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Avocatul Cerveni face

Ajuns să aibă repre
zentare în Parlament 
grație umbrelei sub care 
a candidat în noiembrie 
1996 (CDR), partidul dlui 
avocat Nicolae Cerveni 
(PNL-CD) a început, de 
la o vreme, să se cla
tine, să fie măcinat 
de convulsii și rieînțelc-

PNL, prim-vicepreședin- • 
tele acestui partid, Vio- | 
rel Cataramă, considerând « 
că unirea liberalilor nu I 
poate avea loc decât ’ 
în cadrul CDR, încercă
rile liderului PNL-CD 
nefăcând altceva decât să 
îngreuneze posibila afi
liere a tuturor fracțiu-
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La Vulcan se cântă pe ac°eași
voce a binelui general

geri. Ele vin de la vârf 
și sunt generate chiar 
de unele măsuri extreme 
impuse de șeful parti
dului. Astfel, cu puțin 
timp în. urmă, dl Ni 
colae Cerveni a conve
nit, de unul singur; u- 
nificarea PNL-CD cu 
■PNL (Câmpeanu) și PL 
’93, în afara CDR, con
stituind așa-zisa Uniune 
Național Liberală.

Gestul dlui Cerveni a 
fost dezavuat de liderii
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ția dc șef al grupului j 
parlamentar al rNL din I

nilor liberale într-un par
tid puternic, cu viitor 
Ia guvernarea țării. PNL 
a și propus și s-a hotă
rât înlocuirea dlui Ni- 
colae Cerveni din func-

Senat cu dl Emil Tocacî.

Inginerul Vasile Giur. 
giulescu nu este un neofit 
în munca de primar, func
ție în care alegătorii din 
Vulcan l-au preferat la 
alegerile locale din luna 
iunie 1996, de pe poziția 
de reprezentant al PDSR, 
dar trecut de câteva zile 
la prima dragoste — la 
P.D. El lucrează de ani 
mulți în respectiva insti
tuție din Vulcan, în do
meniul gospodăriei comu
nale și spațiului locativ, 
apoi a fost viceprimar, așa. 
că noul post îl prinde foar
te bine. Se poate spune 
chiar că omul potrivit a 
nimerit Ia locul potrivit. 
„Din păcate n-am fost în 
stare și nici n-o să fiu să 
am și eu o locuință mai 
bună. Nu știu să-mi trag 
avantaje proprii pe seama 
funcției. Stau în două 
camere la bloc, cu doi 
copii mari : un băiat în 
clasa a X-a și o fată, 
studentă în anul I, la 
drept, la Cluj. Asta sunt. 
Deși m-am născut în Ol
tenia.-

— înseamnă că prelua

atribuțiilor de primar 
făcut relativ ușor, 

mers, și că ați pornit 
forță din primele
Ca urmare, și reali-

rea 
s-a 
din 
în 
zile, 
zările din scurta perioadă 
de când vă aflați la timo
na primăriei din Vulcan 
trebuie să fie bune.

— Așa zicem și noi. 
Mai ales că în primărie 
avem un climat de înțe
legere și conlucrare, ca și 
între instituția primăriei 
și Consiliul local. îm
preună rezolvăm toate pro
blemele care apar, în po- 
fida faptului că acestea 
sunt multe, iar noi sun
tem puțini. Ca și banii 
de la buget. Insuficienți. 
Dar mai „fabricăm" și noi, 
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emisiunile radiotelevi- | 
ziunilor din țările candi- ț 
date la aderare. Se pu- » 
blică declarații contradic-» 
tarii ale unor personali- 
tăți politice, se fabrică I 
scenarii privind adera- ț ------ ,

-î» 
I » 
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cu mai multe viteze de* 
aderarp etc., etc. Se * 
scrie tot ce vrei și ce nu ; 
vrei pe această temă, I 
încât într-adevăr nu mai “ 
pricepi nimic și chiar te * 
enervezi^ abandonând»
subiectul. »

Lucrurile cred că fac 1 
parte dintr-un plan (al* 
cărui secret este bine * 
păstrat), de realizare a» 
unei noi ordini mondia-j, 
le. în Unii ’80, URSS-ul

l » 
I * 
I * 
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iN BARCA NATO
din 
de 
este 

mass

principiile 
organizațiile 
diversiunea 
media. A-

Unul 
folosite 
secrete 
prin 
tund când dorești să nu
se afle adevărul despre 
un lucru, declanșezi o 
campanie de presă de

scenarii j
rea, apare ideea cutiei

prin activitățile 
le organizăm.

Discuția cu 
Vulcanului se 
lin, cu- accente 
demersurilor mai de am
ploare și mai consistente

primarul 
derulează 

asupra

TRANZIȚIA DUMITRU GHEONEA, 
SABIN CERBU

mari dimensiuni, susți
nută bine financiar, în 
care sc vehiculează in
formații cât mai contra
dictorii cu putință, unele 
pro, altele contra, une
le neutre, altele mari 
neadevăruri încât, în 
final, omul nu mai în
țelege nimic, își pierde 
interesul pentru subiec
tul discutai și este chiar 
stresat, devenind irasci
bil față de acesta.

Așa cred că se întâm
plă acum in legătură 
cu subiectul intrării în 
NATO, care escaladează 
paginile publicațiilor și

(Continuare în pag. a 2-a}
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infracțional
DEVA

într-o

au

lucrările 
De ase-

PREȘEDINȚII 

ASOCIAȚIILOR 

DE LOCATARI

INVITAȚI LA 

PRIMĂRIE
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Instanțele judecătorești

ta încheierea ședinței de 
analiză a activității desfă
șurate în 1996 de instan
țele judecătorești din ju. 
dețul Hunedoara, 
scurtă întrevedere cu zia- 

dl loan Ardelean, 
Tribunalului 
a prezentat

riștii, 
preșcd intele 
Hunedoara, 
câteva chestiuni legate de 
aceasta. Tată câteva.

In 1996. în județ

1996 fiind ocupate 
posturi. Deci 13 
sunt vacante : șase 
buhaiul Hunedoara, patru 
la Judecătoria Petroșani și 
câte unul la judecătoriile 
din Hunedoara, Orăștie și 
Brad.

La instanțele judecăto
rești din județ, în anul 
care a trecut s-au înre
gistrat 30 581 de dosare, la

întâlnire cu ziariștii a președintelui 
Tribunalului Hunedoara, 

dl ÎOAN ARDELEAN

funcționat cinci judecăto
rii : Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Brad și Orăștie. 
Urmează ca în acest an 
să intre în funcțiune cea 
de la Hațeg, 
fiind avansate.
menea alături de judecă
torii, funcționează Tribu
nalul Hunedoara.

Statul de funcțiuni al 
celor șase instanțe jude
cătorești cuprinde 91 de 
posturi de judecători, în

Oamenii superiori 
lotul de sus și 

prin aceasta se situează 
deasupra tuturor tabe
relor".

posturi 
la Tri-

!£• ’• ? 1' «v

care se adaugă alte 8797 
dosare rămase nesoluțio
nate Ia finele lui 1995. A- 
șadar, în total, instanțe
le au avut de soluționat 
39 378 de dosare. 30 378 
dosare au fost civile, iar 
9 000' de natură penală.

(Continuare în pag. a 7-a)

DEVA. Centrul vechi, turnul cu ceas.
Foto: ANTON SOCACl
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Vineri, 7 februarie 
a.c., la ora 9, preșe
dinții! asociațiilor de 
locatari din municipiul 
Deva sunt invitați în 
sala de consiliu, pen- 
tru o ședință comu
nă cu primarul mu
nicipiului, reprezen
tanții R.A.G.C.L. și 
ai Poliției municipale.

Tema pusă în dis
cuție vizează stabili
rea unor măsuri co
mune pentru îmbună
tățirea activității aso- 
țiilor de locatari din 
municipiu. (C.P.)
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(Urmare din pag. 1)

Asemenea acuze i-au a- 
dus lui Nicolae Cerveni 
si unii dintre ao; opiat ii 
săi din structurile de 
conducere ale partidului, 
care nu aprobă consti
tuirea în 
UNI. și 
luata fără 
rurilor de 
partidului.

Supărat 
rea colegilor săi măsurii 
pe care a luat-o 
trar, considerându-i 
beli. indezirabili, 
Nicolae Cerveni a hotărât 
eliberarea din 
vicepreședintelui 
xandru Popovici, 
țiuni pentru alți 
bri ai 
ședinți 
pitală 
plica 
lăsat 
întrunit, în 
într-o ședință a 
siliului Național

arest mod a 
nici deciziile 
aprobarea fo- 
conducere ale

de nesupune
arbi- 

re- 
dl

funcție a 
Ale
san c- 
mem- 
pre-partidului,

de filiale din Ca- 
și din țară. Rp-
acestora nu s-a
așteptată. Ei c-au 

26 ianuarie 
Con- 

a)

l.vocatul Cerveni face

prezenți 
din cei 

fără 
in

PN'T -CD. fiind 
in de membri 
60 ai consiliului, 
dl Cerveni. desigur, 
care au dezhăt.ut. măsu
rile abuziv? luate de șe- 
’il nartidului și au a- 

doptat o declarație poli
tică în acest sens, au 
stabilit poziția comună pe 
care o vor adopta la a- 
propiata Conferință Na
țională a partidului.

De această dată, lide
rul PNL-CD s-a dovedit 
și mai Intransigent, pre 
n'amând tot de unul 
singur, demiterea a 14 
persoane cu funcții în 
structurile de conducere 
ale pa-t’d’ilul. între care 
i ministrul tineretului

La Vulcan se cântă pe aceeași
voce

(Urmare din pag. 1]

în împliniri. în Vulcan, 
căldura se asigură non
stop, de la Filiala Elec- 
trocentrale Paroșenl. E 
bună căldura, deși se 
mai pierde din conduc
tele vechi, cu o serie de 
defecțiuni. Apa caldă însă 
..merge" doar patru ore 
dimineața și tot atâtea 
după-amiazâ In schimb, 
apa rece curge cam 16-18 
ore pe zi în locuințele a 
circa 80 la sută din 
populația orașului și între 
10—12 ore in restul de 
locuințe. In ultima pe
rioadă s-a rezolvat mai ve
chea problemă a ilumina
tului public pe 
principale și în cartierele 
Micro 3A și 3B.
atenție reparării Școlii Nr. 

care la anul își va a- 
de 
în

arterele

S-a dat

I, 
niversa un centenar 
existență, a fost dată 
folosință policlinica, unde 
est? însă mare nevoie de 
dotare cu aoaratură mo 
dernă de specialitate.

— O treabă foarte bună, 
cu care ne putem mândri 
— spune dl Vasile Giur- 
giulescu — este organiza
rea târgului săptămânal 
(sâmbăta), numai c-i măr
furi industriale, singurul 
de acest fel din Valea 
Jiului șl foarte eficient 
pentru punga săracă a pri
măriei. Cu o parte din 
banii de aici am acoperit 
platoul de la piața mare 
£i orașului.

— Spuneați că aveți o 
bună conlucrare cu con
silierii. Dar ei sunt de 
diferite culori politice Nu 
influențează în vreun fel 
apartenența lor la anumi
te partide deciziile pe 
care >e luați ?

— Influențează, dar în- 
tr-unul pozitiv. Toți a- 
vem aceleași interese: 
pentru rezolvarea proble-

melor obștii. Sigur, mai 
sunt discuții, contradic
ții. opoziții, însă în final 
învinge rațiunea, gândul 
bun. 
ochi; cu oamenii 
ne-au ales. ? 
pus speranțele în noi?

Așa au ajuns primăria 
și consilierii la concluzia 
de a pune ordine, in scurt 
timp, într-o serie 
chestiuni care privesc 
podărirea localității 
comerțul stradal. Se 
în vedere reparația capi
tală a bulevar '.ului Mihai 
Viteazul repararea stră
zilor aleilor, trotuarelor 
din zona veche a orașu
lui, scoaterea la licitație 
a unor terenuri pentru 
construirea de garaje și 
dezafectarea celor con
struite ilegal, urgentarea 
lucrărilor de introducere 
a gazului metan la bucă
tărie în cele șapte blocuri 
planificate până la vară. 
Ca și in alte localități din 
județ și din 
Vulcan 
are- o 
nogr?. 
Consiliul 
râte să 
confere 
comerț, 
în toată lumea, 
tut legal, un aspect modern 
și o notă civilizată, cu 
bănci, jardiniere, grădinițe 
de vară etc.

— Vrem să lăsăm 
urma noastră 
lierii. dl 
fesorul
— n.n.), 
rând eu. 
care lucrăm — 
lide. frumoase, 
pentru orașul în care tră
im. pentru locuitorii săi,
— promite' dl Vasile Giur- 
giulescu Chiar dacă azi 
viața e grea, sperăm, 
ca, prin efortul general, 
s-o facem să fie mâine 
mai ușoară.

