
Nu voi comenta în nici că „din goluri 
un fel rezultatele — de te“, e/ neyoie 
altfel foarte interesante trciparg masiv 
— ale turului întâi, al toratului, aci 
alegerilor, pentru a nu singura modal 
influenţa cumva -r- înscrie statui

In ţările precum a 
noastră, în schimb, unde 
democraţia încearcă în- RADU CIOBANU
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Alegeri — iunie 1996 " Alegeri — iunie 1995
Se organizează cel de 
al doilea tur de scrutin

Ioan Bogdan — CDR şi Petru Dalie 

PSM' si* Nete Ardelean

In urma rezultatelor din 
primul tttr de^scruţin al 
alegerilor de ' primari de 
la 2 iunie a.c., într-un 
număr de 36 de circum
scripţii electorale muni- 
eipale^ orăşeneşti şi co
munale se va organiza cel

de al doilea tur de scru
tin. ' ■■■■■’ " J
' lată '  circumscripţiile e 
lectorate în care va avea 
loc turul al doilea, can
didaţii care se confruntă, 
partidele şi alianţele po
litice ori electorale pe care 

y ej te reprezintă.

Mircea Mun

c i te i  Coslina 

PDSR si Petru''Bora.

si Ioan.

D gt A : Virgil Baca . PAC şi 
tean —■ CDR : ■

-.BRAD: Aurel Benea — PDSR si 
— CDR:-
j CÂLAN : Caudin Trifaii 
4-. independent : - >

.H A Ţ E G : Crheorgbe Popdscu — PSM 
Glodean — USD :

VULCAN: Vasile Giurgtelescu — PDSR şi GvitHti 
Avrănjescu — USD; - • '

BAIA DE CRIŞ : Romeo Horea Fareaş — PDSR 
■n C®DŞ*>I Dorin Rişcuţa — USD ;

BALŞA: Simion Măteşan — MBU şi Ioan Gher- 
şnpii.— PDSR : >Ay:vî-’.. xţ-.*'K;’■ ■■x'x-

PDSR si Pavel Ciii- 

si Ileana

'.i fi ARII; Marcu Popescu 
fora — independent;

BACI A : Constantin Fterca — PSM 
Biscărean — CDR; • ,

BAlŢA : Emil Cornel Guga — USD si Ionel Re- 
PUNR ;

Ioan J ‘tea — PDSIi şi Nistor Costea

Rodica Moţa — PSM ş; 

Ioan Băşti — PDAK

mus Stoia 
BĂNITĂ 

-  USD ;
BERII

PDSR ;
. CRIŞCIOR :

Ruda — PSM ;
DENSUŞ : Dumitru Sorin Ştefoiii 

Mo ido v a n — CDR ; .• > .
DOBUA: • Mircea Iacob Comşa — USD si Emil 

Nicula — independent;
.GEOA.GIL,: Truiau Ghergi^l tj. PU N R . si Jo»n 

Kusair — 1MER,
i  GHELARI : Sergiu Ţenţ ■— PSM şi Ioan Topli- 
cean — PPR ; * ' ,

Gelu Samoilă y

si Constantin
' /  . , 
USD şi Ionel

IlARAU ;
— PDAR;

ILIA : Ioan Costea
— PDSR; _

LELESE: Miron Sălăşan — PSM, Fica Muşa —
— independent şi Petru Faur — USD;

LUNCA CERNU: Aurel Pascotesrt» — PDSR şi 
IF'riu Ordean — USC ;

LUNCOIU DE JOS: Ileana Cluclan  ̂ PDSR şî 
Nicolae Faur — PAG ; .

MARTINEŞTI: -  Niculae Bârcean — PS şi Lu
cian Eftenie Cădariu — PDSR;

ORĂŞTIOARA PE SUS: Viorel Bogdănescu — 
PDSR si Nicolae Ilavid i— USD;

PESTIŞU M IC: Florentin A. Rărău — CDR şl 
Ioan A- Păţrău — PDSR;

RAPOLTU MARE — Laurean David — USD şi 
(Ktavian Gheorghe Roman — PDSR ;

RIB1ŢA: Ioan Huţan — PDSR şi Ioan Pauljn 
Budău — PDAR ;

RÎU DE MORI: Ionel Muntean — PDSR şi Ştefan 
lyancu — independent;

ROMOS: Nicolae Cătăniciu — PDSR şi Mircea 
Pătrânj3!! — PDAR;

SARMIZEGETUSA: Adam D. Corui — PDSR şi 
Ioan Boroş — independent;

TOPJLIŢA: Ioan. A. ŞCndroni — independent şl 
Cornel TBobora — PUNR ;

TOTEŞTI: Ionel Cozac — PSM . şi Iulius Lepă- 
dătonl — independent; •

TURDA.Ş : Nicolae SUntea -— CDR şi Liviu Au
rel Cranciova — PUNR;

UNIREA: Traian Ioan Pîrvu — PAC şi Eugen 
Puiu Dragota — PSM; ■

VAŢA DE JOS : Flori«n Tomuş — PDSR şi Gheor- 
ghe Rus — PRM; * ■

ZAM': Nicolae Muntean — PDSR şi Ionel Cris
tian Brezovăn — CDR.

Doamne, fereşte ! — op
ţiunea alegătorilor ‘ în 
turul doi. Vă invit în 
schimb să reflectăm pu
ţin asupra unei ' noi 
apucături a românului: 
aceea de a riu-şi exer
cita dşepiul de vot. Ciu
dat românul acesta de 
tranziţie : e nemulţumit 
pe drept cuvânt, a a- 
juns de multe 0ri chiar 
la disperare, se plânge 
sau înjură, e optimist şi 
vede soluţii sau e pesi
mist şi nu mâl vede 
nici o ieşire, dar atunci 
când, prin votul său, 
ar putea interveni efec
tiv în sensul determi- 
nării -unei schimbări, 
mo face.1 De ce n-o 
face 1 .

a,se  naş- 
de o par- 

a elec- 
aceasta fiind 

modalitate de a 
înscrie statul pe orbita 
unei normalităţi sta
bile. Românul însă s-a 
blazat prematur. E drept 
că are şi el motivele 
lui. Dezamăgit de pro
misiuni neonorate, de 
discrepanţa d e 1 neclin
tit dintre declaraţiile 
tle bune intenţii şi con
statarea faptelor de rele 
intenţii, scârbit de co
rupţia fără corupţi şi de 
sfidarea sistematică a 
legilor (atâtea câte sunt) 
şi exasperat de înceti
neala cu care avansează 
reforma ş l / ş r  elaborea
ză legi esenţiale, el a 
ajuns să nu mai albă 
încredere în nimeni şî 
să-şi exprime - protestul 
prin refuzul de a-şi 
exercita dreptul funda

M ENTAL ITATI

Alegerile se repetă
întrucât în 2 iunie a.c., 

la primul tur de-scrutin 
al alegerilor locale, pre
zenţa ... la vot, în unele 
unităţi , administrative te
ritoriale, a fost sub 50 
ia sută, alegerile se vor

* •  * •  * •  *« a * •  *

repeta duminică, 16 iunie.
Aceste localităţi su n t: 

municipiul Petroşani, ora
şele Uricanl, Lupeni şi 
Petrite, comunele. Gura- 
sada, Pui, Răchîtova, Să- 
laşu de Sus şî' Vorţa.

ARTA DE A TOCĂ 'BANI
. în urma cu”mai multe 
htni. dl ing; Dumitru
Florin Turna. consilteî"
jitrteţean,. atrăgea atenţia 
aşugră1 unor nereguli^: în 
ce pliveşte fo losita , ba
nilor de lâ buget în in
vestiţii, de interes public, 
realizate prin J Regia Ape
lor .'Va'lea Jiului. Făcea 
totodată trimitere către 
t tirtea de. Gonturi în sen
sul “ că nu ar fi rău şâ-şi 
inârocţueă în progrâtrml ■ 
sâV>' de control această 
regie Geea ce s-a şi 
întâmplat.'

.intre . timp. .s-au mai ’ 
făcut pe această temă in- 
terpelări in Parlamentul 
Rgm'âniei. . Dl ing. D. F. 
Ţurftâ ne-a p t»  la dispo
ziţie' răspunsul la respec
tiva 'interpelare (făcută ' 
de senatorul de Petroşani, 
Tiberfu Vladislavj, trimis 
de- Gurtea de Conturi, sub 
semnătura ,, preşedintelui,'- 
prof. univ. dr. Ioan Bog
dan, dlui Petre Nlnosu,

ministru pentru relaţia 
cu Parlamentul, şi răspun- 
sul adresat domniei, sale 
deţ Camera de Conturi 
Ilunedoâra,' sub nr. 209/ 
13.00, 1996.
y Nu vom insista asupra 
celor două . documente. 
Vom semnala,' în schimb, 
încă 6 dată,, ' ceea ce 
âm m ai' semnalat ordo- 
nanţatorilor judeţeni de 
credite", .dîn bugetul sta
tului, Cu privire' la' scum
pirea investiţiilor plăti
te de la buget, ' pe calea 
tergiverşării lucrărilor de 
către, construcfori.1

Ga *o consecinţă a In
tervenţiilor de care am 
am in tit. mai sus, Curtea 
de Conturi a' Româtiiei a 
ordonat Camerei "de ,.Con
turi Hunedoara o . acţiu
ne de contrpl Ia Regia A- 
pelor Valea Jiului:

Controlul s-a încheiat, 
rezultatele se . cunoso. ,Nu 
au, deocamdată, aspect 
penal, dar controlul a

descoperit un ansamblu de 
proceduri ce vădesc O 

, adevărată, artă în a toca 
banul public pe calea in
vestiţiilor plătite de la 

| bUget. ' A' -m-- ;
Căile de a amplifica va- 

- loareâ lucrărilor execUta- 
' te şi în final a Investi*
-- ţiei sunt diverse şi rami- 
î ficafe*
. Sâ-1 punem în temă p e  
cititor cu faptul că în 

; discuţie se -află investi- 
■ ţîa privind sistemul do 

captare — tratare — aduc* 
ţiune de la Polatişte,. 
pentru rezolvarea proble
mei alimentării cu apă 
în . regim permanent a 
oraşului Petroşani. Investi
ţia -este finanţată de la 
bugetul judeţean şi par- 

; ţial de Banca Mondială. 
Bineînţeles că Banca’Mon-. 
dială nu face pomeni
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- Se recoltează var
ză la F en te  nr. 6 Si- 
meria a S.C. Sansere 
Sân (andrei.
Foto: PAVEL LAZA

înainte de , a încerca 
un răspuns, să consem
năm o evidenţă. Cam 
peste tot în lume unde 
alegerile sunt libere, şi 
în ţările cu veche tra
diţie democratică, Şi în 
cele foste. comuniste, ab
senteismul electoral se 
situşază în jurul acele
iaşi valori la care. s-â 
situat şi la noi acum. 
Sunt diferite doar cau
zele care îl determină şi 
efectele pe care le pro
duce. Democraţiile oc
cidentale există î» nor- 
malitate. Există acolo 
o tradiţie şi un presti
giu al normalităţii. Ale
gătorul .*tie că schimba
rea guvernanţilor nu 
duce la ieşirea din nor- 
malîtate, ci doar la mici 
retuşuri de nuartţă, în 
funcţie de poziţia noi
lor aleşi: mai de stânga, 
mai de dreapta, noţiuni 
care au accepţii sensibil 
diferite de cele simplis- 

,te pe eare le ău îa noi, 
•y unde. stânga înseamnă 

comunism şi dreapta 
fascism. Aşa stând lu
crurile, alegătorul oc* 

...cidental îşi poate îngă
dui luxul de a nu vota,

- ba ejiiar de a-i ignora 
pe cei ce candidează, a- 

. vând totodată garan
ţia că, în esenţă, nor- 
malitatea vieţii sale nu 
va avea de suferit.

In ţările precum 
noastră.

mental de a alege. El se 
plasează astfel singur pe 
treaptă cea mai de jos 
a neputinţei, acolo 
unde apare întrebarea 
cea mâi ticăloasă si rţlai 
primejdioasă prin defe
tismul ei,. prin consecin
ţele ei disolutive : la ce 
burv î Unii consideră că 
o asemenea atitudine ar 
fi demnă. Dar nu e'niCi 
atât; ̂ fiindcă abandona
rea unei lupte nu poa
te fi niciodată demnă. 
Iar alegerile sunt ex
presia unei lupte pe eare 
fiecare o poate duce cu 
mijloacele civilizate pe 
Care democraţia i le 
pune ia îndemână. Demn 
si patriotic e să te 
foloseşti de aceste mij-, 
loâce dobândite printr-o 
tragică Revoluţie şi să 
duci până la capăt lup
ta loială întru. împă
mântenirea şi la ’ noi a 
unei normalităţi stabile. 
Unii considerăm această j 
noţrnalitate într-un fel, 
alţii în alt fel. Soluţia j 
pentru a se vedea care, ' 
este felul corect e una j 
singură: votul, - 

A refuza votul nu e . 
nici eroic, nici înţelept, I 
nici demn, ci pur. şi . 
simplu lipsit de răspun- | 
dere civică. Cei care « 
aveţi această intenţie mai | 
meditaţi, mai cumpă- .
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Numele şi vibraţia 
sa spirituală

Când auzkn rostit nu
mele unei persoafte, desco
perim , multiple- faţete ale 
j* rs inalîtăţii in tu 
pepSefeţa fete dinamică, 
generatoare de acţiuni 
(\i, crete Numele respee 
tiv declanşează în noi 
vibraţii spirituale necu
noscute anterior, care ite 
armonizează cu lumea din 
jur. Fiecare nume are 
semnificaţia sa proprie şi 
produce acea " reverbera- 
<î» proprie «  e ie”; ;»S 0 
forţă activă în {tir, ase
mănător vibraţiilor natu
rale ale C^mţosulul. I- 
dentitaţea cosmică dobân
dită la naştere tdaţă ea 
numele Ia rare se adau- 
f, i achiziţiile spirituale 
ţ-LiU modificări
etrîaţjal* In conştiinţa
semenilor planetari pro
duce dinamism, energia 
Şi ewaf ia cpot $* srara 
ciază călită5, _. j , ,
Inteligenţă, a  gitate, pu
tere de muncă. Nu în
tâmplător mvste săli «le 
clasă, In şcoli sau ftv 

■ eultăţi, săH de lectură în 
biblioteci poartă dusei®  
imor |S ^ i//cS « * tâ ttiri; 
oameni J* ştiinţă a căror 
eerssnaiitate a ct-znc Riiă* 
lucitor peste fruntariile 
României, luminând con
ştiinţe, determinând "an
gajări: ale sufletului care 
dacă m> .»î ii (o1-* ...

