE IN TOP 
FORMAREA ILEGALĂ 

A PREŢURILOR

In oraşul Vulcan func. 
ţionează şi S.C. Presting 
Paste Corn S.R.L. Foarte

0  SAPTAMANA LA

zat vreme de trei ani, 
începând cu 1993, măr. 
furi fără acte legale că
tre &C. Miraceti Hune. 
doara.

A fost obligată să vi. 
reze la buget suma de 4,3. 
milioane de lei, ce s a 
încasat necuvenife.

UNDE SUNT 
APARATELE?

Spuneam că pentru lip
sa aparatelor electronice 
de cântărit şi marcaj, co. 
misarii au aplicat amenzi

bine. mai şunt şi altele. 
Treaba este însă că aici. 
din noiembrie 1995 până 
In «narile 1996 s-a produs
şi comercializat, pâine la 
preţul majorat fără a co. 
rnunica acest lucru ser. 
viciului teritorial de pre. 
ţurl. A Urmat amenda 
de 300 000 de lei, iar 
stima . încasată ilegal s-a 
vârsaţ Iâ buget. Este 
vorba de peste 2 000 900 
de lei.

O
Reglementările te vl_ 

goare privând preţurile

au fost încălcate şi te 
Trans Corn Trust Dan 
SRL Hunedoara. Aîei, fn 
domeniu! de activitate e; 
xistau lucrări de instala; 
ţii electrice în construc
ţii. S.au efectuat ase; 
menea lucrări, dar trape; 
zitul pe manoperă şi C.AJ3. 
a fost introdus fără ca 
firma să plătească C.A.S.- 
ul.

Ceea ce s.a încasat ne; 
cuvenit, adică 550 558 nţU 
de lei a ajuns la buget 
Se adaugă încă 300 080 
de lei amendă.

Se pare că această „boa. 
lă** a preţurilor bântuie 
in multe domenii şi la 
multe firme. Un exem
plu în acest sens este ri 
S.C. Lori Alba Presi SRL 
Brad.

Comisarii Gărzii Finan; 
clare au constatat că te 
lunile martie şi aprilie 
a.e. societatea a cdtner; 
cializat produse din ca»; 
ne din producţie oroprie 
la preţ eu amănuntul ri 
nu de producţie, conform 
reglementărilor în vtgo*; 
re. Tot 300 000 de lei a; 
mendă şi pentru cei 4$ 
la Brad.

VALENTIN NEAGU
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CUVÂNTUL LIBER ,
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Circo, Apoi sătenii pre
zenţi şi.au cumpărat 
cele necesare. (Al. Jurca, 
corespondenţi.

j 1 •

ţs i
îl

•  EXPOZIŢIE DE
GRAFICA TIBEKIU FA. 
ZAKAS. In perioada 20 
— 27 aprilie ac., la
Clubul „Constructorul" 
din Hunedoara se află
deschisă zilnic, între o. 
rele 9—20, expoziţia de 
grafică aparţinând cu
noscutului artist plastic 
Tiberiu Fazakas. Sunt 
reunite lucrări de op.art, 
acuarelă, grafică în gene. 
ral. Expoziţia este or
ganizată de S.C. I.C.S.H. 
S-A. şi Sindicatul „Con. 
structorul*' al T.C.S.H. 
fM. B.i

•  CONSTRUCŢII DE 
LOCUINŢE. Faţă de 
1989 când în judeţul 
Hunedoara s.au construit 
2326 de locuinţe, in a. 
nul 1995 numărul aces
tora s.a ridicat doar 
la 248. Pe ani, de la 
revoluţie încoace. nu. 
mărul âcestora a scăzut 
astfel: 1990 ' — 1381 de 
locuinţe ; 1991 — 922;
1992 — 372; 1993— 345; 
si în '94 — 242. (C.P.ţ

:v; t
• PREMII. Dna ing.î 

Gabriela Laslău de la f 
Centrul agricol al co., 
munei Bucureşci ne-a I

•  PRIMUL MAGAZIN 
PRIVATIZAT. In ' vine- 

t rea sfintelor sărbători 
de Paşti, s.a inaugurat 
în satul Rovina din co
muna Bucureşci primul 
şi unicul magazin pri. 
vat, avându.l ca patron 
De domnul Petru Damian, 
om apreciat, respectat şi 
bun gospodar al locului 
Magazinul funcţionează 
într.o construcţie nouă 
şi pune la dispoziţia lo
cuitorilor cele mai a. 
predate produse alimen. 
tare pe care le găsesc 
aici, fără a mai fi 
obligaţi să bată drumul 
la Brad să le procure şi 
sâ cheltuiască alţi bani. 
Inaugurarea magazinu. 
lui a fost precedată de 
o slujbă şi sfinţire a 
localului, realizată de 
preoţii Ioan Fodor şl Ioan

•  HARNICI. Di Re. 
mus Tic este de mulţi 
ani poştaş în Brănişca. 
Are cel mai mare nu
măr de abonaţi la „Cu. 
vântul liber" — 87. Dna 
Anuţa Bete este poştă, 
şiţă în satele Rovina şi 
Târnava. Corectă, pune. 
tuală, harnică. Are 37 
de abonaţi la ziarul 
judeţean. (Gh. I. N.).