Altfel cum dăm 
care 

Care și-au

de 
gos

Șl
are

țară, și la 
comerțul stradal 

serie de puncte 
pe care primăria, - 

local sunt hotă- 
le înlăture. să 

acestei forme de 
care se practică 

un sta-

in 
consi- 

viceprimar (pro- 
Dumitru Durnea 

nu în ultimul 
colectivele cu 

urme so 
durabile,

Stâ-și sportului. Sorin 
nescu. și actualul sena
tor de Bacău și fost se
nator de Hunedoara, Ti- 
heriu Vladislav. In dis
cuții publice, demișii nu 
se consideră demiși, a- 
prpeiază decizia dlui 
Cervepi ca fiind nesta
tutară și își rezervă drep
tul de noi acțiuni. Pră
pastia dintre liderul 
PNL-CD si „lndisciplina- 
tii“ din partid s-a a- 
dâncit și mai mult. Insă 
dlui Cerveni nu-i pasă. 
Așa cum șl-a permis, 
in calitate le avocat și 
lider al unui partid din 
coaliția aflată la guver
narea țării, și care mi
litează energic pentru

I
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combaterea corupției, 
să-1 apere în procese pe 
unii dintre cei mai mari 
mafioți ai vremii, pre
cum Sever Mureșan și 
Zahcr Iskandarani. tot 
asa face dl Cerveni le
gea și în politică, adop
tând hotărâri după bu
nul plac.

Se vede insă treaba 
că în PNL-CD sunt destul 
alti oameni capabili 
serioși, dispuși să 
mai accepte biciul 
țitul șefului lor, 
nesocotește legi, 
coaie, voința 
membrilor partidului. Pro- 

că apele se vor 
la Conferința 

a PNL-CD.

Șl 
nu 

șl cu- 
care 

proto- 
majorități!

babil 
limpezi 
Națională 
dacă liderul acestuia va 
mai ceda din orgolii și 
își va respecta colegii, 
în beneficiul partidului, 
al Convenției care-1 găz
duiește, al unității libe
rale, extrem de necesa
ră în conglomeratul 
formațiuni politice din 
țara noastră.
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NOTE «NOTE «NOTE
CÂND OMUL DEVINE JAVRA

De câteva zile, un tâ
năr brunet, slăbuț, cu ple
tele in ochi, in ninși șl 
geacă, Își plimbă câinete 
seara pe str. 1 Decembrie 
din Deva, ca de 
mulți, mulți alții, 
un tur-două, 
bea 
o bilă.
musețea 
un pom 
bordurii 
ALIMPEX SRL. 
însă treaba că 
dului nu-i place 
dul și nici să stea singu
ratic

altfel
După 

stăpânul ar 
un pepsi și ar juca 

Așa că leagă tru
de câine lup de 
de la 
și intră

marginea 
in barul 
Se vede 
patrupe- 

biliar-

legat de pom vreme

C.A.P.

In BARCA NATO
(Urmare din pag. 1)

a înghițit momeala cu 
celebrul „război al ste
lelor" ți s-a angajat in
tr-un sinucigaș efort de 
înarmare spațială, care a 
dus la ruinarea econo
mică a imperiului roșu, 
astfel că la 70 de ani 
de la marea revoluție 
bilanțul ■ fost sumbru. 
„Glasnosti“-ul și „pere 
stroicaM lui Oorbacic > 
nu s-au dovedit un re
mediu, așa că a urmat 
inevitabil schimbarea
Da- au urmat și revolu
țiile de catifea sau sânge
roase din Estul Europei, 
binecuvântate la Malta, 
care au dus la prăbuși
rea CAER și Tratatului 
de la Varșovia, prin pră
bușirea regimurilor co-

munlste impuse acestor 
țări de Moscova.

Foștii aiiafi din cel 
de ai doilea război mon
dial se aflau in 1989 in 
fața unei șanse istorice: 
recuperarea cadourilor 
făcute „tătucului Stalin" 
cu 45 de ani In urmă în 
Europa de Est, care au 
permis molimei roții să 
ajungă până la Berlin.

Ca 
plin 
gura 
lat 
fost 
căreia i s-a permis reu- 
nifîcarea și recuperarea 
statutului de mare pu
tere. Având ca lider po
litic și militai de ne
contestat Statele Unite 
ale Americii, NATO si 
Uniunea Europeană își

succesul să fie de
și să se închidă 
Moscovei, s-a ape
la sprijinul unui 
inamic. Germania,

JOI,
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CTVR 1 )
. saqer; 8,jU 
; 9,20 Sania 
10,05 Limbi 

iî,35 Serial. An- 
Celeste (r); 12,45 De- 
animate ; 14,00 Jur- 
14,10 TVR lafi • 

TVR Clui-N.; 16,00 Jurnal; 
16,10 Cuvinte potrivite; 
16,35 Magazin social; 17,30 
Tribuna partidelor parla
mentare; 17,55 Tragerile 
Loto; 18,50 Desene ani
mate ; 19,10 Lupii aerului 
|sj; 20,00 Jurnal, meteo,
sport; 20,35 Edifie specia
lă; 20,50 Serial • Dra
gostea învinge (ep. 8); 
21,45 Reflec)ii rutiere ; 22,05 
Reflector; 23,45 Serial.
Berlin Alexanderplatz (Ger
mania, 1980).

7,00 TVM. Mesager; 8,30 
La prima oră; 9,20 Sania 
Barbara (r); 10,05 Limbi
străine ; - - . .
drea
sene 
nai;

CîVE2 )
7,00 La prima oră ; 8,30 

TVR Cluj-N. ; 9,20 Muzica 
pentru to|i ; 10,05 Docu-
mentar-satelit; 11,40 De
sene animate; 12,10 Tele- 
enciclopedia (r); 13,10 Se
rial • Frumoasa fi Bestia 
(r); 14,00 Jurnal; 14,10
Reportai *97; 16,10 Se
rial • Top Model (ep. 7); 
17,00 Ceaiul de la ora 5; 
19,00 Emisiune în limba 
germană; 20,30 Enigma 
(cs); 21,00 TVM. Mesager; 
21,35 Filmoteca de Aur ; 
22 05 Noiembrie minunat 
(f Italia-Franfa); 23,35 
Caleidoscop sportiv.

țPRO-Tv)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr ți ne

Și atunci latră de 
focului, chemăn» 

dând 
din

bună, 
mama 
du-și stăpânul și 
frisoane locatarilor 
zonă.

Dar omul devine 
și își terorizează prietenul 
credincios 
nele lui, 
plăcere de 
șl zgomot 
un pepsi 
amicii.

j a vrii

care este cât- 
pentru proprie 
a sta in fum 

o eră-două, te 
și o șuetâ •» ' 

Ce câlrii pot tt 
uneori unii oameni... Alt&- 
dată mai treceau pe aici 
ba un gardian, ba un po
lițist, ba un jandarm 
Acum neam ...

IN DEGRADARE

In
&ni, 
din Lupeni, s-a construit 
și dat în folosință un

urmă cu mal mulțl 
in cartierul Braia,

deschid porțile, repri- L 
mind în spațiul lor fi-l* 
resc țările făcute cadou | 
la [alta fostului aliat * 
de la răsărit. f

Aya că eu cred că toa-f 
tă diversiunea din mass-* 
media pe tema aderării L 
la NATO ține, deocamda-l 
tă, departe de opinia pu-ț 
blică realitatea că TO A ■ 
TE țările foste socialiste» 
din Estul Europei vor 
reprimite în spațiul de-l 
mocratic european. Că va i 
fi într-unul sau maif 
multe valuri, că unii vor* 
fi preferați sau alții ig-[ 
norați, că s-au elaborat î 
scenarii — toate acestea | 
sunt lucruri menite să * 
abată atenția dc la fap-* 
tul că ACUM, de teama * 
de a nu irita prea multi* 
colosul ■ de la răsărit, a-1 
dc vărul nu poate fi spus,ț 
DEOCAMDATĂ, în în-* 
tregime. »

liniștit (s/r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Graci (s/r); 
10,30 MASH (s/r); 11,00 
Film a In The Best Interest 
of the Children fSUâ); 13,00 
Robocop (r); 14,30 Gillette 
- lumea sportului; 15,00 
Verdict: crimă (s); 16,00 Tâ
năr ți neliniștit (s); 16,45 

. înrobită de iubire (s); 17,30
Grace (s); 18,00 Știrile
PRO TV; 18,05 Sport la 
minut; 18,15 Enigmele A- 
gathei Christie (s);
Știi ți câștigi! (cs);
Știrile Pro TV; 20,00 
• Melrose Place;
Doctor In Alaska (s);
Știrile Pro TV; 22,00 Se
rial • Familia Bundy; 23,00 
Sergentul Wolf (s); 0,20 
Sport la minut.

19,00
19,30 

Serial 
21,00 
21,50

[ ANTENA 1)
7,15 O iubire de neui

tat (s/r); 8,00 In vizită la 
Antena 1; 10,00 D.a.; 10,30

Alimentațte 
frumos, bine 
oferea set- 

civilizate.

Complex de
Publică. Era 
aprovizionat, 
vicii prompte,
Azi, el se află intr-o stte 
re jalnică. Pereții sunt ro0 

* 
sate 
care 
prin 
fum, 

sau

de vreme, hidrantul 
incendiu a dispărut, 
barului c mizeră, in 
mesenii se privesc 
perdele dense de 
gâlgâind răcoritoare
tării, fiecare după pungi, 
grupurile sanitare.. nu, 
nu-s cuvinte de descris. 
Iar barul de aici se chete 
mă „Select" (!...).

Chiar nimeni nu 
are grijă de ceea 
construit cândva, 
grei și cu trudă? 
lăsat totul să se
Și apoi aici. niște oameni 
câștigă bani din acest co
merț sălbatic. Să nu mal 
spunem că sunt atâtea or
ganisme noi de control 
care ar trebui să vadă 
și această față a realității 
postdccembriste '89. (D.G.),

mal 
ce s-a 

cu bani 
Trebuie 

ruineze?

Teleshopping; 11,10 Lumi
nă călăuzitoare (s/r); 12,00 
Văduva (s/r); 13,00 .Lumi
nă călăuzitoare (s); 14.10 
Isabelle Eberhardt (r); 16,00 
Medalion; 16,30 Te’eshop- 
ping; 17,10 O iubire de 
neuitat (s); 18,00 Picătura 
de amar; 18,30 Model A- 
cademy (s); 19,00 D.a.; 
19,30 Văduva (s); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Rio Ne
gro (film) ; 23,25 Milio
narii de la miezul nopții; 
1,00 Teleshopping; 1,30 
Observator (r).

Cdevasat+J
10,00 - 12,15 Reluări;

13.45 Videotex!; 19,00 O 
biectiv; 19,15 100 de ani 
de cinema (do); 20,00 Jur
nal TVR; 21,00 Actualita
tea în direct ; 224)0 Film 
artistic; 23,30 Obiectiv (r);
23.45 Videolext.

--- ——
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SUBSTANȚE

FITOSANITARE

b

i.

plantelor și carantină fi- 
tosanitară s-au asigurat 
fonduri de 175 milioane 
lei, bani necesari asigură
rii substanțelor chimice

satul

ce

1

Planta săracului

nu

vâ

LUCRAU"IN N-am să aștept să vă terminați poveștileDEPLASARE

ERATA

produc citesc.

:«■

din sat! 
grădină.

lui

ț 
ț

ț

l

vă rog să-i atrageți a- 
de la 

,Ceai-bar". Poate va în- 
e 

respectul față

l

omi- 
sensul

dr. E.

Aveți dreptate, |

I
I
I
IrI

în articolul „Mal sunt 
oameni minunați !“, apărut 
în ziarul nr. 1816, din 4 
februarie 1996, semnat de 

Dlneș, In ulti
mul alineat, o 
siune a schimbat 
frazei, rezultând că sem-

Că
a- 
că 
pe

Direcția județeană de statistica 
HUNEDOARA — DEVA

PRINCIPALII INDICATORI AI ECONOMIEI 
JUDEȚULUI HUNEDOARA ÎN LUNA DECEMBRIE 1996

In procente

Im
I 

f'

I.

