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Un președinte 
tânăr la o

judecătorie cu 
tradiție

•După cum am mai in- 
format, noul președint». 

■>1 Judecătoriei Hunedoara 
este dl. Daniel Tiliciu. 
Domnia sa a avut ama
bilitatea să ne acorde un 
interviu, acum când se 
află Ia îpceput de man
dat.

— Die președinte, cu 
ce gânduri ați preluat 
noua funcție de la Jude.

Trebuie să avem o anu
mită imparțialitate. Și o 
avem. In consecință, nu 
ne putem pronunța asu
pra acestor comisii. Ca 
să putem da hotărâri 
drepte, corecte, trebuie să 
fim în afara acestor dis
cuții. Ceea ce este real 
și ce nu se va vedea în 
urma unor hotărâri jude
cătorești definitive.

Cursul valutar și eficienta exportului
Rtf!’.: In ulLima perioadă, 

ursul de schimb al mo
nedei naționale s-a de
preciat î?itr-fin mod în
grijorător. Care credeți 
die director, că sunt ca- 

, uzele și efectele acestui 
feifomen deosebit de grav 
fn evoluția economiei na
ționale și ce posibilități 
de stopare a lui întreve
deți?

6ONSTANTIN MARA- 
0U ; Deprecierea leului 
față, de dolar sau de alte 
valute se datorează, în 
principal, deficitului ba
lanței- de plăți, câ urmare 

: a . creșterii în proporții 
mai mari a importului — 
Oonsumucor de valută — 
decât a exportului — sur- 

principală de valută.
'a urmare, oprirea deva

lorizării cursului se poate 
tace prin luarea unor 
măsuri de stimulare a 
Creșterii încasărilor valu
tare din export și redu
cerea, cu menținerea sub 
Control, a importului. Du- 
pă ctim se știe, volumul 
încasărilor valutare depinde 
atât de sporirea canti
tăților de mărfuri expor
tate. cât și de eficiența 
acestei activ^ăți. Este un

■ lucru cert c-.-> exportul a 
Crescut cantitativ, cu e- 
forturi financiare. foarte 

mari. ®u toate acestea, 
creșterea încasărilor, a 
eficienței exportului, chiar 
în condițiile actuale de 
criză, ar trebui să consti
tuie o preocupare mult 
mai mare a tuturor fac
torilor care pot influența 
favorabil această activitate.

REP.: Am reținut că 
s-a cerut Băncii Naționala 
a României să prezinte un 

Interviu cu dl. CONSTANTIN MARACU. 
directorul Sucursalei județene Hunedoara — 

Bcva a Băncii Naționale a României

program de măsuri pen
tru creșterea eficienței 
exportului. Oare Banca 
Națională este cca în mă
sură să rezolve această 
problemă ?, Are ea mij
loace de influențare di
rectă a eficienței expor
tului? Nu era normal să 
se ceară ca întocmirea și 
urmărirea acestui program 
să-l facă cei ce produc 
și desfac mărfurile la ex
port, în colaborare cu cei 
ce îl coordonează direct?

C.M.: A pune astfel 
problema înseamnă a nu 
înțelege eficiența șl care 
sunt căile șî mijloacele 
prin care se poate realiza. 

Un export este eficient 
atunci când valuta încă- 
sată pentru mărfurile li
vrate și transformarea ei 
în Iei Ia cursul de schimb 
aprobat acoperă toate 
cheltuielile cu producerea 
și vânzarea acestora șî a- 
sigură obținerea unui pro
fit minim. Rezultă, deci, 
că pentru agenții econo
mici exportatori eficiența 

depinde de volumul va-* 
Iutei încasate și de nive
lul cursului de schimb. 
Pentru agentul economic, 
exportul poate fi eficient 
atât în cazul când pro
dusul se vinde la un preț 
redus, în valută, dar care 
se poate transforma în 
lei la un curs de schimb 
ridicat, cât și atunci când 
din vânzarea produselor 
se obține un preț în va- 
Iută mai marc transfor
mat în lei la un curs 
de schimb mai mic. Din 
acest exemplu se poate 
desprinde clar asupra că
ror elemente trebuie ac
ționat pentru creșterea c- 

ficienței exportului. Un 
export eficient poate asi
gura un curs de schimb 
stabil. Dar, atenție! Dacă 
pentru agenții economici 
eficiența exportului se 
poate asigura în ambele 
variante, pentru economia 
națională, vânzarea măr
furilor la prețuri reduse 
în valută și acoperirea 
diferenței pe seama de
precierii cursului de 
schimb reprezintă un e- 
fort financiar greu de 
suportat, cure se trans
formă în inflație, cu c- 
fectele cunoscute asupra 
puterii de cumpărare a 
populației.

