
La H unedoara 68 de inculpaţi şi 
învinuiţi — în faţa instanţei I
•  Unul dintre cele mai mari procese care 

au avut loc la Hunedoara şi în judeţ!
>  •  Nu mai puţin de 68 de indivizi trimişi
în judecată pentru furt calificat în pagubă a> 
vutului privat, complicitate la furt calificat, 
gestiune frauduloasă şi tăinuire în paguba avu
tului privat. ^

•  Reţele de infractori din mai multe zone 
ale ţării au păgubit S.C. „Siderurgica" S.A. Hu
nedoara- de bunuri în valoare de aproape 
100 000 000 de lei.

•  Ţiganii din Strehaia, Tîrgu Jiu, Livezeni, 
Sebeş, Ciopeia — principalii beneficiari ai bu
nurilor furate, AL'-'.', _

în  aceste zile, la Hune
doara are loc, din câte se 
spune, daca tiu cel mal 
măre, urmi dintre cele mal 
mari • procesă care s-au 

' desfăşurat atol. Este vorba

de aducerea In faţa Legii 
a 68 de inculpaţi şl în; 
vinuiţl faţă de care s-a 
efectuat urmărirea penală 
pentru furt calificat W 
paguba avutului privat*,

complicitate la furt cali
ficat, gestiune frauduloasă 
şi tăinuire în paguba avu
tului privat.

Până a se ajunge aici 
însă a fost nevoie de un 
mare volum de muncă din 
partea Poliţiei municipiu
lui, Parchetului de pe 
lângă Judecătoria- Hune
doara, iar acum a Jude
cătoriei. ;

Totul a pornit din vara 
anului 1995 când organele 
de poliţie din Hunedoara 
au fost sesizate că de la S.0.

-„Siderurgica'* S.A. se sus
trag cantităţi importante 
de materii printe: feroali
aje, plăci şi brichete din

_ VALENTIN NEAGU

(GonHauare fa pag. a ?-»>
Dna dr. Nicoleta Sârbu Negrea tratând un pacient în proaspăt renovs 

tul cabinet stomatologic din Şoimuş. Foto: PAVEL- LAZA

I Întocmai asemenea u- plinit în chip desăvârşit f 
I nui împărat pământesc, chemarea Sa de învăţă-* 

*- care după biruinţa în lup- tor, aflHer&t j i  împărat [
* tă se întoarce înapoi în - ceresc se reîntoarce în >
j  cotate încărcat de onoruri ceruri de unde s-a po- t 
I şi i se face o primire cu gorât înconjurat de sfin- * 
I mare fast, aşa şi Domnul . *
ţ  Domnilor şi Împăratul Pr. Dr. I.O.'*;Rl)DEANU j
* împăraţilor, Mântuitorul — -. —< ------- . -
* Hristos, după ce şi-a im- (Continuare în pag. a 3-a) *
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t O  PRIVATIZARE
L t t \ Z  r a d io  l e v a . stu-
V dioul de radio Deva, 
î post tot mai îndrăgit 
’ de ascultători, a iniţiat,

marţi, 21 mai a.c., la 
ora 21, o nouă şi inte
resantă emisiune, cp 

t genericul: „Semnul de
1 întrebare". Emisiunea
Vva fi difuzată săptămâ-
L hal, în ziua şi la ora
» anunţată mai sus, şi va
V fi organizată CU spri- 
\ ţinui unor ziarişti din 
f presa, scrisă a judeţului 
J nostru şi a l invitaţilor 
ţ  acestora. Debutul noii

(emisiuni a aparţinut 
ziarului nostru şi a 
avut ca temă Privati
zarea. Au participat re- 

l dactorii Dumitru Gheo-% 
/ nea -şi Niqolae Tîrcob,
J care i-au avut ca invi- 
l taţi pe dna Rozalia Se- 
L-caşiU — de la Filiala 
* judeţeană Hunedoara a 
Vf .P.S., dl. Ipnel Oltea- 
t nu — preşedintele S.G. 
i Eurovenus S.R.L. şi dl. 
}  Olivian Goţiu — direc- 
\ toruj S.G. Ulpia S.A.
I Deva. (D.G.) ■ 
l  o  ..ZILELE SCRII- 
1 -TORtLOB ZARĂN- 
) DENI“. Azi, de ziua 
yÎnălţării Domnului, la 
■ Brad debutează „Zilele 

scriitorilor zârăndeni". 
Manifestarea, aflată la 
a IVII-ă ediţie, reuneşte 

.- cunoscuţi reprezentanţi 
I ai scrisului românesc: 
ţ Mircea Sîntimbreanu, 
i George Timcu, Mircea 
5 Vaida, Ion Lungu, Mar- 
1 eel Petrişor, Ioan Şerb. 
î Se vor decerna premiile 
i* concursurilor de poezie 
i şi proză'. (M B.)

CALENDARUL 
■- : ALEGERILOR

• •  Luni, 20 mai, s-a fă
cut completarea birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare.

După cum se ştie, pre
şedinţii şi locţiitorii lor 
pentru aceste birouri au 
fost desemnaţi prin* ' tra
gere la sorţi. •

Completarea s-a făcut 
cu persoane desemnate 
de partidele politice care 
au depus liste de candidaţi 
pentru circumscripţiile e- 
lectorale respective.

•  Iri perioada 21—23 mai, 
are loc instruirea birouri
lor electorale ale secţiHor 
de votare, cu atribuţiile ce 
le revin. Instruirea se face 
pe circumscripţii arondate 
fiecărei judecătorii.

•  Până joi, 23 mai, vor
fi afişate copiile listelor e- 
lectorale Ia secţiile de 
votare, unde cetăţenii au 
posibilitatea să” Ie con
sulte. -  • ’

•  A început tipărirea bu
letinelor de vot. Tirajul 
total pentru candidaţii la 
funcţia de primar, consi
lier judeţean şi consilier

local — 450 000 exemplare. 
(I.G.) . , ;  ■ ■ .. ;

CARAVANA
ELECTORALA

Formula-aparţine P.D.S.R. 
In zilele de 23—24 mai, 
un colectiv din compo
nenţa staffului central al 
P.D.S.R., • condus de sena
torul Vasile Văcaru, va 
face un turneu electoral 
prin mai multe localităţi 
din vestul şi centrul ţării.- 
Sunt incluse în program 
oraşele: Satu Mare, Zalău, 
Deva, Tg. Jiu, Rm. Vîlcea 
şi Slatina. r;; i  :

La Deva, caravana — în 
componenţa Liviu Maior, 
Dumitru Dînga, Mircea 
.Coşea, Gheorghe Raicu, 
Dan GeorgescU şi Grigore 
Marian — va' poposi joi 
seara; Vineri, 24 mai, ea 
va participa la Un miting 
electoral şi va organiza o 
conferinţă de presă (I.C)

' ÎNTÂLNIRE - *
Luni, 20 mai, la S.C. 

„Carmetaplast" S.A. Deva, 
candidatul independent la' 
funcţia de primar al mu
nicipiului Deva, dl. l.eon

.VASVtW AW AŞV.W .VAV.VV.V.,.V .W .,. '.V .V ,.V '

23 mai
1 Hotar SUA 
( marcă germană

•  1 0 0  yeni japonezi
•  1 Ură sterlină
•  I franc elveţian
•  1 franc francez , — 564 Iei •
«b itâ. lire Italiene — Hi» lei 5

Cursuri de r e fe r in ţă  a le  B ă n c ii  N a ţ io n a le
o flomăntel 3

— 2946 lei ;v
— 1941 lei <
— 2751 lei
— 4456 lei 1
— 2324 lei •

— . v .v . '.v jw w /..v .v .-^ v .v .- .v .- .v .v .- .v .- iv c « v .v .v .- .v

Tomuţa, împreună cu can- I
didaţii ţndependenţi la j
funcţia de consilieri mu- |
nicipalî, dnii Ştefan Cră- » 
ciun, Nioolae, .Podelean, ' I 
Âlbert Furca şi Gheorghe - 
Nicola, s-au întâlnit cu 1
alegătorii. (I.C.)

Alte relatări în pagina 
a H-a

Săptămâna trecută a înverşunare a extinderii J 
înregistrat o nouă luare NATO spre graniţele Ru- | 
de poziţie împotriva ex- siei. Deci,; din -punct de I 
tinderii NATO spre E- vedere electoral,' nici j 
uropa Centrală şi de Est. una dintre părţi nu are I 
In timp ce în Polonia se nimic nici de pierdut, nici [ 
desfăşura, vizita ministru- de câştigat din acest ( 
lui apărării al Germaniei punct de vedere. De a- > 
-i- Volker Ruehe, şi se , ceea, avertismentul lui I 
făceau declaraţii din care Graciov trebuie luat în , 
reieşea că Polonia va fi serios. In acest sens se I 
cu siguranţă între pri- şi pronunţă unele cercuri 
mele ţări foste comuniste occidentale, care ar dori i 
care vor fi' admise * In mai degrabă să îngheţe I 
NATO, la Moscova (ce extinderea NATO spre j 
coincidenţă!), un alt mi- Euţppa Centrâlâ şt̂ .._ de I 
nistru al apărării, dar ai Est decât să intre * In * 
Rusiei — Pavel Graciov, conflict cu Rusia, chiar |  
făcea o declaraţie, sur- şi dacă acest* conflict nu *• 
prinzăţoare prin durita va depăşi graniţele răz- |

O P.D.Â.R. — LA 
ORAŞTIE şi d e v a .
Filiala judeţeană Hu
nedoara, a P.D.A.R. or
ganizează sâmbătă 25.
05. 1996 două întâlniri 
electorale: ora 10. la 
sala „Astrat* din Orăş- 
tie şi ora 17, ia sala 
mică a Casei de, cul
tură din Deva, Participa, , |  '
de la centru, dnii Vic
tor Surdu şi Ton *Coja.
(D.G.) .

O ADUNAREA GE
NERALA A PARTIDU
LUI PENSIONARILOR. 
Sâmbătă, 25 mai a.c. 
ora 10, la sala mică a 
Casei de cultură Deva 
va avea loc adunarea 
generală a Filialei Deva 
a Partidului Pensiona
rilor^ Sunt invitaţi să 
participe membrii : şi 
simpatizanţii acestei for
maţiuni politice la o 
discuţie despre proble
mele grele cu care se 
confruntă persoanele dt 
vârsta a treia'. (D.G.)

I

î
tea sa şi prin caracterul/boiului; rece. 
ei de avertisment. Nici Intr-adevăr, după uni- | 
mai mult, nici mai puţin, unea creată între Rusia , 
ministrul rus al apărării şi Belarus, în cadrul pri- | 
a spus unui grup de zia- mirii Poloniei în NAŢO, | 
rişti că, în cazul extin- între această organizaţie* 
derii NATO spre răsărit, militară defensivă şi Ru- | 
Rusia, împreună cu Be- sia va exista o graniţă co- * 
iarus, vor fi nevoite să-şi mună, atât pe actuala 1 
creeze o forţă militară frontieră dintre Polonia J 
comună şi că, în acest şi enclava Kalinirigrad, 
sens, există asentimentul cât şi pe aceea dintre Pe- 
deplirţ al preşedintelui fonia şi ^Belarus. Mai »
Belarus, Alexandr Lu- mult, în aceeaşi situaţie I
kaşenko. se vor afla şi Ucraina şi [

Se fac speculaţii că- Republica .Moldova, că- |  
declaraţia-avertisment a-rara  Rusia nu încetează « 
lui Pavel Graciov n-ar să le propună o uniune |
fi altceva decât o mane- asemănătoare cu aceea .
vră electorală menită să realizată eu Belarus, sau I 
aducă voturile nostalgici- măcar a unui tratat niili- J 
lor fostei URSS, ale na- ta r în genul defunctului >j 
ţionaliştilor şi coniunişti- Tratat de la Varşovia. Se J, 
lor în urna lui Boris pare însă că reacţiile U- * 
Elţîn. Oarftenii responsa- crâinei şi Republicii Mol-. ^  
biţi, atât din Rusia, cât dova la aceste propuneri , 
şi* din alte zone ale E- sunt de respingere cate- I 
urbpei, nu cred că a-- gorică a unei alianţe mi- J 
ceste ameninţări, sunt lîtare cu Rusia, ştiindu-st i

tăn 'simple speculaţir legate că ambele aceste 
de alegerile prezidenţiale au aderat doar la struc- . 
din Rusia, care vor avea turile economice ale I 
loc in luna iunie a.c. C.S.I.
Şi această pentru că, a- Care* va fi reacţia oc- |  
tât comuniştii lui Ziu- cidentuluî ta ameninţarea * 
ganov, cât şi adepţii lui Gh. PAVEL |
Elţîn, stau pe aceleaşi po- ------ — • i ——' *
ziţii de respingere cu (Continuare în pag. a 2-a) j
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î n  „ p a t r u  t i m p i "

Cu puţine zile înaintea prezentării electo
ratului la  urnele de vot — la 2 iunie 1996—, 
ara adresat unor candidaţi la funcţia de primar 
următoarele patru întrebări:

1. Vreţi să vă prezentaţi pe scurt?

2. Speraţi în reuşită?

3. Cu ce atuuri veţi atrage electoratul?

4. Ce părere aveţi despre adversari şi de
spre argumentele lor?

Astăzi răspund 
candidaţii:

1. Mă numesc GHIRCA 
LIVIU, am 50 de ani, sunt 
inginer agronom, locuiesc 
în Deva şi candidez la 
funcţia de primar al mu- 

'nicipiului Deva, din par
tea Partidului Unităţii 
Naţionale Române...

2. Da, categoric, altfel 
nu mi-aş fi depus candi
datura, Ştiu că lupta e 
dură, eâ sunt mulţi can
didaţi; însă eu sper sâ 
înving.

3,. AtUurile mele sunt 
maĵ  multe. în primul rând 
sunt rezultatele pozitive 
obţinute până acum In do
meniul productiv în care 
am lucrat şi lucrez (sunt 
director., [Ja SC. Horticola 
S.A. Deva). La 50 de ani, 
sunt în pufere, am forţa 
organizatorică şi capacita
tea operativă de rezolvare 
a problemelor, spirit de

J. Sunt PETRU HAN- 
CHES, am vârsta de 51 de 
ani, sunt economist, în 
prezent ocup funcţia de 
director economic la S.C. 
Mipa S.A. Orăştie, locuiesc 
in Orăştie şi candidez la 
funcţia de primar al a- 
cestui municipiu din par
tea Partidului Unităţii 
Naţionale Române.

i 2. Sunt convins că voi 
fi ales, deşi concurenţa 
este destul de mare.

3. Faptul că locuiesc de 
40 de ani în Orăştie, că 
mă _ cunosc oamenii şi eu 
îi cunosc bine pe ei, este, 
cred, Un argument esen
ţial. Am experienţă în con
ducerea ' unor activităţi,

ceU&ti «U

GASA DE PRESĂ Şl ^EDITURA 
CUVÂNTUL LIBE R -  DEVA

lo d e fa te  pe gtfitiis i tv

fo n i:  40 ? 2 6

3C DUMITRU GHEONt), preşedinta (redactor ţ*5l 
3t TIBEK’U ISTRATE, eiteprejedinte jredaciar ftl adj.)
K a m  C1R8U, MlNIl BOOÎ*. HICOIAÎ ttSCO*. «erebrt 

Adierii redacţiei:* 2700 -  Oew, ifr. 1 «r.
35, '(««Saţul Hunedoara, Telefoane: 211275; 212157: î l  1259; 

ei$904 (soredurs). Fa*: 218061.
O in irenş ij rdsponders psnî-e «osfinsUsii « r lh o lt le r  » parrrfă 

au torii « re ite ra ,

O Redacţia no răspund* «aterior sse »o>al ptstt* asfUoW* 
tHK«»?r«dftîe trimise darului din propria wiîiotivo a ce'shorstsriiof, 
O Manotclttit (publirote sau nu! nu »* mapeiass ju’otî’er.