în  locul unor .mânere 
(care au şi ele importan
ţa lor) avem convinge
rea : că uir laborator de 
chimie, biologie sau uit 
* , ' «  fizicii 
matematică, limba şl lîte- 
-t-i j<t. fTf.*■«-», t r  ".«**•> - 
ta o altă influenţă a- 
supra psihicului elevi
lor, ; dacă 11 s-ar atribui 
un nume. Elevii a r a- 
vea motivaţia specifică 
pe care o  raportează şi 
la vibraţia energetică a 
patriir m tflui spiritual 

P-}r-âr> a a fw r bfago- 
s&t ită de Dumnezeu 
numeroşi oameni" care au 
purtat' un Nume ce s-a 
roşiil cu respect in  multe 
academii, care atf
- adu»' contribuţii■ de sea- 
rm, !a #iî6enîti f o i ţ e i  
Universale — sporind pres
tigiul României. Iluştri 
biologi, eJiimiştî, ffilcieni, 
mafc*hăttcljs*>], ingineri, 
istorici, *.» tivi, muzici
eni, artişti, actori, scrii* 
tori, născuri pe această' 
bucăţică a T? lan e tel Pă
ta te i  numeşte
România şl care ’ au f ie  
sui i-tknâ României şl - 
care au purtat iŞ .  Nume 
Românesc . merită s i  fie 
prezenţi In conştiinţa ti
neretului studios, ca 
demni înaintaşi.

Praf, GHEOBCJirB 
IIRAGBlCt-SLAVUŢESCU
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una pe zi
•  Politica este cea mai veche meserie 

de pe pământ. La fel ca spionajul, prosti
tuţia şi .negustoria. însemnând de fapt a- 
celaşi lucru. %
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’ SarmizegetOsaţ. 
rezonanţă ancestrală, este 
comuna , în care- trecutul 
cu prezentul se întâlnesc 
în fiecare moment a l ' 
zilei.

primarul Sarmizegetu- 
sei, Adam Coriii, gospodar 
fruntaş, aşa cum îi stă 
bine unui primar, este can
didat la un nou mandat, 
îrt primul „jr de . «rutin 
a obţinut 33? de voturi. 
Contracandidatei său, ca 
care se va întrece în tu
rui o i doilea de s s s t ă ţ  
Aa.trui Jos® deţof. a  t l -  
ţinut 192 voturi, Totalul 
celor prezenţi % i.rr.e a 

*06, din 1234 se

O na
sută — peste media ju
deţului.
_ De unde provine această 
diferenţă  d»v«*uri hs 
favoarea domnului Adam 
Corul?

O ilustrează activitatea 
sa de patru «ni (1982 — 
1996), când la Sarmizege- 
tHsa s-au fauadnat titlu
rile de proprietate, con
form Legii 18/1994, pen
tru locuitorii a două 

«f

de apă menajeră, care  
deserveşte peste jumăta
te-. «te» 'toculodâ --Sânte" 
tegetuteL,

O M a  i - ' '-c -

t e w * a # i e  lc 
eu extteSrirl.

.& rrgjltteRis» sm- „pe -
leritwiw vi fu tiiununlCTm
te istorice şi un frumos 
muzeu f.» ’ te
paseri# & JsropsitU rM t 
funciari, FiiaÂris a  m%%l 
în veîfee constituirea u-

zova, iar la Hobîţa ac- 1 
punea este ca . şi Una»- - 
lizată.
' Prfinarul, împreună co - 
gospodarii, a pus I i  psnet 
un sfetem de prestări de 
servicii multifuncţional, 
preluat de Ia fostul CAP 
(gater,'moară de furaje şi . 
seteetor), de- eare se toi» 
cură în primul rând lo
calnicii, dar şl cei din 
comunele limitrofe şi chiar 
din Haţeg.

Drumurile din Sarmi- 
zegetusa, Zeicani şi Pâu- 
cineşti au fost complet 
asfaltate, ca şi cele spre 
păşunile , alpine. Şcolile, 
căminele ‘ culturale şi 
dispensarul tuman au fost 
şi sunt Întreţinute prin, 
reparaţii curente. S-a dat 
în folosinţă o instalaţie

mc numen te lor. S-a consti
tuia ii-. frind ţţf> 
pentru compensarea pro
prietarilor. » #
- Aceste ;siite )rfaîMrile 

primaruh . §*i trw ej-
rarea sa cu locuitorii co- 
manet, pentru BSOdMSuza- 
rea ei. Ele penato struc
turarea unei plattortee — 
program, care sâ nil fie 
doar simplă pMtkfiMte, 
ci 9 eontviuare *  icdhă- 
sHt ţ iM iri»  «. li»4 că • 

ţkm nc mtm tapr#- 
' tJOnte ; finalizteVB '  ââţiu- 
nii de -’jtener#''td pwerir 
a proprietarilor de pă
duri; tenedaceraa f« u - 

:M  Otetari In gtepotHbiiie
âsfalwea

sa —- A m iMm» $  &im it- 
zeE*!tî»w — itoltete ame
najarea mtei pateirf 
t™ zona momwnemelor 
istorice ; tertftjtif 
3Horn- apă pft-ţr*j toţi
locuiterS eamanet; con
struire* de bazine tfe de- - 
cant -,r« ?i filtrară» 
apă potabifâ, ffsoteefto .-c - 
cială a bătrânilor şi fa
miliilor eu mulţi copii.

La *P iunie a.c., fceai- 
î»)-4î . t-nţ.tn rrr hvip~ 
tu s . pot prîr de '
nul - Adam Coral, pe acel 
candidat care, prin muh» 
5.-3 şi ccăaborare »?,-> % i~
tenii, realizeaaă tnasăsta-" 
rea cetăţeiplor comunei.
(P. E ).

-, . cm, ■ fiiac^ c

(Urmare din pag. 1}

românilor de dragul jda- 
iului lor mioritic. Ce 
luăm împrumut trebuie 
să restituim.

Construcţia sistemului 
de >la Polatişte a fost 
câştigată Iu licitaţia de 
inai mu1;? antrepi cs*« ei. 
Doi cu sediul I®
Kr’̂ >29 şi că te i® j I #a 
Petroşani *; în Bucureşti. 
De fapt ei se .'nuute$<M 
S.G. TIM (Trustul de tor 
stalaţii şi Montaj) Cluj, 
S.C &CQWH (Antrepri
za de construcţii minie
re) S,A. Cluj, ASC ACI 
(Antrepriza de construcţii 
industriale Petroşani) şi 
S.C- y c ţ i  ^frustei P**%5« 
construcţia Bucureşti)» toa
te cu- filiale fi» Valea 
Jiului m u in  âra&*ţr; î%* 
nedoara. Unii d . ăra aceşti 
antreprenor] sunt agenţi 
economici cu capital parti
cular In totalitate, alţii 
cu capital de stat şi par
ticular.

Ce descoperă Camera 
de Canturi ,în timpul 
controlului 7

Că Intre tertipurile 
prin eare se obţin venituri 
necuvenite se fraudează 
bugetul ţk m  scumpeşte 
de Ia trimestru la tri
mestru investiţia se. în
scriu î

•  Tergiversarea fgcă 
vreun motiv serios a  lu 
crărilor, cu împingerea tot 
r  cr mult in timp tosuv

Mii K i TOCA JUNI
te a .termenului de pu
nere in funcţiune, toergi» 
versarea este beneflcă pen- ■ 
tru antreprenori, deoare
ce te pr-mhe -*oopr̂ ,- 
ţiunf aducătoare de Vale 
de milioane In eont şi, 
poate, cine ştie, fi» con
turi personale. Gten? T o t; 
controlul Camerei de Con
turi a demontat meca
nismul.

•Se achiziţionează cu 
banii beneflclâruîiiî c3.Vm  
mii de tone de ţeava în 
1994, să zicem. Se in- 

B»sg®sie ş i ,  i t  
- pvae te  iv:<«t4 te  1896. 
Intra timp valoarea M, zi 
s nssterialwbtf ». e w s i  
cu 60. cu U0 la 
La valoarea « caste  

■ în s ttu a ţla  
plată şi s«

îs, «ecf de 
mOxanet. Cfiie j  .«te zft 
■t "•«» d te
£-"i«îă de tete  r-pitei 
d i alte tmp&rî 7 

m a i  pro
fil curai a- et zrirucţtf —- 
curat, 'vorbo, vine — n-au 
balastiere pw psi, easjp4~ 
ra i ţ ta > B *  ‘m. imv*iMk 
r& — balast, pemx^ ft*~ 

— miirggriter. r&Ptp, 
fim x i spartă <î® !a 
proprietari* de ţ% â » # t 
■fâtmţl la  vconăiîttets tăiî 
ferate.

poi ;ă vagonabil in F.-trc- 
şanL De decontat se de
contează transport cu 
m^loace autp, de trei 
ori . mal scump.:. Câteva 
zeci sau poate sute de 
milioane sunt ciupite din- 
tr-u» buget peticit, ea 
ra i de ca. buzunarele 
noastre de «entetoualtei.

•  Poate că cineva «a 
spune; ce poate > câştiga 
un antreprenor dătet -. a- 

decontarea unei
producţii neterminate —» 
'să zăcem k&  de ar «ta» 
bete** cft*-**S r#p£rt-ţ« 7 

«aţCs» a < *  Şl 
sisteniteei

E gstite  erei S t,
os ne. K ă H d tn â  de terum
•tea tem tn d i te  - !£•;-) eu 

te raJtaopera, Ia
- * ul Zile. cn bani ten
( M  bene- ăandni. Ron- 
1 ” a# dtov#îsv: ^ - al 
<**«W$cemâo8 rad «eratetr 
Ra eratt# peste ars an, 
d w î te âBCsrămsei Su- 
«rare», te» ia z8el. 
Indexat Ia materiale, fii" 
dexat Ia moiiiOfMză, une- 
®£% eblat o» la

. «e
.......  _ . .  do«

bânzi un asemenea pro
fit ? Ce S o n i de con
strucţii mol tettezeazl 40
— la sută coeficient

i
i
r
I
i
I
I
Ib ■,

1bI
-A ■

I■ţfe ■ ■

#: ■ 'I

■--HPAMA **»- 
2—1

italienii au. fost vioara 
întâi, .deşi fotbaliştii 

a u  dat o ripostă 
(te ' Mlkă. f i M f  

favorabfl ltaliei, cu 
2—1. după ce la pauză

multe ocazii de a  în
scrie şi chiar la sfâr
şitei reprizei 'a

Rafanellt »  ratat două 
ocazii excelente^ de a 
majora scorul .

Oricum, Italia are  | 
şanse reale să se cali
fice ai sferturi şi mal 
departe.

^TURCIA — CROAŢIA 
. 0—1

Croaţi», jA-kT’-i te  a-
..........pfisiMti®teai» dW-

ten greu să efeţfriâ 
Yîi'teria. scontată dg alt
fe l HSxrcu — pe fora 

' dul vinoi slăbieterd teA | 
ovaSita^. d e  |»  ««te te* < 
aşteptat cu mult mal 
m u ltîn  
aii ‘

fost f.

iwrar!
nul de joc ţi  M  daâ «■, 
replică neaişteptat de

M fM pjb i 
reuşit gwtal victoriei, 
cte*r- în mbo Bei; '-...f 

PartfiPz s-a 4#tâŞ«* 
rat pe o ploaie torera 
M ă h ’tete terenul a  fasl 
te  condiţii excetonte dZ 
ioc. »

ffifimstfcă femNimă

de profitabilitate, în con- ■ 
diţiite când în dbcumi «- 

f tateă’ di* «BcIteBş #  %van- 
sat o rentabilitate de 
10 la sută ? Sunt • mai 
multe modalităţi priţi care 
amintitele, antreprize de 
construeţii-montaj ale sis- 
tenniîui hidrotehnic 
latişte (excepţie TIM 
Cluj) scumpesc investiţia 
sau fraudează bugetul 
statului. .

•  Am sesizat perico- 
' lui tergiversării construc

ţiei pentru SZŞ ă m f i  de 
plată a învestiţiifta' încă 
In urmă cu u*> an  şi- 
ceva, cu privire te  rit» 
nmi în <wna m , 
dublarea "nm
u n  o.-' captsrâ — * ies*»- 
re a apei potabile de te  
fiîntămări»-ih.]e^
titie A RAG«tA D e v a ___
avut prea w t e  de «e» 
puifita i -atsraâ mămmt&r 
lorii de credite îoasra 
ficiarii de Investiţie.

Intr-o reeonfă conte»

atenţia . RderOas PSgR, 
d^mtsăi sa» 
supram oteiln l 
şt peiîtts — 
se pwnpează teţget d» stat 
fii Valea Jiuîai. Ne-em 
făcut încă o  dată datoria 
de a  arăta p* unde se 
scurge acest „sânge" ■§  
buzunarelor noastre se»

.. cătuRe,' Dus vte ategerfle 
din toamnă te .cn ele 
vremea socotelilor unei: 
guvernări de patra  ani.