*_*—*—* —*

A b o n a m e n t u l  l a  z i a r u l  j 

„ C u v â n t u l  l i b e r "  i
Abonamentul este calea cea mai sigură şi j 

mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru j 
pentru informarea operativă, bogată şl corectă | 
a cititorilor. *

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi | 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia- * 
relor şi abonamentelor. Din luna mal, preţul | 
ziarului „Cuvântul liber" Deva va fi de 250 lei/ j 
exemplar (zilnic în opt pagini), Iar al abona- I 
mentului de 3000 lei/lună, plus taxele poştale, t 

Avantajul abonamentului este evident de * 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, j 
faţă de cumpărarea cu bucata. j

m  w # mmm , mmm , Mmm , Mmm M mmm t  —>■ / mmm M mMm M mmm m mmmm , «nI

una pe zi
— Costel îmi spunea aseară că eu sunt 

visul său.
— Auzi, al naibii! Alaltăieri mi se 

plângea că de la o vreme are numai 
coşmaruri!

18 APRILIE 1996
e V 1 dolar SUA — 2912 lei
a. t marcă germană «- 1930 lei
a 100 yen) Japonezi — 2692 lei
a 1 liră sterlină — 4395 le»
a t franc elveţian — 2370 lei
• t franc francez .— 568 lei
• 100 lire italiene — 185 lei

C ursuri de referinţă ale Băncii Naţionale î  
R om âniei.....  '5

f yw A V A V A vw vM w «vw > w w v’r tw /w v A W

spus că, în anul trecut. | 
cel ce au avut trei vaci f 
«aii mai multe în lac. f 
taţie x au primit premii * 
în bani, care depăşesc* 
valoarea de 'patru" mi. |  
lioane lei. (Tr. Bji. I

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
,,CUVÂNTUL LIBER“

Pentru a economisi timp şi bani. pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la ogen- 
ţiile de. publicitate din :

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI lângă maga
zinul „Comtim" ? —■ la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont*).

•  HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel 
716926).

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968). la sediul S.C. „MERCUR*. ,

•  ORÂ$TlE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia*.

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. I 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane ; 770367, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 

ţ promptitudine a tuturor anunţurilor de 
rriicăşimarepublidtate.

I BANCOREX
j BANCA ROMANĂ DE COMERŢ EXTERIOR 
1 SUCURSALA DEVA
I Str. 22 Decembrie, bl. 7 (vis-a-vis cu Liceu! 

Auto) •

A  N U  A T J j 3 i*

Începând cu data de 20. 03. 1996, dobân-
J zile practicate la depozitele in lei atrase de j 
I Ia clientela băncii (persoane fizice şi juridice) ; 
«suni: |

I

1 LUNA — 60% PE AN

2 LUNI — 60% PE AN

3 LUNI — 55% .PE AN 

6 LUNI — 55% PE AN 

9 LUNI — 55% PE AN

12 LUNI — 55% PE AN

I

I Dobânda la conturile curente în lei 
î clientelei băncii este de 22% pe an.
; Suma minimă pentru constituirea 
* depozit este de 100 000 lei.

ale

unui

S.C. PAL S.A. I
cu sediul în BRĂILA, str. Fabricilor, nr. 10 j

• închiriez 
două camere, 
orele 18—19.

apartament 
tel. 616420,

(8206)

■ Produce şi livrează 
j toarele preţuri

■ V ,
U

chibrituri la urmă-

•  Vând casă sau schimb 
cu apartament, plus dife. 
renţă. Orăştie, tel. 642531 
(după ora 19).

(8019)
•  Vând sfeclă furajeră

2000 kg, 120 lei/kg. Au.
rel Vlaifeu, 45.

(8050)
•  Vând cabină tractor

U 445. Relaţii la Mă-
lăieşti, nr. 16.

(7035)
•  Vând schiuri, clăpari 

şi patine, la preţuri a. 
vantajoase. Tel. 715338.