Tipar v i ecesuîa! la SC. „P o lid a *» '*  5 Â  D«*a

Programul dc lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, intre orele 8—18, la sediul 
redacţiei şi la telefonul 211275.

sunt capabil să rezolv o- 
perativ şi eficient proble
mele oraşului şi ale oa
menilor, pentru că, repet, 
le cunosc bine.

4. li ştiu pe contracandi
daţi la funcţia de primar 
al Orăştiei. Le cunosc şi 
argumentele, Ideile cu care 
Intră în întrecere. Toţi au 
programe şi gânduri bune; 
toţi promit să facă numai

lucruri importante şl ne
cesare . pentru municipiul 
nostru. Depinde cum vor 
şl reuşi, pentru că pro
blemele sunt multe şi 
grele. Rezolvarea lor de
pinde de primar şi de e- 
chipa de consilieri, dar şi 
de susţinere din partea 
cetăţenilor.

DUMITRU GUEONEA

discernământ, de decizie 
şi acţiune, cunoştinţe ma
nageriale, care-i sunt in
dispensabile unui primar. 
Faptul că nu sunt prea cu- 

• noscut de electorat nu 
este un handicap, ci chiar 
un atuu, care mă va ajuta 
sâ câştig şi să-mi pun in 
valoare calităţile. Şi mai 
am un atu — valoarea 
consilierilor noştri, ai 
ţ.U.N.R., cu care ne pre
zentăm în alegeri.

4. — Da, îmi cunosc 
contracandidaţii, sunt oa
meni capabili, serioşi, au 
şl ei programe bogate, op
ţiuni sănătoase, care, dacă 
vor fi materializate, vor 
însemna ceva mai bine 
pentru locuitorii munici
piului Deva. însă nu noi. 
candidaţii hotărâm acum, 
ci alegătorii. Şi numai 
împreună cu ei, oricine va 
fl primar va reuşi în de
mersurile sale.

1. Mă numesc LEON 
TOMUŢA, sunt născut în 
anul 1944, în satul Tîmava, 
comuna Brănişea, sunt 
profesor la Grupul Şco
lar Industrial Minier De
va. Locuiesc intr-un a- 
partament proprietate per
sonală în cartierul Gojdu 
şi candidez îa funcţia de 
primar al municipiului De- 
va ca independent. Am 
doi copii, care sunt ifţgi- 
neri electroenergeticieni la 
FRE Deva.

2. Da, pentru că altfel 
nu m-aş fi angajat ‘ în a- 
ceastă luptă în care eu 
sunt singur, iar de cealaltă

parde —■ o puzderie de 
partide.

3. în  primul rând, ceî 
care mă cunOsc, ştiu că 
sunt un altruist, mă lupt 
pentru cei din jurul meu 
ş i mâ bucură atunci când 
văd ceva realizat pentru 
ei şl de care, alături de ei, 
voi beneficia şi eu. -

4. îi respect pe toţi ad
versarii. Dacă electoratul

-îi va considera mai buni, 
voi fi primul eare-i felkdt 
p en tru : reuşită;/:;

ION CIOCLEI

FAZA MUNICIPALĂ A CONCURSULUI 
„SANITARII PRICEPUŢI" '

împlinirea,1 în 4 iulie, a 
120 de ani de existenţă 
de către Societatea Na
ţională de Cruce R oşit 
din România prilejuieşte, 
în această perioadă, un 
număr sporit de activi
tăţi specifice. între a- 
cestea se numără şi între
cerile, devenite tradiţio
nale, ale „Sanitarilor pri
cepuţi". Elevi din ciclu
rile gimnaziale şi liceale, 
dar chiar şi cei mai mici, 
sunt preocupaţi să în
veţe cum trdbuie acordat 
primul ajutor la nevoie. 
Pentru asta se pregătesc 
teoretic şi practic, - îşi 
dispută cu maximă anga
jare etapele concursului.

Recent s-ş desfăşurat 
faza municipală la care 
au participat 9 echipaje din 
şcolile generale şi 4 din 
licee devene. După con

curs s-au clasat pe pri
mele locuri următoarele 
echipaje de „Sanitari pri
cepuţi": cel de la Şcoala 
Generală nr. 4 Deva (lo- , 
cui I), Şcoala Normală 
„Sabin Drăgpi" (II), Şcoa
la Generală nr. 1 (III) şi 
Şcoala Generală nr. 5 
(prima menţiune); pentru 
licee, pe locul I s-a cla
sat echipajul Liceului 
„Traîan“ Deva; II — 
Grupul Şcolar de Trans
porturi şi Telecomunicaţii 
„Transilvania"; III — 
Liceul Sportiv; menţiune 
— Grupul Şcolar Minier.

Ocupantele primelor lo
curi vor reprezenta mu
nicipiul Deva la faza ju
deţeană a . „Sanitarilor 
pricepuţi", care sd va 
desfăşura la 1 Iunie, 
când sărbătorim şi Ziua 
Copilului. (V. Roman)

n P&PĂ O JUfijĂTAT&DR VEAC.

Continuă frumoasa „poveste* 

M ălaiului la Brad

a
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„în ziua Metalului, in 
haine de sărbătoare, şco
larii1 plecau încolonaţi spre 
dumbrava din apropierea 
oraşului. In fruntea co
loanei, încadrată de pro
fesori, orchestra cânta 
„Marşul lui lancu" apoi, 
spre ieşirea din oraş, cân
tau şi elevii „Deşteaptă-te 
române", „Pe-al nostru 
steag- t  scris Unire*1 şa . 
Din timp în timp, cânte
cele erau însoţite de urări 
adresate fiecărui profesor. 
Odată sosiţi în pădure, 
începea dansul „Ardelea
na". Profesorii, . invitaţii 
şi elevii dansau împreună. 
Formaţii de elevi mai mari, 
îmbrăcaţi In costume popu
lare, jtţeau dBătutaf*, „Că
luşarul**... Spre seară se 
dădeau serenade pentru 
profesori. După căderea 
amurgului coloana se în
torcea cântând în oraş. La 
Maial erau invitaţi nota
bilităţile oraşului şi ale 
Zarandului, dar printre 
participanţi se aflau şi 
familii ale elevilor, locui
tori ai oraşului ş i ai im» - 
prejurimilor —- Maial ul
fiind o sărbătoare dragă 
şi aşteptată a  întregului 
ţinut".

Aceasta este povestea 
Mălaiului, sărbătoare care 
până in urmă cu o jumâ- 
tate de veap transforma 
dna din zilele lunii mai 
în clipe de plăcută şi nes 
Uitată petrecere pentru 
toţi cei care luau parte la 
ea. Şi iată că inimoşii slu
jitori ai Lireului Teoretic 
„Avram lancu" din Brad, 
organizatorii acestei ma
nifestări de-a lungul vre
mii, au făcut ca despre 
aceasta să se poată vorbi 
din nou la prezent şi chiar 
la viitor. Pentru că la 
sfârşitul săptămânii tre
cute, aici Maialul a  reve
nit, continuând frumoasa 
lui poveste. A revenit prin
tre foşti sau actuali pro
fesori şi elevi ai şcolii, 
fiindcă am considerat drept 
o obligaţie de conştiinţă să 
reînviem această veche 
tradiţie, cum ne mărturi
sea dl. Stelian Circo, di
rectorul liceului. Mai mult

decât atât, la sărbătoarea 
din acest an au fost invt; 
taţi elevi şi cadre didac-ij 
tice ale Liceului „Georgej 
Coşbuc" din Năsăud, und#1 
director adjunct este tui I 
fost absolvent al şcolii i 
brădene, dl. Ioan Tebieş. ] 

Cu toţii au participat laţ 
manifestările Maialul ui I
desfăşurate in «ele 2 zile j 
(18—19 mal), care au de-;: 
tratat cu simpozionul „Tra- j 
diţii şcolare transilvănene", i 
în  cadrul acestuia au fosil 
prezentate diverse teme ce 
âu avut ca subiect aspect* ■ 
legate de viaţa, istoria ş i 1 
personalităţile celor doua i 
şcoli, care se numără prin
tre cele mal vechi g to -j 
hâzii din Transilvania (du- 1  

pă cele din Blaj, Betuşj 
şi Braşov). i

Intr-un alt cidru, «devii 
celor două licee au parti
cipat apoi la întrecerile 
sportive desfăşurate fii 
curtea liceului, ziua fet- 
cheindu-se eu o seară de 
dans ia barajUl Ribkâoara. 
Cu impresii inedite s-au 
întors oaspeţii năsftudenl 
din vizitele efectuate în 
Ziua următoare la Mu
zeul Aurului Brad şi la 
Pantheonul Naţional de IU 
Ţebea. Cu promisiunea par
ticipării elevilor şi profe
sorilor brâdeni la Maialul 
din anul viitor de la Nă
săud, sărbătoarea d e  la 
Brad s-a Indheiat cu am* 
timentele de mulţumire 
şi de împlinire sufletească, 
sentimente date de reali
zarea generosului gând 
de reluare a  unei vechi 
tradiţii moţeşti. Cu atât 
mai mult eu cât, aşa cum 
afirma dl. -Ioan Tebieş, 
„mi se pare nefiresc să ne 
înfrăţim- numai cu licee 
din Franţa sau din Austria 
(cran e cazul nostru); pareă 
a r  fi mai bine să ne mal 
înfrăţim şi între noi, să 
uităm de greutăţile .  pe 
care ie parcurgem... l' Mă 
simt foarte fericit eă fise 
parte din „intersecţia" ce- i 
lor două „mulţimi** — a 
năsăudenilor si a brădenl- 
lor".

GEORGETA IiîRLA
U—#-* *—*—•—•
* 
i *
I
Î*

- *• - * —* —* —* ---• —*
i  /AVERTISMENTUL LUI GRACIOV
(Urmare din pag. I) imperiu de la răsărit!

nu poate fi ignorată. Iar)
rusească rămâne să o România, nu o dată vie- 
aflăm în zilele următoare. timă* a imperiilor, iar a- 

1  în orice caz, această cum fără prea multe
* ameninţare nu trebuie ig- şanse, de a fi admisă în
* norată. Istoria ne spune NATO în prima tranşă,
* că orice ameninţare ve- are toate motivele să fie 
i  nită din partea imensului cu ochii-n patru. ,

•  Luni, 20 mai, la pos
tul de poliţie Ilia s-a pri
mit o sesizare din partea 
S.C. PECO \din localitate. 
Ce reclamau negustorii 
de benzină şi uleiuri? Că 
li s-a sustras ulei auto 
din unitate.

Trecâtţd gospodăreşte la 
treabă, lucrătorii poliţiei 
i-au identificat repede pe 
furi. Unul era Marius 
Popa, din Sîrbi, care 
mai trecuse pe la casa 
cu multe lacăte la porţi. 
Marius Popa însă nu 
fusese singub, ci însoţit 
de Florin Popescu, din 
Brănişea. Florin ăsta ştia 
rânduiala *pe la PECO 
pentru că acolo era an
gajat. Luaseră băieţii mar
fă de peste 1,8 milioane 
de lei. N-au avut parte 
de ea.

{AFLĂM DE LA POLITIE ff]
Extinzând Poliţia cer

cetările, s-a constatat că 
de la unitatea respectivă 
se mai sustrăseseră în 
noaptea de 14 spre 15 
mai 145 1 de ulei auto, 
în valoare de 672 500 de 
lei. S-a probat că auto
rul acestui furt a fost 
Marian Marius Dumitru; 
din Ilia, vânzător la U- 
nitatea păgubită. Ca să 
vezi pe cine ţii In casă. 
Unul îţi bagă hoţul în 
curte şî se înhăitează cu 
el, altul te fură şl apoi 
strigă; Săriţi, hoţii!

•  Noaptea de 13 spre 
14 mai. n-a fost un sfă-

tiiitor bun. Tot în noap
tea aceea, Daniel, din 
Clopotiva, a pătruns prin 
efracţie în incinta S.G, 
Silva Lia Alimserv SRL 
din comună şi a furat 
bani şi bunuri în valoare 
de 900 000 de lei. Cer- 
eetându-se mai la amă
nunt aufortil, . s-a dove
dit că tot el 6 săvârşit şl 
furtul din noaptea de 27/ 
28 noiembrie 1995, de la 
S.G. Jur eoni Impex SRL 
din Clopotiva, şi înre
gistrat ca având autori 
necunoscuţi Deh, ulcio
rul nu merge de multe 
ori la apă.

' •  Sunt cercetaţi în 
stare de reţinere sub în
vinuirea de tâlhărie Va” 
sile Palade şi Ştefan 
Craiczer din Hunedoara, 
Persoana tâlhărită era 
şofer la S.C. Transcom 
SRL. Păi bine frăţânilor, 
nu mai aveţi nimic sfânt 
în voi, de tâlhăriţi până 
şi omul sărman, de sa
lariul eu care se ducea 
şi el la familie?

TELEFON DIRECT LA 
POLIŢIA MUNICIPIULUI 

DEVA

955 este mimărul tele
fonului direct la Poliţia 
municipiului Deva, pentru 
relaţii cu publicuL La 
acest număr se poate so
licita intervenţia in Mg 
tuaţii deosebite.

»«*» o »
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înălţarea Domnului — Ziua Eroilor a au fost con-

(Urmare ‘din pac 1) cu care El s-a îmbrăcat, rirea sufletelor, aşa cum
-*r ...-• ■ ..... — ........... âşezând-o la dreapta Ta- cred'toţi adevăraţii creş.

tu îngeri Si dacă se o- t8Ju,> duPă cum *Pune tini. Înaintaşii noştri, aşa 
bisnuieste canoDoarele sâ sitnbolul credinţei „că s-a cum au crezut şi inam-
cinsteascâ înăIţat ^  ceruri şi şade te de încre?tinare dacii
îw  în e c l  atâi de' a dreaJ*a Tatălui*. şi romanii. Prin
mai mult î ?  cuvine să . Azi- .câ"d aP.ostol‘î *  «* nu
prăznuiască creştinătatea *ntorc, in Ierusalim şi cu mulul ne-am^ pastrat nu-
sf&nta zi de azi,' în care buc.urie mare P fF ^  m ?l de— ' rugăciune preamărind pe mân, pentru ca un aae-

Dumnezeu >şi aşteptând vărut român, mai întâi 
făgăduinţa, se cuvine Ca de toate, trebuie sâ fie 
şi noi în această sfântă un creştin adevărat. Să 
zi cu inimile smerite să-l mergem astăzi la mormin- 
rugăm spunândtt-i Doam- tele eroilor şi martirilor 
ne, care pentru noi ne
vrednicii ai venit în lu
me şi plinind în, qhipul 
cel mai desăvârşit' toată 
rânduiala pentru mântui- 

v rea noastră, te Înalţi azi

v 3 |  ^ivv^va ■ OM tvcv , AiUtr K
I «Jitiile pe care, şăptă- |  
« mâna trecută, le-am *
| găsit la Geoagiu Băi. Ca •
■ urmare, aici erau cam I 

I t puţini turişti. Chiar şi [■ 
» I unii dintre cei prezenţi |
1 * S-au arătat dezamăgiţi *

Domnul s-a înălţat în ce
ruri, după ce a înteme
iat stei pe pământ îm
părăţia Iui Dumnezeu.