- Oraşul Focşani m gă»;
duit în perioada 5—8* 
iunie Campionatele na
ţionale de gimnastică — 
maestre: N u au patul
participa la acest con- 
ccrs componentele .Ara
tului naţional Gina Go- 
geas, Simona - Amânar, 
I.avinia Miloşovici, An
drea Cacoreanu, care 
sunt într-un program de 
recuperare, după recen
tele campionate euro
pene de Ia Birmingham
— Anglia, dar vor par
ticipa după terminarea a- 
cesţei perioade de refa
cere, la un concura 
bilateral de gimnastică, 
te  zilei* de 14—15 iu
nie, cu echipa similară 
a  Italiei, te deplasare 
în Italia şi între 21 —■ 
22 iunie^ se vot depla-, 
sa în  Spania. întâlnind 
echipa feminină de gim
nastică a ţării gazde. La 
concursul de la Focşani

Cetate Brira, 
compusă din t  Xfiarte O- 
tessş. SrJZa 1M-
dălina Gogpţiu şi. immia. 
itucsan, toate jtedOOTe, 
au reuşit, după o  evo
luţie excetenfă,^ sA o- 
cupe. primul lpe, §mam- 
sând formaţiite de îa 
CSŞ Focşani, FSsraă 
Constanţa şi Petrolul 
Ploieşti, La indivfihjal 
locul întâi a fost ocu
pat la egalitate de că-/ 
tre Slaria Olaru, de la 
CŞŞ Cetate Deva' şi Au
relia Gheba — c ş ş  
Fpnsam.

De remarcat că Mă
ria Giaru, componentă a 
lotului naţional, a ocu
pat primul loc la Să
rituri şi la parafele, iar 
eeateMS componentă *a 
CSS Deva, Erfka BcaS- 
cslna s-a 'clasat pe pri
ma poziţie la d if id » 
h*f aparat bămâ. ■

f
' '-WlMPIPIJ. m-,

d e te  |

LA BRAD

Ju rneM  eirsşaler"
Pasiunea şi ingenio- taţi diferite,- semifina? 

zitatea îsî pot da măna, fele şl finalei* au fira . 
vorind te tetâraptearea piteri M ătdl|':, S|i«gţ| 
•se*m ei mvsmfmca, ms&- A I
S&3 d& J fcwtnri* eu ttM  «  saniCmA aera î  
posibilităţi materiale sau mente de 'emoţie $1 âs 1 
de specialitate Oolabo- satisfacţie, urmăriri# - »  
n s  - : urat . Di . â ce în zilrie. de 7—9 Jupte I
s ti «rgsai- 3t?H î» 'ornat *•
zarea iţţ»,s®fgfcd dv

m  c to p  — «Cupa C*m JP.TL, $&x%
Vid", care fit aerat an Cote” . SRL Brad, 
va fî la tea de-a tre iad e  <M înaHă tinută p tP - | 
•d^le, h f& fst îa  Mmi ■tpnkmCik * 1 s
s~3 organ,&a| ^  © m m - Cuţjele au las1, **f«» I  
ptridlerS J te M l  "5- -ife* «>,i jsknihs-. M raî 
KŞeli**» mtîPt$MÎ «si* chfeon î  idîa, iv.p, îhra f  
tel Şî O « ti i te f e .. va la junioare; 
încurajatoare filtre SUXS,. chţşon - MB»!, din 
(w rteţjt sportfKft „iiw.Lt — in jaah.<r» ţt i
Hunedoara — Deva" şi Victor — la seniori. Ite § 
fee; âtofir *, i'/cti* d  s-au pte- î

iŞ ls  - — d te  « rest: ra ţ jucătorii .. Ţprea fi 
oraş. Silvia — la junioare, f

Dara preselecţia a  Magpşan' Sorin — Ia  | »  1 
antrehăt *bnttri jucători nteri, Ioniţă Lucian —> g 
de vârste şl d i^m ib ili- la seniori.— S
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«1 aă mă a d ta tz  .p r^ _ » a  p n m it lucruri W ţ » » ? n c e M g c w rt

2 SS £ S.ESK:
Nn «ta nud spm. «u cunoaşte #  i e | l j w t i d -  fef .  ., . „
problemele pmmoa- pa la  toate Întăririle f l  î mpreună * »  «wfeft» 
•referate. posed . ex- acţtatata t a  -te W  :JMK £  « n a ^ a  cn cme ^  
■nţ* la  «d -, «*• făşura-1n administrarea lucra, ca  toţi locuitorii
IstcdS f i  - mrwldrr municipiului Deva, Devei, şi cu credinţa în
HiMK> St de datoria Deoarece cunosc exact bunul Dumnezeu, vă asi- 

d e  a continua pro- ca trebuie ©cui, vâ nat gur că «ta 8  prteaarot 
•ele pe cane ie-am încredinţa c i  imediat dv., a l tuturor.
Ut si m itiai pentru după alegeri Primăria, Stimaţi concetăţeni 1 Vă 
mitatea n o as tfT  p rim a ri vă vor stă per- rog să vă prezentaţi la 
ti sunt dragi oarae- manent lâ dispoziţie. vot Şl UI x ştă riP  dta# 
dta municipiu, U cu- Eu sunt un om de ca- trebuie să v i repreziir 

şi le cunosc pro- racter şi dumneavoastră te. V i mulţumesc.

APORTUL ACTIVITĂŢII PERSONALE A DLUI VHtGlLBOCA

sunt inginer metaiurg, am  mezat la Pe ce mizez ?

i
S.C. „Siderurgica» S-A. Hunedoara, iar ~  n " »- - . - -̂S

. In prezent m i t  director cu eoredona- 
tea  si raaifcetfneîil at firaiei &X2 *§ caa ^apropij de eu He-âm. ş ţ gj&ir

l  v e r l a n d ^ ^ Ş i  -  t e S i S S a ” sa ^  0 ,* &
f  au, rw *  'aan» „r:i..,. 5„ de probleme privind locuinţele şi lo-
]  f î " ,  f, “ "52 curde de muncă —, atât cât ne va sta
1 î S ? * A r - r f P n „  ^  m putinţă —, reducerea (pentru elevi,f

py ?  RAGCL ENetot-- «er- studenţi, militari, şomeri) a  unor dWfe'#
• yioinl contabiutate —» iar fetiţa noas- tuieli de transport, cu circa 50 la su tă ,! 

tră. Paula, a împlinit cinci anişori. să le rezolvăm şi alte doleanţe — cu i-f
.! . .  .  . , ... a, turale, sportive etc. II DeCî, sdnt tftnar, am studii superiOa- - f
■f rb şi un stagiu de manager, material Mizez si pe categoria cremenilor de f
1 ?UaA  T ’ecî? 1 rf ^ I2at ^ L “U ^  ten‘ vârsta a treia, care o  duc extrem de t 
» tează funcţia pentru putere şi mavu- greu, şi pentru care, de- asemenea, a-1
i  ţire, ci pentru a face ceva bun, dura- vem stabilite o sepie de măsu r i  £
I  bil, cu concetăţenii mei, cu oamenii Dar mizez şi pe populaţia activă a l  
I Devei, pentru oamenii Devei. municipiului, având in v edere:' ţ

i  Mai mult, sunt reprezentantul unei •stim ularea investiţiilor, îndeosebi» 
j  - puternice forţe politice — Convenţia la societăţile cu capital privat; l
I Democratică din România, plasată la f
j această oră pe prima treaptă a eşiehie- •  asigurarea de terenuri şi spaţii co -f 
ţ  ruiui politic din ţara noastră —, hotă- mereiale, de tu rism şj de producţie, ce-1 
j  râtă şi capabilă de schimbare în bine lor «arfe vor şi ştiu să lucreze în res- f  
i  a m asului vremii peetivele domenii şi crearea, pe aceste1»
J căi, a unor locuri de muncă; I
I Se îndoiesc poate unii că nu am ex- ' . \ ' f
ţ  perienţă politică, foarte necesară în o amenajarea unor locuri de joacă î
î  funcţia de primar. Ei bine, am să vă pentru copii' şi de recreere pentru a- f

!
'  gN p . că sm . In  ianuarie 1990 tn-am duiţî ; ţ.

înscris in RND şi, în duda faptului ţă  I.

în luna mai, aceiaşi an, opoziţia, for- •  «pararea şi modernizarea spaţii- ? 
mată atunci din PNTCD şi PNL, a  sy- lor. «ducaţie şî învăţământ (creşe, f

I t e s t  o înfrângere zdrobitoare, eu nu grădiniţe, şcoli); s-
ţ  mi^am schimbat opţiunea politică Ştiam }
« C ă  »a veni vremea când opoziţia va •  construirea^ unui bazin de Înot deţ.

|
|  avea un cuvânt greu, hotărâtor in via- dimensiuni otiinpice şi a unui pa ţi-J  
|  ţa politică a  ţării. Şi vremea a  venit.- noar; ţ

I  Ptste an  an, ia f«*ruarie 1391, am fcst m , ... . -  ţ
I ales jireşedintele organizaţiei judeţene n ^ e r t ie  f  ^  I
1 de tineret Hunedoara a  PNL, iar în „ , " r nl ue protecţie a  locwţetw-
I ^ W f o s t p ^ v a t  ta  v t o ^ ş e d i ^  P8iriva forturitor ,nceodiifor- |

te al Organizaţiei PNL Deva, funcţie M __ - ___ _
în care sunt şl astăzi. ** spiuţ aci*m . ajci9 ne-am propus In contractul nostru cu l

Am participat la Congresul de unifi- i
care liberală, de la Braşov, unde s-a Înfăptuim ceea ^
elaborat îwogramul-platformă ai PNL ne âm stawut- f

^  T * 1* t a Şi când spun aceasta, mizez pe că- »
j  partidului, ca  d l Mircea Ionescu Qtun- teva auturi importante; f
ţ  ti»  — preşedinte şi dl Viorel Cataramă . >
î  — vk^epseşedinie. De asemenea, am — calitatea noastra şi a  pvs; . ■ ^
|  luat parte la  caai nţulte sem inarîi cu _  feri» CI»h  tai* «o «o f; rf w .  I

reFMafeataaţi intemaţionaU, Bind ales 5
conducăţond Campaniei „Vot 1996“ în perm a,«nt activitate. ^

- municipiul Deva, ' campanie susţinută — ştiinţa de a Culeşi chibzuit 'lat© '.]'
de b t s te t i l  Ibtoublican InbernaţiOBal. - w P id  şi de a  atrage ăito resurse * 

Contribuţia mea şi experienţa poli- *a bugetul local; 4
tic# acumulatâ au determ inat Orgmni- ---------- , %
zapt judeţeană a & M  «ă .-tai' ţmopmă ■ apitotrea . le-ţ
drept candidat la foaeţta de prim ar al . - |

IN CEI PATRU ANI, CAT Â FOST VICEPRIMAR (selecţie)
.REALIZĂRI PROGRAM PENTRU VIITOR

în următoarele condiţii: V  ̂ în comliţiiie adoptării următoarelor
— tunete anuale de austeritate ; acte normative :

cel ntai sărae patrimoniu din ţ a r i ; — legea bugetelor locale ;
statutul funcţionarului public — “  legea” patrimonmîui iocalr
inexistent; <— legea privind statutul funcţiona-

— salarizare de mizerie. ruiuf public.
■  Salubrizarea prin licitaţie: S  Finrfîmrea staţiei de epurare.; v

* executare platforme noi; tap rej- *  Salubrizarea prm introducerea tne-
ntoire ţin parte) camzani. . ,

• * igienizarea platformelor şi cură- ®' Introducerea euroe^ltamereior şi
, a autocompactoareior adecvate.

V L  „  . ■  Modernizarea sistemului de pre-
■  Demersuri Pt.. avansarea studiului de la blocuriIe t„ m .

de haidare după modei Belgia. -i H  Implementarea «etodei de reci,
■  Demersuri pt. protectare «fe tasta* clare a reşturilca' tniatej^e.

Ia |u  de reciclare a resturilor menajere. ■ Reabilitarea iM a M tf  •■#«' apă- 
l i  ineeperea şi derularea ioyestiţjjlor canal, promovarea studiului de fezabi- 

la  ffiuţţa de epurare. litâte, a fazelâr de proiectare şi obţî-
■  Eliminat zone strangulate la aU* nflteft. de f-oodurj de mvestiţti.

liiltltltrrn- cu apt. ■  Contorizarea getţendă.
«  Decolmatâri ta canalizare şi la de- (

i S ^ W a i c u 0 ** S‘r' CălUSăreni 54 Str‘ î n l i r t i e i ^ V i S o i ^ ^ ^
- ■  Reabilitarea aistetnului de termo-

■  Promovare avize şi condiţii te jd i- ficare prm investiţii ce presupun în
teŞWârea cu apa de lă Ba*iz a F.E. Mm- pj^atabfi d o c s te e ^ ii | i  finalizarea 
tia, '  - ■■■■» ■■ sujdiuiai de fezabilitate.

.'H Finalizarea rezervorului 2 de 10090 ■  Înlocuirea conductelor existente cu
8MNWă* ‘ ţevi preisoiate. automatizarea şi dota-

8 l  trecerea pe cateulator ia RA..G,GJb, tea P.3?. cu schimbătoare cu plăcţ, pom* 
ăl din secundar pt. tennofioane. pe cu debit reglabil. i.

* Înlocuiri anuaie de reţete uzate ta ■  Rezolvarea preidensei oontorizării
tncătaite «i apă caldă menajeră pe Pcmsumatori, btoeuri. scări.

* Igienizare ş i reparare subsoluri . ■  OorUtnuarea actiuniior pe siste-
ta  btocurtie prqşirktete de stat and  EOOS PHARE pentru realizarea

81 Executat «cu P.T._1J bis p t  .fere- acţiunilor -de reabilitare a sistemelor; 
tem ea aardnii tentoce .de ta P.T. 12 8  '  ̂ ‘ “* ”* ' ‘ ' '

..Se. -va cmtii/nm ^n^ inu l
■ ■ )  Confenizare de energie te m k d  1a m  finaliza a gţiunea  .. BubSTl 
Macnrile deservite d e  P.V. 11 bis. - astfel încât să' sporească substa 

■  Sprijinirea acţiunii pentru extin- mărul abonaţilor telefonici în 
derea ALCAiTEL. . localităţile aparţinătoare.