IlEP.: Să înțelegem că 
deprecierea atât de ac
centuată a cursului dc 
schimb al monedei națio
nale s-a datorat exclusiv 
eficienței scăzute a ex
portului dc produse ro
mânești?

C.M.: Exclusiv nu. însă 
în foarte mare măsura da. 
Asigurarea acoperirii chel
tuielilor agenților econo
mici pentru mărfurile 
exportate pe seama de
precierii în continuare 
a cursului de schimb ar

DUMITRU GIIKONEA
(Continuare în pag. a 2-a)

Interviu cu dl. DANIEL TIL1C1U, 
președintele Judecătoriei Hunedoara

cătoria Hunedoara?
— Trebuie să spun că 

aceasta este o judecătorie 
cu tradiție. Ea a fost pe 
vremuri Tribunal Regio
nal și avea cca mai mare 
rază de activitate, cu
prinzând și zonele Bârcea, 
Simeria. Este firesc ca 
aici să existe oameni pre
gătiți, o continuitate și o 
coeziune. Personalul arc 
calități morale deosebite.

— Cum se simte într-o 
asemenea funcție unul 
dintre tinerii președinți 
de judecătorii?

— Dacă avem miniștri 
ia vârsta de 34 de ani, 
de ce să nți fie și un pre
ședinte de judecătorie Ia 
aceeași vârstă? Există 
bineînțeles, o mare res. 
ponsabilitate. Este ntuR 
de lucru, iar problemele 
care se pun sunt foarto 
serioase. Recent declan
șată campanie anticorup- 
ție presupune o respon
sabilitate în plus.

— Ce părere aveți de
spre comisiile anticorupție?

— Noi magistrații ju
decători avem o altă me
nire decât o au magistrații 
procurori sau celelalte or
gane ce concură la rea- 
lizarea actului de justiție.

— Die președinte, care 
ar fi principalele proble
me cu care vă confrun
tați în relațiile cu publi
cul?

— In audiențele pe care 
le ținem la Judecătorie 
principala problemă ridi
cată este judecarea în 
timp mai scurt a cauzelor 
aflate pe rolul acestei 
Instanțe. Adică, să se la 
toate măsurile necesare 
pentru administrarea în 
termen a probelor, con
form normelor procesuale 
și evitarea astfel a Iun- 
girii proceselor și efec
tuarea de mari cheltuieli. 
Toate acestea nu depind 
numai de completele dc 
judecată, deoarece mai 
sunt și alte clemente care 
concură la efectuarea ju
decății; se fac multe ex
pertize, există de multe 
ori și rea credință ' din 
partea unor justițiabili, se 
urmărește tragerea de 
timp, Inflația face ca, dc 
multe ori, chiar dacă obții

Au consemnat 
SORIN ULADA, 

CORNEL POENAK

(Continuare în pag. a 2-a)

Anunț pe o casă de toleranță i 
„Angajăm personal tolerant".
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Cursuri dc referință ale> Băncii Naționale ____ f
a României. -2*0 5

Dc abia au apucat să 
se nască o nouă crlzâ, 
în speță cea a grâului, 
că, iată, încep să scoată 
capul „meseriașii", adică 
așa-zișii învârtitori sau 
afaceriști, care știu cc 
sunt și cu cc se 
nâncă comisioanele 
se. Profitând de 
junctura actuală, 
rezervele ae grâu 
țării sunt pe sponci, iar 
mai marii pâinii de a- 
bia așteaptă liberalizarea 
prețurilor la acest pro
dus pentru a-șl dubla 
prețurile .și, implicit, a-și 
mări profiturile (nepă- 
sându-le de cei ce duc 
greul vieții), comercianții 
de cereale îșl „frământă" 
mintea șî găseso soluții 
de a-șl rotunji, bineîn- 
țeles, câștigurile.