Acest praznic al înălţă
rii Domnului este prici
nuitor d e . mari lucruri 
pentru noi, căci toate cele 
istorisite m evanghelii ca 
şi faptele apostolilor în 
legătură cu acest praznic, 
sunt un şir de mângâ
ieri sufleteşti pe care ni 
le-a adus Domnul pe pă
mânt.

Ţinând seamă de adevă
rul că Mânţuitorul Hris- 
toş este Dumnezeu ade
vărat şi om adevărat şi 
că amândouă aceste firi 
le-a purtat intr-o singu
ră persoană nedespărţite 
şi neamestecate, El- este 
pretutindeni, deci şi in 
cer şi pe- pământ. El s-a 
suit Ia -ceruri numai ca 
om. S-a înălţat ca sâ î- 
nalţe pe cel căzut, ca să 
ridice pe cel osândit, ca 
să îndumnezeiascâ ome
nirea şi sâ impârâţească 
cu Tatăl pe'tronul Dum- 
nezeirii. Prin suirea Sa 
la ceruri, Domnul a cin
stit şi firea omenească,

-* |  •» c*U dl d UCU. U C ^ c t l * Udl U ţi
Jertfa J |  de condiţii şi de ofertă. I frumosă,

nea- f j  Ara aflat că ştrandul a  * — Ce
f I funcţionat, câteva zile, i 
f  * dar a fost închis pen- * 
i  I tru neregulile constata- j

Comuna Bălţa, satele 
componente, atât cele de 
la şosea, cât şi cele mai 
îndepărtate, sunt bine 
gospodărite De la un an 
la altul localnicii le-au 
dat o înfăţişare tot mai

români, care au murit 
Încredinţaţi că apărând
credinţa apără dreptatea, 
libertatea, limba, legea şi 
patria.

Azi, biserica — mama 
‘ la mărirea Tatălui unde creştină ortodoxă ne chea
lă greapta Lui vei şe- mă să ne rugăm pentru 
dea, pe Tine te rugăm odihna eroilor, să le bi- 
întindeţi de acolo mâini- necuvântăm amintirea, 
le şi ne- binecuvântează ' cântându-le pomenire 
pe toţi şi pe cei ce te veşnică şi rugând pe 
cunosc şl pe cei ce nu te Dumnezeu, ca sufletul lor

n

cunosc şi ne trimite Du
hul cel prea Sfânt, care, 
să ne întărească, sâ ne 
lumineze spre tot adevă
rul.-

Tot în această zi noi 
creştinii prăznuim şi 
ZIUA EROILOR. Este 
ziua în care ne aducem 
aminte de toţi cei ce s-au 
jertfit pentru adevărata 
credinţă ortodoxă, pen
tru glia şi neamul româ
nesc. -Prin această zi de 
pomenire a eroilor avem 
credinţa sfântă în rtemu-

*—*—*—*

nemuritor să se odihneas
că in veşnica fericire. In 
această zi de aleasă şi 
Sfântă Prăznuire să nu 
uităm cuvintele testamen
tare ale lui Nicolse lor. 
ga care spunea: „O na
ţiune care nu-şi respectă i 
trecutul şi obiceiurile I 
creştine, un popor care ] 
îşi pierde credinţa, o na- f 
ţiune care nu cultivă iu- ţ  
birea pentru morţii . şi > 

. strămoşii săi şi nu cin- !, 
steşle morminte’e este un 
popor condamnat". i

Ignifugarea — o metodă mai puţin 

cunoscută în domeniul protecţie i la foc
în  organizarea 'Societă

ţii Comerciale Itat-Ro 
SRL Piteşti. Filiala Hu
nedoara, la Grupul jude-

şi; cercetări Bucureşti. Se 
remarcă trei produse : Pro- 
mal-ignit, Silvar (pentru 
lemn şi derivatele lui) şi

ţean de pompieri a avut - Promal-Igtex (pentru tejc-
loc recent o interesantă 
şi,' sperăm, o rodnică în
tâlnire .a  conducerii aces
teia cu reprezentanţi ai 
linor instituţii şi firme din 
judeţ care beneficiază de 
produsele firmei.

Au participat ing. A- 
drian Rădulescu, director 
general şi ing. Valeria 
Georgescu, directorul Fi
lialei Hunedoara, care au 
prezentat o seamă de pro
duse -termoprotectoare (ig
nifuge), inventate în labo
ratorul propriu de studii

tile cu maximum 60 la 
sută fibre sintetice), care 
au fost omologate de în
cerc şi Centrul de Studii 
şi Experimentări PSl al 
Comandamentului Naţio
nal al Trupelor de Pom
pieri.

Schimbul de experienţă 
şi experimentul care s~au 
realizat cu acest . prilej 
au avut în • atenţie cunoaş
terea cât mai bine a ca
lităţii produselor firmei 
in domeniul protecţiei la 
foc. $1 acest lucru, întru

cât ignifugarea este o la
tură mai * puţin cunoscută, 

^fiind tratată câ un dome
niu periferic.

S-a precizat că, cu cât 
acest proces va fi mai bi
ne cunoscut, cu atât se va 
putea lupta mai eficient 
împotriva focului. Or, prin 
filialele pe care ie are în 
aproape întreaga ţară,
ITAL-RO militează toc
mai în această direcţie.

Cele trei substanţe rea
lizate până acum repre
zintă destul de mult, dar 
puţin pentru be se va fa 
ce în viitor.

V, NEAGU

Ştrandu-i
închis,

vremea-i

i
* te de către Poliţia şa- |
|  nitară. Pentru a mai *
. schimba -cât de cât | 
I. faţa staţiunii, cu - mij- * 
î loacele tcadiţionale şi |

(rudimentare cunoscute * 
s-a pornit acţiunea de l 

j cârpire â aleilor asfal- |
1 tate. Discutând cu un *
* localnic care încearcă |
I să-şi amenajeze un ma- ,

i gazin cu profil alimen- I 
tar, în speranţa că în J 

J plin sezon va putea i 
|  face faţă concurenţei şi I 
« se va descurca cumva, -J 
* nici acesta nu era prea I

I încântat de modul cum * - 
arată staţiunea, el ex- | 

j primându-şi durerea .
|  pentru faptul că unele |
• vile, din lipsă de tu- J 
|  rişti şi de bani, se de- !
. gradează văzând cu o- |
1 chii, fapt uşor de ob- »
J servat de orice vizita- |
1  tor. Să sperăm că este * 
î o situaţie trecătoare, că |
I totuşi vă veni şi acti- J 
» vitatea de primenire a I 
{ staţiunii, că turismul j 
J românesc se v a ' revigo- I 
I ra, eă şi staţiunea Geoa- > 
î giu-Băi va redeveni *
|  ceea ce a fost cu ani |  
i tn urmă, adică o sta- !
I ţiune plină de 

în fiecare sezon.
turişti l
(n .t .) ;

t

s-a făcut în acest
an ? 1-ăm întrebat pe 
dl NICOLAE POPA, |ce- 
p rima rai comunei.'

— Că este o tradiţie . 0  

noi, ca în fiecare primă
vară, sătenii să-şi prime
nească casele, gospodării
le, se ştie. Dar in aceas
tă primăvară, mie mi s-a 
părut că a fost ceva mai

Fizeş Ia fel iar tn sătul 
Sâlişte este in construcţie' 
uo nou cămin cultural. Ce 
să mai spun ? Aproape 
200 de săteni şi-au moder
nizai şi extins locuinţele, 
unii. adevărat nu prea 
mulţi, • şi-au ridicat case 
noi. Treaba merge. Chiar 
dacă o spun in că o dată, 
să reţineţi că "sătenii noş
tri sunt oameni harnici, 
;rednici gospodări.

— Am reţinut. Ce s-a 
nai făcut pe plan cetăţe
nesc, al bunei gospodă
riri». 1

— Iluminatul public 
este bine pus la punct în'

aparte, sătenii au fost mai 
destoinici la treabă. Nu 
numai fiecare în-ograda 
lui, ci aşa, pentru . toate 
satele noastre; aş zice, 
pentru „harta" comunei.

— Stimate die vicepri- 
mar, fiecare afirmaţie tre
buie concretizată...

— Adică mă întrebaţi ce 
s-a făcut cu banii Consi
liului local, cum am ac
ţionat noi, cei care consti
tuim executivul. Da. Con
cret. Au fost reparate dru
murile Băiţa — Ormindea, 
Bălţa — Hârţăgani, Fizeş 
— Bar bura, Băiţa — Să- 
lişte, Băiţa — Câinelu de 
Sus dar de fapt pe toa
te drumurile satelor noas
tre s-a aşternut strat nou 
de piatră. Se poate ve
dea.»

— Drumuri şi iar dru
muri. Au o mare impor
tanţă, bineînţeles. Apoi ?

— Sătenii1 a u ,dat o fa
ţă nouă... faţadelor. |n  Băi
ţa, aşa cum vedeţi, şcoa
la a fost zugrăvită. La fel 
şi cele două şcoli din Hăr- 
ţăgani şi cea din Barbu- 
ra. La Dispensarul medi
cal din Băiţa se fac lu
crări de reparaţii, la că
minul cultural din saţul

toate satele, unităţile co
merciale, cele prestatoare 
de servicii, chiar şi fir
mele privatizate se în
scriu în litera legii. De 
rezolvat mai -sunt multe. 
Aşa-i viaţa, nu le poţi 
împlini pe toate o dată. 
Dar ne zbatem să facem 
lucruri cât mai bune pen
tru toţi sătenii... - .

A consemnat 
GII. I. NEGREA

I %J Iată că, vrem nu I  
1 vrem, vântul economiei •
* de piaţă începe sâ ba- 1  

I  tă tot mâi tare şt ' î n j
* România. Un semnal I  
I concret il reprezintă şi S 
“ apariţia investitorilor I  
I aşa-zis strategici, autoh- ■
"  t o n i  c m t  c t o S î n â  t n  t r n _

tn  acest material vom 
analiza' un important act 
normativ apărut în Româ
nia, ce reglementează pro
tecţia mediului înconjură
tor, anume Legea protec
ţiei mediului nr. 137/1995, 
publicată in Monitorul O- 
ficial nr. 304/1995. )n Ca
pitolul I intitulat „Princi
pii şi dispoziţii 'generale", 
sunt prezentate câteva e- 
lemente strategice care vor 
ghida în viitor acest do
meniu. La articolul 3, sunt 
prezentate aceste principii 
şi elemente, cum sunt — 
principiul prevenirii riscu

r i lo r  ecologice şi al pro
ducerii daunelor; — prin
cipiul „poluatorul plăteşte"; 
crearea unui cadru de 
participare a organizaţiilor 
neguvernamentale şi a 
populaţiei la elaborarea şi 
aplicarea deciziilor.

în continuare, în cadrul 
aceluiaşi capitol, la art. 55, 
se prevede că statul recu
noaşte tuturor persoanelor 
dreptul la un mediu să
nătos, în acest scop garan
tând accesul la informaţii 
privind calitatea mediului, 
dreptul de a se adresa di
rect sau indirect autorită
ţilor administrative şi jus
tiţiei în vederea prevenl-
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rii, producerii sau despă
gubirii pentru un prejudi
ciu,-

Capitolul III al legii se 
referă la protecţia resurse
lor naturale şi conserva
rea biodiversităţii. La art. 
39 se prevăd anumite obli
gaţii pentru persoanele fi
zice şi juridice: să nu a ' 1 
runce sau să depoziteze 
Pe maluri, în albiile râu-v

— autorităţile vor stabi
li norme şi standarde pri
vind calitatea aerului, e- 
misiile de poluanţi, calita
tea combustibililor, pragul 
fonic şi limitarea zgomc. 
telor etc.

— autoritatea adminis
trativă va dispune înce
tarea temporară sau defi
nitivă a activităţilor ge
neratoare de poluare, în

că în procesul de . dezvol
tare a aşezărilor unjane, 
urbanism şi societate, este 

obligatorie respectarea prin
cipiilor ecologice şi a- 
slgurarea unui mediu de 
viaţă sănătos. Pentru' a- 
ceasta autorităţile adminis
trative precum şi persoa
nele fizice şi juridice răs
pund pentru:

— îmbunătăţirea micro

Protecţia medialui-între deziderat şi realitate (II)
rilor şi Minele umede de
şeuri de orice fel sau să 
introducă explozibil, elec
tricitate sau alte substan
ţe periculoase; să nu spe
le în aPele naturale au
tovehicule sau utilaje; pe
deapsa pentru aceste fap
te este închisoare de la 6 
luni la 3 ani sau amendă 
de la 500 000 la 3 000 000 
lei. . • '• t

La secţiunea 2 din a- 
celaşi articol este regle
mentată protecţia atmosfe
rei şi sunt prevăzute anu
mite obligaţii pentru au
torităţile oentrale şi lo
cale, persoane fizice şî ju 
ridice precum i

vederea Unor măsuri de 
urgenţă.

— persoanele fizice şî 
juridice trebuie să asigu- 
re măsuri şi dotări specia
le pentru izolarea şi pro
tecţia fonică a surselor ge
neratoare de zgomot şi vi
braţii (pentru nerespecta- 
rea acestei prevederi este 
prevăzută închisoare de ţa 
6 luai 4a 3 ani sau amen
dă de la SOS 000 iei la 3 
milioane).

Un loc foarte important 
în economia legii il consti
tuie secţiunea 5 (tot la ca
pitolul III), privind pro
tecţia aşezării®1 ■ umane, 
care prevede expres, faptul

climatului urban prin în
frumuseţarea şi protecţia 
peisajului şpecific şi men
ţinerea curăţeniei stradale.

— amplasarea obiecti
velor industriale, a reţele
lor de canalizare şi depo
zitelor pentru deşeuri me
najere, fără a se prejudi
cia salubritatea spaţiilor de 
recreere, sănătatea şi con
fortul populaţiei.

— reglementarea inclu
siv prin interzicerea tem
porară sau definitivă a ac
cesului anumitor tipuri de 
autovehicule sau desfăşu
rarea unor activităţi ge
neratoare de disconfort 
pentru populaţie, mai ales

.în zonele unde predomină 
spaţiile dc locuit sau tra
tament şi recreere.

— adoptarea de măsuri 
obligatorii pentru toate per
soanele fizice şi juridice 
cu privire la întreţinere3 
şi înfrumuseţarea clădiri
lor, spaţiilor verzi dintre 
clădiri, precum şi a arbo
rilor şi florilor Jşfacă nu 
se respectă această preve
dere amenda este de 50 000 
la 300 000 lei pentru per
soanele fizice şi de la 
250 000 la 1 000 000 lei pen
tru persoanele juridice)- 

Important ni se pâre şt 
arlf.' 59, care prevede fap
tul că anumite fapte. cum 
sunt culegerea şi comercia
lizarea plantelor capturarea 
animalelor monumente ale 
naturii, precum şt intro
ducerea în ţară de culturi’’ 
de microorganisme, plante' 
şi animale Vii fără auto
rizaţie se pedepseşte cu 
îndrisparea.