•  In prezent, necesităţile la  Seva * *e vor supraveghea strn 
- - so a t satisfăcute . doar la  prepar* . ’ rile  ta careaabii, trotuar

ţie  de 2» la mM. .. . verzi» cu o  condiţionare
■ I  IBeaitanea eoasbmcţiU«r de locuia* ţieâ repa raţiilor  de : j

St «enterrB mdtauhd W, BnaUzarea ee- __ l a n .  
ir îneepute i bl. 0 i, €2, 24  ■  Se -«a insista ta Guvern s

-: * k  lucrează t a  bL 26 aiderul Finanţelor pentru fa
* s-eu repartizat locuinţe din fon- se vor u tilip  ta cototritirea de 

dw iie de stat debeaite libere, sociale, având în vederp d r 
«tar care au fost insuficiente fa* de situ ap  şi m tndral (mare) t 
©  de solieitărr. I a  ultima perl- tanti de locuinţe, 
nadă» aceste locuinţe adxMBÎr ? trecerea în rebordtae 

. tra te  de ILAG8.L. se reparti- Italia local Deva a  R
*ea«ă tarii «viziri şi nominaliza- - t a r a t  

, rea ee trebuie tacută de primă- * se vot crea tu »  sau i 
' d e . eietăţi comerciale prin

■ I  S ^ u  acordat pentru activităţi de derea din eadnri R.Aj
emaerţ un număr de peste 3 210 de mi- unor activităţi ca; acta
tortEaţii, rare  în  mare parte respectă __ clădiri, satataftate.
* v; «-ţille impuse, dar există multe dta H  Verificarea tuturor actelor de con-
socletăţile private care incalcă aeeste cesiune pentru suprafeţe de tOT«si pe 
condiţii. care s-au amplasat chioşcuri de dife-

f l  Aprobat o serie de parcări, pre- rite t^ u r i şi j^alizarea acestora la  
căita f t  concesiunea de tem t pentru ta s ta  stabilirii şnul circuit comercial 
construirea de garaje (peste 3®}. normai şi permanent. -

PUBLICITATE ELECTORALĂ

minimnta

Eu sper s â '.a tt câştig de căuta din 
mal multe puncte de vedere:

•  sunt tânăr şi capabil de lucruri 
pozitive: - - ■- -.- (

•  nu ăia», antecedente în ‘adminîs 
traţia locală;
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DRUMURI 
ÎN APUSENI

In zona de munte, dru- din Blăjeni, am primit că
rnurile sunt,atât de nece- te'va informaţii de la dl 
sare. Ele pot scoate la lu- secretar Petru Polverea. 
mină sau izola o localita- „Ani propus ea; în zona 
te. Despre acest lucru şi-au ' comunei rtoastre să se aibă 
dat seama ţ i  guvernanţii în vedere drumul pe ruta 
noştri care au preconizat Blăjeni — Dealu Crişului 
o lege a zonei Munţilor - — Avram Iancu, de apro- 
Apuseni, ce se depopulea- ’ ximativ 20 km. Am- mai
ză văzând cu ochii. Nimic 
nu-i stimulează pe oameni 
să mai rămână acolo! 
Doar pe cei bătrâni îi o- 
presc anii şi o statornicie 
de oameni ai locului, care 
cu greu se mai lasă duşi 
spre alte* meleaguri. Ei nu. 
concep ca răşina bradului, 
sau fânul de curând co- 
.sit, să nu-şi mai trimită 
miresmele spre sufletul 
lor.

Pentru- a evita depopu- 
larea zonelor de munte 
trebuie să se înceapă cu 
drumurile. Intr-un aseme
nea context, la Primăria

venit cu o propunere le
gată dc un drum, pe creasta 
de deal, deasupra comunei, 
Blăjeni — Vulcan —• Go- 
toncu. Extrem de necesar ! 
Ai.ci a fost un drum fo
restier, distrus în urma re
centelor calamităţi natu- 

1 rale. în sprijinul vpropu- 
nerii noastre a venit - şi 
UFET-ul, care a făcut o 
întâmpinare la guvern în 
acest sens, întrucât mii de 
mc de lemn au rămas în 
exploatare, fără a mai pu
tea fi scos şi transportat. 
Drumul ’ trebuie refăcut 
urgent!“.

Meserii tot mai rare
Există astfel , de meserii, 

rpai ales în lumea-satului! 
Una dintre acestea ar fi 
cea de potcovar. Am bă
tut cu pasul zeci de sate

»  *  • # * • * • * • * • * • * • * • * • * •

ciocanul, iar între buze — 
cuiele. Se mai găsesc cu
ie ? „Din când în când, 

hunedorene, unde o astfel pe la Brad, şi sunt foarte
de' meserie tradiţională, scumpe". Când n-o să mai
străveche, rfu se mai prae- puteţi' practica meseria,
tică. Mare ne-a fost mi- v-aţi gâjidit la cineva anu-
rarea când, -într-0  zi, tre- mc s-o ducă mai departe,
când prin Zdrapţi, am în- pentru că oameni ca dum-

Cooperaţia ţine Io prestigiul sau
Cine este adeptul ideii 

conform căreia coopera
ţia de consum se află în 
degringoladă se înşeală. 
Dacă nu credeţi vă rugăm 
să citiţi interviul de mai 
jos cu dna Elena Boc, pre
şedinta „Consumcoop“ Bu
ceş.
' BED.: Câte unităţi de 

desfacere are cooperativa 
ce o conduceţi? - y Y

E.B.: în  fiecare din ce
le' şapte sate ale comunei, 
avem un magazin mixt şi 
o unitate de alimentaţie 
publică.

RED.: Esenţial pentru 
o activitate comercială bu
nă este aprovizionarea. 
Cum o realizaţi? „.. .

E.B.: Luăm marfă din 
depozitele „Federalcoop” 
— tot mai bine aprovizio
nate, d a r 'ş i : direct de la 
producători. Dş mare în
semnătate Cste că marfa 
ni se aduce aici, la Buceş,

cu maşinile furnizorilor.
RED.: Deci apreciaţi a- 

provizionarea ca bună?, 
E.B.: Da, în special la 

' prpdusele alimentare. A- 
vem permanent în rafturi 

. articolele, solicitate frec
vent dtţ oameni----zahăr,
ulei, .oţet, sare etc.

RED.: La fel de impor
tant ca şi aprovizionarea 
sunt preţurile aplicate.

. . E.B.: Bineînţeles. Prac
ticăm un adaos comercial 
de maximum 25 la sută. 
Cu toate acestea, reali
zăm venituri de circa 40 
milioane lei pe lună, fa
ţă de 32 milioane în anul 
trecut? Aplicăm, de ase
menea,, .precomanda şi 
transportul mărfii atunci 
când este în cantitate ma
re, la cumpărător acasă.

RED.: Ce unităţi, din ce
le 14, realizează venituri 
mari? -

E.B.: Cele unde lucrea

ză Marin Brădean, Ilie 
Godriri, Marcus A chim, 
Voichiţa Cristea ş a. V-aş 
ruga foarte mult să con
semnaţi în „Cuvântul li
ber" — ziarul pe care-1 ci
tesc fFecvent — ce am să 
vă spun în continuare.

RED,: Cu toată plăcerea.
E.B.: Primim Un ajutor 

foarte important din par
tea conducerii „Federal- 
coop« şi în special a .d lu i 
preşedinte Nicolae Jurcă.

RED,: In mod concret, 
cum?

E.B.: Intervine la pro-, 
ducători să ne dea marfă 
— la SC „Casial“ SA Chiş- ’ 
cădaga, la SG „Macon" SÂ 
Bîrcea, la SG „Haber" SRL 
Haţeg ş.a. în plus ne sfă
tuieşte mereu cum să pro
cedăm ca să avem per
manent o activitate bună • 
şi să ţinem sus prestigiul 
„Consumcoop” Buceş.

tâlnit Ia lucru pe fierârul- 
potcovar Nicolae Brătina. 
Potcovea vaca lui> Nicolae 
Almăşab. De ce o potco
viţi, am intrat în vorbă 
cu dânsul ? .

„Lucrăm mult cu vaci
le : le înjugăm la car, la 
plug, la semănat, la gra-

neavoastră sunt tot mai 
rari ? „Fiul meu, deşi este 
şofer, şe pricepe la pot
covit: Dar, nu ştiu dacă. 
va practica această mese
rie'!".

Am plecat de la „spec
tacolul" potcovitului vi
telor, lăsând în urmă

pâ... Ele sunt ajutorul . câţiva bărbaţi şi două fe- 
nostru de nădejde. De pe mei, ce ţineau zdravăn o
urma lor şi trăim, pentru 
că ne; dau şi laptele".

Nicolae Brătina, fierar- 
potcovar, lucrează de a- 
proape 40 de ani. Un om 
In putere, care singur îşi 
confecţionează potcoavele. 
Este ajutat şi de soţia lui. 
î l  priveam cum ţinea în- 
tr-o mână cleştele, într-âlta

I

vacă şi eare, între timp, 
mai şi tăifăsuiau în gura 
mare. Nu ştiu cât timp 
vom mai întâlni astfel de 
scene f Probabil tot mai 
puţin, în  satele de deal şi 
de munte? Dar şi aici... se 
duce o lume', se pierde o 
meserie. Viaţa nu poate 
merge decât’ înainte 1

QORMAT)

Noua fabrică de dioxid de carbon de la Ocolişu Mare

Opiniile unui specialist
In ziua când am fost la 

Blăjeni, era 0 vreme foar
te frumoasă, extraordina
ră chiar pentru munca în 
câmp. De altfel am văzut 
intravilanul şi ^ extravi
lanul plin de oameni la 
praşilă, la coasă şi alte lu
crări de sezon. Se lucra la 
prima sapă a culturilor 
prăşitoare. Aşa se explica 
faptul că, în general, cul
turile sunt frumoase, cu

rate de buruieni. Am vă-  ̂ eu orzoaică, 155 ha cu o- 
zut în câmp mulţi cosaşi văz, 110 ha cu porumb, 60
singuratici sau in grup ce 
tăiau iarba lăsând în urma 
lor brazde late şi bogate. 
întâlnindu-1 pe dl Traian 
Miha de la Centrul agri
col al eomunei l-am rugat 
să ne spună ce are comu
na în cultură în acest an 
agricol. Interlocutorul ne-a 
spus: 216 ha cu grâu, 25 ha

ha cu cartofi, 33 ha cu 
plante de nutreţ ş.a. După 
care a adăugat:

— Blăjenenii sunt oameni 
harnici. Aşa se face - că 
toate culturile acestui an 
agricol evoluează bine, 
ceea ce mă îndeamnă să 
opinez că va fi un an bo
gat la Blăjeni.

I
|  -CINE IUBEŞTE COPIII
I Dna Gatiţa Mareş lucrează ca educatoare la
* Grădiniţă cu orar normal ' din satul Zdrapţi, co- |  
l'muna Crişcior, din anul 1969. In vremea.de când I 
« munceşte- aici i-au trecut prin mâinile sale, cum j.
* se zice, multe generaţii de copii, care acum sunt |  
|  mari. Am vizitat recent unitatea. Este foarte fru- *
I moaşă, a fost renovată recent prin grija Primăriei. |
J Totul străluceşte de curăţenie, dotarea cu material ■.
| didactic este foarte bună, pereţii claselor sunt plini I

x - de desenele copiilor. Ne spunea dna'Gatiţa M .: J
I — Am în prezent 25 'de copii. Frumoşi, cuminţi t
* şi dornici să înveţe. Ii iubesc pe toţi. foarte tarei J
I CE FAC BLĂJENENII CU LAPTELE ? -  j
, La ora actuală, In comuna Blăjejni -există în ju r I 
I de 300 de vaci cu lapte. Ge fac oamenii cu laptele? j 
J II dufi pe piaţa Bradului, unde îl vând cu 700 lei 1, |
I iar autobuzul dus-întors îi costă 2000 lei. Alţii, cei J*
I ce urcă cu animalele în tabere de vară, îl transfor- |
J mă în brânză dulce. Dar o mare cantitate de lapte ,
| ajunge în troaca porcilor. In această situaţie se im-' I 
« pune deschiderea urgentă'* în localitate a unui punct J 
I de colectare a laptelui, mai ales fiindcă, de la 1 iu- i
* nie încoace, acesta se achiziţionează cu 650 lei litrul. în  I 
I acest fel, mulţi oameni ar fi scutiţi de cheltuieli cu |
J drumul la Brad şi de pierderea linei zile de lucru I 
|  care acum este foarte preţioasă. , j
! - PROPUNERE I
|  In comuna Buceş funcţionează mai multe puncte j 
J dc cplectare a laptelui şl, la trei zile p dată, vine |

I
 maşina să-l ia. S-a întâmplat des în ultima vreme, * 
din pricina căldurii, ca laptele să se aciduleze. Toc- | 

j\mai de aceea, • oamenii propun că maşina de colec- .
|  tare să meargă la Buceş din două în două zile. j
j  GARDUL BUCLUCAŞ {
I Un om din satul Reţ, comuna Blăjeni, a ridicat >
J un gard care împiedică intrarea vecinului în gos- I 
|  podărie. Gei doi s-au luat la harţă, s-au ameninţat |
J cu judecata ş.a. S-au dus Anii Petru Polverea se- |
J cretarul Primăriei şl Traian Miha, de la centrul a- j 
* gricol, au stat de vorbă cu cel ce a înălţat gardul, |
I determinându-1 să-l dărâme. In acest fel, un con- >
J flict pe cate să izbucnească înţr-un mare scandal, ! 
i a fost stins în faşă. i

Dl Florin Rusii este, de 
doi ani, directorul Cămi 
jiului cultural din Blăjeni. 
Cu dânsul am luat „pul
sul" actului cultural, in
tr-o .localitate de rhurkc.

—  Ce preferă localnicii, 
dle director, să vadă la 
căminul cultural ?