I'

decembrie 1996 fata de:

Nov. 
1996

Dec. 
1995

media 
lunară 
1995

față de 
Anul 1995

A 1 2 3 4

1 reducția industrială 78,9 120,1 82,7 100,9
Numărul mediu al salariatilor din ind. 99,9 99,4 98,5 98,1
Productivitatea muncii în industrie 79,0 120,8 84,0 102,9
Export 115,0 71,5 77,7 72,0
Producția principalelor produse ind.:
— huilă netă 77.0 102,3 81,5 109,7
— oțel 90,7 84,4 90,2 87,7
— laminate 80,4 172,1 84,8 93,7
— ciment 58.8 133.3 54,4 112,6
— bere —. 85,7
— carne tăiată in abatoare 66.7 68,0 73,6 99,3
— lapte de consum 71.4 68,5 60,9 77,3
— pâine 89,1 107,9 85,4 91,5
Efectivele de animale la 31.12.1996
Bovine 95,9 98,5 89,6 98,5
— la populație 95,9 98,8 90,4 98,8
Porcine 71,1 111,7 86,8 111,7
— ia populație 64.3 102,1 75,3 102,1
Ovine 95,3 94,0 78,0 94,0
— la populație 95,3 94.2 78,9 94,2
Pășiri 91,8 110,7 101,1 110,7
— la populație 89,0 96,5 82,7 96,5
Venituri salariale medii nominale
— brute 126.8 127,7 205,4 148,4
— nete 119,0 130,5 192,0 145,7
Prețurile de consuni ale populației
— total 110,3 156,9 179,5 138,8
— mărfuri alimentare 111,9 155,2 176,1 136,4
— mărfuri nealimentare 110,2 160,3 182,6 139,1
— servicii 105,6 153,6 183,2 146,9

. O revistă britanică 
specialitate — „Quick 
Frozen Foods Internatio
nal" — a prezentat pen
tru cititorii săi o varieta
te de legume ce poate fi 
considerată pe drept cu
vânt „soia tropicelor". Plan
ta respectivă, ce se adap
tează și la soluri sărace, 
este cultivată deja în pes
te 70 de țări din lume, su
portând ușor condițiile de 
climă temperată. Această 
plantă, denumită și „fa
solea cu aripi" (datorită a- 
ripioarelor prezente în pa
tru părți ale păstăii), este 
o plantă agățătoare, putând 
ajunge pană la înaițimea 
de zece metri. Ea combi
nă elementele proprii fa
solei verzi, mazării, spana
cului, ciupercilor, semin
țelor de soia, verzei de 
Bruxelles și cartofilor.

Specialiștii spun că doar 
tulpina nu este comesti
bilă, dar și aceasta, după 
culegerea celorlalte părți 
comestibile, poate fi lă
sată pe câmp, unde îm
bogățește solul în azot. 
De notat că frunzele aces
tei plante se aseamănă și 
au gust și valoare nutriti
vă ca și cele ale spanacu
lui, florile se prepară pen
tru aHmentație, din ele ob- 
ținându-se un produs ase- 

nător ciupercilor, păs- 
tăile crude au înfățișare 
ca și fasolea verde, iar 
semințele coapte se asea
mănă cu cele de soia. De 
asemenea, se mal precizea
ză că rădăcinile produc 
tuberculi, care au gustul 
și consistența cartofilor. 
Când va ajunge oare a- 
ceastă plantă a săracului 
și pe la noi? (N.T.)

i
•

I pentru efectuarea stropi- 
J rilor de iarnă. (N.T.)

Noul sediu al Băncii Române de Dezvoltare din municipiul Deva. 
Foto: ANTON SOCAC1

Violeta Oheregi și Ghi- 
zela Mezei, din munici
piul Hunedoara, amândouă 
în vârstă de 24 dă ani, 
s-au gândit să-și schim
be „locul de muncă" la 
Deva. Astfel că polițiștii 
le-au depistat tn zona au- 
togării, în timp ce acostau

I 
I
*I
I 
I
*I
*I
*I
*I
i
*IwI
*I

bărbați în vederea prac
ticării de raporturi sexua
le pentru obținerea de fo
loase materiale.

După cum informează 
Inspectoratul de poliție al 
județului Hunedoara, cele 
două „muncitoare" au fost 
sancționate, fiecare, 
200 000 de lei amendă.

natara se referă la con
știința sa profesională. în 
realitate forma corectă es
te „Toate aceste fapte, 
pe care le relatez, se fac 
dintr-o Înaltă conștiință 
profesională, responsabili
tate pentru munca aleasă 
șl devotament pentru bol
nav". (Cuvintele sublinia
te lipseau din articol).

NEDUMERIRE

Cum ne-a relatat 
Ioana Șolea, din 
Tâmpa, locuitorii de aici 
au unele nedumeriri în 
legătură cu situația popi- 
căriei și băii sătești, o- 
biective realizate cu apor
tul localnicilor, dar acum 
ajunse în proprietatea u- 
nor privatizați. Că s-a în
tâmplat așa nu este rău, 
pentru că altfel poate se 
degradau. Insă este bine 
ca oamenii să știe, să fie 
informați adică, în ce con
diții se fac vânzările sau 
transferurile de patrimoniu 
de către cei îndreptățiți. 
(N.T.)

' Acum se află în actua- 
] litate aplicarea tratamente- 
• lor de iarnă în livezi. în 
I vederea combaterii bolilor 
’ și dăunătorilor din pomi- 
I cultură, prin Inspectoratul 

județean pentru protecția

i

„Treceam luni diminea
ța pe la ora 9,00 prin fa
ța „Ceai-barului" cen
tral din Deva — ne relata 
doamna V. O tânără și 
un tânăr (nu-i cunoș
team) m-ău întrebat un- 
de-i sediul consiliului ju
dețean. M-am oprit o 
clipă, repet doar o clipă, 
să le explic, neobservând 
persoana în halat roșu 
care avea în mână o mă
tură și începuse să facă 
curat în fața unității. 
Nervoasă (motivele nu 
le-am presupus), ne-a a- 
postrofat: ,,Dațl-vă la o 
parte, ce, s-aștept până 
ce vă terminați povești
le?", Am privit-o surprin-

ocrotit copilăria
Acceleratul 1837 a tre

cut ca vântul prin halta 
Uliuc, vreo 20 km dis
tanță de Timișoara. U- 
Ituc? Ce-mi spune aceas
tă denumire? — m-am 
întrebat. Și memoria m-a 
ajutat: la Uliuc locuieș
te familia lui David Gli
gor (Gigi'și Gelaj. 
crâmpeie din viața 
Gigi mi s.au perindat pe 
retină: crescuse, câțiva
ani, la Casa de copii din 
Baia de Criș. Era mic, 
slăbuț, cuminte, bun, si
litor. Dar, mulți îl bateau. 
Doamna învățătoare, 
func.iona în școală pe 
post de j educatoare, s-a 
apropiat tde el cu sufle 
tul, îi simțise puritatea, 
frumusețea interioară. In- 
tr-o primăvară, fiind ziua 
ei aniversară, educatoa
rea a adus în clasă pră 
jiturele, dulciuri pentru 
a-i servi pe copii. Gigi 
a... refuzat-o. Educatoa
rea a rămas stupefiată. 
Gestul lui Gigi îi bțilver 
sase toată sărbătoarea. 
După foarte mulți ani a 
aflat că băiețelul făcuse 
acel gest necuviincios pen
tru a demonstra colegi
lor (care.l porecleau 
„Prote") că nu este pro 
tejat de educatoare.

De la Casa de copii, 
Gigi a plecat la Timișoa. 
ra, unde a urmat o școa 
lă profesională cu pro/u 
feroviar. Când s-a sim 
ții stăpân pe muncă, și-a 
rostuit viața și, în voia- trebare. Gigi și Gela sunt 
jul de nuntă, a venit cu 
Angela (soția) la Baia de 
Criș, să-i arate locurile 

copilăriei. A bă,ut la poar. 
ta casei în care locuia 
Doamna Marioara, pro-

• fesoara de limba și lite
ratura română de la școa
la din comună, recunos
cută și admirată pentru 
profesionalismul cu ca 
rc-și onora catedra, ini- 
țiaioarea primului cabinet 
de l. și lit. română din 
școiile mediului rural.

— Poftiți înăuntru. Cu 
ce vă pot fi de folos — 
și.a întâmpinat gazda 
oaspeții, fără a recunoaș
te în tânărul din fața ei 
pe firavul Gigi de altă
dată.

— Nu. intrăm, până 
mă recunoașteți._  ... ?

— De David Gligor 
mai amintiți?

In urmă cu lfl am, când 
Doamna Marioara s-a 
pensionat după patru de 
cenți de muncă dăruita 
educării copiilor — că 
Bunul Dumnezeu a îm
podobit-o cu acest har — 
intre participanții la e-

să, fiindcă replica n-am 
avut în fața acestei ati
tudini. Dv ce părere a- 
veți? N-ar fi cazul să 
mai scrieți și despre ase
menea manifestăriî

tenția salariatei 
„r - “ -
văța — cam târziu, 
drept
de semenii care trec prin 
fața acelei ceainării, 
dacă nu-1 are pentru 
ceștia, mă îndoiesc 
l-ar avea pentru cei 
care-i servește". 

vcniment se afla și Gig, 
Au vorbit, atunci, coleg 
și foști elevi, mulțumiri 
du-i pentru devotamen 
tul, profesionalismul, c 
xtgența cu care a con 
dus, ani in șir, una din 
tre cele mai apreciat 
școli din mediul rural. .1 
vorbit și Gigi. Simplu 
Înălțător. Și a încheiat, 
„îngăduiți-mi să sărut mâ
na care mi-a ocrotit co 
pilăria".

De atunci, profesor și 
elev, iși scriu, se feliei, 
tă la sărbători, se vizi- 
teazâ. Când Doamna Ma- 
rioara a mers prima oa
ră la Uliuc, a rugat un 
localnic s-o îndrume spre 
casa lui David Gligor: 
„La dreapta. Doamnă, pc 
colț, fi cea mai frumoa
să casă!".

„Doamne, ce mi-a cres
cut inima — îmi mdrtu. 
risca Marioara. Băiețelul 
care a plecat doar cu 
sufletul de la casa de co. 
pii, are cea mai frumoa
să gospodărie 
Casă trainică, 
livadă — cu pomi, de 
la meri la smochini (am 
și eu un vișin acolo, l-a 
sădit pentru mine/, în 
curte — animale, păsări, 
pe care le îngrijește cu 
dragoste. Când vine de la 
muncă, nu intră în casă 
până nu le mângâie, pd- 
nd nu le vorbește. „Lu- 
luța" e o căpriță care-i 
„răspunde" la orice în- 
oameni simpli, ncintre- 
cuți in hărnicie și înse
tați de dreptate. Gigi e 
un om drept, tocmai pen
tru că a fost nedreaptă 
lumea in care a trăit".

Dacă n-aș fi trecut prin 
halta Uliuc, poate aceste 
însemnări n-ar fi văzut 
lumina tiparului. Mai 
cu scamă că Marioara — 
prin măreția modestiei 
care-i încununează viața 
— nu mi-ar fi îngăduit 
să vorbesc despre dum
neaei (de aceea nu uam 
consemnat numele/. Ceva, 
însă, tot voi spune; Re
cent, in ajunul Crăciunu
lui, fiul Mar.oaret se a- 
fla in gara Deva. Aștep
ta acceleratul de Timi
șoara. Gigi șt Geta erau 
invitați să petreacă, in 
familia sa și a mamei sa 
le, sfânta sărbătoare, ca
re coincidea cu împlini
rea unei jumătăți de veac 
de viață a lui David Gli
gor. Și n zvon de colin
de, in casa încărcată de 
lumină, gazda a adus 
tortul aniversar: „La 
mulți ani, Gigi!"

LUCIA LICIU

N.N.
stimată dnă. Dv v-ați o- 
prit să dați o informație 
unor oameni. Un gest 
politicos, cu care ne-am 
obișnuit. Vânzătoarea ca
re v-a apostrofat trebuia 
să fi terminat maturatul 
la acea oră și chiar dacă 
l-a reluat, să zicem, tre
buia s-o facă fără a stân
jeni trecătorii și a-și ma
nifesta mitocănia.

Dar, vorba unei amice, 
„voi scrieți, unii 
dar cei care ar trebui să 
vadă și să se recunoască 
ori nu citesc ori puțin le 
pasă". Căci obrăznicia es
te soră bună cu nesim
țirea. (E.S.)

i 
L.

I
I
I
wI

* JOI. 6 FEBRUARIE 1997ANUL IX • NR. 1818



!W! WinfleiSO aVK» ■ < • • » ■ a

CUVÂNTUL LIBER 2MS
*•....

CÂND ȘI CUM VIN 
CERTIFICATELE DE ACȚIONAR?

Privatizați! Sinieriei — 
oameni disciplinați și corecți

lată o întrebare care re
vine în numeroase cazuri 
în actualitate, având în ve
dere întârzierea ce s-a a- 
cumulat în distribuirea 
certificatelor de acționar 
persoanelor îndreptățite, 
care au subscris carnetele 
cu certificate de proprie
tate și cupoanele nomina
tive de privatizare pentru 
unele firme cuprinse în 
listă sau a unuia din cele 
cinci foste fonduri ale pro
prietății private, acum de
venite societăți de inves
tiții financiare.

Cu încrederea că va gă
si sprijinul necesar în si
tuația la care se referă, 
dl loan Covaci, pensionar 
din Hunedoara, str. Poș
tei, nr. 7, bl. D 2, ap. 14, 
ne-a trimis și Reoipisa de 
confirmare a cererii de 
schimb, pe numele fiicei 
sale Haydee Romașcu. Sub
scrierea cuponului și a 
carnetului s-a făcut la 
Centrul nr. 1 din Hune
doara, în luna noiembrie 
a anului 1995, subscripția 
făcându-se pentru S.C. Chi
mica din Orăștie, unde 
și dl I.C. este acționar. 
Neliniștit de soarta certi
ficatului de acționar al 
fiicei, petentul s-a adre
sat la firma în cauză, la 
centrul de subscriere și 
la Prefectură, insă nu a 
reușit să-i dea de urmă, 
asta până la sfârșitul lu
nii ianuarie a.c. Întrucât 
într-o situație asemănă
toare se găsesc și alți de
punători din Deva și din 
alte localități ale județu
lui, ne-am interesat la O- 
ficiul Teritorial de Poștă 
din Deva despre modali
tatea de soluționare a pro
blemei aduse în discuție. 