Se spune câ feste nc.

voie de câteva sute dc 
milioane de dolari pen
tru a acoperi deficitul

muturî pe unde se mai 
poate. Desigur, nu se 
fac dezinteresat sccna-

mă* 
gra- 
con- 
când 

ale
w Meseriașii" 

la rampă

asistăm cum se pune 
deliberat în pericol se
curitatea alimentară a 
populației, fondurile dis- 
ponibilizate pentru agri
cultură în acest an fiind 
departe dc a satisface 

de bani a acestui 
productiv ce poate 
țara de la ncca-

start
pen- 
agri- 
este

de grâu
ciază la peste 300
tone
Ianță pânâ Ia noua re
coltă. Dar de unde aceste 
fonduri? Păi, să vedem 
Î6U facem eetfa împrii-

— care se apre- 
mii 

— existent în ba-

viile de a ne asigura 
cumva pâinea cea 
toate zilele. Dar, în 
ca această situație 
fie un serios semnal 
alarmă pentru a 
deveni, din exportatori, 
importatori de cereale,

de 
loc 
să 
dc- 
nu

setea 
sector 
salva 
zuri.

Firește, nu mai tre
buie făcute pariuri care 
să fie pierdute din 
cum stau lucrurile 
tru anul 1997, cu 
cultura. Important
să se asigure proprieta
rilor de pământ și pro
ducătorilor agricoli con
diții de a valorifica efi
cient potențialul de ■care 
dispunem, pentru ca să 
nu mai stăm < u mâna 
întinsă la mila • străini
lor. (N.T.)

! 11,-....................

v...... ■ ■ ■
—!

T-
J



o 11 d i a n î n d e pendent
».W

Instruire a personalului medical I Cursul valutar și eficiența exportului
(Urmare din pag. 1)
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Recent, la sediul Spi
talului Județean din De
va biroul de evidența 
populației" din cadrul Po
liției Municipiului Deva 
a organizat o instruire 
a personalului medical 
din secțiile obstetrică — 
ginecologie, nou — năs- 
cuți și pediatrie, cu pro
bleme specifice copiilor 
minori. La instruire au 
participat reprezentanți 
ai Inspectoratului de Po
litie al Județului Hune
doara — Serviciul evi
dența populației și ai 
Consiliului Județean Hu
nedoara 
stare

Cu 
pitan 
birou 
din cadrul Poliției Mu
nicipiului Deva, a trecut 
în revistă activitatea 
desfășurată în comun cu 
reprezentanții celor trei 
secții referindu-se la as
pecte de înregistrare la 
naștere a copiilor, stahi- 
lirea identității unor 
minori, abandonări în

spitale etc. S-a insistat 
asupra operativității se 
sizării de către cadrele 
medicale a tuturor 
zurilor. asigurându-Se 
ceptivitatea necesară 
partea poliției.

Căpitan Carmen Nico-

ca- 
re- 
din

LA DEVA

deServiciul 
civilă, 
această ocazie. 
Adina Neagu. 
evidența populației

că- 
șef

riciu. ofițer cu probleme 
de stare civilă din ca
drul Serviciului de evi
dența populației al I-P.J. 
Hunedoara, a prezentat 
celor prezențj atribuțiile 

ce le revin din 
conținutul Legii 119/1996 
privind starea civilă, 
îndeosebi pe linia înre
gistrării nașterii copiilor, 
a celor găsiți sau aban
donați în spitale ș.a.

Dna Floare Sav — șef 
serviciu stare civilă din 
cadrul Consiliului Jude
țean a prezentat moda
lități de conlucrare cu

autoritatea tutelară din 
cadrul Consiliului local 
municipal Deva și de la 
nivelul județului, pentru 
a Se evita creșterea nu
mărului de copii aban
donați în spitale, cu 
identitate necunoscută 
sau neînregistrați la sta
rea civilă în termenul 
legal. Cu acest prilej 
s-a adus la cunoștință 
înființarea în cadrul Con
siliului Județean Hune
doara a unui serviciu 
social pentru ocrotirea 
copilplui, care urmărește 
reintegrarea copiilor a- 
bandonați în familia bio
logică sau încredințarea 
lor altor familii.

Din partea Spitalului 
Județean și Direcției Sa
nitare la instruire au 
participat dna Doina 
Rus, consilier juridic și 
dna Rodica Puie, care 
au abordat unele ches
tiuni de ocrotire a co
piilor.