V-om prezenta data ' vii-, 
toarc cea de-a doua parte 
a Legii mediului, unde e- 
xistă prevederi de o ma
re importanţă pentru .noi 
toţi. (Va urma)

JURCA
MARCEL CRISTIAN, 

avocat stagiar

I Faptul că în catalogul |  
editat de Fondul Pro-1

I societăţi comerciale, ce 

i |
I Iui Coşea, constituie o I

fac parte din cele cir-1 
ca 4 000 aflate pe lista (

sare despre cele 400 de |  
societă 
fac pa 
ca 4 0<
Iui Co (
ofertă atractivă pentru I 

| investitorii strategici. 1 
po I

8 această listă, apar ur- 3 
motoarele firme-socie- V

Staţi comerciale : APOL- • 
LO, AS VIL, AVICOLA. I

ICASIAL, CONDOR, DE, i  
CEBAL, FAVIOR s i l

I COMP ANI A DE BL A- « 
NURI VIDRA, HATE-I 

|  G ANA, POLID A VA. SI- ■  
IpERURGlCA ţi S1DER |

IMfiT. Cine . are bani i  
(deci capital) se -poate |

Sîncumetă să Obţină 5 I |  
la sută din pachetul de |

I acţiuni (capital social)» 
ce se scot la vânzare. |

I obţinând astfel control |  
lui într-o afacere ce se |

I conturează ca profita- f 
bilă şi în perspectivă. |  

I  (N.T.) J
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Cea m a i m a re  in v e s tiţ ie  p a r t ic u la ră  

d in  ju d e ţ p ro d u ce  d in  p lin

Dialog cu dl ing. VALENTIN DA VID, director la 
ARG Chemisystems S/A.

Fabrica de C02 — Ocolişu Mare

REP.; Dle director, 
s-au scurs mai mult de 
şapte luni de când a în. 
teput exploatarea zăcă
mântului de dioxid de car
bon în fabrica de la Oco. 
lişu Mare. Care a fost e- 
voliiţia producţiei până în 
prezent 7

ViD.: în trei luni de la 
demararea producţiei am 
reuşit să atingem capaci
tatea maximă în exploa. 
tare. în prezent ne situăm 
la aceiaşi parametri maxi
mali ai producţiei şi cum 
cererea este mai mare de
cât oferta, reuşim să co
mercializăm întreaga can
titate de C02 extrasă. --

REP-: Despre acest ză
cământ de dioxid de carbon 
de la Ocolişu Mare se spu
ne că înglobează un gaz 

. de o puritate deosebită, 
puritate ce constituie, chiar, 
o curiozitate geologică. Este 
adevărat 7

V.D.: Da, gazul brut,,
aşa cum îlpxtragem noi, are 
o concentraţie de 98,5 la 
sută dioxid de carbon. Da
torită, acestei purităţi ri
dicate* noi am putea să 
comercializăm dioxidul de 
carbon aşa cum rezultă Ta 
extracţie. El suferă, însă, 
înainte die a fi pus în cir
cuitul comercial, un pro
ces de purificare suplimen
tară prin intermediul uti
lajelor speciale, de con
strucţie germană, pe care 
le avem. în  urma acestui 
proces, gradul de puritate 
a C02 se ridică îa minim 
99,95 la sută. Această în
suşire deosebită face ca 
produsul nostru să se în. 
cadreze lejer în orice nor

me de calitate în vigoare 
în Europa sau altă parte a 
lumii.

REP.: Cine vă sunt prin
cipalii beneficiari ?

V.D.: In principal firme 
care au activitate în in
dustria alimentară. Dioxi
dul de carbon de Ocolişu 
Mare pe lângă puritate, 
are proprietatea de a nu 
conţine asocieri cu elemen
te contraindicate în sec
torul alimentar. Aşa se 
face că suntem singura 
firmăr'cfin ţară care este a- 
greată şi lucrează cu nu
mărul unu mondial -în pro. 
ducţia de băuturi răcori
toare — Coca-Cola. Cea. 
70 de procente din totalul 
desfacerii se îndreaptă că
tre acest producător mul
tinaţional. De asemenea, 
prin demararea produc
ţiei am 'reuşit să revigo
răm indicii de calitate in 
sectorul apelor minerale. 
Până acum, o serie de pro
ducători de apă minerală, 
de altfel, de bună calitate, 
prin folosirea unui C02 
necorespunzător, provenit 
de la fabricile de bere sau 
alcool, şi-au diminuat per
manent producţia. Aceas
ta datorită rezultatului ne
fast pe care folosirea unui 
dioxid de carbon inferior 
calitativ îl generează. După 
începerea colaborării cu 
noi, fabrica de la Zizin, 
de exemplu, şi-a mărit de 
patru ori producţia şi im
plicit vânzările, în prezent 
apa minerală respectivă 
fiind una dintre cele mai 
solicitate. Lucrăm cu a- 
proape toţi marii produ
cători de apă minerală.

Bodoc, Biborţeni, Sacoşu 
Mare. ş.a. Avem de ase
menea ca beneficiar şi 
firma de răcoritoare Li- 
bella din Cluj, pe lângă 
alte cca. 309 de firme. Di
oxidul de carbon, are şi 
utilizări industriale, în su
dura în strat inert, pre
cum şi în diferite sinteze 
chimice. Aşa se face că 
produsul nostru este soli
citat de multe firme cu 
profil industrial.

REP.: Marfa vă este 
plătită operativ ?

V.D.: în general, da. To
tuşi avem câţiva' benefi
ciari care „se lasă" mai 
greu atunci când este vor
ba de plata dioxidului de 
carbon livrat. Aceştia sunt 
în general mari consuma
tori din domeniul meta
lurgic, construcţii cTe ma
şini sau chimic. Pentru a-i 
disciplina la plată am re
curs la o metodă simplă : 

-nu mâi livrăm C02 până nu 
se plăteşte cantitatea fur
nizată deja.

REP.: în cât timp aţi 
calculat că se va amorti
za investiţia pe care aţi 
făcut-o?

V-D.: Atingeţi prin a. 
ceastă întrebare un subiect 
dureros pentru investitorul 
particular român. în mod 
normal o astfel de investi
ţie, într.o ţară cu econo
mie de piaţă dezvoltată, 
s-ar amortiza în 2—3 ani. 
La noi, ţinând cont de do
bânzile bancare imense, 
de standardele învechite şi 
costisitoare după care am 
fost obligaţi să lucrăm şi 
de preţul pe care-I plă. 

tim pentru produsul exploa
tat, se poate spune că 
vom reuşi amortizarea in
vestiţiei prin anul 2008, 
deci după 8 ani de zile.

ADRIAN SÂLAGEAN

Reputaţi specialişti, ca
re prefigurează viitorul a- 
griculturii româneşti efi
ciente, bazându-se pe ex
perienţa mondială a ţări
lor avansate, exprimă sta
rea clasei mijlocii a ţării 
(care poate fi dată în 
principal de agricultori), 
spunând că fermierul nu 
poate supravieţui fără a 
împlini optimul exploata-

un simplu deziderat, întru, 
cât în condiţiile competi
ţiei economiei de piaţă, 
riscăm să devenim impor
tatori la mai toate pro
dusele agricole, însă fără 
a avea suportul economic 
în acest sens.

Am discutat şi cu dl 
ing. Alexandru, Indrea, ca- 
re se ocupă de dezvolta
rea producţiei animale şi

zilnic de creştere în greu
tate (folosind concentrate 
PVM) este de peste 400 
grame.

Toate aceste rezultate 
sunt obţinute cu forţe şi 
resurse proprii, ele expri
mând teama unor produ
cători agricoli de a apela 
la credite de la stat, mai 
ales că până la apariţia 
Legii 20/1996 ele nu erau

ţiei agricole — adică 50 
de vaci cu lapte sau echi
valent şi 60—70 ha teren 
pentru producerea hranei 
necesare acestora, ceea ce 
îi poate asigura un profit 
mediu de 50 000 DM pe an.

Exprimându-şi părerea 
în legătură cu această pro
blemă, dl ing. Romulus 
Tot, director general al 
D.A.A. Hunedoara-Deva, 
consideră că şi la noi este 
nevoie de o specializare 
mai strictă a producţiei, 
condiţia actuală de a creş
te toate speciile de anima
le şi păsări în gospodărie, 
obosind să mergi cu tro- <' 
cui de la unele la altele, 
nu mai poate aduce nici 
un fel de satisfacţie, asi
gurând doar producţia ne
cesară consumului propriu 
ăl producătorului agricol, 
în acest' context, în triada 
easă-masă-rasă, primyl loc, 
în ordine, trebuie să fie 
acordat mesei, adică hra- 
hei animalelor, care să 
răspundă scopului urmă
rit. Când furajele sunt de 
calitate, şi au conţinut e- ' 
chilibrat în proteine, vita
mine şi substanţe mine
rale, evident că se pot 
creşte animale sănătoase 
şi productive, cu randa
ment ridicat. De aici rezul
tă că tendinţa spre ex
ploataţii agricole viabile 
nu mai poate rămâne doar

bază furajeră la  D.A.A., 
despre felul în care ne a- 
propiem de un model op
tim. Fără a considera că 
s-a atins acest deziderat, 
un exemplu este oferit de 
exploataţia agricolă (de
oarece noţiunea de fermier 
nu prea este agreată) a 
dlor Rain Traian şi Mir 
Tiberiu, din comuna Bre
tea Română. Pornirea a 
fost modestă, însă prin 
perseverdhţă, selecţie şi a- 
rheliorare s-a ajuns ca în 
prezent exploataţia res
pectiva să deţină în pro
prietate 17 vaci cu lapte 
(din cele 30 de bovine), 60 
de porci şi peste 100 de 
păsări de curte. Terenul 
exploataţiei respective în
sumează 24 de hectare, în 
care 14 teren arabil, iar 
restul păşuni şi alte des
tinaţii. Important de re
marcat este că, în structu
ra culturilor, ponderea — 
7 ha o deţine lucerna, iar 
restul terenului este culti
vat cp porumb şi grâu.
- Eficienţa sectorului zoo
tehnic este pusă în evi
denţă de faptul că produc
ţia de lapte a ajuns la o 
medie de 3 200 1 pe cap 
de vacă, existând exem
plare şi cu 18—22 1 lap
te pe zi la unele primi- 
pare. Vorbind despre re
zultate, se poate arăta că 
şi la porcine sporul mediu

C o n f e c ţ i i l e  m e t a l i e e - c o l a c  d e  s a l v a r e
Incertitudinile dense ale 

tranziţiei româneşti gene
rează şi în plan economic 

■ greutăţi şi stări de pre- 
colaps pe muchie de cu
ţit, a căror evitare este 
tot mai greu. de realizat. 
Pentru anihilarea crah.u- 
lui care pândeşte, un sla
lom cotidian printre nea
junsuri face şi dl Lazăr 
Avram, director la Fabri
ca de mobilă din . Haţeg, 
filială a SC Sarmismob 
SA Deva. Anul 1995 a fost. 
pentru fabrica de la Ha
ţeg, martorul apogeului u- 
nei lungi perioade de re
gres în aciiyiute. Bilanţul 
filialei a înregistrat în a- 
nul trecut cca. 100 de mi
lioane de lei pierderi, în 
conturile reprezentând o- 
bligaţiile faţă de bugetul 
statului fiind înregistrate 
datorii de 53 de milioane 
de lei. Acest flux descen
dent ai rezultatelor econo
mice se datorează, în opi
nia dlui Avram, pe de-o 
parte, decalajului care exis
tă intre creşterea de preţ, 
mult mai abruptă Ia ma
teriile prime şi cea a pro
duselor finite. Pe de altă 
parte, deşi cererea de mo-

LA FABRICA DE MOBILA blN  HAŢEG

bilier este crescuţă, pau
perizarea populaţiei îm
piedică vânzările masive 
şi fluente. Pentru a .veni, 
totuşi, în întâmpinarea vir
tualilor-clienţi, sunt încer
cate diferite modalităţi de 
plată în mai multe tranşe, 
oferta fabricii cuprinzând, 
totodată, posibilitatea achi
ziţionării unor anumite pie
se de mobilier la coman
dă. Dupăf rezultatele-obţi
nute în primele, 4 luni din 
anul în curs, se poate ob
serva, însă, un uşor revi
riment al activităţii fabri
cii. „In valori reale, ne 
spune dl Avram, pe tim- 
pu rscu rs  din acest an 
producţia a crescut cu 56 
de procente, comparativ cu . 
aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Vânzările au cres
cut . sensibil, solicitându-se 
in Special dormitoare, fo
tolii extensibile şi camere 
de tineret". Cu toate a-, 
cestea dacă ar fi rămas 
numai pe roadele produc
ţiei sectoarelor de tâmplă- 
rie şi tapiţerie, fabrica de

la Haţeg şi-ar fi spus de 
mult ultimul cuvânt. Ceea 
ce a menţinut în viaţă ac
tivitatea a fost sectorul 
de confecţii metalice. Con
junctura este' deosebit de 
!avan ta joasă ţinând cont 
de etapa actuală în care 
se fac reabilitări de dru
muri. Cele mai mari ve
nituri le încasează fabri

ca din Haţeg, pe confec
ţiile metalice produse. Es
te vorba de parapeţi de 
drumuri şi de-poduri. „Da
că nu prindeam aceste co.. 
menzi de parapeţi, nu ştiu 
cum ne-am £ţ descurcat pe 
mai departe- Dezvoltarea 
acestei activităţi va recla
ma în. viitor chiar anga
jări de personal. Oricum, 
dacă lucrurile vor merge 

" îh acest ritm sperăm ca 
începând cu această lună 
să trecem, pe profit", de-

Aspect dits atelierul de tâmplărie al Fabricii de 
mobilă de Ia Haţeg. Foto: PAVEL LAZA

clară dl Avram. Pentru 
rentabilizarea firmei, s-au 
luat unele măsuri de mo
dernizare a centralei ter
mice proprii. Astfel, mo
dificările aduse cazanului 
permiţ acum alimentarea 
acestuia cu combustibil li- 
phid uşor. Renunţarea la 
cărbunele solid în alimen
tarea cazanului aduce o e- 
conomie de cca. un milion 
de lei lunar fabricii. în 
prezent, ne spune dl A- 
vram, sunt in curs trata
tive cu un partener occi
dental pentru vânzarea u- 
nor piese de mobilier. Es
te vorba de aşa-nufnitele 
„seturi de bere", compuse 
din două banchete lungi 
având la mijloc o masă 
de aceeaşi lungime, toate 
trei foarte frumoase şi 
funcţionale. Dacă se va pa
rafa contractul, Fabrica de 
mobilă din Haţeg va pu
tea câştiga cca. 45 de mii 
de mărci germane pe Iu-' 
nă. Aicest venit i-ar asigu
ra firmei nu numai acti
vitatea de zi cu zi dar şi 
crearea unor perspective 
de dezvoltare.

ADRIAN SÂLAGEAN

stimulative, dobânzile şi 
birocraţia speriindu-i pe 
solicitanţi. Din experien
ţa adusă în discuţie re
zultă că pentru rezultate 
performante este nevoie 
de ştiinţă, de tehnologii, 
şi de bani. Oricum, cău
tând răspuns la întrebarea 
dacă apar sau nu fermie
rii aşteptaţi .în agricultu
ra românească, deocamda
tă un răspuns concludent 
nu poate .fi încă formulat.