De aici am aflat că intr-a
devăr a existat o întârzi
ere apreciabilă în primi
rea certificatelor respecti
ve, acest lucru întâmplân- 
du-se abia în a doua ju
mătate a lunii ianuarie 
a.c. Asemănător stau, de
sigur, lucrurile și în cazul 
celorlalți acționari și o- 
ficii teritoriale ale poștei. 
După cum rezultă din in
formațiile de ultimă oră 
ce le-am primit, există 
posibilitatea ca, așa ctțm 
este cel puțin cazul la ca
re facem referire să fie 
rezolvat, fără a mai fi ne
voie de alte demersuri 
sau intervenții. Deci, die 
Covaci, sperăm că aștep
tarea și neliniștile dum
neavoastră au fost de a- 
cum risipite, deși nu asta 
era de dorit când cetățe
nii sunt îndreptățiți să-și 
primească la vreme' niște 
drepturi legale.

Un caz similar ne-a fost 
adus în atenție și de că
tre dl Romulus Cioroga- 
riu, pensionar din Deva. 
După cum ne-a scris, pe
tentul, împreună cu întrea
ga familie, au depus în 
luna decembrie 1995 cele 
4 carnete cu certificate de 
proprietate și cupoane no
minative de privatizare, 
subscriindu-le pentru FPP 
Banat-Crișana. Nedumeri
rea sa este că (dacă acum 
poate să știe, după mai 
mult de un an de zile) 
a devenit acționar sau fa
limentar. Conform infor
mațiilor din mass-media, 
în numeroase județe dis
tribuirea certificatelor de 
acționar inclusiv a celor 
cuvenite din partea foste
lor FPP se află într-o fa
ză avansată, dar se con
stată că pentru județul 
nostru lucrurile se mișcă 

mai anevoios. Pentru a ne 
edifica asupra situației re
ale existente, am solicitat 
dlui Gheorghe Popescu, de 
la Grupa operativă a O- 
ficiului Teritorial de Poș
tă din Deva, să ne spună 
care este soarta primirii 
și distribuirii certificatelor 
de acționar. Interlocutorul 
spunea că, deocamdată, 
din partea fostului FPP 
Banat-Crișana nu există 
nici un fel de comunicare.

Desigur, lucrurile nu se 
pot opri în această fază, 
mulțî posesori de titluri 
de proprietate optând 
pentru acest fond. Potri
vit comunicatelor de pâ
nă acum, în locul dividen
delor ce trebuiau să le 
primească acționarii fon
durilor, acestea se vor dis
tribui sub formă de ac
țiuni. Credem că în cu
rând vom putea intra și < 
in posesia unor răspun- . 
suri autorizate din partea 
reprezentanților fostului 
FPP Banat-Crișana pen
tru ca acționarii să ajun
gă cât mai repede posibil 
în posesia certificatelor ce 
li se cuvin.
tV.W^.VZAVr.W.V.V.V/AW.W.V.,W//AWAWAWAVAVA,AVi'AVWAW.,.,>V.V.Vr.-.W.YAW^

SPANACUL NU E CHIAR... „SPANAC"
• Cum se fac milioanele dintr-o cultură 

rentabilă • Totul este să știi ce și când să în
sămânțezi • în economia de piață, câștigă cel 
mai bine orientat.

De multe ori eând o a- 
facere nu reușește, se spu
ne că a ieșit un „spanac", 
adică ceva cam fără va
loare. în realitate însă, 
judecând prin prisma re
zultatelor practice, consta
tăm că optica despre spa

Simeria își are, evident, 
privatizați! ei, în prezent 
numărul societăților co
merciale de această fac
tură ajungând la circa 430. 
Existența acestora, ca și 
numărul lor în special, re
levă condițiile propice a- 
sigurâte afirmării iniția
tivei particulare.

Cele mai multe dintre 
societățile existente — de 
fapt marea majoritate —• 
cuțn ne spunea dna Liana 
Urican, inspector la circum
scripția financiară a ora
șului — sunt cu răspun
dere limitată și și-au ales 
ca obiect de activitate — 
în principal — desfacerea 
de mărfuri sau alimentația 
publică. Este adevărat că 
există — și funcționează 
cu reușite certe — și so
cietăți profilate pe prelu
crarea laptelui, construcții, 
tâmplărie, o croitorie pen
tru bărbați (oare pentru 
femei de ce nu ?), ca și 
câteva specializate în pre
lucrarea marmurii. Dar 
numărul acestora este mult 
prea mic în comparație 
cu cele ce au profil co
mercial.

nac, ca plantă de cultură, 
se poate schimba foarte 
ușor. Confirmarea a venit 
recent, când, întâmplător, 
am întâlnit un adevărat 
cultivator de spanac, care 
dorește să-și păstreze însă 
anonimatul.

Un fapt ce se cere re
marcat cu limpezime este 
acela că societățile priva
te, aproape fără excepție, 
își respectă cu sfințenie 
îndatoririle ce le au față 
de stat. Este vorba de ce
le financiare, evident. A- 
dică achită la timp impo
zitul pe profit, pe salariu 
ca și TVA. Au fost câteva 
abateri pe această linie, 
dar numai de natura în
târzierii în virarea bani
lor. S-a intervenit însă i- 
mediat și acestea s-au re
mediat. Ca urmare, în a- 
nul trecut nu s-au apli
cat sancțiuni. Au fost e- 
fectuate controale periodi-, 
ce pe linie financiară și 
nu s-au constatat cazuri 
de lucru la negru, neres- 
pectarea disciplinei ce tre
buie să existe în acest do
meniu.

Și la Simeria — ca de 
altfel și în alte așezări 
urbane, există foarte mul
te, poate prea numeroase, 
unități de alimentație pu
blică profilate nu atât pe 
desfacerea de produse de 
bucătărie, patiserie sau co
fetărie, ci, mai ales, pe

între altele, interlocu
torul îmi spunea că a a- 
vut o suprafață de 0,40 ha 
cultivată din toamna tre
cută cu spanac. Alegând 
bine terenul și aplicând 

-lucrările specifice, între 
care fertilizarea a avut 
rolul decisiv, cultura s-a 
dezvoltat viguros, putând 
să fie recoltată și valori
ficată în condiții destul 
de bune până acum, nu 
la prețul de 3000—4000 
lei/kg, cât se practică în 

vânzarea băuturilor alco 
olice. Numai pe strada Li- j 
bertății, de exemplu, exis- : 
tă trei baruri, unul lângă 
altul, iar puțin mai înco
lo încă două. Sigur un om 
ce se privatizează poate 
alege ce profil dorește, dar 
documentația trece și pe 
la primărie, care trebuie 
să autorizeze funcționarea 
și profilul unității respec
tive. Poate este vremea 
ca, profitând de acest pri
lej, să se limiteze deschi
derea de astfel de activi
tăți. înclinăm să socotim . 
un astfel de act oarecum in
util, întrucât și în Sime
ria se înregistrează în ul
tima vreme un fenomen ce 
se manifestă , tot mai pu
ternic și anume acela a? 
reorientării unităților de 
alimentație publică — din 
pricină că o astfel de ac
tivitate nu prea aduce pro
fit — spre desfacerea de 
alte produse, ceea ce în
seamnă că viața va elimi
na afaceri facile, dar tot 
mai puțin aducătoare de 
profit.

TRAIAN SONDOR

majoritatea piețelor, ci nici 
măcar la jumătate din su
ma respectivă.

Cu toate acestea, pro
ducția fiind foarte bună, 
respectiv peste 5 tone/ha, 
reiese că venitul net ob
ținut a trecut simțitor de 
15 milioane Iți. Concluzia 
ce se desprinde este destul 
de limpede: să știi ce șl 
când să cultivi, să recol
tezi și să valorifici eficient, 
chiar dacă este vorba de
spre condițiile unei econo
mii de piață. (N.T.).

DE LA INTEL 8086 LA INTERNET PRIN PENTIUM PRO 200
REP. : Die Durdun, de 

ce informatică și nu alt
ceva ?

E.D.: tn principal pen- 
1. tru că mi-a plăcut. E 

un domeniu dinamic, de 
avangardă, care, de ce 
să nu spunem, atunci 
când acaparează pe ci
neva, transformă preocu
parea în pasiune, gene
rând o perpetuă nelîniș- 

L te menită să ducă la des- 
; coperirea a noi și noi 
1 orizonturi. Din fericire, 
| să zic așa, eu sunt unul 
i din acești ,,acaparați". 
? REP.: Când ați luat
* decizia să puneți cunoș- 
| tințele dvoastră informa- 
i tice la baza unei afaceri 
J și ce v-a determinat să 
ț faceți acest pas ?
I E.D'.: Condițiile nece- 
l sare demarării unei afa- 
1 ceri s-au copt, pentru 
ț mine, în 1991. Atunci, 
l deziluzionat de modul 
J în care se puneau pro- 
1 blemele în firma unde 
l lucram, împreună cu câ- 
i țiva colegi și o structu- 
J ră minimală de echipa

mente, am plecat, înfiin
țând firma privată Re
cep Plus.

REP.: De atunci și
până acum ați reușit să 
vă impuneți ca una din 
firmele cu greutate în 
domeniul prestațiilor de 
servicii și comerțului cu 
produse informatice. Ca
re este rețeta acestei as
censiuni ?

E.D. : Fără falsă mo
destie, îndrăznesc să spun 
că un ,,ingredient" prin
cipal al reușitei a fost- 
încrederea pe care mi-am 
câștigat-o printre bene
ficiari, cât timp am ac
tivat ca sâlariat al IIRUC- 
ului. A contat enorm că 
eram cunoscuți, iar sal
tul peste perioada de ta
tonări a fost de natură 
să niveleze drumul în
cheierii de contracte. I- 
nițial am fost axați ex
clusiv pe acordarea de 
service pentru tehnica de 
calcul din dotarea dife
ritelor firme. Valența de 
comerț cu produse infor
matice a fost adăugată 

activității noastre mai 
târziu. Privind retrospec
tiv, cred acum că această 
întârziere, din punctul de 
vedere strict al afacerii, 
a jost o greșeală. Ulterior 
însă ne-am diversificat 
și aria prestărilor de 
servicii în domeniile le-

Dialog cu dl ing. EUGEN DURDUN, director 
Ia S.C. Recep Plus S.R.L. Deva

gate de casele de mar
cat și cântare electroni
ce. Am câștigat în timp 
licitații importante, de
venind asistenți service 
și furnizori de calcula
toare și consumabile 
pentru operatori economici 
cu pondere: Macon SA, 
Marmosim SA, Banca 
Agricolă Hunedoara, RE- 
NEL, precum și ai Ad
ministrației Financiare 
Hunedoara.

REP. : Recent ați inclus 
în portofoliul de oferte 
pe care-l susțineți și po

sibilitatea conectării la 
Internet. Ce a presupus 
realizarea acestei oferte ?

E.D. : Firește, în pri
mul rând o investiție pre
liminară care acum aș

teaptă să se armonizeze.
In legătură cu Internet- 
ul noi avem o abordare 

ntai originală- față de 
standardele locale in do
meniu. Intr-o acțiune de
marată împreună cu 
C. C. I. Hunedoara — 
Deva și Consiliul ju
dețean Hunedoara, do
rim să facilităm ope
ratorilor economici din 
județ posibilitatea de a 
găsi noi oportunități de 
afaceri prin interconec
tarea cu camere de co
merț din alte state. De 
asemenea, dorim să pu
nem în valoare caracterul 
pragmatic al conectării 

la Internet, și prin aceea 
că firmelor care au a- 
bonament la noi le vom 
crea pagini informative 
care le vor putea face 
cunoscute în întreaga lu
me prin intermediul re
țelei. Pentru luna mar
tie a.c. vom fi în măsu
ră să implementăm o le
gătură Internet directă, 
prin satelit, cu o rată 
de transfer a informației 
ridicată, care va flui
diza mai bine fluxul in
formațional.

REP. : Ținând cont că 
există, deja, o concuren
ță formată in acest do
meniu, al informaticii, 
care sunt atuurile pe ca
re contați pentru câști
garea unei porțiuni cât 
mai importante de pia
ță?.

E.D.: Avem niște prin
cipii clare. Nu vindem 
orice, suntem pregătiți 
să acordăm service pro
duselor vândute și, poate 
va părea ciudat ce - vă 
spun, nu ne înghesuim 
să luăm banii clienților.

REP. : Adică plata ser
viciilor dvoastră este op
țională pentru clienți ?