V. NEAGU

Aspect din timpul in struirii personalului medical.

trebui să fie numai o 
măsură temporară, de 
scurtă durată, impusă de 
situația valutară a țării, 
aflată în criză și nu o 
soluție permanentă, cum 
din nefericire se practică 
in prezent. Dacă vrem să 
avem un export eficient, 
care să asigure resursele 
valutare fără să depre- 
ciem moneda națională, 
trebuie să coborâm cu 
analiza la nivelul agen- 
ților economici, la cei ce 
produc și desfac mărfuri 
la export. Este un lucru 
cert că produsele pentru 
export se realizează cu 
cheltuieli foarte mari și 
intr-o structură și cali
tate inferioară mărfurilor 
similare de pe piața ex
ternă. In același timp, tre
buie spus că sunt mulți 
intermediari care fac ca 
la costurile de producție 
și așa foarte mari să se 
mai perceapă un volum 
ridicat de adaosuri și co
misioane. Acestea ar pu
tea fi substanțial reduse 
dacă producătorii s-ar 
apropia mai mult de con
sumatorii finali, având 
relații directe cu aceștia.

REP.: Credeți, deci, că 
nivelul ridicat al costu
rilor, calitatea nu tocmai 
corespunzătoare și pro
ductivitatea scăzută sunt 
principalele cauze care 
ne separă în prezent de 
țările industrializate-, de

terminând deprecierea 
continuă a monedei na
ționale și scăderea nive
lului de viață?

C.M.: Dacă vrem un 
export eficient șl un curs 
stabil, atunci trebuie că 
fie luate măsuri ferme 
și create condiții tehnice 
șl tehnologice de organi
zare șl conducere în fie
care unitate economică', 
singurele în măsură să 
asigure reducerea cheltu
ielilor, creșterea calității 
și productivității muncii.

REP.: tn condițiile ară
tate, Banca Națională, ca 
participant la stabilirea 
cursului de schimb, poate 
să influențeze nivelul a 
cestuia în raport de efi
ciența exportului?

C.M.: Cursul de schimb 
se stabilește pe piața va
lutară în raport de ce
rerea șl oferta de valută 
și nu în funcție de efi
ciența exportului. Se știe 
însă că un curs ridicat 
se stabilește pentru a 
stimula agenții economiei 
să obțină prețuri mai 
mari dacă vând produ
sele la export față do 
piața internă, însă în a- 
ceste condiții se stimu
lează activitatea economică 
neperformantă, risipa,
proasta gospodărire a 
mijloacelor, ineficiența 
exportului. Un curs stabil 
i-ar putea determina pe 
agenții economici care 
vor să-șl exporte mărfu
rile să se preocupe mai 
mult de reducerea chel
tuielilor de producție și

desfacere, de hnbwnătik 
țirea structurii și alității 
(produselor, să acționa* 
pentru găsirea unor plot* 
unde pot obține prețuri 
în valută care să le aafe 
gure acoperirea cheltuie
lilor și realizarea uni* 
profit corespunzător. Dacă 
liberalizarea cursului S9 
va folosi ca sursă perma
nentă de acoperire a 
pierderilor unor exportatori 
ineficienți se va Înre
gistra în continuare creș
terea prețurilor la mate
riile prime și produsele 
aprovizionate din import, 
amplificarea inflației șl 
scăderea nivelului de via
ță a populației."

REP.: Stabilizarea cursu
lui de schimb trebuie 
realizată, așadar, prin mă
suri economice și nu ad
ministrative, cum ar avea 
posibilitatea să o facă 
Banca Națională a Româ
niei.

C.M.: Exact. Măsurile 
administrative sunt de 
con j unctură. Stimularea, 
prin deprecierea cursului 
de schimb, a exportului 
la produsele realizate cu 
costuri mari și valorifi
cate la prețuri mici în 
valută, din considerente 
de forță majoră, pentru 
a obține cu orice preț 
resurse valutare, este 
o metodă păgubitoare. Nu 
trebuie să se permanenti
zeze. Altfel ajungem in 
situația să pierdem mult 
mai mult decât câștigăm, 
iar această povară o su
portăm cu toții.