—  Acum, ce ii mai pla
ce i a  lume, sunt balurile, 
organizate cu prilejul u- 
nor sărbători religioase. Sc 
organizează şi discoteci, 
dar acestea sunt doar pen
tru tineri. Câteodată, mai 
vin şi spectacole folclori
ce, prezentate de case dc 
cultură —  Brad şi Deva. 
Din păcate, aceste insti
tuţii nu îşi acoperă chel
tuielile de deplasare şi a- 
tunci vin  '  mai rar. ? -

—  Există la Blăjeni ' o 
formaţie de tulnicăresc. 
Era cea- mai cunoscută, 
după cea din Bulzeştii de 
Sus. Se mai păstrează a- 
ceste instrumente arhaice?

—  Formaţia noastră de 
tulnicărese există şi poa-

Lumea
aşteaptâ.

l

te răspunde la orice che
mare, când este solicitată, 
în spectacole de anvergu
ră, la Ţebea ş.a,  In for
maţie evoluează 20 de. 
tulnicărese. Chemările lor 
din- tulnic sunt aidoma 
celor folosite, cu anumite 
rosturi, îh trecut. -Sunete
le de tulnic se aud şi a- 
cum în Munţii Apuseni, 
de la Blăjeni la Bulzeştii 
de Sus şi Avram Iancu...

— Care este dotarea 
instituţiei pe care o con
duceţi ?

— Scaune avem mai pu
ţine, şi cele pe cate le a- 
vem, le reparăm mereu. 
Instrumente.  muzicale, te
levizor... 'nu există, iar din 
banii pe care-i putem în
casa de la populaţie, dc 
abia ne putem gospodări 
(o mătură, un detergent 
etc.). Filme nu mai rulea
ză. Reparaţii ?! Sunt ne
cesare la*  toate aşezămin- 
tele de cultură din comu
nă (pardoseli, zugrăveli, 
înlocuiri de geamuri^ re
pararea şi curăţarea coşu
rilor de fum).

—  Care este cea mai 
cunoscută .manifestare ar
tistică ce o organizaţi de-a 
lungul unui an ?

— Este cea organizata 
în luna , iunie, pe-- Dealul 
Păliineiului. Acest deal 
este locul unde s-au în
tâlnit capii răscoalei de 
la 1784 —  Horea, Cloşca 
şi Crişan. Ediţia, prece- ;  
dorită a' manifestării s-a 
organizat acum doi ani, 
Până acolo nu este drum 
de acces, şi totuşi, lumea 
vine din Satele comunei 
noastre, dar şi din Soho- 
ddl, Ciuruleasa, Poieni, Ţe
bea, Dupăpiatră. Ca să or
ganizăm în acest an acţiu
nea,' avem însă nevoie de 
sponsori! / A  .

Pagină realizată de 
MINEL BODEA, 
TRAIAN BONDOR 
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AoL Început, lucrarea alai-

buruienile ce dafl ţa ţâţa de luCru oamenilor
Foto: PAVEL

,D ivizarea S.C. „T ransilvania" S .A . Deva* 

a leza t in te rese le  propriilor s a la r ia ţi! "
' Aceasta este părerea ma- , 

nagerulul firmei, dl ing. 
Gheorghe Socaciu. Societa
tea comercială „Transilva
nia» SA Deva provine din 
fosta întreprindere comer
cială de stat şi alimenta
ţie publică — . I.C.S.A.P., 
fiind prima societate pe' 
âcţiuni înfiinţată' în judeţ 
pe baza H.G. 15/1991. Ul
terior, din Transilvania SA 
s-a desprins cu nouă uni
tăţi de desfacere „Ardeâ- 
lui“ SA, pentru ca mai â- 
ppi; la iniţiativa actualei 
conduceri, să apară, tot 
din trunchiul firmei-mnmă, , 
SG „Transsim" SA Sime- 
ria, în prezent firma are 
în patrimoniu 37 de spaţii 
comerciale, din care 11 în 
administrare directă iar 

i restul cedate, de fosta con
ducere, în locaţie de ges
tiune sau chirie, unele pâ
nă în anul 2001. „Apele" 
s-au tulburat, ne spune dl 
Socaciu, în momentul în 
care a iriteput procesul 
de privatizare a firmei.

GHE.S.: Noi am dorit să 
facem privatizarea prin 
MEBO. Această iniţiativă a 
eşuat ca urmare a apari
ţiei Legii de accelerare a 
privatizării. Am fost no
minalizaţi pe lista marii 
privatizări eu . un capital 
social de 4,56 miliarde de 
lei. înainte de publicarea 
listei, în baza Normelor 
FPS de divizare, s~a pro
cedat la divizarea societă'- 
ţii, diminuându-se cores
punzător capitalul social al 
acesteia. Totuşi, în listă am 
figurat cu datele iniţiale, 
subscrierile 3* cupoane fă- 
cându-se pentru întregul 
capital social.

REP.: Ce capital social 
v a  rămas după divizare?

GHE.S.: Un capital so
cial evaluat la 1,83 miliar
de de lei. Din „Transilva
nia" SA s-au desprins, prin 
divizare, 10 din foştii noş
tri locatarii Aceştia în noi» 
le societăţi comerciale în
fiinţate au preluat cele 
mai reprezentative unităţi.

REP.: Dle manager, s-ar 
putea înţelege din atitu
dinea dvoastră că sunteţi 
împotriva acestei - divizări 
câfe, şi asta nu se poate

nega, dacă a fost făcută 
corect, nu poate decât să . 
vină în întâmpinarea pro
cesului de -privatizare: Ca
re este, exact, poziţia 

. dvoastră ?
GHE.S.: Aţi atins, prac

tic, nodul gordian: .„dacă 
a fost făcuta corect". ,Or, 
după părerea' mea, aceas
tă divizare suferă de prea 

■ multe subiectivi tăţi. "Cum 
puteţi crede că pot fi de 
acord ca salariaţi care lu
crează de peste 30 de ani 
aici în firmă să nu poată 
beneficia de o cât de mi
că cotă de acţiuni la uni
tăţile de desfacere cele 
mai rentabile pe care le-am 
avut. Nu sunt deloc îm
potriva privatizării şi nici 
chiar împotriva acestor di
vizări care o favorizează. 
Atunci când văd, însă, că 
privatizarea se face pe' 
sprânceană şi pe criterii 
total diferite de cele pe 
care le-ar impune corecti
tudinea, nu pot decât să 
mă-revolt. Şi ar mai fi un 
aspect, legat de diferenţa 
între procedura prin care 
ne-am dobândit noi acţiu-* 
nile deţinute de FPS şi 
cea folosită de societăţile 
comerciale rezultate prin 
divizarea „Transilvaniei" 
SA.

Interlocutorul este ne
mulţumit de faptul că în 
timp ce firmele rezultate 
din divizare au beneficiat 
de negociere directă cu 
FPS-ul, fiind înlăturaţi din 
tranzacţie virtuali cumpă
rători, PAS-ul de la Tran; 
silvania a trebuit, pentru 
a-şr adjudeca cota de 40 
la sută ’ deţinută de acest 
fond, să înfrunte rigorile' 
unei licitaţii publice fără 
preseleeţie. Deşi prin adre-' 
se trimise lâ Guvern, la 

: Preşedinţie şi lâ ANP s-a 
formulat cererea ca PAS- - 
ul de la „Transilvania" SA 
să poată negocia direct cu 
FPS-uî, poate o anumită 
puerilitate a cererii, poate 
o lipsă-, tipică de reacţie a 
acestor organisme la So
licitările din teritoriu au 
făcut ca cererea'să rămâ
nă fără răspuns. Aşa se 
face că PAS-ul „Transil
vania" SA s-a constituit

in licitator, împreună cu 
alţi trei pretendenţi, în 
vederea adjiţţjecârii cotei 
de acţiuni detiriute. de
FPS. " \  ' s'

REP,: Cum a fost la li
citaţie?

.GHE-S: Am câştigat-o 
plătind un p reţ' de 51 000 
der Iei ţe  acţiune. • PAS-ul 
a achiziţionat 29 337 de. ac
ţiuni trebţgnd să plăteas
că pentru acestea 1,496 mi
liarde de lei. Până la 8 
iulie a.Q., trebuie să achi
tăm avansul ce reprezin
tă, cash, 535 de milioane 
de lei.

REP.; Veţi reuşi să a- 
chitaţi aceste sume băneşti 
atât de importante?
' GHE.S: Răspunsul este 
afirmativ, deşi trebuie să 
mărturisesc că va fi deo
sebit de greu. în PAS sunt 
62 de membri din care mai 
mult de jumătate nu au 
posibilităţi de a participa 

•cu bani'şi nici de â se an
gaja financiar spre a su
porta creditul. Cert este 
că, orice va fi, vom anga
ja creditul bancar. Apoi, 
printr-un complex de mă
suri- menite să atragă noi 
venituri, am speranţa că 
vom putea răzbi până la 
urmă. •

ADRIAN SALAGEAN

Secţia din Brad a Direc
ţiei "Drumurilor . Naţionale 
Tifnişbara se află, în ’n1 
ceste frumoase zile de va
ră-, în plină .activitate şi 
în judeţul nostru. In sp r i 
jinul acestei afirmaţii: stă 
şi ' activitatea formaţiei 
condusă-de dl Sabin Bor- 
ler ce-^acţionează -pe. şo
seaua ce leagă municipiul 
Deva de municipiul Brad. 
In lipsa şefului de forma
ţie, am stat de vorbă cu 
Liviu Stanciu care-i ţinea 
locul. •

—. Ce faceţi .aleii între 
Luncoiu de Jos şi Brad?, 
întrebăm.

— O lucrare foarte ne
cesară. Sigur, în limbajul 
nostru, are un termen teh
nic, dar, pe înţelesul tu
turor, astupăm gropile din 
îmbrăcămintea asfaltică.

— Ce rost are operaţia?
— Să consolideze plom- 

bele turnate cu câtăva vre
me în urmă pentru a nu 
apărea gropi în carosabil. 
Practic, în crăpături tur
năm smoală, peste care a- 
şezăm nisip. Călcat de ma
şini, nisipul pătrunde în 
asfalt şi-l întăreşte.

— Câţi oameni are for
maţia?

— Şapte. Fiecare ştie ce 
are de făcut şi-'şi face trea-
L f t  ' o «  r \/S n ,t- r tV t / i o  T - v i O  '

Lucrători ai Secţiei din Brad a Direcţiei Drumu
rilor Naţionale Timişoara sunt în plină activitate şi 
în judeţul nostru.

tăieri^ pe o lungime a şo- 
•selei de ddî km şi mâine 
sperăm s-o încheiem.

— E grabă mare?
— Este, că vremea este 

minunată pentru a efec
tua lucrări pentru pune
rea la punct a infrastruc
turii, iar in judeţul Hune
doara avem foarte multe 
de făcut. Vremea ne aju
tă — deocamdată — şi nu 
ne permitem să pierdem 
nimic din ea.

— Spor la treabă!
— Muiţumim mult. Pen

tru spor ne străduim şi 
noi.

TRAI AN '  BONDOR

După [ satelor.
LAZA

SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 
ÎNREGISTRATE 
LA REGISTRUL 
COMERŢULUI

t  . .

Registrul Comerţului, cen
tralizator al informaţiilor, 
generale despre agenţii .g- 
conomici de diferite cate; 
goţii ai judeţului, repre-, 
zintă o verigă importantă'; 
în contextul asigurător al 
unei oarecare ordini 
peisajul economic autohton. 

In anul care a trecut 
a continuat crearea şi In-, 
registrarea de noi societăţi11 
comerciale la Registrul ©O; 
merţului, situaţia înmatri; 
culărilor la 31. 12. 1995 fiind1 
următoarea : regii aptono; 
me — • 36; organizaţii coo
peratiste — 71; societăţi pe., 
acţiuni — 305; societăţi coi 
răspundere limitată - -  8022; 
societăţi în nume' colectivi 
— 1125; societăţi în cosnon; 
dită simplă — 98; persoc»; 
ne fizice sau asociaţii fer-, 
miliale — 1422. Totalul re-, 
le vă 11 089 de operatori e-, 
conomici înregistraţi. în  
perioada 1 ianuarie — 31 
decembrie '95 s-au înma
triculat un număr de 17 
societăţi cu capital inte
gral sau parţial străin, nu
mărul total al acestora fiind 

jn  prezent de 327, . cu un 
capital in valută în va
loare de 14 610 828 USD,! 
(AS.)