(7816)
•  Vând Audi 100 CC,

motor în cinci, benzină, 
fabricaţie 1983, noiem.
brie, neînmatriculat. Tel. 
711955. (7817)

•  Vând vitrină frigo. 
rlfică, de expunere, bi
liard nr. 8. TeL 712425.

(7817)
•  Vând teren intravl.

lan 1100 mp, la şosea 
Cristur, 319. (7607)

•  Vând apartament 2 
. camere, str. Minerului, De.
va, telefon 226365.

(7690)
•  Vând 6 tone fân, Văr. 

maga. Informaţii Deva, 
telefon 623212, Bucur.

(7692)
•  Vând apartament 2 

camere, ultracentral, tel, 
618576, după ora 16.

(7691)
•  Vând apartament cen

tral, Simeria. închiriez 
masă tenis. Tel. 660091.

(7689)
•  Vând combină cereale 

Class, masa 2,40 m, re. 
morcă 8 tone, malaxor 
panificaţie. Tel. 613249, 
730991.

(7695)
•  Cumpăr casă, zonă 

centrală în Deya. Tel.
după ora 16.

■ , (8194)
•  Vând motor • ARO 

Braşov, , 3 200 000, motor 
tractor U 445 —- 2 100 001 
lei.’ TeL 613777.

(7184)

•  Caut de închiriat gar. 
sonieră mobilată. Tele.- 
fon 230305, orele 8—14.

(9056)

•  Ambulanţa Judeţeană 
Deva scoate la licitaţie 
publică, în data de 16 mai 
a.c., un număr de 14 
autosanitare marca TV, 
din Deva şl filialele din 
judeţ. Relaţii suplimen
tare la sediul firmei din 
str. Depozitelor, nr. 3, 
tel. 621550.

•  Pierdut autorizaţie 
nr. 49/20. 09. -1985, Guşni.

I
V

I%
— 35 lei/cutie |
— 37 lei/cutie J
— 120 Iei/cutie I

cutii cu 38 beţe 
cutii cu 50 beţe 

î —- cutii cu 250 beţe
I — cutii cu 760 beţe — 180 Iei/cutie î
| Preţurile nu includ TVA.

Relaţii Ia telefon 039/637444, Interior 155, | 
| 176, sau 039/631092 J fax 039/631243. ;

I

riuc Gheorghe. 
nulă. . r

O declar

(397881)

•  S.G. Victor Transprest 
SRL Brad intenţionează 
majorarea tarifelor în. 
cepând cu data de 15. 05. 
1995.

(3593)

222393,

S.G. BORZA S.R.L.
D E V A

Angajează de urgenţă:
• ajutor bucătar
• ospătari pentru Geoagiu-Băi
•  recepţioner j
• cameriste
• vânzătoare.
Informaţii telefoane 216183, 212747*

* *  mmm *  mmm mmmm *  mmm *  mmm *  mmm »  mmm *  mmm m m m  mmm
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S.C. "BROKER" S.A.
- n

SUCURSALA DEVA cu sediul în OEVA #  
•tr. Libertăţii, bloc: J, scara: O, ap: 8 f r  
tal: 230293

Aparţinuid O* S.C. *BROKER" CLUJ-NAPOCA.
■oeiatata da valori mobiliara cu «n capital «ocial 
da paata 1.600.000.000 lai ţi cu «ucuraala tn 
ntunicipiilai Aiba-lulia. Arad, BaigMara. Bistriţ*.
Braţev. Sucuroţti. CluJ-Năpoca, Cava, laţi, Oradea,
Oloi oşti. Satu-Mara, Sibiu, Slatina. TlrniţCari, 
fârgu-Muraş. Zalău:

Cumpără şi vinde acţiuni (certificata de acţicHÎSr)>
Preia ordine de vânzare / cumpărare de acţiuni tranzacţionale 
la Bursa de Valori Bucureşti;
POrmeazâ şi administrează porldrOiii jrrdivldu’ale ’jie VSÎoTF 
mobiliare ale clienţilor; ^ o
întocmeşte documentaţia riece3ară societariLbTj&LQmfe'reîâjej

Qnei oţefte
pentr 

•  Inîocj
publice / private de majorare a capitafui 
(Societăţile care doresc să se capitalizezi';

§  pentru ofertele publice, asigurf pIasăreâ'ti11 urildP2S' 
<Şy|foare prin sucursalele proprii şj Pri^'bdlc^i^  

Uzat în acest sebp.

ru a fi admise (a cota Bursei; 
tocmeşte documentaţia pentru realizarea Qnei o
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