Un președinte tânăr la o judecătorie cu tradiție
(Urmare din pag. 1)

o hotărâre judecătorească 
definitivă, să pierzi foarte 
mult la punerea ei în 
executare, datorită deva
lorizării monedei natio- 
.->.-<*0, Sunt niște situații 
înde trebuie intervenit,

ca să accelerăm judecarea 
cauzelor pentru a s« ob
ține în scurt timp hotă
râri definitive.

In audiențe vine multă 
lume pentru a cere infor
mații juridice. Noi le ex
plicăm că legea de or
ganizare judecătorească

interzice magistraților să 
dea astfel de consultanțe, 
chiar daca unele cauze 
se soluționează de alte 
instanțe din țară. Nu-1 
putem ajuta în acest sens. 
Pentru aceasta, pot apela 
la avocați sau la notarii 
publici.

• 'AVW."AV/.,.V-
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primarul de omenie" <
Din satul Alun, comuna Bunila, am primit un 

răvaș semnat de dl. Roman Herban, prin care ne ț 
£ roagă să ne facem mesagerul mulțumirilor săteni- ? 
/ lor față de „primarul de omenie". Petre Pitian. Din î 
'* . . S mărului pentru osârdia cu care s-a preocupat de a J 
> face cât de cât posibil transportul pe „drumurile J 
}• impracticabile" ce leagă satul de restul lumii. Toc- ■
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Din satul Alun, comuna Bunila, am primit un

•; cele relatate de dl. Roman, sătenii mulțumesc pri- !■J
Ș mai această stare a drumurilor a făcut ca accesul 1!

iiI
I

5 să fie foarte greu, motiv pentru care localitatea a * 
£ rost aproape părăsită, /tu ramas ___ __ _ __ _
2 mate din bătrâni aflați între 60 și 85 ani de viață.

eveniment important pentru oamenii din 
sosirea mașinii cu pâinea cea de toate 

la două 
numai și numai din cauză 
impracticabil! Iată marea

£ fost aproape părăsită. Au rămas doar 18 familii for- ■
a
■
■1
Ș:
>'Alun, durere veche și, se «

c
r

i 
c

Un
Alun este
zilele, chiar dacă își face apariția o dată 
săptămâni. Și acest lucru 
că drumul către sat este 
durere a celor din satul 
pare, actuală, chiar dacă 
ruia vor să-i mulțumească. Poate mai aud și alții! ) 
(V.N.) ■

au un primar inimos, că- >

7,00 TVM. Telematinal; 
8,30 La prima oră; 9,20 
Santa Barbara (r); 10,05 
Limbi străinei ----------- ~
italiană; 11,05 
Ieste (r); 12,45 
1001 audiții; 
nai;

germana. 
Andrea Ce- 
D.a.; 13,10 
14,00 Jur- 

14,10 TVR lași ți 
Cluj-N.; 15,40 Tradiții; 
16,00 Jurnal; 16,10 Cu

vinte potrivite; 16,35 Mag. 
social; 17,25 Grendizer 
(d.a.); 17,50 Tribuna par
tidelor parlamentare; 18,15 
Tragerile LOTO; 18,25

Miienium; 19,10 Lupii ae
rului (s); 20,00 Jurnal;
20,35 Ediție specială; 20,50 
Dragostea învinge (s); 
21,45 Reflecții rutiere; 22,00 
Studioul economic.

7,00 La prima oră; 8,30 
TVR Cluj-N.; 9,20 Muzica 
pentru toți; 10,05 Caleidos
cop satelit; 10,50 întâl
nirea de la miezul nopții 
(r); 11,45 D.a.; 12,15 Tele- 
enciclopedia (r); 13,00 En
gleza pentru copii; 13,10 
Frumoasa ți Bestia (r);. 
14,00 Jurnal; 14,IC Repor
taj '97; 14,40 Limbi stră
ine (r); 15,40 Babar (d.a.); 
16,05 Top Model (»); 17,00 
Ceaiul de la ora cinci 
(div.J; 19,00 Em. în Ib. 
germană; 20,00 Club 2020; 
20,30 Enigma (cs); 21,00 
TVM. Mesager; 21,30 Că
suța cu povești; 21,35 
Filmoteca de Aur; 22,05 
Adopțiune (f); 23,40 Sta
dion; 0,15 Rock Live.