V alenţa ale activ ităţii la R eţeaua librăriilor „B ibliofor S .A ."  Deva
REP. s Dle director, de magnetice audio, video, dusele de papetărie se vând utilaje care.ne vor permite şi pe cei care beneficiază vedeţi evoluţia firmei „Re;

unde această schimbare in precum şi discuri muzica- masiv înaintea începerii fabricarea- de pungi me- tle existenţa acestor spaţii. ţeaua librăriilor Bibliofor
titulatura fostei societăţi ie. Pe lângă gama de ar- anului şcolar. Intr-o lună najere, plicuri şi. altele. Vreau să spun că acolo S.A.“ în următorii ani ?
comerciale Bibliofor S.A. ? ticole prezentate; mai vin- calendaristică din aceste. Bineînţeles, pentru încâput unde noi. am luat în chi- V.S. : Următorii doi ani

V.S.: A . fost o hotărâre dem obiecte Vestimentare perioade se fac încasări de totul în forme şi modele rie .spaţii, acestea erau pre- vor fi destui de grei din
a conducerii firmei, după sportive.. Este vorba de patru ori mai mari decât simple dar, dacă afacerea destinate de a fi librării, „cauza datoriilor maţi pe
privatizarea acesteia prin treninguri, tenişi, costume ------------  - ■■■ — ..... ...... - ■ - ——;-----  Or, prin natura împrejură- care procesul de privaţi;
M.E.B.O. S-a considerat că de baie Ş;a. DIALOG CU DL ING VIOREL SUCLEA rilor societatea noastră a zare le-a adus firmeL Spe-
noua denumire aduce un REP. :Sâ înţelegem că, ' nT B F rT flB  r 'f H I F R r u i  ’ fost singura In măsură să răm ca din dividendele ob-
plus de -claritate în ceea pe viitor, vă veţi axa pre- U lK L b lU K  c  U albK L lA L  deschidă vik să--menţină un ţinute şă reuşim plata ra
ce priveşte.profilul de ac- ponderent pe desfacerea — r ' . -v.;. - .V.,, ,... .......................—..-.'"spaţiu comercial cp acest telor către F.P.S. şi şă a-
tivitate al societăţii. unor produse, altele decât -în celelalte perioade, în se 4 ja dovedi viabilă,, vom .profil. Este -de asemenea poperim o parte din dbli-

REP.: Pe lângă comerţ, cele consacrate ? acelaşi' interval de timp. putea perfecţiona parame- avantajos de a administra gaţiile către bănci pe .carp
profilul dvoastră -de acti- V.S. : Nu poate fi vorba Ei, pentru a umple cumva trii utilajelor, realizând o reţea întinsă 4e librării le avem. După ce-vom ieşi
vitate cuprinde cumva şi despre aşa ,ceva. Vom ră- perioadele mai slabe ne-am produse, mai speciale. atunci când se negociază din acest cleşte financiar,
valenţe productive ? - mâne comercianţi de carte diversificat puţin gama o- REP.: In prezent, de cu mai-ii furnizori de măr- vom fi în măşubă să ne

V.S.: Preponderent fa- şi papetărie. O uşoară fertei. Acest lucru ne per- câte spaţii de desfacere furi specifice. Este vorba de dezvoltăm, cred, foarte bi
corn comerţ. Acesta este schimbare a acestui profil j ^ g  asigurarea venituri- dispuneţi ? Fabrica de hârtie Petreşti, ne, punând accentul cuve-
axat pe trei direcţii dis- ne est^ impusă de speci- . f V.S. : Avem 29 de spaţii Mucart Cluj, Roton Iaşi nit pe producţie şi reamc-
tincte: desfacere de carte, < ficul activităţii. Este lucru ar în proprietatea noastră şi sau» însemnaţi importatori najarea spaţiilor de care
de produse de papetărie cunoscut că în comerţul a . 1 . pliniri încă 20 „închiriate de ia direcţi din Craiova sau dispunem. Sper ca până
şi comercializarea jucă- cu papetărie şi jucării e * _ 1 ' R.A.G.G.L. şi de la unele Arad. In vigoarea acestei atunci să se schimbe în
riilor şi a unor produse sunt anumite • perioade în Şi pentru că m-aţi întrebat societăţi comerciale. • reţele reuşim să aproui- bine şl sistemul, astăzi pe-,
industriale. an foarte bune. De exem- despre producţie vreau să REP.: Vă avantajează zionum cu preţuri dintre rimat şi nepragmatic, în

REP.: Ce înţelegeţi prin piu pentru jucării vânză- vă spiin că intenţionăm să să aveţi aşa multe spaţii cele mai mici, avantajân- care va evolua economia
produse industriale ? rile maxime surit în pe- iniţiem o astfel de acti- pentru care plătiţi chirie ? du»rie cantităţile importante românească.

V.S.: Am cuprins sub' rioada sărbătorilor de Sră- vitate. Este vorba de a- V.S;: Ne avantajează şi de marfă cu care lucrăm,
această titulatură casete ciun şi de Paşti, iar pro- chiziţionarea unui lanţ de pe noi, dar îi avantajează REP.: Dle director cum ADRIAN SALAGEAN
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Sintagma din titlu a , I a  neajunsurile ei, pecâre 
devenit foarte frecventă le cunosc toţi Cei care ‘ 
In limbajul nostru mai au trăit acele Vremuri 
ales după Keforma învă- In cele ce urmează ne 
ţământului din amil tM6, vojif referi la o altă for» 
când învăţământul romă- mă a „fax-ă frecventei", 
m m  d e  toate gradfeeie a  care se practică cu deziB- 
oferit m  mare spaţiu voiiură şi astăzi şi pe ca- 
Jfe  tferă frecvenţă". Cel re am numit-o conven* 
pe **re reforma i-a $S- tional JS râ  frecvenţă la 
l i  feri* stoM  m k  efor cei şapte im  de acaaă" 
p  Btobflizaţi s M i  le  top ţ i  O**» Şart -  $ diverse 
m  '«fo *Ără frecvenţă*. forme de . i m ^ p p  ţ i  

. M a lt « c i fenomenul pa- iţe- neeuvtiBţa. Dintre a ; 
• a  deplin justificat din eesiea mă voi se ri 1  «- 
pNMt de vedere logic şl na, practicată, fn lumea 
«MM. Neajunsul acestei unor ■ inteiectuStL 
dam e de lnvâţâmâm, I|t*- De obicei, aceşti fote- 
«epe din momentul In ca- iebtuali motivează nerăs- 
n ,  In desfăşurarea lui, punsul la corespondenţă 
iPa Instalat formalismul cu formula: „am fost 
şi indulgenţa fără limite foarte ocupat", „am fost

«
» acordarea notelor şi aglomerat de multe pro- 
StBţinerea examenelor), bleme". Acestei categorii 
ntru o bună parte din le pun o simplă Intreba- 

etevii şl studenţii înscrişi re: „Când sunteţi ocupat 
„ t e i fără frecvenţi" totul (aglomerat). răspundeţi 
era să .te înscrii la a* când sunteţi salutat?"', 
ceasta formă de învăţă- „Desigur că răspund fiind- 
mSot, fiindcă terminarea, că este o problemă de... 
absolvirea Iul, venea de politeţe" — răspund cei 

«la atee. Şi uite aşa, se în cauză, 
încheia cursul gimnazial. Pentru această catego- 
după care cel în cauză rie, a  celor „foarte agla- 
se înscria la Mkşeu, pe meraţi" (ocupaţi), aş a- 
care-1 încheia cu aceeaşi • vea un singur. exemplu 
Uşurinţă şi, bineînţeles, din care, dacă aş mai li 
înscrierea la o formă de diriginte, aş fi organizat 
învăţământ superior ur- o faimoasă oră de dirigen- 
ma tot atât de firesc. Iar ţie. îat-o. I-am scris dom- 
terminarea unei facultăţi nului ministru de exter-

e  r n . e M . L L

ti acorda celui în cauză 
dreptul de a fi în mod 
necesar conducător al u- 
nei instituţii sau între
prinderi în care lucrau 
Oameni cu şcoala făcută 
temeinic. De fapt, mulţi 
dintre cei care urmau în
văţământul „la fără frec
venţă" erau deja de mult 
tente şefi Şi conducători 
f i aveau nevoie doar pe 
această hârtie care se nu
mea „diplomă de iicen- 

. Aşa s-a devalorizat 
noi ştiinţa de earte:

ne — Teodor Meleşcanu 
— (fost elev de-al meu 
în tinereţe) şi spre plă
cuta mea surpriză dom
nia sa mi-a răspuns, iar 
scrisoarea domniei sale 
de răspuns conţinea nu 
numai formule protoco
lare, ci expresii de sin
ceră afectivitate £i poli
teţe. Ce ziceţi domnilor 
„aglomeraţi" de un ase
menea comportament, al 
undi om care numai de 
plictiseală nu suferă?

Aş mai putea exempli
; nu te întreba (mai fica. din corespondată 

Ia promovare) de mea cu academicienii Pa- 
«foâia matricolă*, ci de velcu, Bârsănescu şi cu 
adosar" şi de „rri6erinţe“ alţi oameni de elevată 
ta  care trebuia precizată cultură, In care răspun* 
„«tittidirvea faţă de par- suriie lor a r  putea servi 
U r  şî, wfaţâ de riasa ca modele pentni cri 
lWHncitoare“, „foarte aglomeraţi".

te* cele de mai sus. -c-
n eam  referit la una,din Praf. oniv.dr.
Cormrie iară frecvenţă şi ION D8.4GAV

'. Hepfririta virală acută este 
o Bdălă infecţioasă şl ţranş- 
miribtlă produsă de tm virus 
(virusul hepatic A s»u B) 
igare pătrunde în organis
mul tjman pe cale digeş- 

m u  parenteralâ, pro- 
e  îmbolnăvire ge- 
a organismului, cu 

a ficatului. ¥i- 
hepatitei B se gă- 

> ln  special în sârbele 
şi mult mal ■ ia r  

tei aatferă, .secreţii. sexuale.

i de infecţie este re- 
în exclusivitate 

_ respectiv de bolna
vii de  hepatită cu,ferm e 
tipft» 'ied 'Icter) sau atipi
ce ( U d  teter) sau de pur- 
tfttorC aparent sănătoşi de 
wSkm.

De asemenc.t.' pot fi pur
tători deLvirus convales- 
( to fâ  -de hepatită, .ştiut 
fiind că foştii bolnavi pot 
m t»  viresul în sânge timp 
de ani de zile. uneori chiar 
toatâ Viaţă (în cazul he
patitei. de tip B).

Calea principală de trans
mitere în. cazul Hepajitej 
de tip B este prin Ino
culare. Aceasta poate fl 
accidentală sau produsă 
prin instrumentar medical 
cum a r  fi: ace de seringă, 
instrumente stomatologi
ce, instrumentar chirurgi
cal, aumai dacă weestea nu 
au fost corect spălate şi 
sterilizate prin Berbere sau 
la autoclnv.

Transnuţerease mai poa-' 
te realiza fR n  sângele 
transfuzat, dar «cest sân
ge este controlat, iar cel 
admis penţru transfuzare 
este lipsit de virusul. .'he
patitei B. De asemenea, pu
tem vorbi de transmiterea 
de Ia gravidă ia  fă t Pentru 
ca hepatita sâ se transmi
tă trebuie să existe cele 
3 verigi ale lanftdui epi
demic, şi anume? «Urto-jie 
Infecţie, calea de transmr 
'tere şi organismul puţin- 
rezistent, care- să fie sen
sibil la virus. ,

Pehttti a întrerupe trâns-

Cine susţine — pe de 
bază şi din ce interes? —► 
că tn  judeţul nostru efec
tivele de animale scad la 

te s le  speciile, de la 9  lu- 
aă  la  alta — ori nu cunoaş
te situaţia, cui este în ne- 
cuneştinţă de cauză, ori es
te zău intesţioeAt In  ari 
gumenlarea afirmaţiei de

mal sus aducem situaţia a  
două comune învecinate, 
ca condiţii asemănătoare 
de sol şi climă, ca fi pri* 
vind condiţiile de creştere ’ 
â animalelor. Este vorba 
de Văllşoara şl Luneakftie 
Sos. 0 a# to ţi care este e- 
voluţfo efectivelor. Mal 
întâi In comuna VStişodra:

crescut Iar cum pămân- 
tu l arabil este puţin, câ 
ş i producţia Iul pe  unita
tea de suprafaţă aşijderea, 
oameni! pun accent mal 
mare pe creşlereş anima
lelor şl producţia ce se  ob
ţine din acest isnpărtânt 
factor M agricultorii. Aici 
se cere apus e i  ţăranul cu

gospodărie Individuală 
n-afe nevoie de economiştt 
şl aici de computere — 
rid puţi* deocapidată — 
întrucât ştie să socotească 
foarte b|iw  ce este bine 
şi ce nu.

Ea Luncriu de fes  este 
următoarea:

Categoria
de anin*le

La 31 dec.
ML '

La 3X Mhi 
U N \

• Categoria , 
de a d fo le

/  : La 31 dec 19  31 tem 
' -**« ■

m Bovine " ; «IS f: m ■ Bovine ~~ : 1083 „ n e

m Ovine 303 330 9 Ovine 1112

m ffocfoe v 410 470 m Fercfoe/'i 385 581 '

Ing. Petru Achim de la 
Ccmtrul agricol din loca
litate consideră creşterea 
efectivelor, la toate spe
ciile, ,cât se poate de fi
rească, întrucât după a-

plicarea Legii fcmdulul 
funciar, oamenii au intrat 
în posesia pământului la 
care au dreptul, astfel că 
puterea econftmică «  gos
podăriilor populaţiei a

Dna ing. Cornelia Stăn- 
cescu, de la Camera agri- 
criă a comunei, considera 
c i  în prima parte a anu
lui creşterea, In special la 
porcine, este firească, în

trucât, după „măcelul" por
cilor de Sfântul Ignat, ur
mează, mai ales primăva
ra, o  perioadă masivă de  
fă ţâri. La bovine şt ovine . 
însă sporirea efectivelor ( 
te  explică prin dragostea 
oamenilor faţă de aceste 
animale, prin dorinţa de 
a obţine, pe această cale, 
venituri cât mai Însemnate. 
Sigur, In comuna Luncoiu 
de 'Jos sunt şi familii fă
ră animale sau .- cu şeptel 
sărac, iar faptul nu este 
nefiresc dacă ţinem sea
ma de îmbătrânirea popu
laţiei. Dar sxint şi gospo
dari care au în ogrăzi a- 
nimale multe. Iată câţiva 
dintre aceştia: Nicolae I- 
van din Luncoiu de Sus, 
Nicolae Faur din Stejărel, 
Traian Poienar din Pode
le, Traian Groza şi Adam 
Negrilă din Luncoiu de 
Jos ş.a.

— Adevărul este — ne 
spunea interlocutoarea 
că se obţin venituri bune 
din creşterea animatelor ş | 
oamenii sunt interesaţi îâ 
treaba asta. Posesorului de 
animale nu trebuie să-f 
dai indicaţii şi orientări, 
el ştie să-şi organizeze îri 
asa fel treaba încât să fo
să cât mai bine.

TRAIAN BONDOB

rniterea hepatitei este d e  
ajuns să fie distrusă o 
singxiru verigă din cele 
trei, indiferent oare, pentru 
ea lanţul epidemic să sC 
rupă.

bîigate să respecte măsuri 
riguroase de igienă indivi
duală pentru a no conta
mina pe rid  din jur.

Măsuri A» prevenire a- 
pfteote surselor «te U bejie:
Sunete de fofec^te simt 
constituite din omul bol
nav şl purtătorii aparent 
sănătoşi de virus.

©mul bolnav este con* 
tagios îndeosebi în perioa
da preî eterică Şî prima
parte a  perioadei ieteriee.