NICOLAE TÎRCOB

în  fo lo su l

p r iv a t iz ă m

băncile?
Legea privatizării băn

cilor, după ce a fost apro
bată articol cu articol, a 
venit rândul să fie respin
să de către Senat, la vo
tul final. Ca urmare, se 
va adopta, în regim de ur
genţă, un nou proiect, ca
re să aibă în vedere a- 
mendamehtele aduse. In 
ce ar consta, în esenţă, a- ; 
ceste amendamente 7 

Cam toate observaţiile 
pornesc de la consideren
te Legate de teama de a 
crea unele facilităţi, pre
cedente existând în cazul 
RENEL, în minerit, la 
SNCFR, în sectoarele ce 
au anumite avantaje faţă 
de alte categorii sociale. 
Şi în privinţa băncilor, 
unde s-au dat până acum 
unele credite pe 2® de ani 
cu dobândă avantajpasă la 
salariaţi pentru construc
ţia de locuinţe (în vreme 
ce tinerii şi bătrânii nu 
au acces-şi nu pot bene
ficia de astfel de avanta
je), în cazul privatizării 
lor există teama faţă de 
perpetuarea unor aseme
nea favoruri la cumpăra
rea acţiunilor, ştiind că de 
aici se pot obţine şi cele. 
mai mari dividende. (Fire3- 
te, aici se pune problema 
de a da şansa tuturor ce
tăţenilor ţării să participe 
la privatizareâ băncilor în 
condiţii de facilităţi, dacă 
tot suntem o ţară a bine
facerilor. Şi atunci, fireşte, 
este important sră fie gă
sită soluţia pentru a se 
evita competiţia celor bo
gaţi cu cei sărăci, primii 
putând ridica de zeci şi 
chiar de sute de ori valoa
rea unei acţiuni. Aşadar, 
sperăm să fie adoptată me
toda care să risipească tea. 
ma de favoruri speciale 
la privatizarea băncilor.

(N.T.)
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S A T U L  -  A Z I

Nu-î pace la primăria din B.
A Z I

In majoritatea localită
ţilor rurale şi urbane şe 
află echipe ce realizează 
o bună colaborare, acţio
nează cu interes în favoa
rea localităţilor şi a oa
menilor acestora.- Aceasta 
şi explică de ce, cu toate 
necazurile perioadei de 
tranziţie, se realizează câte 
ceva în privinţa gospodă
ririi şi dezvoltării econo
mice şi edilitare. în comu
na B — nu spunem care, 
întrucât ne aflăm în cam
panie electorală şi am pu
tea fi învinuiţi de parti- 
zanat sau de propagandă 
în favoarea unei anumite 
formaţiuni politice — pri
marul încă în funcţie este 
un om relativ tânăr, îrr 
vreme ce viceprimarul are 
în jur de opt decenii. Este 
adevărat că primarul e o 
fire mai domoală, vorbeş
te mai rar şi acţionează 
tot cam aŞa. Dumnealui 
a candidat ca independent, 
deşi s-au făcut, cum ne-a 
spus, presiuni pentru a tre
ce la un anumit partid. 
Viceprimarul a candidat 
pe lista unei formaţiuni 
politice care nu este alta 
decât cea care a făcut pre
siuni asupra primarului

ca să-l racoleze. Aparte
nenţa sau nonapartenenţa 
la un partid i-a făcut pe 
cei doi să nu poată cola
bora, deşi, se ştie, în pri
mărie nu e loc pentru po
litică. Viceprimarul n-a 
respectat această cerinţă 
şi a făcut politica parti
dului său, zi de zi şi ceas 
de ceas. Faptul acesta n-a 
fost agreat de primar, ceea 
ce vicelui nu i-a convenit 
şi a început să-l pârască 
pe şeful său la organele 
judeţene, inclusiv ziarişti
lor de la „Cuvântul liber", 
ori de câte ori am fost în 
localitate. Vorbea despre 
el că nu face nimic, că-i 
prea bun prieten cu paha
rul, că se ocupă de lucruri 
necinstite etc.

Viceprimarul avea pre
tenţia, şi chiar acţiona în 
acest sens, ca el să condu
că comuna, întrucât face 
parte dintr-un partid pu
ternic. în acest sens, nu 
de ‘ puţine ori îl faulta pe 
primar, îi deturna acţiu
nile şi hotărârile, sabo- 
tându-1 chiar. în această 
postură, vorbea şi vorbeş
te urât cu lucrătorii pri
măriei, cu specialiştii, ba 
chiar şi cu oameijji ce fă

ceau parte din alte parti
de. Se lăuda şi o mai fa
ce încă cu pilele ce le a- 
vea şi le are la nivel de 
judeţ, sau chiar la nivel 
de ţară. Nu-i mai puţin 
adevărat că nici primarul 
nu şi-a impus întotdeauna 
punctul de vedere, nu i-a 
interzis să facă politică în 
primărie şi în afara ei.

Doci, nu a fost şi nu 
. este pace la primăria din 

B. Am aflat că nici ac
tualul primar şi nici vice
primarul nu candidează la 
cea mai înaltă funcţie din 
localitate. în schimb, au 
fost propuşi pentru func
ţia de consilieri, modali
tate prin care pot ajunge. 
Ia funcţia de viceprimar. 
Având în vedere această 
situaţie, amândoi speră să 
fie aleşi şi să-şi atingă sco
pul. Până în ziua votului, 
însă, nu mai este mult şi, 
fără să facem politică, 
sperăm că cetăţenii din 
B. vor şti pe cine să a- 
leagă din cei doi. Iar noua 
echipă ce şe va instala la  
primărie va aduce aici li
nişte şi colaborare. Lucru 
nu numai necesar, ci im
perios.

TRAIAN BONDOR

m m m m rn m m m * * * * -
S.C. Aprotcra Simeria. Un nou lot de utilaje aduse la solicitarea producă

torilor agricoli. Foto: PAVEL LAZA

Condiţia producătorului agricol
Pe dl Ioan Cibian l-am 

întâlnit la baraca sa din 
Geoagiu-Băi, în care-şi 
ţine inventarul apicol, lu
crând la repararea unor 
rame. Locuieşte însă jos, 
în ^comună, la nr. 63. a- 
eolo având şi ceva pământ, 
inclusiv cel pe care-1 lu
crează în parte, proprie
tarul de drept aflându-se 
în altă localitate. Mi-a 
spus că în-gospodărie ţine 
păsări, porci şi o vacă 
pentru lapte.

De vreo doi ani a Ieşit 
la pensie, după ce a lu
crat mai mulţi ani pe lo
comotive cu aburi, apoi la 
oentrala termică din. sta
ţiune. Soţia, pensionată şi 
ea, a lucrat tot aici, la o 
cantină.

îi place să fie perma
nent la curent cu ce se 
întâmplă în judeţ, fiind 
de mulţi ani abonat şi ci
titor al ziarului nostru, pe 
care-1 adusese aici să-l ci
tească în clipele de răgaz. 
Pe lângă lucrul pământu
lui şi creşterea animale
lor, dl Cibian se mai ocu
pă şi cu apicultura. A 
avut aproape 40 de stupi, 
dar nu i-a mai putut ţine 
pe toţi, acum având nu
mai 2oi- pe care însă nu-i 
mai duce în pastoral, 
cheltuielile fiind destul de 
mari. Albinele se des
curcă şi aici, găsind cu
les de ia pruni, precum şi 
din flora spontană. I-ar 
duce jos. în saţ, însă a-

colo se, aplică multe trata
mente lă pomi şi îi este 
teamă că nu va avea re
zultate. Vorbind despre 
sţupărit, zicea că ar vrea 
să-l atragă cel puţin pe 
nepot, să-l deprindă cu 
această îndeletnicire, de
oarece fiul stă la bloc la 
Orăştie, lucrând la „Chi
mica", dar nu-i place 
„gongăria", adică albină- 
ritul. Căderea apiculturii 
crede că şe datoresţe lip
sei stimulentelor şi nepro- 
tejării acestui sector, care 
rămâne, totuşi, indispen
sabil agriculturii^ rolul 
fiind decisiv în poleniza
rea unor culturi.

* Discutând despre con
diţia producătorului agri- 
coi de rând, acesta n-are 
de ce să fie invidiat, de
oarece se confruntă cu 
multe riscuri şi nu este 
suficient protejat şi încu'- 
rajat. A păţit-o, spre exem
plu, personal, în această 
primăvară. Deşj/ sămânţa 
de sfeclă i-a adus-o fabri
ca, s-a pomenit că la ră- 

. sărire au apărut goluri 
mari pe rând şi se gân
deşte să nu lase pămân
tul aşa, să nu producă, 
încercând să pună ceva 
fasole în completare. Dis
cutând despre preţul pă
mântului, zicea că aici, 
în staţiune, unii cer şi 35 
de dolari pe mp, spunând 
că la Bucureşti, pe unde 
sunt vânzătorii, preţul a 
ajuns la 40—45 de dolari

Pe mp. în câmp însă pre
ţul este mult mai mic, la 
jumătate, cumpărătorii ne- 
înghesuindu-se cu oferte.

Am vorbit şi despre ţi
ganii din comună, dacă 
crede că sunt ceva pro
bleme etnice în localitate. 
Spunea că printre ei sunt 
şi oameni de înţeles, însă 

*  nu la toţi le place mun
ca. I s-a întâmplat să 
aibă. nevoie de ceva aju
tor la munca în câmp. Pe 
la ora 9 s-â dus la unul 
acasă, care însă dormea. 
Solicitându-i ajutorul, so
ţia ţiganului a zis că mer
ge la lucru, dar să-i dea 
plata pentru ziua întrea
gă'!!). E mai dificil cu ei 
în perioadele de recoltat, 
când dai de ei peste tot- 
Rău îi obişnuiesc şi oame
nii că, de mici, copiii se 
învaţă cu năravul de a 
cerşi. Dacă ar fi rezerve 
de teren, n-ar fi rău să fie 
şi ei puşi la muncă, să li 
se dea pământ,, să-l lu
creze, să trăiască din ago
niseala proprie.

Concluzionând — după 
cum spunea interlocutorul 
— condjţia producătărului 
agricol în tranziţie nu este 
prea grozavă, mai ales că 
Cei mai mulţi nu au mij
loace mecanizate şi sunt 
la mâna Agromecului. Aşa 
că bunăstarea şi formarea 
clasei de 'mijloc, care să 
exprime potenţialul real 
al agriculturii, se ating 
destul de anevoios.- (N.T.)

\ PRIMĂRIA SE PRIMENEŞTE
Sediul Primăriei şi al Consiliului local din Lun- 

coiu de Jos este destul de vechi şi în ultima vreme a 
ajuns într-o stare ce n.o merită o asemenea instituţie. 
Iată de ce echipa .ce conduce localitatea, în frUnte cu 
dna Ileana Ciuclan, primarul comunei, au decis să 
o supună unui proces de modernizare. S-au schimbat 
uşile şi ramele geamurilor degradate, s.au construit 
trepte.noi la intrarea în clădire, s-a zugrăvit. De men
ţionat că, în legislatura ce se ' va încheia în curând, 
au fost renovate sediile multor şcoli, cămine culturale, 
dispensarul uman şi altele. Aşa că era firesc să se 
renoveze şi sediul celei mai importante instituţii din 
localitate.

CU HĂRNICIE SI DRAGOSTE

în comuna Băiţa, aplicarea Legii fondului funciar 
se apropie de final. Până în prezent, au fost înmânate 
noilor stăpâni ai pământului 300 titluri de proprie
tate, iar alte 50 se'află la completat. Desigur, meri- 

\ tui principal în aplicarea Legii 18/1991 îl are comisia 
i comunală, dar şi 'dna Lia Cîşiu de la OCOT Deva ca- 
7 rc a măsurat pământul şi a întocmit actele necesare 
) în vederea punerii in posesie.
. Noii proprietari ai pământului ii lucrează cu hăr- 
\ nicie şi chiar cu dragoste. însămânţările din această 
ţ primăvară — mult întârziată şi năbădăioasă — s.au în- 
i cheiat, cum ne spunea dna Mioara Bulz, agent a- 
i gricol la primăria localităţii —r iar culturile evoluea- 
/ ză bine. Efectuarea la timp a lucrărilor, precum şi 
1  calitatea acestora se explică şi prin faptul că în Băiţa 
i există, la ora actuală, aproape 50 de tractoare.

VREDNICIE

Ing. zootehnist Maria Crişan, de la Centrul agri
col din comuna Veţel, ţine o evidenţă foarte limpede 
asupra evoluţiei efectivelor de animale din localita- 
teâ.amintită. Din actele dumneaei reiese că, la 31 de
cembrie 1995, existau în ogrăzile oamenilor 825 bo
vine, 1 050 porcine, 2 175 ovine ş.a. La finele primelor 
patru luni din acest an, în localitate existau 898 bo
vine, 1244 porcine şi 3 460 ovine. Cele mai numeroa
se animale le deţin Romulus Magda - (satul Veţel), 
Gheorghe Cosma şi Teofil Popa (Herepeia), Emil Cis- 
maş (Bretelin), August Belea (Leşnic), Petru Joja şi 
Iosif Cătălina (Mintia), Viorel Goţ şi Mihai Ispas 
(Muncel) ş.a. ce se dovedesc gospodari de toată vred
nicia. ■" '

PRIVATUL

Dl Ioan Iancu a lucrat, o lungă perioadă de vre
me, în cooperaţia de consum. In perioada de după 
evenimentele din Decembrie 1989, activitatea în a- 
cest sector s.a degradat continuu, aşa că s-a lăsat de 
serviciu şi a amenajat pe numele soţiei sale, dna Doi
na Iancu, o mică unitate comercială în centrul satu
lui reşedinţă a comunei Bucureşci specializat în des
facerea produselor alimentare, dulciurilor, răcoritoa
relor etc.

— Cum merge treaba, dle Iancu ?, Lam întrebat 
recent.

— Merge. .
— în Bucureşci există mai multe unităţi comer

ciale particulare, deci concurenţa este prezentă.
—. Da, dar nu ne deranjează. Eu aduc marfă di

rect de la producători cu maşina proprie, aşa că îmi 
permit să pun lin adaos ■ comercial de 15—20 la sută. 
Intenţia noastră nu este de a ne îmbogăţi, ci aceea 
de a-i servi pe oameni cu ceea ce au nevoie.

Sev repară drumurile
Secţia din Brad a Di

recţiei judeţene de dru
muri şi poduri, condusă de 
dl Ioan GoşoVe'anu, efec
tuează ample lucrări' de 
reparare a drumurilor din 
această parte a judeţului. 
Pe drumul spre Blăjeni şi 
Buceş se lucrează la eli
minarea ' efecteior inunda
ţiilor,- pe cel spre Rovina 
şi Merişor se lucrează la

asfaltare, iar pe cele spre 
Bulzeşti, Obârşa, Tomeşti, 
Vaţa de Jos şi Grişcior se 
aplică plombe şi covoare 
asfaltice. Lucrările se des
făşoară sub coordonarea 
ing. Nicoleta Olteanu şi 
Ioan Drăgoi, a tehnicianu
lui Emil Aron şi a maiş
trilor Petru Petrişor şi 
Ioan David. (Al. JurcS, 
corespondent).
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Pagină realizată de : 
TRAIAN BONDOR, 
NICOLAE TlRCOB

j
! Pe d l . Dionisie Zepa 
J din Haţeg îl ştiu de 

multă vreme ca un bun
* specialist în agricultu

ră. L-am întâlnit, du-
I pă decembrie 1989, la 

Centrul agricol din co
muna Baru Mare. Ne-a 
spus atunci :

Locul şi rolul spe-
* cialistului în agricultu-- 
I ră este încă incert, iar 
. salariul lui este foarte

mic.
Mai apoi, peste câţiva 

ani, l-am întâlnit la 
Deva, participând la o 

] anumită manifestare po
litică.

» — Cu ce vă mai ocu
paţi, dle Zepa ?, am in.

* trat în vorbă.
Am activitate co-

* mercială în Haţeg şi o 
microfermă agricolă.

— Cât de mare este ?
— Lucrez vreo 15 ha 

I de pământ, pe care 
! l-am primit de la ru

dele apropiate, pe care
Uîl cultiv cu păioase, 
"porumb, partofi ş.a.