7,00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Tânăr ți 
neliniștit (r); 9,45 Sport 
ia minut; 10,00 Who's the 
Boss (r); 10,30 MASH (r); 
11,00 Familia Aldrige (co); 
12,55 Știri; 13,00 Robo- 
cop (r); 13,45 Beverly
Hills (r); 14,30 Gillette; 
15,00 Verdicti crimă! (s); 
16,00 Tânăr ți nelini țt it 
(s); 16,45 înrobită de iu. 
Lire (s); 17,30 Who's the 
Boss (si; 18,00 Știri; 18,05 
Sport la minut; 18,15 E- 
nigmele Agathei Christie 
(s); 19,00 Știi ți câțtigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Mel
rose Place (s); 21,00 Doc
tor în Alaska (s);

(r) ; 8,00 în vizită 
lena 1; 10,00 D.a.; 10,30 
Teleshopping; 11,10 Lu
mină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s); 
14,00 Știri; 14,10 Boema 
(operă/r); 16,00 Medalion; 
16,30 Teleshopping; 17,10 
O iubire de neuitat (s); 
18,00 D.a.; 18,30 Invitați 
la Antena 1; 19,30 Văduva
(s) ; 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 
Păguboții (co).

la An-

(DEVASĂfi)

[ANTENA 1)
7,15 O iubire de neuitat

10,00 — 11,15
12.30 Film artistic; 
Vidcotext;
19,15 
20,00 
21,00 
rect;
23.30 
Videotext.

Reluări} 
14,00 

19,00 Obiectiv; 
Repere culturale; 

Actualități TVR; 
Actualitatea în di- 
22,00 Film artistic; 
Obiectiv (r); 23,45

I

I
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cred că învăță- 
pierdut din ca- 
contră. La noi,

Pe dl prof. Adrian Pă
dure, directorul Școlii Ge
nerale Nr. 1 Hunedoara, 
l-am întrebat dacă se con. 
firmă părerea că după 
1969 calitatea învățămân
tului a scăzut din cauza 
dezinteresului manifestat 
de o bună parte dintre e- 
levl. „Nu 
mântui a

’ litate, din
pot spune cu mâna pe i- 
nlmă. că a crescut calita
tea. E mare lucru că das
călii nu mai au altceva de 
făcut decât activitatea la 
clasă. Poate că la familii
le. cu .probleme a scăzut 
interesul pentru învățătu
ră,, nu mai văd rolul șco
lii. Viața e foarte grea și 
avem copii cu o situație 
familială dificilă. Dar este 
un fapt îmbucurător că 
primul trimestru al aces
tui an școlar, față de anul 
trecut, s-a încheiat cu re
zultate mai bune. A scă
zut numărul elevilor cori- 
genți și mediocri și este 
tn creștere procentul ce
lor cu note foarte bune".

Dacă lucrurile stau așa 
este firește meritul celor 
S3 de cadre didactice ale 
șeoiii — 8 învățători șl 15 
profesori cu norma de ba
ld aici. Școala mai are și 
avantajul că toți cei 510 
elevi învață într-uți sin
gur schimb, atât ciclul pri
mar cât și cel gimnazial 
și școala complementară 
de ucenici, cu câte o cla- VIORICA ROMAN

A. SALAGFAN

la Petroșani1

tn raza administrativ-teritorială aferen
tă municipiului Petroșani, orașelor Ani. 
noasa, Petrila, Uricani, Vulcan și comu
nei Banița s-a constituit Oficiu] Prefec
tural Petroșani. Noul organism are se
diu! in Petroșani și asigură îndeplinirea 
atribuțiilor specifice aparatului tehnic do 
specialitate al prefecturii. Directorul ofi
ciului este di. Constantin Alexandrescu 
Care, Împreună cu specialiștii desemnați 
de conducătorii serviciilor publice descen
tralizate ale ministerelor și ale celorlalte 
organe centrale organizate în județ, coor
donează Îndeplinirea atribuțiilor specifice 
•cestor instituții. Oficiul Prefectural Pe
troșani este unul dintre cele 16 instituții 
de acest fel din țară șl este subordonat 
direct prefectului. (V.N.)

sezonul de nrimăvară
Domnul Aurel Benea, primarul muni

cipiului Brad, ne-a informat că in .urmă 
cu câteva zile, datorită condițiilor clima
tice acceptabile, au început activitățile 
pentru sezonul dc primăvară, scop in ca
re au fost asigurate și realizate acțiuni 
de tăieri ți formări ale coroanelor pomilor 
ornamentali pe străzile Vânătorilor, Li
bertății, Avram lancu, 1 Iunie, activități 
executate de către specialiștii de la 
RAGCL din localitate. Acțiunea se va 
continua cu plantarea unor arbori în par
cul din fața primăriei ți în gara CFR.