Prima măsură care tre
buie luată Imediat ce bă
nuim că este Vorba f e  o 
hepatită, este izolarea . lui 

4 »  sprfalul de txdi infec- 
ţioase, unde va fi tratat 
corespunzător. ^

Măsuri faţă de purtăto
rii de virus: foştii bolnavi 
de hepatită, persoanele gă
site ta  antigen HBs pre
zent In sânge sunt excluse 
pe toată viaţa de fo do
narea de şâpge şî sunt o-

.. lite re i pentru împiedi
carea transmiterii hepatitei 
pe rate pareateratiu th to s- 
mtterea hepatitei pe cale 
parenteralâ se poate t e x  
fie prin instrumentar me
dical şl manopere -chirur
gicale, stomatologice, fie 
prin transfuzii de sânge. 
Nu este indicat să apelăm 
pentru diverse tratamente 

■ parenterale fo persoane 
neautorizate, Iar dacă to
tuşi nu putem evita aceas
ta  este bine să asistăm fo 
"steritetatea acelor şi .se* 
ringâor prin fierbere 30 
minute şl spălarea corec
tă  a  mâinilor cehii ce va 
executa tratamentul.

As. MARJA LASCOM, 
Laborator»! 4e promovare 

a sănătăţii şi educaţie 
Pentru sănătate al 

ITSMP Deva
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f AFLAM DE IA POUTIE jţ )
CE TREBUIE EA ŞTIAI DESPRE ELIBERAREA 

NOILOR PERMISE DE CONDUCERE
Potrivit HotarâiB Gij- de ^ d u c e re , pe care va

m . 778/1905, pi* 
nă la 31 decembrie anul 
viitor, urmează a  fi pre
schimbate toate permisele 
de conducere.

Acţiunea tn sine- repre
zintă un volum foarte ma
re . de muncă, având ' fo  
vedere faptul că numai in 
Judeţul Hunedoara nu,1* 
mărul deţinătorilor 'desper-, 
mise de oonduoere se 
ridică la peste 130000. 
Pentru a veni fo sprijinul 
celor care doresc fo pri
mă fază să-şi schimbe per- 
tnisul de conducere Şi a- 
poi celor care vor fi o- 
bligaţi de prevederile HG 
778 sâ facă acest lucru, 
ae-ara adresat dlui masor 
ioan Doda, şeful Serviciu
lui Poliţiei Rutiere a l  ju 
deţului Hunedoara, care 
neta făcut câteva preci
zări i

Jtn vederea preschimbă
rii • permisului de condu
cere sunt necesare 
toareje .documente i
deţinatoriilui permisului

fi aplicată fotografia 
fişa se va dactilograf ia — 
iar fo rubrica semnătura, 
solicitantului se va sem
na cu pix — cerneală de 
culoare neagră (semnătu
ra  se va realiza numai în  
spaţiul aferent), chitanţă 
de la.BCR.:prin'«are s-a 
depus suma de 37090 de 
Iei, reprezentând contra
valoare» permisului de  
conducere, fotografii exe
cutate de SQ Elba Gom 
SRh sau SG Foto Miron 
S®L Deva, fişă medicală 

. t ip  buletinul de identita
te, precum- ş l vechiul per
mis de conducere.

Programul de lucru la 
Clişeu este fo ' zilele de 
miercuri, joi şl vineri, în
tre orele 8—18 — timp în 
care se primesc actele. 
Pentru eliberarea docy* 
mentelor, cei interesaţi 
se vot prezenta fo ghişeu, 
între orete 14,30—15,0» ale 
zileior amintite mai *«s“.

(CJ*.)
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MECANISMUL AFACERII PUMA
Jn afacereaeUcoptereior milioane de dolari, bani

Puma a fost descifrat me
canismul de realizare a 
tranzacţiei şi de divizarea 
comisionului de 3,6 mili- 
fiOJ-ss .'€ -i I rj» obţyiut dc 
Cenone Ghinea şi compli
cii săi, datorită bunei co
laborări dintre Parchetul 
General, I.G.P. şi auto
rităţile judiciare sud-afri
cane, au declarat agen - 
jiei MEDIAFAX surse din 
Parchetul General.

Iniţial, Ghinea, fost a- 
taşat comercial al Amba
sadei României în Africa 
«te Sud, a rec unosc :t că 
a  primit doar 400 000 de 
dolari. Ulterior âu mai 
jţost găsite câte 100 000 de 
dolari in conturi bancare 
din Singapor® şi Channel 
tslands (supranumit para
disul fiscal, deoarece ' le
gislaţia locală asigură in
violabilitatea depunerilor 
bancare), a mai spus 
Sursa citată. Au mai fost 
găsite in două bănci din 
Pretoria . cinci : conturi - in ; 
v  loare totală de iOOOOa 
de dolari.
i  In raportul Poliţiei sud* 
africane se precizează eS 
principalii beneficiari - ă l ; 
comisionului de , 3,6 mili
oane dolari, plătit pentru 
«achiziţionarea, la rnăna a 
doua, de către IAR Bra
şov» a 12 elicoptere Puma

care »u fost depuşi în 
conturile unor firme fic
tive, cum a r f i :  Braşov 
Exports (numele acestei 
firme _a fost ales pentru 
a crea- confuzie), Air 
Craft Consultants etc.

In baza unui contract 
între IAR Ghimbav Bra
şov şi ARMSCOR — A- 
frica de Sud, partea ro
mână a achiziţionat 12 
elicoptere Puma, ia mâna 
a doua, la un preţ de 
700 C00 rlf dolari bucata 
Ulterior, s-a constatat că, 
din cele 8,4 milioane de 
dolari plătite de IAR 
Ghimbav, s-a plătit im 
comision de '3,6 milioane 
de dolari către cei* care 
au intermediat tranzac
ţia, Printre intermediari 
era şi Benone Ghinea, fost 
ataşat comercial al Am
basadei României In  

"frica de Sud.
Benone phinea a fost 

arestat la 27 octombrie 
1993, pehiru luare ' d* : 

. mită, rfşnaareeif' î»  călită-, 
tea sa de ataşat comer
cial p  u t  ft a, intermedia 
tranzacţii, îrtsă nu - avea 
dreptul să accepte vreuft 
cămin»» dă» ac0v tatea 
sa.

Dosarul Iul Benone Ghi
nea se află în curs da 
finalizare la Parchetul

de la ARJdSGOR, suntee- Generat, .urmând ca ace*-
tăţenii sud-africani De
Villiers şi Cooks.

A ceştia au primit 1,43

preşedinţia Rusiei, Ghe- 
aadi Ziuganov, a fost ci- 
lat de ediţia de luni a 
Cotidianului ungar „Ma- 
gyar Hirlap“ exprimân- 
Şu-şi admiraţia faţă de 
fostul dictator Iosif Vi- 
sarionovici Stalin, despre 
care a afirmat că a în 
temniţat mai puţine ţjer- 
şOane decât actualii li
deri ai tării, relatează 
REUXER).
* «Dacă ar mai fi trăit 

şase ani, Uniunea Sovie
tică ar fi devenit cu ne
putinţă de înfrânt timp de

ta să fie trimis în jude
cată la Tribunalul Bu
cureşti

LIDERUL COMUNIŞTILOR RUŞI 
ÎL ADMIRA PE STALIN *

Candidatul comunist la- mai multe secole1*.» a de
clarat liderul rus.

Zutganov a mai afirmai 
că „excesele** survenite 
sub conducerea lui Stalin, 
acesta fiind eufemismul 
folosit d-a liderul comu
nist pt-i tru a desemna 
epurării e masive din • acea 
P’.-r.oaJâ, si* fi fost comi
se de' „străin?*. El a în
vinovăţit peittru âcest<j. 
„excese" doi evrei şi tuf 
gruzin, care se , aflai^ 
în conducerea Sovietu-: 
lu: Supicm ir» anii *30. Cef 
acu a ţi sunt f: ştii şefi ai 
poliţiei secrete Lavrentl

B ate  şi Gertrih Iag ;da, pre 
cum şl fostul . lider al 
partidulu1 comunist din 
Ucraint. Uscări RaîSanovici. 
lagoda şi Kaganovici erau 
evrei la origine, iar Se
ria era gruzin, însă toţi 
trei au fost cetăţeni so
vietici, născuţi în URSS.

Răspunzând sugestiilor; 
că Stalin ar fi ucis mi
lioane de persoane ,,în 
perioadă guvernării sale, 
cane a durat trei de
cenii. Ziuganov a decla
rat i „S-ar putea ea în 

• prezent să _se  afle mai 
multe persoane in gulagurj 

. — tabere de detenţie — 
decât pe vremea lui Iosif 
V isarionovici, iar aceştia 
trăieso în .condiţii mai 
proaste decât atunci. Sta- 
iiit •« Uftţian. Steri fitc- 
îizâri c% dm #« Stat. ia
a j.r&a«vat miţiooaâsHuA' 
rus «-a br.7at pe biseri
că In timpul celyi de-al 
doilea război mondial şi 
a  protejat vechile fron
tiere ale Iniperiului Rus**.

De asemenea, Ziuganov 
a  mai afirmat că liderul 
sovietic Sfikita Hruşciov a

FOND MUTUAL
Fondul Român de In

vestiţii (FRI), administrat 
de Creditanstalt Inves.t 
România (CIRO); se va 
trasforma într-un fond 
mutual internaţional, care 
Va opera exclusiv pe pia
ţa monetară din Româ
nia.

„Suntem în discuţii cu 
. un-grup iraportapt de in- 
vestffe ri internaţionali, 
care Vor inveşti în FRI 
între 20 şi 49 miliarde 
lei, urmând ca fondul să 
acţioneze numai pe piaţa 
monetară", a declarat A- 
genţîei MEDIAFAX So
rin Dan, • preşedintele 
CIRO.

Investiţia se va reali
za în circa o lună de 
zile, timp în care şi fon
dul îşi va schimba de
numirea, într-una cpre şă 
reflecte componenţa iii- ■ 
ternaţională.

„Intenţia noastră estesă 
atragem, prin noua po- 
Mtică te  plasament, ineht- 
jâv -instituţiile carp au 
disponibilităţi temporare 
pe ' termen -sCurt. în  a- 
« s t  sens vom scădea co
misioanele de retragere",

fost „veriga slabă de Ia 
care a început decli
nul". El i-a mai luat a- 
părarea lui Leonid fire j- 
nev, care a condus URSS 
în perioada 1964-1082, 
spunând că acesta pu
tea vorbi ore în şir fără 
a-şl consulta notiţele şl 
negând zvonurile că a- 
cesta s-ar fi aflat îritr-o 
avansată stare de senili
tate Sn ultimii săi ani de 
conducere.

•  Challenger-’ul iul Bo- 
«s K ţîn pentru fotoliul 
de preşedinte, pe care eei 
doi şi-l vor disputa In ca
drul' alegerilor ce vor 
avea loc duminica vii
toare, a declarat Occiden
tului că nu are intenţia- d* 
a transforma Rusia in
tr-un stat iroarx r tnă

k
i audienţe extinse şt 

fiu feste clar de ce a fă
cut-o în faţa unul repor
ter ungar, a cărui ţafă a 
cunoscut şenilele tancu
rilor sovietice ce au- i-, 
năbuşit - revolta antlco- 
murastă dfci 1SS6. -

INTERNAŢIONAL 
a afirmat preşedintele 
CIRO. £1 a precizat că, 
având in vedere modifi
carea politţcii de plasa
ment, „intrarea în - fond 
va fi „restrictivă", In prin
cipal in privinţa sumei 
inVfestite". Aceste restric
ţii nu se vor aplica in- 
vestitorilo» existenţi,

• numai celor n o i,. I » . ca
tegoria cărora . in tră  şi 
foştii inv titori -t »- ut 
retras «Retine, a • menţio-

V. xr. f',A*x
; CIRO, administrittorul ; 
FRI. are ca principîtl ac- 
ţionar pe Creditanstalt' în- 
vestment Bank, ţSrîri' în-, 
termediul acestuia ur
mând să Se realizeze şi 
noile investiţii.

FRI are uh activ net 
de aproximativ 40 miliar
de le%' ponderea cea mai 
mare în portofoliu fiind 
deţinută de lepozitele 
bancare — 92 îa  sută şi 5. 
obligăţiunS -  te sută

Umi, 10 'iuţite, varie
rea . Ia zi a unui titlu ,de 
participare la  FBI ,^ra de 
77 3 ^  lei.

MEDIAFAX

BUCUREŞTI .  SECTOR % 
B OUl MAGHERU NR, 1-3, ETAJ 3 
TEL :DV615.68.27 FAX: 01/615.68 21.

-Se asigura rnomâiuî proba si asistent» 
^tehnica pe perroada garanţie de 72hjnt| 
-$e oferă pteşe de schimb si asistenta 
tehnica pentru perioada de postgarantte

Agregate frigorifice comerciale 
şi industriale pentru echiparea 
. efor , depozitelor, auto- ; 

izoterma- r şi centralelor 
frigorific* şi pentru racirea, 
.ger^orţnfermediari

BZANOm
I j J B i !*''- . - I '  ■- 1 ■ ' an   r.iijiij 'g  i ' :.iii'h j ^

Vttriri$ frigorifice Orizontale 
■ | / : v&tib&e,. dulapuri şi. lazl 
frigorificei mobilier pentru 
şupermarket-urisi magazine ■ 
de once dimensiune si profil, 
toate intr-o gama variata 
rrfbdele

a r  rr eG
Fifi«t« TKANSiLVANI A
Ţ e l ;  0 6 4 / 1 5 . 6 6 . 8 7  
Fil ia la  MOLDOVA 
f e l ;  0 3 6 / 4 6 . 9 9 . 1 2  

iUala DOS HOGEA
§!J P 41 / 61 . 20.76 

69 . 28 . 07 '
I

Câmere frigorifice din panouri 
demontabile pentru uz comercial 
§i industrial mtr-o gama larga de 
dimensiuniconstrucţii integrat 
iffn panouri (ermoizotante ■ -

UFttCHIAtiOM

Dorîil sa va informatizaţi activitatea? 
Alegeţi SOLUŢIA COMI'î I IA

- 9 .999 tl apreciază  
|( Nimeni m  e perfect) 

Cu39C? Ui / modul va puteti 
organiza gestiunea societăţii: 

l- CONTABILITATE : Balasta, Carte 
Marc, Jurnale TVA, Registru Jurnal 
CONTABILITATE BUGETARA : Urma 
rlre codări de buget, Balaata analitica 
GESTIUNE COMERCIALA: Stocuri, 
Facturi, Note de recepţie, LA Z I!