Nu l-am întâlnit de
* mult pe dl ing. Liviu 
__ Furdui, dar am aflat
* că şi dumnealui are o 
|  microfermă în Lunca 
J Mureşului. Şi dumnea

lui este un specialist 
de marcă, aşa că nu

I ne îndoim că realizea- 
ză o activitate bună,

* său chiar mai mult de
cât atât.

Iată două cazuri care

(dovedesc cum că spe- 
cialiştii, cei ce au vrut 

* treaba asta,' şi-au găsit 
rolul şi rostul în peri- 

* oada de căutare a eco
nomiei de piaţă. Ia r  ş* 

* semenea celor doi a- 
mintiţi mai sus, au pr«- 

J cedat mulţi specialişti 
dirt agricultură. £pî 
faptul este cât se pm» 

l te de firesc, 
i  Dl Pamfil Cepălăuv 
I din satul Bîrsăo, co- 
» muna Hărău, nu este 
I specialist în agricultu-' 
; ră, dar a luerat multă

(vreme în acest dome
niu. A luat, anii tre-

I cuţi, bani din bancă şi 
a cumpărat tractoare. 

J pluguri, semănători şi 
|  toată gama de maşini 
• necesare lucrării pă- 
|  mântului cu care mun- 
, ceşte terenul oamenilor 

din satul său. în aceas- 
J tă întreprindere a por

nit de la faptul că în 
Bîrsău sunt mulţi oa- 

î meni de vârstă îna
intată, iar alţii — nu 

> puţini — nu au cu 
ce-şi munci pământul 

* primit în proprietate în 
urma aplicării Legii 
fondului funciar, 

î Amv scris rândurile 
|  de mai sus. într-o sin- 
* gură idee şi anume a- 
I ceea că mulţi specia- 
* lişti din agricultură nu

I şi-au găsit încă rostul.
 ̂ Dl Valeriu Tabără,- mi
nistrul de resort, ce a 
fost recent în judeţ, a 

î subliniat, la o întâlnire 
|  cu cetăţenii că ingine- 
* rii agronomi, zooteh- 
I niştii, medicii veteri- 
; nari ş.a. vor primi în

I curând un statut asu
pra a ceea ce au de fă- 

î cut şi cum. Iar unul 
I dintre rosturile lor este

( acela de a arăta săte
nilor cum să are, să 

J semene ş.a. Iar cel mai 
|  bun argument pe aceas- 
* tă linie este exemplul 
* propriu.
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TOUBFOANE CU TOANE —«

Despre nemulţumirile lo
cuitorilor comunei Bucu
reşti privind nefuncţiona- 
rea centralei telefonice la 
Sfârşit de săptămână ş-a 
mat scris. Dar lucrurile din 
Iacale au rămas neschim-

«
I MUSCA

epând cu schimbul doi 
«1 Silei de Vineri a fiecă- 
rei săptămâni, centrala te
lefonică rămâne nesupra- 
vcghcală pană luni dimi
neaţa a săptămânii urmă
toare. Din cauza igrasie! 
clădirii unde este montată 
centrala, aceasta se defec
tează des, iar telefoanele 
instalate Ia domiciliul abo
naţilor devin obiecte, de 
muzeu deoarece nU mai au 
ton.

Ca o curiozitate, abonaţii 
se plâng şi . fac contestaţii 
că plătesc sume de zeci de 
cţnil let, căci contoarele 
.înregistrează fără întreru
pere. Toate acest semnal 
[Va fi recepţionat de cei în 
drept şi se vor lua măsuri 
Ca fi plata sa fie pe mă
sura serviciilor. (Al.J.)

ZILELE TEATRULUI 
„SFArLEAZA"'

In 12 mai, sala mare a 
Casei de cultură din Hu

nedoara a găzduit două du
ble spectacole cu piese dra
matizate de Eugen Evu,

: după basmele fraţilor 
Grimm, „Hansel şi Gre-

• ftd* Şi ,,Muzicanţii din Bre- 
< aten“, în formulă coregra.
• fie-muzicală. Au beneficiat 
. de bucuria frumoaselor
Spectacole un ntîţnâr de 
655 de preşcolari De Ziua 
Copilului, mai precis în

• 30 fflai, oră 10, aceeaşi tru
pă, — „Sfârleaza" — va 
dărui preşcolarilor un spec. 

j taeol coregrafic muzical
Scris şi regizat de Eugen 

ţţyu, întitulat „Maimuţoiul

Din punct de vedere 
nu contează care, nu 
cunosc din ce categorie 
de vieţuitoare face par
te  musca, astâ, nu nu
mai pentru că zoologia

să ajungă niciunde şi n i- | 
căieri (I). I

Un a lt caz. Cumperi, I  
de pildă, un ziar proas-l 
păt şî eşti nerăbdători 

-  , . „  gă-1 citeşti şi pentru asta*
nu prea mi-a plăcut, ci Intri în cel mai apropiat* 
fiindcă nu mă intereseâ- local. Te aşezi pe un* 
ză. Ştiu Insă foarte bine scaun, ceri una mică.l 
că este o bâzfiitoare ce sau mai mare, după pot-* 
te enervează cu prezen- tă şi puterea pungii, şt* 
ţa ei- întotdeauna nepo- deschizi ziarul. Abia a-J 
trivită şi nedorită. Mus- puci să citeşti un titlu l 
ca îţi cade în lapte, in interesant că soseşte naus-S 
supă, In ciorbă, ba celor ca. Se aşază lângă tine* 
care stau cu gura căsca- şi-şi începe rostul şi ro-f 
tă le intră acolo. Dar, în Iul ei — acela de a bâ-1 
continuare, să vedem zâi. O ia de la Adam ş i î  
cum se poartă insecta cu Eva, parcurge istoria E -l 
pricina' Vizavi de hei şi lenei Antice şi a Impe-
de dumneavoastră.

Te duci, de pildă, di
mineaţa, în drum spre 
slujbă, la o cofetărie să 
bei o cafea. Ţi se aduce 
Ia masă obiectul respec-

riului Roman, ca mai a - l 
poi să ajungă la Paria-» 
ment, Guvern şi Prese-1 
dinţia, ţării. O asculţi cât» 
te ţin nervii şi răbda- 
rea, după care iaşi şi*. _

tiv, aprinzi o ţigară şi te ziarul şi pe aia mică s il  
pregăteşti sâ sorbi din te topeşti, adueârtdu-ţi
lichidul dulce şi fierbin
te. Tocmai când să să
vârşeşti treaba asta, pe 
scaunul de alături se a- 
şază musca şi începe să 
bâzâie. Iţi vorbeşte, îţi 
zice şi îţi spune; de tot 
şi de toate, fără nici o 
legătură sau tangenţă.(!) 
între ele şi o ţine aşa 
până renunţi şi ia cafea 
şi ia ţigară şi ieşi din 
.local, grăbind păşii.

Te' aşezi — să luăm o 
altă situaţie — pe o ban
că în parcul oraşului, 
singur, cu propriile-ţi 
gânduri, cu dorinţa de 
a ţi le întoarce pe o fa
ţă şi pe alta, gest ee-I 
simte omul necesar din 
Când în când. Tocmai 
când operaţia se află în 
toi, vine musca şi iar o 
ia pe bâzâit. începe cu 
starea vremii, trece prin 
gropile de pe şosele, lip
sa de căldură şi apă cal-

treabă I

zi-|
pe.

de-

aminte că ai o 
foarte urgentă.

Te întâlneşti, să 
cem, cu un prieten 
care ' nu l-ai văzut 
mult. Abia apuci să-i j 
strângi mâna, eventual. |  
să-l pupi pe obraz, că ■  
vine musca. „O ştiţi p-aia |  
cu..", „Dar ăla cu..." 
zice cu 6 vervă verbală |  
mai ceva ca Dunărea la I 
Porţile de Fier. Aşa că, |  
pretextând cine ştie ce, 1 
îţi iei „pa“ de la priete- I 
nul vechi şi te duci iâ I 
vale, sau la deal, 4uPă I 
cum îţi este inspiraţia. I

Asta este musca. O I  
vietate -plictisitoare, bă- 1 
zâitoare şi mai mult • de- I  
cât agasantă. Ce poţi 1 
să-i faci ca să scapi de I 
ea ? Există şi acel obiect, I  
ce se cheamă plici, dar I  
mai bine să dai cu pal-

Zoao*. (CB.)

I

( gropile de pe şosele, lip- ma după ea ca s-o înde
sa de căldură şi apă cal- părtezi, I

JJ dă, politica partidelor T a  * TRAIAN BONDOB

I

Având necazuri cu pâ* 
mântui; dl Ioan Puiuţ, din 
satul Herepeia, nr. 6, co- 
răuna Veţel, care este un 
permanent abonat şi citi
tor al ziarului nostru, du
pă ce a cam epuizat căile 
pe plan local în legătură 
cu intrarea In posesie a 
terenului Ia care are drep
tul, potrivit extrasului de 
carte funciară ce o deţine, 
s-a adresat redacţiei. Do
rinţa peten tulul este, din

Comisia—la 
faţa locului

capul locului, aceea ca din 
partea comisiei locale de 
aplicare a Legii 18/1991, 
precum şi a inginerului 
Nistor, de la centrul agri
col, să existe mai multă 
receptivitate, adică să se 
deplaseze la faţa locului, 
pentru a vedea- concret 
cum stau lucrurile, mai 
ales că de câţiva ani s-a 
îmbolnăvit şj nu mai poa
te umbla toată ziua pe
drumuri. Neînţelegerea s-a 
iscat cu dl Lăscuţ Datcă, 
vecin de tarla, care i-a
reînsămânţat cu ovăz te
renul pe care vdl I.P. pu
sese deja porumb, supra
faţa în cauză măsurând în 
jur de 10 ari, aşa el ră
mânând şi fără banii chel
tuiţi pe sămânţă şi lucrări, 
precum şi fără. recoltă, 

Considerfindu-se nedrept 
tăţit, dl Puiuţ cere insis
tent ca dorinţa sâ-l fie 
îndeplinită, Speranţa noas
tră este aceea că apelul 
său va avea ecoul cuve
nit. (N.T.) ;

Până la pauză s-ar putea înregistra un rezultat
CONCURSUL 

DIN 26 MAI *96

l  CESENA (10) — SALERN1TANA (4) pauză x 
Sperăm ca până la pauză sâ se păstreze un egal.
2. CESENA (10) — SALERNITANA (4) final 2 

O victorie a oaspeţilor âr însemna mult pentru
mult râvnita promovare. Ar fi a şasea victorie a lor 
în deplasare. ,

3. CHIEVO (17) — BRESCIA (15) 1 2  
Ambele formaţii vor disputa cartea mare a evi

tării retrogradării. Problema se pune, care pe ca/e 1
4. COSENZA (9) — AVELLlNO (16) 1 X 

Gazdele nu mai au puterea de a lupta pentru
Un loc la promovare. Oaspeţii ar pune mare preţ şi - 
pe un punct.

5. GENOA (8) — FOGG1A (12) 1
Credem că nu Je poate scăpa victoria genovezilor. ’ 
«. LUCCHESE ($  — VERONa  (1) pauză X

nedecis.
7. LUCCHESE (6) — VERONA (Uzinal x 2

Partida se poate termina cu un egal, veronezii 
pierzând greu .in deplasare.

8. PALERMO (7) — BOLOGNA (2) 1 x
Una dintre partidele deschise oricărui rezultat: 

cele două formaţii vizează promovarea.
9. PESCABA (13) — F. ANDRIA (14) 1 

Până acum Pescara şi-a adjudecat punctele pe
teren propriu în faţa Andriei.

10. PISTOlESE (20) — REGGINA (19) 1 x 
Derby-ul ultimelor două clasate- ar fi pentru, o

triplă. ."V
11. REGGIANA (3) — ANCONA (18) 1 
Gazdele pe locul care se află nu-şi pot permite

să-clacheze în faţa Anconei.
12. PERUGIA m  — .VENEZIA (11) pauză 1 
Gazdele sunt obligate să înscrie cât mai repede...

*13. PERUGIA (5) — VENEZIA (11) final 1 
pentru ca în final să acumuleze încă trei puncte.
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jOferlă gratuită de arpagic!
Văzând situaţia alarmantă în care se află pro- 

J dttcţla de Ceapă din acest an, barometrul eonstituin- 
i du-1 cantitatea de arpagic distribuită in această pri- 
, măvară producătorilor agricoli, duminică, la emi- J 

J  si unea Viaţa satuluf, la TVR I, managerul general 
ţ  a l UNISEM Bucureşti făcea apel la cultivatori, In 

i special ia cel din zona premontană, unde mai sunt 
[ condiţii de plantare, să preia, chiar si gratuit, sub 
formă de ajutor, cantitatea de arpagic ce o doresc. 

!Mai bine şi in ceasul al 12.1ea să ne trezim dacă alt
fel nu se poate, decât să aPelăm în toamnă la impor
turi. Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot
adresa Ia S.C. Unisem Orăştie. (N.T.)\ '"'V V ' ‘ : v-' -■ ; v •: V
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Cel mai măre distribuitor en gros din ţară de
îm b r ă c ă m in t e  b a l o t a t ă  im p o r t  v e s t

VA OFERĂ :
•  îmbrăcăminte sortată de cea maî bună 

calitate, bogată în sortimente de sezon
. — tricouri, cămăşi 

— pantaloni, bluze etc, #
•  baloţi mari, presaţi, intre 300—350 kg. 

OFERTA NOASTRĂ SPECIALĂ /
în atenţia atelierelor mecanice, tipografii

aT LAVETE DIN BUMBAC, la cele mai a- 
vantaîoase preţuri.

Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iuliu Ma- 
nîu, nr. 6 ,  Telefon/Fax: 064 - 104030 (luni — 
vineri: 8—16).

Orar depozit; sătul Vlaha, între luni şi 
vineri 8—18.

ATENŢIE !
8— 14.

sâmbătă, program scurt

RENEL — GPEET 
FILIALA ELECTROCENTRALE HAŢEG 

ANUNŢĂ
In conformitate cu. le^ba, RENEL — Filiala 

Electrocentrale Haţeg angajează prin concurs:
•  1 inginer mecanic Ia secţia reparaţii Re

tezat
•  1 lăcătuş mecanic la laboratorul UCCH
•  1 lăcătuş mecanic Ia secţia reparaţii Fă

cu respectarea următoarelor condiţii:
— vechime minimă în specialitate — 5 ani 

(numai pentru personalul muncitor); _
— domiciliul In raza oraşului Haţeg;
— fără asigurarea locuinţei— Ia angajare;
— fără antecedente penale.
Data concursului: 30 mal 1996, ora 10, se

diul filialei din str. Progresului, nr. 38 Bis — 
oraş Haţeg.

. Informaţi» suplimentare şl tematica se 
pot solicita la Biroul Resurse Umane — telefon 
770782, interior 21.

UN SERVICIU CARE RAî 
Şfip-CITARItOR SI NEVOILOR t

! 21 SfNOAPtE  
1EAVOASTRA

TARIF: 666 LEI/KM

DRUM BUN!
S C. MANATE S R.L .bEVA 
Str. PETRU MAIOR Nr, 27 

Tel 222222

S.C. CHIMICA S.A. Orăştie, cu sediul în str. 
Codrului nr. 24 Orăştie, anunţă pe toţiagenţii comerciali 
interesaţi că s-a deschis la sediul societăţii un depozit 
en-gros, unic distribuitor pentru judeţele Hunedoara, 
Alba şi Caraş-Severin, de ape minerale şi sucuri 
naturale 100%, a cunoscutei Societăţi APEMIN DORNA, 
la preţurile cele mal avantajoase.