E.D. : Nu în sensul a- 
cesta am spus-o. îmi pa
re puțin naiv ca cineva 
să proclame tot timpul 
că este cel mai bun in
tr-un anumit domeniu. 
Noi nu spunem că sun
tem cei mai buni. Cli- 
enții noștri au posibili
tatea să compare singuri. 
Vin, testează oferta noas
tră, o compară cu cea a 
concurenței și decid. In 
momentul în care vor 
plăti un anumit serviciu, 
ei vor fi convinși că au 
făcut cea mai bună a- 
legere. Este, dacă vreți, 
un fel de sistem „sha
reware" : vii, testezi și 
dacă iți convine cumperi. 
Este, cred, un sistem bun 
care ne asigură clienți 
stabili pentru care. în
cercăm permanent, deși 
nu e ușor, să menținem 
ștacheta calității și 
promptitudinii ridicată.

ADRIAN SALAGEAN
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SATUL - AZI SATUL — .AZI.- SATUL — AZI
Cu înțelegere, problemele 

pot fi rezolvate
Nu cu multă vreme în 

urmă, dl S. loan, din sa
tul Săcărâmb, comuna 
Certeju de Sus, ne-a a- 
dus la cunoștință unele 
necazuri cu care se con
fruntă oamenii din loca
litatea respectivă. Deși 
cetățenii erau convinși că 
odată cu asfaltarea dru
mului de la Certej la Să
cărâmb, pe circa 8 km, se 

' vor rezolva multe proble
me sociale, iată că lu
crurile nu stau chiar așa.

Jntr-o discuție pe care 
am avut-o recent cu dl 
Ovidiu Buji, viceprima- 
rul comunei Certeju de 
Sus, ni s-a confirmat fap
tul că problemele sesiza, 
te de către locuitorii sa
tului Săcărâmb sunt rea
le și ele se cunosc de că
tre Consiliul local, care 
se străduiește să le gă
sească o rezolvare cât 
mai apropiată de dorin
țele îndreptățite ale ce
tățenilor. Să vedem însă 

\ despre ce este vorba.
> Una din problemele so- 
i dale importante ale să- 
j tenilor este fi cea refe- 
ț ritoare la asigurarea a- 
i sistenței medicale la 
J punctul sanitar amenajat 
1 în acest scop, la școala 
ț din Săcărâmb. Chestiunea 
1 a fost discutată în cadrul 

Consiliului local, fi, în 
» principiu, s-a c'onvenit, ca 

o zi pe săptămână, prin 

rotație, să se deplaseze a- 
colo câte un cadru me
dical de la dispensarul 
comunal. Chiar fi în a- 
ceste condiții, nu este lip
sit de interes ca o ase
menea decizie să fie pu
să cât mai repede posi
bil în aplicare, având în 
vedere că există cazuri 
când unii oameni sufe
rinzi. au nevoie de asis-

DOUA DORINȚE ALE 
LOCUITORILOR SATULUI 

SĂCĂRÂMB

tență medicală în locali
tate, poate chiar fi la do
miciliu, neputându-se de
plasa până la Certej. Cre
dem că fi cadrele medi
cale de la dispensarul co
munal vor înțelege sen
sul real al unei asemenea 
solicitări, cu nimic exa
gerate.

In cadrul discuției cu 
dl Buji a fost adusă în 
atenție fi cea de a doua 
problemă, anume cea re
feritoare la transportul 
persoanelor pe ruta Cer
tej — Săcărâmb. Inter
locutorul ne-a spus că, în 
condiții mai grele desi
gur, până acum pasage
rii, inclusiv cei câțiva e- 
levi care învață la Școa
la Generală din Certej, 

s-au descurcat cum au 
putut, în mare înghesuia
lă uneori, cu „duba" na
vetiștilor de la EM Cer
tej. După asfaltarea dru
mului, există posibilitatea 
ca pe această rută să cir- 
cule fi autobuzul, care 
cândva, cu ani în urmă, 
avea stabilită rută obli
gatorie. Și această pro. 
blemă s-a discutat în Con
siliul local, convenindu-se 
cu SC Coratrans Deva 
să fie introdus, deocam
dată experimental, un au
tobuz, urmând ca din lu
na martie, când fi con
dițiile de circulație nu 
mai implică atâtea ris. 
curi, să fie permanenti
zată ruta respectivă. E- 
vident, problema amin
tită îmbracă două aspec
te: unul de ordin social, 
cel referitor la acoperirea i 
nevoilor localnicilor șl ’ 
altul de natură economi- ț 
că, ținând seama de chel- l 
tuielile fi de veniturile ! 
firmei, care se angajea- 1 
ză să efectueze transpor. i 
tul pasagerilor. Oricum, l 
important este că - există j 
receptivitate fi solicitudi- ț 
ne față de nevoile cetă- t 
țenilor, dincolo de une- } 
le greutăți de ordin fi- ) 
nanciar cu care se con- ț 
fruntă nu numai primă- l 
riile, ci fi alte instituții ,’ 
fi societăți comerciale. )

NICOLAE TlRCOB ■

Supărată peste măsură 
pentru nedreptățile ce i 
s-au făcut în legătură cu 
împărțirea pământului, 
dna Ioana Șolea, din satul 
.Tâmpa, nr. 13, comuna Bă- 
cia, s-a prezentat la redac
ția ziarului nostru spu- 
nându-ne în detaliu neca
zurile ce le are, care sunt 
comune și altor familii din 
aceeași localitate. După 

Unde ne este pământul?
cum ne-a scris și ne-a 
spus, de această dată a a- 
pelat la ajutorul redacției, 
deoarece, în problema du
reroasă a aplicării Legii 
18/1991, oamenii nedreptă
țiți, printre care se află și 
dna Șolea, au cam ajuns 
la limita răbdărilor, adre- 
sându-se în ultimii doi ani 
la o seamă de organisme, 
printre care Primăria și 
Poliția locale, Oficiul de 
cadastru și organizare a 
teritoriului. Direcția agri
colă și Prefectură, însă 
nimeni nu s-a implicat cu 
decizie și competența cu
venită pentru a scoate a- 
devărul la lumină. Dar, să 
vedem în esență, despre 
ce este vorba.

Cu toate că deținători
lor de terenuri în cauză li 
s-au înmânat titlurile de 
proprietate, în realitate ei 
nu și-au primit, în tarlaua 
„Varadi", în totalitate drep
tul la suprafețele cuveni
te. Concret, dnei Șolea i 
s-a dat o suprafață cu 0,35 
ha mai redusă decât cea 
înscrisă în titlul de pro
prietate și la care avea 
dreptul. Petenta consideră 

că situația deloc plăcută 
în care s-a ajuns, se da- 
torește faptului că dl Cos- 
tel Fiorea, primarul comu
nei Băcia, și comisia lo
cală de aplicare a Legii 
18/1991 au acceptat cu 
multă ușurință mutarea 
hotarului dinspre Băcia 
spre Tâmpa, astfel că la 
revenirea pe vechile am
plasamente s-au diminuat 

suprafețele în detrimentul 
proprietarilor din Tâmpa. 
După demersurile repetate 
făcute la OCOT, același 
domn ing. Bodeanu a în
cercat să corecteze ceva, 
însă nu a reușit să aducă 
clarificările așteptate, a- 
ceasta din simplul motiv 
că nu există teren în ex
cedent, de unde să se re
partizeze și celor nedrep
tățiți. De aceea oamenii 
pun pe bună dreptate în
trebarea: unde ne este pă
mântul? După cum ne spu
nea, chiar și unii salariați 
de la primărie, care sunt 
în cunoștință de cauză, re
cunosc faptul că în joc se 
află o suprafață de circa 
3—4 ha, care ar fi fost 
trecută de la un sat la 
altul, creându-se astfel u- 
nele nemulțumiri și stări 
de tensiune între oameni.'

In altă ordine 'de idei, 
petenta a adus în discu
ție și situația unor alte te
renuri din tarlaua numită 
de către localnici „Comori". 
Aici este vorba despre un 
alt gen de neînțelegere, a- 
nume despre exftinderea 

(fără acceptul proprietari
lor de drept sau prin lua
rea sub formă de arendă) 
a proprietății dlui Ștețu, 
unde acesta a cultivat 1U- 
cernă. Cu toate proteste
le și intervențiile făcute, 
inclusiv la fostul prefect 
dinainte de alegerile din 
noiembrie 1996, nu s-â 
clarificat nimic din soar
ta acestui teren, care, de

și este înscris în titlurile 
unor proprietari, el este 
folosit de către alt pro
prietar.

Desigur, fiind vorba de
spre niște neînțelegeri lo
cale, stă în puterea șl 
competența factorilor vi
zați la care, de altfel, cei 
nedreptățiți s-au adresat, 
să corecteze eventualele 
greșeli ce s-au făcut. Așa 
cum se arată și în scrisoa
re, ultima speranță de a 
clarifica lucrurile nu ră
mâne decât apelul la jus
tiție, în situația când pă
mântul nu va ajunge la 
proprietari în conformita
te cu documentele ce le 
dețin și cu prevederile Le
gii 18/1991. Dincolo de 
strădaniile depuse și de 
mulțumirile aduse primă
riei locale pentru .introdu
cerea gazului metan în lo
calitățile comunei, nu tre
buie lăsat loc pentru ca 
problemele legate de pă
mânt să genereze repro
șuri la adresa celor înves
tiți cu atribuții în dome
niul aplicării legislației în 
vigoare. Sperăm că așa se 
va și întâmpla.
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Dacă nu se poate, nu
• Vine la noi un om cu o problemă ce nu-i 

a lui • Ce vrea o doamnă din Archia • Se poate 
imposibilul ? 0 Ce aflăm la Primăria Devei • Cu 
năduf, dar asta-i situația.

La redacția ziarului nos
tru vin mulți oameni, cu 
cele mai diverse proble
me. în special cu neca
zuri. Pe toți îi ascultăm cu 
atenție, iar mai apoi, în
cercăm să le soluționăm 
doleanțele, plângerile, re- 
clamațiile ș.a. Acest mod 
de a proceda a devenit o 
statornicie a activității 
noastre de la care ne stră
duim să nu abdicăm, pe 
cât ne stă în putință.

Intr-una din zilele tre
cute, l-am avut drept oas
pete pe un domn ce locu
iește în Archia, sat apar
ținător municipiului re
ședință de județ.

— Aveți vreo problemă? 
l-am întrebat.

— Am una, dar nu-i a 
mea.

— A cui e?
— A dnei E.B.
— Sunteți rudă cu dum

neaei?
— Nu, însă trăim îm

preună de vreo 4 ani.
— De ce, dacă problema 

îi aparține, n-a venit dna 
la redacție?

— M-a trimis pe mine.
— în fine, care este pro

blema dnei E.B.?
— A cumpărat, în .1991, 

o casă, pe care are acte 
Tot atunci a cumpărat și 
grădina din jurul ei, pe 
care însă n-a întabulat-o, 
căci pe atunci așa ceva nu

se putea. După 1991, au 
venit foștii stăpâni ai gră
dinii și au luat cea mai 
mare parte din ea.

— Dnei i-au lăsat ceva 
pe lângă casă?

— Da, 10 ari.' Dar dna 
vrea toată grădina.

— Lucrul acesta nu es
te posibil, deoarece con
form Legii fondului fun
ciar, dreptul de proprieta
te se stabilește prin acte.

— Ba este, dar dna 
Gherman de la Primăria 
Devei nu vrea.

— Chiar așa?
— Chiar.
Firesc, ne-am dus la Pri

măria Devei și am stat de 
vorbă cu dna Marioara 
Gherman, pe care am în
trebat-o:

— Chiar nu vreți să-i 
dați dneî E.B. din Archia 
toată grădina din jurul ca
sei sale?

— Nu eu nu vreau, ci 
Legea fondului funciar. 
Dânsa a fost împroprietă
rită, nu cu 10 ari, ci cu a 
proape 13. Restul grădinii 
— 47 de ari — a revenit 
foștilor proprietari sau 
urmașilor acestora.

— Dnul care a fost la 
redacție sdsținea că aceș
tia puteau să primească 
pământ în alță parte.

— Dânșii nu acceptă a- 
șa ceva.

— Tot dumnealui sus-

se poate
ținea că în Archia este 
mult teren al nimănui.

— Nu este. Tot pămân
tul a fost împărțit la oa
meni. Domnul la care vă 
referiți a fost și la noi în 
audiență, de mai multe ori. 
I s-au explicat prevederile 
Legii fondului funciar, în
să nu vrea să le înțeleagă.

■ Cum ziceam, încercăm să 
soluționăm doleanțele, plân
gerile și reclamațiile celor 
ce vin în audiență la re
dacție. Dar numai și nu
mai în litera și spiritul le
gilor țării.

TRAIAN BONDOR

—

Jocul de-a miliardele de lei
Asistăm cum și în acest 

an se tot tergiversează a- 
doptarea bugetului din di
verse motive, care mai de 
care fără acoperire. După 
ce s-au făcut promisiuni 
ferme că există resurse și 
soluții să fie satisfăcute 
cerințele fiecărui capitol, 
iată că acum se dă din colț 
în colț pentru a gestiona 
austeritatea șî sărăcia, dl 
Ciumara spunând că nu 
are de unde aloca fondu
rile solicitate de armată, 
învățământ, sănătate, a- 
gricultură, regii ș.a.