•- MIJLOACE FIXE : Amortizare limarat 
degtesiva, fiscala

• SALARII: State &  plata, fluturasMi.a,

Detalii la D U A L : 2 3 8 4 4 9

CHIMICA SA. ORAŞTIE

1 A N U N Ţ A

ta perioada 17. VI. — 31. VII. 1906. kt se 
diul S.C. CHIMICA SA. ORAŞTIE se r i f  
distribui dividendele pentru anul 1995 tutu
ror actiasaxilor cam au depus. CARNETE CU 
CERTIFICATE DE PROPRIETATE în lunile 
martie —r apriRe 1995.

Menţionăm că pentru ridicarea divî- 
• dendelor sunt necesare următoarele acte: !
f — Adeverinţa de acţionar; i

—■ Buletinul de Identitate. , j
(458)

ASOCIAŢIA SA.LA1IAŢILOR |F.A.S^
DIN CADIHJL S.C. „DECEBAL** S.A. 

(INDUSTRIA CĂRNII HUNEDOARA — DEVA)

invită pensionarii, foştii salariaţi şi pro
ducătorii agricoli aflaţi în relaţii contractusdr 
cu Societatea Comercială „Deeebai* S.A. să par
ticipe la cumpărarea pachetului de 51 la suită 
deţinut de F.P.S. în conformitate cu contractul 
«J«. vănzare-cunqrărare încheiat între 
şi F.P.S.
I Relaţii suplimentare se pot obţine Ia :
H Sediul B5QCiâ|t6l din Deva, Piaţa Unir», ar. 
B ţel 21176@»L2
H Abator Haţeg, telefon 3 70660,1
Bl Abator Petroşani, telefon 542893. (437)

M0DEX
Cel mai mare distribuitor en gros din ţară de

Îmbrăcăminte balotatA import vest
. . V > v  - • : . .  i

VA OFERĂ :

tfe îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 
calitate, bogată in sortimente de sezon 
i — tricouri, cămăşi *

— pantaloni, bluze etc,
•  M oţi mari, presaţi. Intre 300—350 kg.

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA I

Tn atenţia atelierelor mecanice, tipografii 
şte,: .

•  LAVETE WN BUMBAC, Ia cele mai a-
 ̂vantajoasţ preţuri. ^

I Adresa birourilor: Cluj-N., str. tuliu Ma- 
[ ni», m*. 8. Telefon/Fax: 464 - 194®38 (tuni —

|  v l a e r i . 1  3 - — l r l >  !
f Orar depozit: satul Vlaha, între luni şi 
T vineri 8—18.

ATENŢIE! — sâmbătă, program scurt 
18—14.
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PUBLICITATE
VANZAR1 —

; C U M PA IIA RI

' •  Vând apartament 2 
camere. Minerului, tel. .- 
623878, după ora 18.

(399735)
•  Vând apartament 2 

camere, parter, Dacia, 
bloc 33, tel. >625333.

(399732)
•  Vând Dacia 1310, tel.

22)5132.
(9894)

•  Vând apartam ent' 2
camere, îmbunătăţiri, car
tier Dacia, Al'. Salcâmilor',- 
bl. 32, sc. 3, a£. 57, De
va, : (9873)

•  Vând drujbă ruseas
că. «el. f28063, după ora» 
î7.

, (9858)
•  Vând pui Coker (spa

niei), tricolor, părinţi 
campioni, cu pedigree. Si- 
nieria, -tel. 660531, ora 20.
*' (9338)' •
•  Vând Opel Kadett

1300, caroserie plus ac- ■ 
cesorii, maşini de cusut 
industriale plus triploc. 
Telefon 225632:

. . .  (9879)

•  Vând furgonetă Ford 
, Escort 1,6 Diesel, fabrica
ţie 1985, maşină scris 
portabilă, maşină de co
piat chei.' Tel. 629244, 
după-masă,

(9876)
•  Vând firmă p.roduo 

ţie, decembrie 1994, fără 
activitate. Tel. 230465.

(9872)
•  Vând casă, depozit, 

magazin, curte, grădină, 
central, Deva, tel. 222141.

(9530)
•  Vând tractor U 650, 

plug şi semiremorcă, Mi- 
hăiesti. Tel. 631130.

(9899)
•  Vând apartament 2 

camere, Orăştie, Kroilor-, 
bloc A, • ap. 19. 1

(9620)
•  Vând cutie viteze, DU 

*010 (850), Orăstie, tele
fon 642942.

(9622)

DIVERSE

•  S.G. PATJIs P ANI
ME» majorează preţul la 
pâine cu 50 lei.
- (9621)

•  S.G. Petricescu. Audio 
Video Star SNG Deva anun
ţă intenţia de majorare a 
adaosului cdmereîgl; de la

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
| ..CUVÂNTUL LIBER* ( y

Pentru a economisi tithp şi bani nu-

1
■ din str. 7 Decembrie, nr. 35 (în clădirea |  
\Ţ ribunalu lu i judeţean) ;  —- la chioşcul din i  

'RUL MUNICIPIULUI, lângă mdga- j 
„Comtim* ; — la chioşcul din CAR- ■

I

tT IERUL MICRO 75 (staţia de autobuz l  
1 „Orizont” ). , I

, •  HUNEDOARA, pe băut Dacia (tei.»
1:716926 ). |
jli •  BRAD, strada Republicii (te l I 

la sediul S.C. „MERCVR*. . |
| |  h •  ORA$TlE, ţa chioşcul de lângă mă- |  
1 godinul „Palia*, î
|  •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 7 J

I (în spaţiul secţiei-foto). Telefoane : 770367. |  
770735. .  • j

* Acfsnţiile ziarului nostru asigură, la |  
h faste rezonabile, publicarea cu ma.vimâ I 
^promptitudine a '  tuturor anunţurilor ăeî 
ţţrnică şi publicitate. |

0—500 la sută, începând 
cu data de 13. 07. 1996;

'• (9877)
•  S.G. Petricescu Audio 

SNC Deva anunţă Inten
ţia de majorare a adaosu
lui comercial de la 0—
500 la sută, începând cu 
data de 13 iulie 1998.

(9878)
•  Cu autorizaţia 1884/96 

a lu?A Jiinţă Asociaţia Fa-, 
miLială Popasul Haidu- # a fost

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajez barmani — 
Ospătari. Relaţii telefon 
629933.

(9542)

'* DECESE

, •  Familia Viscrian a-; 
nunţă decesul celei care

însoţite de descărcări ^VREMEA electrice, intensificări ale ţ 
. . î  -• grindină. «Vremea vă fi normală vântului şi 

din punct dă vedere fier- Temperaturile 
mic, cerul va fi tempo
rar noros, local vor că
dea averse de ploaie,

minimei. )
10-15 grade C, i a r |  

maximele între 22-27 ţ 
grade C. (Raisa Pleter). *

cilor Geoagiu — Cigmău, 
având ca obiefct de acti
vitate alimentaţie publi
că, desfacere produse, in
dustriale, panificaţie.

(9883) ;

MARIA VISCRIAN
în vârstă de 87 ani. Tn- ’ 
mormântarea are. loc în 
14 iunie 1996, în Deva; . 
ora 14. -

(9888) .

^ W A W -V .'.W W ^ A V /.y A V /W W .V .V .’/W A 1

13 TtJNIE 1996

I

t  i dolar SUa
•  1 marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  , 1 franc francez
•  100 lire italiene

Cursuri de referinţă 
a României. . -

— 2982 lei
— 1944 lei
— 2725 lei 
-i- 4582 Ici
— 2357 lei
— 574 lei'
— 192 lei 

ale Bănili Naţionale

v r ^ ^ w r r f v .’rfW iV rtW .'.w .v .v rrfW iiV /iV /iV A - '

I  
I
I

I ţe ţ i publica anunţuri de mică şi mare pu-1  
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- I 

I ţîile  de miblicitate din : ■
DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI ■

ţ
v

V

S.C .TRANSLOC

D E V A

S.A.

I
I
I
I
I
I
1
i
I
I
I
I

62

S.C. CARMEN * TONI S.R.L. |
Vinde din stoc şi la comanda :
• panel I
• placaj * |
• PAL melaminat
• furnir ]
•  materiale de construcţii 1
Depozit, str. Pietroasa, nr. 13, telefon!

10 58, lângă piaţa din Micro. ]

S.C. COMTOUR LOM E 
D E V A

SRL

I

Organizează licitaţie pentru executare j 
hidroizolaţie acoperiş hală *— suprafaţa 300 > 
mp —, luni, 17 iunie 1996, ora 10, la sediul | 
societăţii din strada Depozitelor-, ifr, 2. \

Informaţii telefon 62 36 45, precum şi con- ( 
struirea upei rampe de spălare a autovehi- j 
culelor. (
— — — ------------------------------ ---------- *------  \

\  . I
...........S.C. „TRANSLOC4 S.A. v

. . V  D E V A  '

‘ sţr. Depozitelor, nr. 2 V ^

. Convoacă pe toţi salariaţii, foştii salariaţi ) 
pensionari din cadrul societăţii pentru a ' 
participa la adunarea generală tn vederea \ 
constituirii asociaţiei salariaţilor si membrildr ^

55/95 şi 58/91, în (

I 
1 
I 
I 
I 
I  
I 
I 
I 
I 
I 
1

|  Vinde prin licitaţie p.ublieă în zilele de 12 |  
‘ iulie la D.Tc. Hunedoara şi în 15, 16 şi 17 Iulie■  
11996, la Vaţa Băi, ora 10, mijloace fixe şi o- J 
biecte de inventar scoase din funcţiune. f

Reiaţii suplimentare la tel.: 201191; 239348.1

I
I

str. Sântuhalm, nr. 1

ANGAJEAZA^DE URGENŢA ;
\  .. ... f  • • -  • _

• CONTABIL ŞEF cu studii superioare
• MERCEOLOG (desfacere produse 

carne)
• ŞOFER PROFESIONIST
• FEMEIE DE SERVICIU.
Salariu deosebit de avantajos.
Relaţii la telefon 6211 13.

(330511)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA

conducerii, conform Legii 
data de 21 iunie 1996. (330517) -f,

r
i
i -

i
i

»jjde

1=
r
i
i

(468)

S.C BUJOR — MIHESAN SNC ABRUD 
JUDEŢUL ALBA

Produce şi livrează următoarele sortimente 
băuturi alcoolice /
rachiu alb 960 Iei 1/2 1 
vodcă 1090 Iei 1/2 1
alcool 87 gr. 2750 lei 1/2 1
Preţurile nu includ TVA.
Relaţii Ia tel, 058/780562 ; fax 058/780223

(330041)

I

Cu orice ocazie 

PUBLICITATE 

PRIN „CUVÂNTUL 

• LIBER44

SV.V.V.V.-.V.W .V.'.V.-.V.V.W . AVAV.V.V.V.W W.VAW.V.V.WAV.V.'.W

r
IN CHIOŞCURI ALE ZIARULUI 

’ „CUVÂNTUL LIBER44 ;
•mi 
\  mm f

t

Q interesantă lucrare 

ştiinţifică Romanul 

OBSEDANTULUI DECENIU"

*1964)

zis realist-socialist şt a  prezenlare cri- \' ţţ 1 X '' T * ' r
tică â tuturor romanelor publicate în \ 
perioada 1945—1964, se află în vânzare 
la următoarjble chioşcuri ale ziarului ] 
-Cuvântul liber'1. '

" | • î •• . - • •• , \
•  DF.VA,'la chioşcul din vecinătatea, i

magazinului „Comfirn11. '

•  -HUNEDOARA, bdul Dacia, tel,;

716926,

'  •> OHAŞTIE, la chioşcul- de- -'*■ . »' : 
raafşazuiuJ- „Pa.ia“.

lângă i

I.ycra rea cercetătorul ui clujean ion t 
Islrâte, ROMANUL „OBSEDANTULUI 
DECENÎli“ (1915—1864), recent premiată 
de Asociaţia Scriitorilor Cluj-Napoca, 
cuprinzând o analiză a romanului aşu-

Lu era rea se adresează profesorilor dc
specialitate, elevilor, studenţilor, inlelec- \
tuaiilor şi tuturor celor interesaţi

' s ţ
reconsidcrartSi critică a. romanului ro
manesc in perioatla 1945—1964. .

î  -  -  2* !

g j ţ l w i
garanţie

Pentium1

Software Ecenţat MICROSOFT Windbws 95 {manual în •
■' 5mba. români)- jrprogfafiwî antfvirjs RAV 4.0

Stareo Speăkers Mocse MITSUMI 4
80W Activ_________ . Moaşe paâ SPRiNT- logo

- Moritof cotor; 14*. , Tasitura SPRINT WIN 95,
. - 0.28, 1024x768, LfVNÎ teM ta . - âyout

'
HDD 630 MB

CD-ROM 4x seeeb ED0.3 54 144'mb-

MB A1ANTIS ISAPCI 25eKBvP6Cacne
.... Scund Bîasrer 16 4. VtdlSo 4'VWadv64 or. boara

Proceşpr /
INTEL Pentiurrf*i;00 MHz

A
.7. tS.MBSDQRAM

INTEL Or gira!

C O M S E R  Tel: 230527  
HUNEDOARA Fax:716773

ILlOTSire z m e s l la ta  d in  ^ to c
.VA,J,A’A,.,A1.>A'.V.-.'.,.-,'AVAi.'AVV-SVAVAV,i.VA%,AVAVAV.VAVA,.VA,AV
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