Informaţii la sediul societăţii sau la telefon: 
054/642131

641250,641251 int. 244.

i : __
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•  Octav Cozminci de
clari că guvernul va su
porta costul transportului 
buletinelor de vot. „Dacă 
până acum guvernul a su
portat şi va suporta chel
tuielile pentru alegerile lo
cale din data de 2 iunie, 
executivul va suporta şi 
cheltuielile privind trans
portul buletinelor de vot, 
al listelor ' electorale, al 
proceselor verbale şi al 
altor documente prevăzute 
de lege“, a declarat Octav 
Cozmâncă, şeful departa
mentului administraţiei pu
blice locale din cadrul gu
vernului. Consumul de car
buranţi pentru transportu
rile care se efectuează de. 
instituţiile publice. In ve
derea organizării alegerilor 
locale, se exceptează de 
la normativele prevăzute 
de reglementările fn vi- 
goare.

•  Lupte Intestine tn Mi
nisterul Culturii. Un di
rector îh Ministerul CUI- 
turti şi-a prezentat demi
sia titularului acestui por
tofoliu, pictorul Viorel 
Mărginean. Gheorghe Bu- 
luţâ, care conduce Direcţia 
generală pentru programe 
culturale, cade, astfel, vic
timă, apreciază surse din 
interiorul instituţiei, luptei 
surde care II opune pe 
Viorel Mărginean unuia 
dintre adjuncţii săi, cri
ticul literar Mihai Un- 
gheanu. Acesta din urmă a 
absentat o vreme din ţară, 
fiind plecat Intr-o vizită 
mai lungă In China, la 
invitaţia unor oficialităţi 
de ja Beijing. înainte de 
acest voiaj, Mihai Unghea- 
nu, despre care se crede 
că este susţinut de PSM, 
în mod deosebit de pri
mul vicepreşedinte al a- 
cestei formaţiuni politice, 
poetul Adrian Păunescu, 
dăduse asigurări că a pre
gătit acţiunile ce i se În
credinţaseră. Viorel Măr
ginean a crezut, a constatat 
contrariul, făcându-1 vi
novat de această situaţie 
pe Gheorghe Buluţă. A-' 
tunci când nu se ceartă 
făţiş In şedinţa de colegiu, 
Viorel Mărginean şi Mi
hai Ungheanu îşi plătesc 
poliţe prin interpuşi, gă
sind .fiecare, nod în pa
pură subalternilor celuilalt. 
In această atmosferă de 
luptă bizantină, funcţiona
rii; diverselor comparti
mente ale culturii intră 
e i . înşişi în dispute, apă- 
rându-şi şefii sau deni- 
grându-i pe ceilalţi, iar 
ideile? culturale cad in 
plan secund. încât şi ba
nii unui buget sărăcăcios 
sunt distribuiţi prost şi cu 
întârziere, în urma unor 
ciorovăieli iscate numai 
din orgolii, apreciază surse

4»une cunoscătoare ale vieţii 
acestei instituţii.

•  Piteştenii nu se opun 
reînfiinţării judeţului Mus
cel, dar vor să păstreze 
DACIA. Un sondaj reali
zat printre locuitorii ora
şului Piteşti şi , publicat 
In presa locală, având ca

! temă reînfiinţarea judeţu- 
j lui Muscel; relevă faptul' 
' că majoritatea locuitorilor 
| doresc acest lucru, cu con- 
| diţia ca oraşul Mioveni 
I să rămână în administra

rea judeţului Argeş. In 
această localitate se află 
Sie. AUTOMOBILE DA
CIA S A , unde lucrează 
peste 10 000 de piteştenl. 
Vechile graniţe ale jude
ţului Muscel cuprindeau şl 
această localitate. După 
pusa. transmite corespon

iş m 9 . > i s -

dentul A.M. PRESS, ma
joritatea celor care can
didează pentru primăria 
oraşului Cimpulung pro
mit electoratului reînfiinţa
rea judeţului Muscel. Prin 
reînfiinţarea acestui ju
deţ, Argeşul ar rămâne fără 
o mare parte a industriei.

•  - Dacii vrei să devii 
frumos, scoţi 5 000 000 lei. 
din buzunar. O operaţie 
de înfrumuseţare în Ro
mânia costă între 600 000 
lei şi 5 000 000 lei, afirmă 
doctorul Mihai Cos tea, spe
cialist b» chirurgie estetică 
tă Clinica Transilvania. 
„Cei care se Interesează de 
aceste operaţii sunt in 
general tinerii bure 16 şi 
21 de ani Insă, de cele mai 
multe ori, alegerea clinicii 
in  «are se efectuează o- 
peraţia nu este tocmai 
bursă, Cei care fac aşa nu
mita chirurgie, plastică au 
preţuri exorbitante, tar re
zultatele sunt de cele mai 
mutre ori negative. Chi
rurgia plastică este con
fundată cu chirurgia este
tică, care reprezintă da 
totul altceva", a declar# 
doctorul Cos tea.

•  A murit pentru eă nu 
a găsit un timbru fisc#. 
Constantin Potcovarii, In 
vârstă de 61 de ani, din 
Valea Ursului, comuna 
Tâmna, judeţul Mehethn 
a murit ia  data de 
mai a.c., ora 13,00, în lo
cuinţa fiicei sale din ©- 
raşul Motru, judeţul Gorj. 
Bătrânul a ajuns atei, după 
ce cu o zi înainte a încer
cat să găsească, împreună 
cu ginerele său, Jin tim
bru fiscal de 50 de lei, 
cerut de Laboratorul de 
medicină legală din Dro
beta Turnă Severi*» pentru 
eliberarea unui certificat. 
Deşi a explicat "că tocmai 
a ieşit din Spitalul de la 
Craiova, unde a suferit o 
operaţie extrem de grea 
în urma unei lovituri cu 
toporul în cap, lovitură ce 
i-â atins şi creierul, re
prezentanţii laboratorului 
nici nu l-au băgat în sea
mă. Mai mult, pentru 
insistenţe, „era să fie 
aruncat în stradă", după 
cum a declarat ginerele 
acestuia, Costel Călin. La 
Motru, cei doi ginerj Cos
tel Călin şi Mihai Bum- 
băoel au găsit un timbru 
fiscal Şi sperau să ajungă 
la Drobeta Turnu Severin 
pentru a lua, certificatul 
medico-legal. Nu au mai 

.apucat, bătrânul murind 
de supărare că a fost pur
tat pe drumuri pentru un 
„timbru fiscal". în data 
de 28 aprilie a.c., Constan
tin Potcovaru a fost lovit 
.în cap cu .un topor de 
Nicolae Roşu, de 51 de 
ani, şofer la Drobeta Tur
nu Severin, în urma unui 
scandal pentru o suprafaţă 
de pământ. Victima a fost 
transportată la Spitalul din 
Strehaia, apoi la cel din 
Craiova, unde a fost ope
rat, scăpând cu viaţă. El 
a fost externat în data de 
13 mai a.c., iar a doua -zi 
a mers la Laboratorul de 
medicină legală pentru 
certificatul cu ajutorul că
ruia urma să-l cheme In 
judecată pe agresor. Ne
cropsia, efectuată în data 
de 17 mai a.c., a confirmat 
că decesul lui Constantin 
Potcovaru s-a datorat lo
viturii cu toporul şl unei 
supărări puternice, «are a 
condus la creşterea ten
siunii arteriale. Cercetările 
continuă pentru soluţiona
rea cazului.

Scrisori comentate
•  Redăm, pe scurt, din 

scrisoarea locatarilor- din 
blocul H, de pe strada M. 
Eminescu din Deva: „De 
mai multă vreme plătim 
taxe comune mult mai 
mari decât locatarii din 
blocurile A, B, C, 9> E, F, 
G, care fac parte din aso
ciaţia noastră nr. 107. Dl. 
administrator Popa Zaha- 
ria refuză să ne dea ex
plicaţii cu privire la a- 
ceastă situaţie. Locatarii 
blocului cer: verificarea 
de către organele în drept 
a borderourilor şi facturi- 
16r din lunile noiembrie, 
decembrie (1995), ianuarie, 
februarie a.c. Cheltuielile 
locatarilor din blocul H 
sunt mult mai mari in 
comparaţie cu celelalte 
blocuri. Solicităm ca dnii 
Popa Zaharia, administra
tor, dl. Morar, preşedintele

asociaţiei de locatari nr. 
107, să lămurească aceste 
probleme pentru a fi în
ţelese de noi, locatarii". 
Semnează „Cu respect şi 
consideraţie" locatarii blo
cului H, str. M. Eminescu, 
Deva.

•  „Vă întreb pe dum
neavoastră de la redacţie 
dacă este corect cum s-a 
procedat în cazul telefo
nului meu: Am preluat 
garsoniera cu nr. 415, din 
blocul tineretului din Criş- 
cior, de la Octavian Puş
caşii. Inclusiv telefonul cu 
nr. 656385. După câteva 
zile, din dispoziţia dlul 
director Almăşan, numărul 
meu dd telefon a fost luat 
şi mie mi s-a dat unul în

cuplaj. Eu numai întreb: 
Este cinstit, corect?" (Li* 
viu Pr«otu, ştr. Mtfncii, 
blocul Tineretului, scara 
1, etajul IV, Crişcior).

•  O scrisoare mult mai 
greu de redat şi comentat 
am primit de Ia cititorul 
flostru Mircea Todor, - str. 
Mureşul, Micro II, blocul 
24, scara B, etajul HI, ap. 
33, din Orăştie. Ni se sem
nalează: „Sunt un cetăţean 
serios, cu simţul răspun
derii bine conturat al a- 
cestei ţări democratice. Fac 
apel la ziarul dumneavoas
tră pentru o problemă În
delung mediatizatâ şi a- 
nume: blocurile şi contri
buţiile lunare astronomi
ce (!) pentru bloc. Adică,

mă refer la cheltuielile co
mune. Am încercat să 
lămuresc această situaţie 
la asociaţia- de locatari nr. 
8, din Orăştie. la Regia 
Autonomă .Activitatea". 
Peste tot am fost bine 
primit şi încurajat că ce 
va rezolva. Părerea mea 
este că ar trebui să inter
vină mai ferm Consiliul 
local pentru soluţionarea 
problemelor cetăţenilor. /

...Am luat legătură Cu 
cei vizaţi fln Sesizările 
mise redacţiei. Răspunsul 
lor a fpst: „Domnii să 
treacă pe la noi şi solu
ţionăm necazurile dumnea
lor la faţa locului".

Deci tot .promisiuni- Gă 
necazurile puteau n ; re
zolvate la timpul potrivii, 
nu se vorbeşte...

Gh. I. NEGREA

(Urinare din pag. t)

nichel, calupuri de alumi
niu, diferite piese şi bu
nuri din magaziile uni
tăţii. ...........

După declanşarea cer
cetărilor penale, s-a sta
bil» că inculpaţii şl în
vinuiţii au acţionat în gru
puri organizate, furând 
repetat, atât de la „Side
rurgica", cât şi de la alte 
unităţi particulare şi per
soane fizice, bunuri de o 
importanţă deosebită.

Autorii furturilor care 
au locuit In Hunedoara e* 
rau înţeleşi direct sau prin 
intermediari cu ţiganii din 
mai multe localităţi ale 
ţării: Tîrgu Jiu, Strehaia, 
Sebeş, Livezeni, Ciopeia, 
care le indicau cum să 
fure. De remarcat faptul 
că ţiganii dădeau şi mostre 
din materialele de care au 
nevoie, indicându-le hoţi
lor secţiile şi magaziile din 
„Siderurgica" unde există!

Până la urmă, majorita- 
ytea infractorilor, atât din

68 de inculpaţi şi învlnuiţî- 
în faţa instanţei!

afară, cât şi din interiorul 
unităţii, au aflat eă bunu
rile furate se. vând Ja 
preţuri mult mai mari de 
cât primeau ei de la in
termediari, aşa că au că
utat şi i-au cunoscut pe 
cumpărători, vânzându-le 
direct ceea ce furau. Iar 
dacă a venit vorba de 
cumpărători, să .mai spu
nem că, o parte dintre ei, 
veneau la Hunedoara şi 
participau la comiterea 
faptelor.

Acum, în faţa instanţei, 
20 de inculpaţi au fost 
trimişi tn stare de arest. O 
parte dintre arestaţii din 
timpul urmăririi penale au 
fost eliberaţi pe cauţiune. 
Este vorba de cei ce au 
manifestat o conduită co
rectă şi au ajutat organele 
de urmărire penală în sta
bilirea unei stări de fapt 
corecte, nu au antecedente 
penale sau au acoperit pre
judiciul adus la S.C. „Si
derurgica" S.A. In total 
acesta se ridică la 86 007 241 
de lei.

I CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI DEVA 
ANGAJEAZA . :'.V

1 •  2 îngrijitoare — normă întreagă plus 1/2
j normă

•  1 electrician (cu cunoştinţe de clectro- 
j nică).
. Testul de selectare — în data de 30 05 1996, 
| ora 8.

Actele necesare : — cazier judiciar 
— fişa de sănătate

J — recomandare de la ul-
I timul loc de muncă. (367)

I VINDEM DOZATOARE SIEMENS 
Cu toate accesoriile şi 
Prafuri de îngheţată.
Asociaţia familială TIRON — DEVA, 

054-623859. j

S.C. ART-MOB S.R.L. HUNEDOARA 
- Cu obiect de activitate confecţionarea de 

|  mobilă, '; Cv
Angajează de urgenţă *

( •  TAMPLAR CU EXPERIENŢA
* in condiţii de retribuţie foarte avantajoase. In- 
% formaţii la telefon 230923, după ora 20 sau j 712657.