Bâjbâiala în care a dat 
actuala guvernare se obser

vă cu mare ușurință, da. 
că avem în vedere că ce
rințele pentru susținerea 
lucrărilor din campania a- 
gricolă de primăvară nu 
sunt nici pe departe satis
făcute, fondurile blocate 
reducându-se de la aproa
pe 4000 miliarde lai. la mai 
puțin de 400 miliarde. 
Chiar și ministrul agricul
turii și alimentației, dl 
Gavrilescu, s-a- arătat sur
prins de o asemenea „a- 
justare", dând totul pe 
seama faptului că și mi
nistrul finanțelor este nou 
și nu prea știe ce face. în- 
tr-adevăr, potrivit unui

-JL L*'

Producătorii agricoli așteaptă întâlnirea 
cipiului Deva.

cererii cu oferta în Piața muni- 
Foto : PAVEL LA7„\

■ ■■ ■ , , , . « VO «

simplu calcul, cu banii 
destinați pentru. îngrășă
minte chimice nu se pot 
procura decât cantități 
pentru aproximativ un mi
lion de ha, ceea ce repre
zintă mult prea puțin fa
ță de necesar și de preten
țiile formulate în privin
ța realizării unei produc
ții de 17 milioane tone ce
reale în acest an (I).

Nici banii alocați pen
tru subvenționarea parția
lă a prețului la semințe 
nu sunt la nivelul aștep
tărilor, dl Gavrilescu re
cunoscând că suma este 
cu 30 la sută mai mică fa
ță de cea repartizată în 
anul trecut. Asta înseam
nă, implicit, afectarea se
rioasă a soartei recoltei 
din acest an.

Referitor la data când 
banii vor ajunge efectiv la 
producătorii agricoli, s-a 
avansat termenul de o săp
tămână, până la zece zile, 
în suspensie însă a rămas 
problema foarte arzătoare 
a alocării banilor necesari 
efectuării reparațiilor la 
utilajele agricole, băncile 
nedispunând de linii de 
creditare în acest scop. E- 
xistă, ca urmare, multe 
semne de întrebare privind 
buna desfășurare a lucră
rilor agricole din campa
nia de primăvară, având 
în vedere faptul că, dacă 
se acordă numai o zecime 
din sumele necesare, în 
condițiile când și proprie
tarii de pământ sunt să
raci, nu se poate aștepta 
ca producția să fie cât de 
cât mulțumitoare. (NT.)

■ . ...m I-:-»;-:-:-:::::.-.-.-.-..-.-.-.'.'..-.-.
< JOI, 6 FEBRUARIE 1997ANUL IX • NK. 1818



•MW...
S-W-:;

T

: CUVÂNTUL LIBER J
........................................................................-..............’«*•

i...........................................

" fost deschis oficial la Hu- 
Inedoara primul „Centru

Regional de Educație și 
! Formare ' Sindicală a 
I C.N.S. Cartel Alfa". A- 
• cesta reprezintă, de fapt, 
I recunoașterea oficială a 
« activităților cu specific 
I de pregătire sindicală 
J promovate de Sindicatul 
(„Siderurgistul" prin cele

14 cursuri cu lectori din 
J țară și din străinătate re- 
| cunoscuțl în domeniu. 
' Centrul este organizat 

ți de Sindicatul „Siderur- 
i« gistul" Hunedoara în co-, 
«laborare cu Departamen

tul Educație-Formare Car- 
Jtel Alfa și cofinanțat de 

guvernul elvețian prin 
• SAH (organizație ce se I ocupă cu ajutorarea lu- 

crătorilor din țara can- 
| toanelor). Potrivit celor 
■ declarate de di Petru 
I Vaidoș, președintele Sin

PREMIERĂ SINDICALĂ LA HUNEDOARA '
dicatului „Siderurgistul", 
scopul acțiunii este de a 
pregăti liderii de sindi
cate pentru ca ei să de
vină parteneri respectați 
și bine informați în dia
logul cu administrația.

Ideea este susținută șl 
de directorul general al 
SC Siderurgica SA Hune
doara, dl Gheorghe Po- 
gea, care consideră că 
dinamica crescută din 
economie se reflectă și 
în discuțiile pe care le 
au sindicatele cu admi
nistrația. Faptul că reu
șita unui dialog este con
diționată șl de unele con
cesii, impune, ca o ne
cesitate, un anumit grad 
de pregătire a partene
rilor, aprecia dl Pogea.

Deschiderea Centrului 
Regional de Educare și 
Formare Sindicală de la 
Hunedoara a fost salu
tată de reprezentanții au

torităților județene șl lo- | 
cale, directori de socle- J 
tăți comerciale și lideri | 
de sindicate din zonă și 1 
din județele limitrofe. J 
Toți cei prezenți și-au | 
oferit sprijinul pentru « 
buna lui funcționare și, I 
în special domeniul de , 
profil din cadrul Carte- l 
lului Alfa, pentru care J 
Hunedoara este regiunea J 
cu cea mai mare forță I 
sindicală, după cum spu- • 
nea dl Laurențiu Andro- j 
nic, șeful Departamentu- • 
lui Educație Formare I 
Cartel Alfa. '

Primele cursuri sindi- | 
cale au început în du- ’ 
pă amiaza zilei de luni, J 
durata acestor forme de I 
pregătire fiind stabilită J 
în funcție de tematica a- | 
bordată. «

SORIN ni.ADA, * 
CORNEL POENAR 1

S.C. MISTER MODCOM SRL DEVA

ORGANIZEAZĂ

PARADA DE MODA

ce va avea loc la Casa de cultură Deva, 
data de 9 februarie 1997, orele 19—21.

(8354)

în

A

*
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S.C. ACOMIN S.A. CLUJ
GRUP ȘANTIERE HUNEDOARA — DEVA

Ț A

din punct de vc- 
a obiectivelor din

A N U N

In așteptarea unei taxatoare
Un autobuz plin cu 

călători a așteptat aproa
pe 20 de minute, în sta
ția „Ceangăi" din muni
cipiul Hunedoara, apari
ția unei taxatoare care 
trebuia să vină, nu se 
știe de unde.

Evenimentul neplăcut 
s-a petrecut duminică, 2 
februarie, la cursa de o- 
ra 8.00 de pe ruta Hune
doara — Deva, pe un au
tobuz aparținând firmei 
„Corvin Trans" Hune
doara. De fapt, necazuri
le călătorilor au început 
chiar din autogara Hune
doara. Pe bună dreptate, 
șoferul autobuzului a ce
rut oamenilor să-și. cum- 

L pere bilete de la casie- 
J rie, pentru că nu este în- 
1 Isoțit de taxatoare (așa 
Ă cum se întâmplă de obi- 
i cei). Prin urmare, coadă 
> la casierie, nervi și o în- 
ț târziere a plecării cu 5 
i minute. Pentru ca totul

să fie complet, a urmat 
așteptarea de 20 de mi

nute din stația „Cean
găi" Din nou nervi, în
jurături în gulerul ridi- 
cat al paltonului și par- 
lamentări cu șoferul pe 
tema unui tren care nu 
așteaptă după o taxatoa
re.

tn final, mașina, cu ta
xatoare cu tot, a ajuns în 
jurul orei 8,45 la Deva.

De multe ori trecem cu 
vederea peste aceste fap
te desprinse din cotidian. 
Tot felul de probleme 
„mai importante" te fac 
să uiți asemenea inciden
te. Dar parcă în unele 
momente iți vine în min
te gestul călătorului co
borât din autobuz și ca
re își șterge, în dreptul 
locului său de pe scaun, 
o palmă de geam plin de 
praf sau de noroi. Sau, 
dacă doriți, mimica fe
ței bătrânului care, în

ghețat de .frig în mașl- ț 
nă, își încălzește mâini- | 
le între genunchii care . 
tremură.
Te întrebi atunci pen- ( 
tru ce dai atâția bani pe | 
bilet. Pentru că, pe ace
lași traseu, două linii I 
particulare de maxi-taxi | 
transportă oamenii în 
condiții cu mult mai bu
ne, la un preț egal cu 
cel de autobuz.

Nu știu dacă mai țir ( 
neți minte bancul, veclv 
de altfel, în care un as
cultător sună la Radio 
Erevan la o emisiune de 
întrebări și răspunsuri.

— „Este adevărat că în 
România...?", încearcă să 
întrebe omul. La care rea
lizatorul, fără șă mai aș
tepte să afle despre ce 
este vorba, răspunde i- 
mediat: „Este adevărat. 
Este adevărat...". Corect!

SORIN BLADA

Degradarea

* 
|ț

I
(

Intenția de autorizare 
dere al Protecției mediului 
ioc. Spini, corn. Turdaș :

— Baza de producție pentru depozitarea 
și prelucrarea materialelor destinate construc
țiilor.

— Stație spălare și sortare agregate mi
nerale și betoane.

Eventualele sugestii și reclamații se pri
mesc la Agenția Mediului, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 25, Deva, in termen de 15 zile de la pu
blicarea anunțului. (8253)

FILIALA DE TRANSPORT ȘI 
DISTRIBUȚIE A ENERGIEI 

ELECTRICE DEVA

Organizează licitație pentru executarea 
lucrării Reparație capitală clădire, Uzina 

î Hațeg.
ț Organizatorul licitației este Filiala de 
i Transport și Distribuție a Energiei Electrice 

i’ Deva.

1
ț 
t

1

'1

încă din timpuri mai 
vechi, comuna Ilia a fost 
un centru economic și ad
ministrativ important, un 
raion cu toate instituțiile 
abilitate (judecătorie, pro
curatură, notariat etc.). Au 
funcționat cu rezultate 
foarte bune spitalul, un 
centru SMA, un uscător de 
fructe, un depozit pentru 
materiale de construcții ca
re deservea întreaga zonă a 
Văii' Mureșului, până în 
Banat.

Spitalul, înainte cu câ. 
teva secții de tratament 
și personal medical pe 
măsură, acum a rămas un 
centru de primire cu câte
va paturi. Fostul SMA a- 
bia de se mai ține cu câți
va muncitori; uscătorul 
de fructe (care în toamna 
trecută ar fi uscat tone de 
fructe) nu mal funcționea
ză deloc. Popicăria este 
în paragină, la fel ca și 
un bloc rămas fără uși și 
fără geamuri, și un alt 
schelet de bloc — început 
înainte de '89 — străjuit 
încă de o macara pe care

stăpânește doart.. rugina. 
Buticuri sunt și ele destu
le iar pe o lungime de 1,2 
km de șosea se găsesc trei 
parcări. Ca și când aces
tea n-ar fi fost de-ajuns, 
recent s-a mai realizat u- 
na, și nu oriunde^ ci între 
casele oamenilor, în cur
tea uscătorului de fructe, 
recurgându-șe la spargerea 
gardului de beton. Locui
torii comunei sunt nemul
țumiți, atât pentru că le 
este afectată liniștea, cât 
și din cauză că circulația 
cu tirurile grele pe-aici fa- 

’ce ca pereții caselor să se 
fisureze.

Toate cele arătate și al
tele ar putea fi rezolvate 
iar cetățenii comunei sunt 
încrezători în noua con
ducere a Primăriei (pri
mar — loan Ardelean), ca
re a arătat până acum că 
se poate realiza câte ceva 
și cu bani mai puțini. Dar 
și locuitorii au datoria de 
a-1 ajuta, începând cu cu
rățenia din dreptul fiecă
rei gospodării.

IOAN BUȘTEA — Ilia

Caietul de sarcini și proiectul tehnic pot 
’ fi procurate de la sediul F.T.D.E.E. Deva, 

str. George Enescu, nr. 39, Serviciul Investiții, 
1 telefon 054 - 214636.

Costul documentației de licitație este 
50 000 lei.

Termenul limită de depunere a ofertelor 
este data de 26. 02. 1997, ora 10, la registra
tura FTDEE Deva — str. George Enescu, nr. 39.

Deschiderea licitației va avea loc în data 
de 26. 02. 1997, ora 11.

Garanția de participare este 3 milioane 
lei.

Relații suplimentare la telefon 054 - 214636

1

$

I
I

I
Lț între orele 7—15.
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• ANUNȚ
PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI \ 

SALARIATELOR ȘI MEMBRILOR i 
CONDUCERII BENTOCALCAR DEVA, i 

CONFORM LEGII NR. 77/1994 <

Potrivit art. 3 clin Legea 77/1994 pot face J 
parte din asociație : ț

a) Salariații S.C. BENTOCALCAR S.A. ț 
Deva cu contract de muncă încheiat pe du- ț 
rată nedeterminată, cu program de lucru nor- i 
mal sau cel puțin o jumătate de normă; i

b) Membrii conducerii S.C. BENTOCAL- î
CAR S.A. Deva în componența definită Ia | 
art. 76 din Legea 58/1991 sau managerul J 
societății definit prin Legea 66/1993 ; î

c) Foștii salariați ai S.C. BENTOCALCAR
S.A. Deva care au lucrat minimum un an in i 
societate și li s-a desfăcut Contractul de J 
muncă din motive nelmputabile lor; .'

d) Pensionarii care au avut ultimul loc } 
de muncă la S.C. BENTOCALCAR S.A. Deva. 1

Cei interesați se pot adresa la Comitetul ț 
de inițiativă, cu cerere de admitere în aso- i 
ciație, la sediul S.C. BENTOCALCAR S. A. ț 
Deva, Piața Unirii, nr. 9, etaj III, județul i 
Hunedoara, până cel târziu în data de 22 fe- J
bruarie 1997. |

COMITETUL DH INIȚIATIVA /
l 1
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KH9 CONCURSUL DIN
9 FEBRUARIE 1997

1. CII1EVO (10) — LUCCHESE (11) 1 x
Gazdele au în fața lor o apărare puternică, ci 

pabilă să „scoată" măcar un meci egal.
2. CASTEL DI SANGRO (16) — FOGG1A (9)

pauză 1 x
Până acum, prima repriză a fost mereu favora

bilă „castelanilor".
3. CASTEL DI SANGRO (16) — FOGGIA (9)

final 1
De regulă, „Castelanii" ori înving acasă, ori pierd. 