1 S.C. SARMISMOB S.A. DEVA ,
S *- ; Angajează
’ #  tâmplari, operatori prelucrarea lemnului,
|  alte meserii (strungari, lăcătuşi, frezori, mode- 
J lori) In vederea calificării acestora în meseria 
Ide tâmplar. ~
* 9  I (un) lăcătuş-mecanic ascuţitor.
|  Relaţii Ia Biroul Personal, str. G.A. Ro-
* setti, nr, 8, Deva — tel. 627886. (372)

|  REGIONALA C.F. TIMIŞOARA
|  DIVIZIA MATERIAL RULANT

Scoate la vânzare prin
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1 9 obiecte de inventar, foste mijloace iixei I  
încălzitor electric, pompe, aparat proiecţie, ma- |  

Işini de calculat, aparatură de măsură şl r i#4 j  
■trol, cricuri, vinciuri etc. * |
L Licitaţia va avea Ioc in data de 27 aşa* |  
|l996 , ora 12, în sala Şcolii personalului din De» ■  
Spoul CFR Siroeria, str. Traian, nr. 76. î
I Mijloacele fixe scoase Ia vânzare pot B |  
Ivăzute, iar documentaţia tehnico-economică, re- ■  
■gulamentul de licitaţie şi lista preţurilor de in- |  
Icepere a licitaţiei pot fi-consultate la sediul De- 1 
jpoului CFR Simeria, str. Traian, nr. 76, telefon .  
!054/660080, interior 2357. I
I Pot participa persoane fizice sau juridice, I

I române sau străine, care până la deschiderea S 
licitaţiei vor depune la comisia de licitaţie cM* I  

|tanţa de achRare a garanţiei de participare, î « |

(valoare de cel puţin 10 la sută din preţul de* 
începere a licitaţiei mijloacelor fixe pe ea i* | 

1 intenţionează să le achiziţioneze în contul» 
1301000227000010018 — Filiala Banc Post. (CEC)»

|  COOPERATIVA DE INVALIZI „PROGRESUL"* 
|  . DEVA : ; f
I Anunţă intenţia de majorare a. preţurilor:| 
|  şi tarifelor începând cu data de 20 iunie 1996. |

J AGENŢIILE DE PUBLICITATE ,
I, „CUVÂNTUL LIBER* . i j
|  Pentru a economisi timp şi bani, pu- * 
I teţi publica anunţuri âe mică şi mare pu - 1  

■ blieitate în ziarul nostru, apelând la agen- 1  J ţiile de publicitate din : J
I •  DEVA —  la SEDIUL REDACŢIEIi 
|  din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea j 
I Tribunalului judeţean); — la chioşcul dini 
|CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-\ 
|  zlnul „Comtlm" 7 — la chioşcul din CMR-I 
I T1ERUL MICRO 15 (staţia de autobuz! 
I „Orizont"). ■
ţ •  HUNEDOARA, pe hăul Dacia (tel. I

716926). S
- •  BRAD, strada Republicii (tel.%
1650968), la sediul S.C. „MERCUR\  1

|  •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma-
|  gazinul „Palia":
§ •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1
[rîn spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367,
I 770735,
1 'Agenţiile ziarului nostru asigură, ţ i  
I  taxe rezonabile, publicarea cu maxim#
I promptitudine a tuturor anunţurilor de 
I mică şl mare pubMdtate.
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DE LA INSPECTORATUL JUDEŢEAN 
PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR

Potrivit buletinului de avertizare, în perioada 22—25 
mai a.c. trebuie aplicate tratamente pentru combaterea 
rapănului, făinării, acarienilor şi defoliatorilOr la spe
ciile de măr şi păr.

Tratamentele se aplică cu unul din produsele: Ben- 
late (Fundozol) 0,007 lâ sută plus Sinoratox 0,15 la sută 
sau Dithane (Vondazeb) 0,2 la sută plus Sinoratox 0,15 
la sută. *

La cultura cartofului trebuie combătute mana acestei 
culturi şi gândacul din Colorado — larve la vârsta a 
doua. Perioada optimă de tratament este intervalul 24— 
28 mai a.c.

Produsele recomandate la utilizare sunt următoarele: 
Turdacupral 0,5 la sută plus Decis 0,03 la sută sau Fastac 
0,01 la. sută sau Fury 0,01 la sută.

Foarte important!'In toate cazurile se vor anunţa stu- 
parii de pe o rază de 1 km cu cel puţin 2 zile înainte 
de tratament, pentru izolarea albinelor timp de 72 de 
ore în primul caz şi 48 de ore în cel'de al doilea.

Aplicând corect şi la timp tratamentele respective, 
producătorii agricoli pot obţine recoltele aşteptate.

•  Vând apartament, Bu- 
. curesti, zona Bănoasa, etaj
I, tel. 711134. (9433)

•  Vând calculator PC
386 şi cuptor microunde, 
nou, sigilat. Informaţii tel, 
721122.. (9434)

•  Vâmd TV izoterm cu
sau fără . instalaţie termo- 
frig. Tel. 058/887275, 
821131. . (8025)

LICi I AŢII ...ii:
•  Anunţăm licitaţie pen

tru data de 31 mai ţ096, 
ora 10, în vederea anga* 
jării lucrărilor de tencuire 
exterioară a Bisericii din 
str. A. lancu, nr. 2, Deva. 
Relaţii la tel. 212278. (8817)

OFERTE 
DE SERVICII

: •  Angajez personal, in
formaţii zilnic bar „Hello“, 
după ora 19, Hunedoara^ 
Doinei, nr. 9 (lângă poarta 
Zgurii). (9432)

•  Societate particulară
de construcţii angajează 
urgent: zidari, dulgheri. 
Relaţii lâ tel. 616795, în
tre orele 7 şi 15. '(8813)

•  Căutăm persoană în
vârstă pentru întreţinere, 
tel. 230697. (8788)

•  Handicapat posed auto
turism, caut şofer pensiei-, 
nar. Rapolt, 100. tel. 669277.

(8799)
ÎNCHIRIERI

•  Ofer spre închiriere
spaţiu ultracentral (vizavi 
de Comtim), multifuncţio
nal, amenajat occidental 
pentru: birouri, activităţi 
comerciale, cabinete me
dicale sau prestări ser
vicii. Informaţii zilnic, la 
tel. 627922, între orele 7—9, 
16—19. .(8796)

DIVERSE
•  SC Adişor Comixt

SRL Munceiu Mic anunţă 
că începând cu 23 iunie 
1996, va practica adaos 
comercial maxim 150 la 
sută. (87,82)

•  SC Comodif SRL De
va anunţă intenţia de ma
jorare d  preţurilor până

VÂNZ ARI — 
CUMPĂRĂRI

■ •  Vând frigider stare 
perfectă, tel. 612021. (8803)
* •  Vâncl strung SN 320, 
maşină găurit G 43, poli- 
ZOF D 300, aparat sudură 
300 A, irenjoagăr debitat 
metale, tel. 626272. (8797)

•  Cumpăr talon Dacia,-
JeK' 622551. (8790)
: •: Vând Saviem dubă 
Izotermă 7 tone şi Dacia 
papuc acoperită izotermă, 
ţel. Pui 180. (8776)
; « Vând apartament două 
camere ultracentral, tel, 
217755. (8816)

• f‘ 0  Vând ieftin Mercedes 
autodubă 1,5 tone, tel. 
211102. (8786)

•  Vând Skoda S 100, bl.
36, sc. B. ap. 17, str. I. 
Creangă Deva. (8789)
, •  Vând Dacia 1300, fa

bricaţie 1976, tel. 216204. 
î l — ’ ' ,(9581)

•  Cumpăr apartament
sau garsoniera zonă cen
trală, tel. 231217, orele 
*3—18. (9478)

•  Vând bar compus din
două camere şi terasă, com
plet dotat, vad deosebit, 
Brad, tei. 231217; (9478)

•  Vând caroserie Dacia
break completă şi izolată, 
tel. 214328. • (9477)

•  Vând urgent, preţuri
convenabile, diverse piese 
mobilier, porţelanuri, cris" 
taluri, electronice, cărţi, 
autoturism Dacia 1310 TLX 
— 1988. Tel. 215032, după. 
ora 16. (8802)

*» Vând apartament 2 
camere, mobilat, etaj 1, 
Micro 6, Hunedoara. Re
ia* tel. 716419. (8792)

o Vând apartament trei 
camere, Orăştie, Avram 
lancu, bloc 4, informaţii 
Geongiu, tel. 166. (7982)

•  Vând autoizotermă TV
benzină, preţ convenabil. 
Tel 715575. ' (9431) '

} Abonam entul Ia ziarul i

«Cuvântul liber-
Abonamentul este calea tea mâi sigură şi 

mai avantajoasă de ̂ procurare a ziarului nostru 
pentru informarea operativă, bogată şi corectă.} 
a cititorilor. Vr

.' Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia-,( 
relor şi abonamentelor. Din luna maîj preţul 
ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 250 lei/ 
exemplar (zilnic în qpt pagini), iar al abona
mentului de 3000 lei/îună, plus taxele poştale.

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

mmmm

\ CONVENŢIA DEMOCRATICA — FILIALA : 
j JUDEŢULUI HUNEDOARA
} Invită membrii formaţiunilor componente ’ 
t şi simpatizanţii la mitingurile electorale ce vor } 
J avea loc vineri 24 mai, ora 16,00, la Haţeg, ora \ 
) 19.00, la PesKşul Mic şi sâmhţUă 25 mai, ora } 
/ 12,00, Ia Di-va — sala marc a Casei de Cult.ră } 
V Vor participa dnii Mircea fonescu Quintus, ( 
} Viorel Cataramă ş.a. (9584) ţ
1 _______ ;_________ ’_____________ -_______________ _

\ R.A.G.C.L. DEVA
V: vVv; \ ; : 1 A N U N Ţ A  
V' începând cu data de 25. 05. 1996, se re-
J deschide ştrandul dc la Deva. 
i Programul de funcţionare:
} •  Zilnic 9—18. .
\ Preţul unui bilet de intrare;
} — 2 000 lei adulţi
} — 1 000 lei* copii, elevi, studenţi
i de legitimaţie.

pe bâza

la 30Q la sută. începând 
eu data de 11 iunie 1996;

(8804)

COMEMORĂRI

•  La împlinirea a 
30 de ani de la absol
virea Şcolii Pedagogice 
Deva, ‘anul VI B co
memorează pe dragii 
lor dispăruţi

Prof. diriginte 
OLIMPIA MARIA 

STAN şi 
colegul GHITA 

SOCACI
ia catedrala ortodoxă, 
sâmbătă, 25 mai, ora 
11,30.

Le vom păstra o
pioasă amintire! (8815)

•  Pios omagiu şî 
neştearsă amintire bu
nului cumnat şi unchi, 
suflet mare şi nobil?:

POP DOREL 
comuna Toteşti, la 

4tf"de zile de la cruda 
trecere în nefiinţă (Li- 
viu, Livia şi Constanţa).

Aceleaşi sentimente 
exprimă şi cei care 
l-au cunoscut şi apre
ciat şi nu au putut 
participa' la trista ce
remonie de despărţire, 
din localităţile Va
lea. Oaselor, Dîmboviţa, 
Bucureşti, Constanţa, 
Timişoara, Deva, Ha
ţeg, Unirea. Dum
nezeu să-l odih
nească! (7750)

DECESE

•  Cu inima frântă 
de durere familiile 
Baciu şi Crişan a-
nunţă trecerea în e- 
ternitate a dragului şi 
bunului' soţ, tată şi
bunic pr. greco-catolic 

IQSIF BACIU 
Ceremonia 1 religi

oasă va avea loc azi, 
joi, ora 14, la domici
liu, iâf înhumarea la 
cimitirul ortodox din 
str. Eminescu. Fie-i 
ţărâna uşoară şi me- . 
moria în veci neuitată.

i ' (8808)

•  Cu durere anun- 
_ţum decesul dragului 
'nostru cumnat şi unchi
pr. greco-catolic 

IOSIF BACIU 
cel care a fost un su
flet nobil şi de o înaltă 
corectitudine. Claudia, 
Maia, Horia si Lorelai 

(8808)

•  Soţia Paraschiva 
şi fiicele Camelia şi 
Doina, cu familiile, a 
nunţă cu mare durere 
dispariţia fulgerătoare 
a celui care a fost un 
iubitor şi devotat soţ, 
tată şi bunic

IOAN BEIA 
Ai plecat mult prea 
devreme dintre noi, ia 
vârsta de 60 de ani, 
fără a-ţi împlini vi
sul de a trăi anii li
niştiţi ai pensiei, lă
sând în urma ta doar 
lacrimi şi tristeţe. Te 
vom păstra veşnic în 
sufletele noastre.

Ceremonia înmor
mântării va avea Ioc 
joi, 21 maî 1996, ora 
15, la domiciliul din 
bdul Dacia nr. 4 Hu
nedoara şi înhumarea 

la cimitirul Popa Şapcă.
(94350)

•  întregul personal 
al Grupului Şcolar 
Industrial Metalurgic 
Hunedoara este ală
turi de familia îndu
rerată a celui care a 
fost, timp de 25 de 
ani, maistrul instructor

IOAN BEIA 
un devotat dascăl, 
care a format nume
roase generaţii de buni 
meseriaşi, un coleg 
de nădejde, un om cu 
suflet ales. Destinul 
nemilos l-a smuls 
vieţii, tocmai când ur
mă să-şi încheie o 
frumoasă activitate de 
39 de ani,, munciţi cu 
dragoste şi pasiune în 
Hunedoara,, refuzân- • 
du-i. bucuria anilor ii- f 
riiştiţi ai pensiei. _ Iţi . 
vom păstra o yîe a- 
mint'ire, Dumnezeu să-l 
odihnească-în pace!
' - . ' •- "(9435).

■ ' VREMEA
' Vremea va ' îi ‘ normală 

din punct de vedere ter
mic, cerul vă fi varia
bil, cu înnourări mai ac
centuate în prima parte â 
intervalului, mai, ales fii 
Crişana, unde izolat se

vor semnala avdrse de 
ploaie însoţite dc descăr
cări electrice. Vântul va 
sufla slab din sector sud-' 
vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între- 
9—14 grade G, Si>r maxi- , 
mele între 19^-23'.grade* 
O, mai ridicate în ̂ Bariat, 
unde vor urcă până Ia 
26 grădc C. (RAISA" PLE-, 
TER). *

- diag. 36 cm, 55 cm, 63 cm şi 
70 cm cu teletext

a  podele  noi, 1996 

! ■ Multiple facilităţi 

ai Garanţie 2 ani

Reduceri de preţ ! 1
Vân'zare în 3 ,6  şi 8 rate !

Magazin QUASAR, bd. Dacabal bl. R 
T#l. 211 261, 214 966

!

I  EDITURA SI CASA DE COMERŢ „REGINA'* 
j ’ S.R.L. DEVA

I Desface en gros, la cele mai reduse pfeţuri, 
prin Depozitul „AROMA** din Deva* str. M. 

|  Eminescu, nr. 48 (localul fostei fabrici de mo-
jbilă):

|timentc)

I 
I 
I
I

Esenţe pentru sucuri la dozator (10 sor- |

Aspartam 
Zaharină
Sare de lămâie ‘
Prafuri pentru îngheţată (8 sortimente) 
Emulgâtori COLCO şi ICEp AN 
Linguriţe plastic

I w Porumb, sare aromatizată, pungi şi ,in- 
grediente pentru POP CORN 

I •  Chibrituri
■  •  Biscuiţi Eugenia (120 lei/buc.)
■  •  Paste făinoase
|  Informaţii suplimentare la tel. 212057. (9577)

I MAGAZINUL „VALENTIN" DEVA 
ţ (zona Casei de cultură) ^

I Oferă la preţuri rezonabile următoarele I

Iproduse — import Italia:
•  VOPSELE AUTO poliuretanice nemeta- |  

|lizate şi metalizate executate la comandă; I 
I • CHIT AUTO, şpriţ?chit, autovapant, J
■spray-uri;
|  •  VOPSELE pentru recondiţionarea căzi-|

Ilor de baie, chiuvetelor si aragazelor; I
•  TAPET ULTRALAVABIL;

|  •  PASTE DE ZUGRĂVIT lavabile şi seini-1

Ilavabile; i:J ' |
•  COLORANŢI zugrăvit, rulouri diferite;! 

{ •  VOPSELE pentru marcarea şoselelor; |

i «  PLANTE ŞI FLORI naturale’ şi artffici- I

Iale, aranjamente florale la comandă. j
Program zilnic: 8—19. Telefon 054/216160. |  

|  (376) j

I  , S.C. QUADRANT WESTIM S.A. I
PEPSI COlA DEVA J

I
Anunţă

Ipentru postul de merchandiser. |
■  : Condiţii: |

;1  — studii medii; *
î l  aspect fizic plăcut; I

dexteritate şi agreabilitate în relaţii cu ■  
■ ■publicul; I
i |  - —i  carnet de conducere categ. B. . ' I
f  .' Un âvaiitaj îl aţi posesorii de automobil ■  

-■proprietate jpersonală, pentru perioada de probă. I -ii- .Informaţii Ia sediul firmei, str. Depozitezi 
|lor, Air. 28 (I.G.R.Â.) sau la telefon 224880. (9583) |
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