Nu au decât un egal pe teren propriu.
4. GENOA (7) — CREMONESE (19) x 2
în ultimul campionat, oaspeții au fost „nașii" 

gondolierilor.
5. PADOVA (13) — LECCE (1) pauză x
Până la pauză se poate menține un scor alb.
6. PADOVA (13) — LECCE (1) final 1 x
Padovanii în ciuda faptului că întâlnesc liderul 

clasamentului pot ieși învingători.
7. PALERMO (18) — BRESCIA (4) x
Deși oricare din cele două combatante pot în

vinge, noi înclinăm spre un rezultat de egalitate.
8. RAVENA (8) — PESCARA(3) pauză x
S-ar putea ca rezultatul de egalitate să se păs

treze cel puțin până la sfârșitul primei reprize.
9. RAVENA (8) — PESCARA (3) final 1 x
Gazdele vor lupta din răsputeri pentru toate 

punctele puse în joc. Să nu uităm însă că și oasf 
ții nu vor să plece cu mâinile goale...

10. REGGINA (12) — CESENA (20) x
S-ar putea ca oaspeții să reușească mult râvni

tul punct. Cine poate pune și un „1”.
11 SALERNITANA (17) — EMPOLI (5) pauză x
Pentru gazde orice insucces acasă poate fi plătit 

scump. Ni se pare firesc un egal până la pauză.
12. SALERNITANA (17) — EMPOLI (5) final 1 x
E normal pentru gazde, pe locul care se află, să 

țintească victoria, în timp ce Empoli s-ar mulțumi 
și cu un punct.

13. TORINO (2) — VENEZIA (14) 1
Nu credem că Torino se poate „împiedica" do o 

echipă aflată în zona retrogradării.

I S.C. „AGROMEC" S.A. SIMERIA

| Notifică intenția de majorare a tarifelor 
• Ia lucrările agricole mecanizate și Ia transpor- 
I turi, datorită creșterilor de preț la piesele de 
| schimb și carburanți. (8014)

S.C. ENERGOMONTAJ S.A. —
| FILIALA DEVA — MINTIA

| cu sediul în Mintia, strada Șantierului, nr. L 
J scoate la licitație în data de 07. 02. 1997, ora
I 10, următoarele:
î — Cabină Raba — 2 buc.
J — Cabină SAVIEM — 1 buc.
I — Caroserie ARO — 1 buc. (completă).
* Prețul de pornire a licitației, precum și 
I alte informații — la sediul unității sau telefon 
i 213520; 213521, interior 18. (98026)

va-x-S»:*:-:- *•*•*•*•*•*•*«
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Instanțele judecătorești
și fenomenul
infracțional

J

(Urmare din pag. 1)

Referindu-se 
rativitatea de 
re a cazurilor, dl 
Ardelean a subliniat 
în 
indici superiori față 
perioadele anterioare. To
tuși, Judecătoria Deva 
a avut o operativitate mai 
slabă decât celelalte.

Nu mai puțin de 29 954 
de hotărâri au pronunțat 
magistrații din • - •
nostru în 
Față de 1995 
damnaților 
crescut cu 
înseamnă că în 
fost condamnați definitiv 
3169 de inculpați. In a- 
cest context, președintele 
Tribunalului Hunedoara a 
precizat că statistica se 
ține pe condamnați defi
nitiv nu pe alte categorii 
de date, cu care operea
ză parchetul 
Niciodată o statistic, a 
tribunalului nu va fi fn 
'•oncordanță cu cea a par- 

'tului sau a poliției.
,upă cum era și firesc, 

în cadrul întâlnirii cu 
gazetarii, dl loan Arde- 
’eăn a stăruit asupra unui 
fenomen care roade con
știincios societatea ro
mânească actuală: corup
ția. Evident, o abordare 
statistică, din punctul 
de vedere al activității ma
gistraților. Și ea spune 
cam așa.

In 1996, în județul Hu
nedoara au fost condam
nate definitiv cinci per
soane pentru luare de 
mită, șase pentru dare 
de mită și șapte pentru 
trafic de influența.

Spre soluționare, la 
bunalul județean. îa 
fracțiuni de corupție 
intrat 16 cauze de 
de mită, cu 
culpați; 13 de dare de 
mită — 22 inculpați și 11 

tfrafic de influență, 
re acestea, soluționa

te au fost : nouă dosare 
privind luarea de mită (15 
inculpați). nouă nrivind 
dare de mită (12 inculpați) 
și opt privind traficul de 
influență (8 inculpați). O 
simplă socoteală spune deci 
că au intrat 40 dosare, 
cu 66 de inculpați, solu
ționate fiind 26, cu 35 de 
inculpați.

O altă chestiune subli- 
.niată de dl loan Ardelean

la ope- 
soluțlona- 

Ioan 
că 

1996 au fost realizați 
de

Județul 
anul trecut, 
numărul con- 

definitiv a 
430. Aceasta 

județ au

sau politia.

i Tri- 
in

1 au 
luaro 

33 de in-

a fost aceea că din 
3196 de inculpați condam
nați definitiv 1527 au fost 
judecați pehtru infracțiu
nea de furt. Deci aproa
pe jumătate dintre con. 
damnațil instanțelor de 
Judecată din județ au fost 
hoți.

In altă ordine de idei, 
s-a precizat că există re
lații de colaborare cu 
poliția și parchetul, iar 
dacă unele date statistice 
nu concordă cu cele pre
zentate de alte organe — 
totul se poate datora fe
lului în care este ținută 
statistica, instanțele ju
decătorești uzitând doar 
cifre privind condamnați! 
definitiv.

Dincolo de aprecierile 
privind complexitatea și 
importantul volum de 
muncă desfășurat, de buna 
orientare a instanțelor in 
individualizarea pedep
selor — la întâlnirea cu 
ziariștii, președintele Tri
bunalului 
arătat că 
semnalate

a 
au fost 

greutăți 
au fost 

materia- 
cadrul

Hunedoara 
in 1996 

unele 
ți neajunsuri, 
reliefate atât 
Iul prezentat 
ședinței de 
și in cuvântul președin. 
telui Curții de Ape] Alba 
Iulia prezent la Deva cu 
acest prilej.

Intre greutăți a fost 
menționată utuația exis
tentă in prezent în clă
direa care este proprieta
tea justiției, dar in care 
își desfășoară activitatea și 
alte instituții. Consiliul ju
dețean 
de o 
tă. In prezent 
perios 
spațiului deținut de Tri
bunal și judecătorii, mai 
ales că sunt posturi va
cante. dar nu pot fi o- 
cupate și dătorită faptu
lui că nu există spațiu.

Se speră că se va găsi 
înțelegere atât din par
tea actualei conduceri a 
prefecturii, cât și a Con- 
siliului județean pentru 
asigurarea unor condiții 
corespunzătoare.

In ceea ce privește ne
ajunsurile din activita- 
tea magistraților — s-a 
semnalat că unele hotă
râri judecătorești au fost 
redactate și înaintate cu 
întârziere. De asemenea, 
unele dosare se soluțio
nează cu întârziere, une
ori și din motive impu
tabile magistraților.

Ele 
in 
în 
analiză, căt

deținând un spațiu 
întindere însemna- 

apare im- ’ 
necesară extinderea
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EXPORT S.R.L..SC. TRfîNSILVfiNIfi GENERAL IMPORT
Stf.Tealrului iii. 1-2. I’.O. Box. 306 Oradea, dorește
x să închirieze sau sa cumpere in masul HUNEDORRFî spațiu pentru depozitarea produselor 
alimentate si nealiinentarc. Oleitantii sunt rugați sâ-si prezinte olerta incluzând (oaie 
informațiile reteriloaic la depozit la : Serv. Marketing. I el: 059 130.52S. 130.508. ml.421.422 
* să angajeze; in HUNEPOARfi

- studii superioare economici- sau leliniir 
SEF DEPOZIT > garanție materiala

. - e\|n*rieiita in domeniu

GESTIONfiR " materiala
■ experiența in domeniu

- cunoștințe de operare PC.’CfiSIER FUTURIST . (|(,(C ,n;Uerilla
ț,- ■ ”■

■ - carnet de conducere cătegoria BfiGENTI COMERCIALI garail(je material
ȘOFERI conducere categoria B, (?

- garanție materiala
MANIPULflNTI

in HUTES
«GENȚI COMERCIALI ,1’"" lk ......'"r£o,“ 11

- garanție materiala
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Cei mtcrCsafi suni rugați* să îi imită cererea si Omicului» Viîae pe adresa firmei, la Serviciul® 
I Marketing, pana la data d< 20 februarie; 1^271 Va rugăm sa treceți adresa corectă si telefonul lajcarei 
I puteti fi contactat.
I Informații la telefon! 050/479.442, 137.052 int. 421. 422.— — — —

Magazinul VALENTIN
Situat tn Deva (zona Casei de cultură), vă oferă 

en gros fi en detail produse import Italia, de foarte 
bună calitate și la cele mai mict prețuri:

• paste de zugrăvit lavabile și semllavabile, 
izolanți acrilici antimucegai, role de zugrăvit, cq- 
loranțj, chituri pentru zidărie și

• vopsele auto poliuretanice 
ț zate executate la comandă după 
ț accesorii pentru vopsitori? auto ; 
ț • vopsele de ulei care pot fi executate și la 
. comandă în orice nuanțe;
i • haituri, lacuri pentru lemn incolore și colo-
1 rate :
' • vopsele de ulei, lac de parchet, nitrolacuri
j și diluanti produse de Compania Kober — Rolac 
ț Piatra Neamț, la cele mai bune preturi;
l • plante naturale și artificiale, aranjamente
J florale, care se execută și la comandă.
1 Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, iar sâm-
\ bâta între 10—14.
I

l
1 lemn, aracet: 

simple $i mctali- 
paletar de culori.

■VA’.WV/.'.V.WAW.V.WA’ZAWAMAMJZZ'ZA'ANWAW/ZZZZZ.W.'Z.'.V.VAVAVAVAVZAV/ZZZA’

I BANCA TRANSILVANIA
ACORDA DOBÂNZI AVANTAJOASE ■

PENTRU DEPOZITELE DE TIP CLASIC ALE PERSOANELOR FIZICE i

:•

Reinvestirea dobânzii în cazul prelungirii contractului de depozit înseamnă o dobândă 
reală anuală majorată prin capitalizare.

Depozit clasic 
la termen

Dobânda nominală 
anuală

1
3
6
9

12

lună 
luni 
luni 
luni 
luni

54%
58%
62%
65%
71%

Dobânda reală anuală 
prin capitalizare

69,50%
*71,88%
71,60%
72,92%
71,00%

0 OPERATIVITATE
0 SIGURANȚA 

Depinde doar de dumneavoastră să faceți
0

pasul

©CONFIDENȚIALITATE
PROFESIONALISM

spre un partener de încredere !

• r
î ÎN ORICE OCAZIE PUBL1CTATE t 
I

I♦
• -e— —-w

PRIN „CUVÂNTUL LIBER" iE
Acum locuiloiii județelor Hunedoara ți Alba pol cumpăra 

produse'in coloare de pana la 10.000.000 lei cu

PLATA IN 12 RATE
CU AVANS DL

NUMAI 10%
IELEVIZOARE COLOR (NEI, PHILIPS, DAEWOO, GOLDSTAR) 

CONGELATOARE. FRIGIDERE SI COMBINE FRIGORIFICE 
MAȘINI DE SPALAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 

COMBINE MUZICALE SI 
HOTE DE BUCĂTĂRIE -

SI MULTE

&
RAWOCASETOFOANE 
COVOARE. MOCHETE 
ALTELE

TOATE LA CELE MAI MICI PREȚURI!
ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE

(firme, instituții, osociafii el<.) 
POT CUMPĂRĂ DE LA FIRMA NOASTRA 

PRODUSE IN VALOARE DE PANA LA 
25.000.000 LEI <u

PLATA IN 12 RATE
- In momente de inflație câștigați numai daca cumpotați!

- Plin noi puteți cumpăra chiar daca nu aveți sulicienți boni 
PLĂTIND ÎN RATE'

—' ...... ■' '-'-1
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PVBLICIÎATe
• Vând apartament două 

camere decomandate cu 
îmbunătățiri multiple, sau

• schimb cu Alba Iulia, di 
ferite proprietăți. Telefon 

1 C54/624284.
(8025)

• Vând convenabil ma
șină mecanică de scris.

: Tel. 232942, orele 16 — 
81. (8020)

• Vând VW Transporter 
1.5 tone, firez electric 
despicat animale. Telefon 
617379.

(GRT)
• Vând mașină de înghe

țată stradală, amplasată în 
Deva, cu instalație trifa
zică. și mixer pentru pre- 

i pararea înghețatei. Infor
mații dimineața, între o- 
rele 7—15, la telefon 

; 626478, iar după-amiaza 
între orele 16—22. Ia tel. 
221681.

80191

• Vând apartament 
patru camere, Deva, 
ultramodern, mobilat 
multiple îmbunătățiri. 
Zonă centrală, etaj 3. 
preț 50 000 DM. Tel. 
225230 sau 221173. în. 
tre orele 17—20.

(7992)

lui sunați la 232224: 626360, 
între orele 9—17,30.

(8251)
• Vând Mercedes 300 

Diesel, stare bună. înma
triculat, preț 4600 DM. ne
gociabil. Tel. 232375

(8087)
• Vând -casă în Sime- 

ria, și vană inox. Tele
fon 660264.

(8041)
■ Vând Audi 80, cu 

motor defect. Informații 
comuna Tlia, str. Horea, 
nr. 119. (6460)

• Vând antenă parabo
lică. completă. Informații 
telefon 651439.

(2378)
• Vând Citroen BX Pie

sei, în stare perfectă. Brad, 
telefon 651579.

(2379)
• Vând camion SRD, 

5 tone. Tel. 659126. Brad.
(2380)

• Vând chioșc labora
tor, dotat pentru alimen
tație publică. Tel. 712821.

(5643)

■ Vând casă, negocia
bil. Hășdat, Hunedoara, 
058/732424. Sebeș.

(801.8)
• S.C. Sarmintex S.A.

Deva. str. Apuseni, nr. 1, 
organizează pentru data 
de 20. II. 1997, ora 10, li. 
citație privind vânzarea 
unei autoutilitare Dacia 
1304 (papuc). Informații 
telefon 223320, ' interior 
122. 106, sau la s ‘.iul
societății. (8028)

• Vând Lancia Diesel,
193<> înmatriculată. Tel. 
232769 (8022)

« Spray contra ejaculă
rii. rapide, . medicamente 
potentă' frigiditate, zahăr 
afrxlisiac, 01—6376273.

(7959)
• Societate comercială

ce distribuie îr. județul 
Hunedoara produsele
Knorr. Stolwerk, Mars, 
Ferrero, Wolf, Feleacul, 
Kegul, Hardy’s Snac Bitt, 
Glubedex, Dobrogea S.A., 
Angelly și Valeo angajea 
ză agenți de vânzări 
pentru orașele Deva, Hu
nedoara, Petroșani. Pen
tru planificarea interviu

• Cooperativa „Drum
nou” Hunedoara organi
zează licitație pentru vân
zare Dacia break, în data 
de 20 februarie 1997, pen
tru sistemul cooperatist și 
în 6 martie pentru per- 
soane fizice sau juridice, 
din afara sistemului. Infor
mații la telefoane 716193 
716502. (5642)

« S.C. AGROMEC S.A. 
SIMERIA modifică inten
ția de majorare a tari
felor la lucrările agrico
le mecanizate și la trans
porturi. datorită creșterilor 
de preț la piese de schimb 
și carburanți.

(8014)
• S.C. FILIP AUTO

CONF SRL HUNEDOARA 
a depus la APM Deva do
cumentația pentru obține
rea autorizației de me
diu pentru magazinul si
tuat în bdul Dacia, 21, 
paner, bloc G2, Hunedoa
ra. Informații se obțin 
la APM Deva, în termen 
de 15 zile de la publica
rea anunțului. (7999)

• S.G. DOBRE SNG 
HUNEDOARA — SIME
RIA anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului pentru: Restaurant 
gară. str. Victoriei; chioșc 
ABG, str. Victoriei; chioșc 
pâine și produse lactate, 
str. Victoriei; chioșc pro- 
duse alimentare, str. 1 De
cembrie; chioșc pâine și 
produse de panificațio, str, 
1 Decembrie. Toate recla- 
mațiile și sesizările se

9 • f
0

< * — e —- • • — 9

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA

I
b . I 

fiecare zi de marți a jâptârrvi- » 
ora 10, la sediul so- | 

J cietății, str. 22 Decembrie, nr. 257, DEVA.
k Taxa de participare - 20 000 lei - și garanția de I 
1 participare - 10 la sută din valoarea utilajului soli- " 
î cilaf -, se vor achita la casieria societății.
I Lista mijloacelor fixe și alte informații suplimen- 
* tare, la sediul societății, telefon 2217 50, int. 112 
| și 127.

ANUNȚA
L 1 C

Pentru vânzarea de mijloace fixe - mașini și uti- 
poligrafice.

Licitația are loc în 
începând cu 11. II. 1997,

22 Decembrie, nr. 257,

I T A Ț I E

4 S.C. ULPIA S.A.
| DEVA

cu sediul în str. 22 Decembrie, nr. 37 
| Disponibilizează la vânzare prin licitație 
• mijloace fixe propuse pentru 
| care zi de miercuri, ora 10, 
I tații.

Lista cu mijloacele fixe poate fi consul- 
I* tată la sediul societății, sau la telefon 213575, 

zilnic între orele 9—15.
■ Licitația continuă în fiecare zi de miercuri 
J până la vânzarea tuturor mijloacelor fixe 
| disponibilizate.

casare, în fie- 
la sediul socie-

I
*

I
*

I
*

I
b

I
b

I
b

I
*

I
I
*

I

orimesc pe adresa APM 
Deva. în termen de 15 
zile de la data publicării. 

(8015)
• S.C. SPAȚIAL SER-

VICE anunță că a depus 
la APM Deva documen
tația pentrtf obținerea au
torizației de mediu pentru 
autoservice și dispecerat 
taxi în str. Oituz. nr. 6. 
Deva. Informații se ob
țin la APM Deva, în ter
men de 15 zile de la pu
blicare <8017)
• COOPERATIVA ARTA 

MODEI DEVA anunță in
tenția de majorare a ta
rifelor practicate, începând 
cu data de 1 martie 1997

(8018)
e S.C. ELVILA INTER

NAȚIONAL DEVA anun
ță intenția de autorizare 
din punct de vedere al 
protecției mediului pentru 
toate punctele de lucru 
din Deva, Hunedoara, Că- 
lan, Orăștie și Brad, în 
termen de 15 zile de la 
data publicării. (8024)

• S.C. ELVILA INTER
NAȚIONAL DEVA aduce 
lă cunoștință tuturor clien- 
ților că încasarea rațelor 
se va face la magazin 
(Complex Romarta), înce
pând cu data de 10 fe
bruarie 1997. (8023)
• S.C. OTHELO ALIMEX 

SRL ORAȘTIE, Eroilor, 
37 /10, anunță începerea 
activităților de comerț 
alimentară, bar Ia Pricaz
— fabrică, practicând un 
adaos comercial între 0— 
30 la sută, și intențio
nează autorizarea din punct 
de vedere al mediului.

(7471)
• S.C. TRANSCOLECT 

SRL ORĂȘTIE anunță in
tenția de majorare a pre
țurilor , la transport mar
fă și persoane.

(7472)
• S G. ELITA PRODCOM

SRL ©RAȘTIE anunță in
tenția de majorare a pre. 
țarilor la produsele pro
prii. Vinde ambalaje, bere, 
(Sola. Informații telefoa
ne 641295, 641335, după
ora 20, sau la Geoagiu, 
telefon 313. (7473)
• COOPERATIVA DRUM

NOU HUNEDOARA a- 
nunță intenția de majorare 
a tarifelor, începând cu 
10 martie 1997. (56420)

• BALAZS MARCELA
•nunță că acțiunea civilă 
dosar 2513/1996 s-a în
cheiat în 23 octombrie 
1996. (5644)

• Caut garsonieră pentru 
a o închiria. Tel. 625759, 
între orele 16—22.

(8021)
• S.G. Micladi Serv. 

Prod Com. SRL Crișcigr a 
pierdut cod fiscal 7610839 
Se declară nul.

(7989)
• Cooperativa Construc

torul Deva execută prin 
personal autorizat verifi
cări prize pământ și 
instalații electrice. Infor
mații tel. 217629, orele 8
— 12. (8002)

• Angajez șofer cate- 
goria D. Deva, Grigores- 
cu, 21, tel. 611618.

. (7987)
• Jurist, ofer asistență

juridică societăților co
merciale, contract prestări. 
Solicitări zilnic, telefon 
223207 17—22.

(8003)
• Societate particulară

de construcții angajează 
urgent dulgheri. Infor
mații la tel. 616795, între 
orele 7—15. (8009)

• Societatea comercială 
FARES S.A. Orăștie se
lecționează în vederea an
gajării absolvenți cu stu
dii superioare în specia
lizarea calculatoare, sau 
analiști programatori. Re
lații suplimentare la tel. 
647570, între orele 7-15.

(8008)
• Meditez engleză in.

tensiv, orice pivei, emi
grare, admitere. • Telefon 
621609. (6459)

COMEMORĂRI

• Ai plecat și ne-ai 
lăsat/ Fără a spune 
un cuvânt/ Ne-ai lă
sat durere-n suflet / 
Numai crucea și-un 

mormânt, dragul nostru

FARCAȘ MANOLE
Lacrimi și flori la 

împlinirea a șase săp
tămâni de la dureroa
sa despărțire. Nu te 
vom uita niciodată. 
Soția Florica, copiii și 
nepoții.

(7994)

• Pustie este casa, 
îndurerat este sufletul, 
triste sunt zilele da 
când, în urmă cu șase 
săptămâni, moartea 
groaznică ne-a despăr
țit, pentru totdeauna, 
de cel care a fost cel 
mai bun și iubit soț, 
tată și bunic

CATA IOAN
Moartea nu alege 

nici ziua, nici clipa. 
L-a răpit dintre noi 
de sărbători. Timpul 
nu va așterne uita
rea niciodată în su
fletele noastre. Pa
rastasul — duminică, 
9 februarie, la' bise
rica ortodoxă din Bră- 
nișca. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace! 
Soția și copiii.

DECESE

• Mulțumim tuturor 
celor care au fost a- 
lături de noi în grele
le momente pricinuite 
de pierderea la numai 
56 ani a celui care a 
fest

Preot VIOREL 
ARDELEAN

un om deosebit, soț, 
tată și bunic. Neîm ■ 
păcata familie.

(5645)

• Suntem alătuft de 
familia îndoliată la pier
derea celei care a fost
înv. STANILA FELICIA 

din Lâsău. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace ! Fa 
milia Matiaș Irina, Pe- 
trică, Jeni. (8039)

• Soția Jiecntina, fiii 
Ioan și Mihai mulțumesc 
tuturor celor care l-au 
condus pe ultimul drum 
pe cel care a fost

\ LUCA IOAN 
din Mintia. Dumnezeu 
să-I odihnească în pace I 

(8006)
T

ANUL IX • NR. 1818

US1 & OLEOECALUX
TRATAMENT DE IARNĂ ÎN POMICULTURĂ

j i t
-..-1 J,/*It®? b

U’

în fiecor» iarnă înaintea 

înmuguririi, livezile Dvs 

sunt afectate de diverși 

paraiiți care distrug sau 

dimliweazâ recolta. Aplicați 

tratamentul de iarnă in 

pomicultură pentru o 

primăvară plină de florii

• i
Nu moi pierdeți bani! 

Aprovizionați-vă acum cu 
US1 & OLEOECALUX 

de la j

ALCEDO S.R.L., distribuitor al OLTCHIM S.A, 
și al celor mai importanți 

producători de pesticide din lume

z^LCEDO

W: 056.145 897.064 314 603 (W; 16“-20x), 01 323.65.62
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MINISTERUL AGRICULTURII 
ȘI ALIMENTAȚIEI

ORGANIZEAZĂ 
CONCURS 

în data de 15. II. 1997, ora 10, pentru 
ocuparea postului vacant de director general 
la Direcția Generală pentru Agricultură și 
Alimentație Hunedoara.

Tematica și relații suplimentare la telefon 
2185 55, serviciul personal al D.G.A.A. Hu
nedoara—Deva.
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Cel mai mare distribuitor en gros din țară 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT 

VEST
de

sortată 
parenți

%

couri

va oferă:
50 de sortimente -de îmbrăcăminte 
cea mai bună calitate (în saci trans-

peste
de 
de 5—10 kg): 
cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri-

— pulovere, gcci
— sacouri, baloane, paltoane ț.r.
Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc 1

NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE!
• baloți mari, nesortat’, presați Intre 350— 

400 kg.

din

ALEGEȚI CALITATEA I 
t

Birouri: 
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. Iuliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030. 193493, 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat

Deposit: 
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
iud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-ne si vă veți convinge 

1tat

reveniți!

că a meri

V

iii ■ ,
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