S-au luat măsuri pentru asigurarea vop
selei pentru vopsirea băncilor din par
curi; au început confecționarea de noi 
bănci pentru înlocuirea $1 completarea ce
lor distruse cât și repararea celor exis
tente. Domnul primar ne-a triat mărtu
risit că primăria vine doar în sprijinul 
dorinței locuitorilor municipiului de a 
face urbea lor cât mal frumoasă ți cura
tă, să placă ochiului trecătorului prin 
Brad. (Al.J.)

din calitate"
să de zugravi-vopsitori In 
anul I și II. Școala dispu
ne de 24 săli de clasă, 3 
laboratoare și cabinete.

Că interesul elevilor nu 
este același pentru toate 
obiectele este și aici o rea
litate, care depinde de mai 
mulți factori. De pildă în

Școala
Generală Nr. 1

Hunedoara

clasa a VIII se creează o 
adevărată psihoză privind 
pregătirea pentru limba 
română și matematică, o- 
biecte obligatorii la exa
menul de admitere în li
ceu. Așa se explică inte
resul mai scăzut pentru 
alte materii. Alte proble
me cu care școala româ
nească se confruntă în con
tinuare, deși se vorbește 
de mult timp despre a- 
cest lucru. o constituie 
programa încărcată, în spe
cial la clasa a Il-a cât șl 
o corelare defectuoasă a 
programelor școlare între 
cicluri de învățământ, fă
când dificilă acomodarea 

elevilor din clasele prima
re în cele gimnaziale.

Chiar dacă intenția a 
fost să realizăm o docu
mentare privind calitatea 
procesului instructiv-educa- 
tiv.faptul că in școală se 
făceau reparații și igieni
zări ne-a obligat să abor
dăm și acest aspect. Mat 
ales că el nu poate fi di
sociat de calitatea actu
lui educativ, deoarece alt
fel se poate învăța într-o 
clasă frumoasă și caldă. 
Și, din fericire pentru e- 
levii Școlii Generale Nr. 1 
Hunedoara, aici căldura nu 
este o problemă. într-o sin
gură clasă este înfundată 
instalația și va trebui go
lită de apă (întrucât vane
le nu închid bine) și re

mediată defecțiunea. în sep
tembrie s-a finalizat aco
perișul și la data documen
tării tocmai se lncheiase- 
ră reparațiile la instalații
le sanitare, faianțarea și 
zugrăvelile la etajul al doi
lea al clădirii. Urma să fie 
„atacat" etajul următor, e- 
liberându-se prin rotațio 
câte 2—3 săli de clasă pen
tru igienizări. Aceste lu
crări se realizează doar a- 
cum pentru că trebuia făcut 
întâi acoperișul, n-au fost 
bani suficienți pentru efec
tuarea concomitentă a tu
turor lucrărilor și pentru 
că școala are suficient spa
țiu pentru a nu-și deran
ja programul de funcționare

Un fapt oarecum bizar 
este că in magazinele cu 
profil alimentar din Ha
țeg oferta la capitolul 
conserve de legume-fruc- 
te abundă în produse fa
bricate la Caracal sau 
Oradea. Bizareria rezidă 
în faptul că dominarea 
acestei piețe de către pro
ducători din țară are loc 
în condițiile în care e- 
xistă, chiar în Hațeg, o 
fabrică specializată pe fa
bricarea unor astfel de 
conserve. Care sunt mo
tivele ce generează „mar- 
ginalizarea" economică 
societății „Hațegana" SA, 
firmă cu nume până în 
1989?

Versiunea dlui ing. A- 
lexandru Istrățescu ma
nagerul societății, punc
tează ca principală cauză 
un mercantilism exagerat 
la nivelul comercianților. 
Care va să zică, comer
ciantul dorind să câștige 
cât mai mult la produs 
cumpără mai scump și 
de departe, astfel încât 
procentul de adaos comer
cial aplicat să reprezinte, 
valoric, mai mult decât 
în cazul prețurilor mai 
mici practicate de „Ha
țegana". Argumentul ar 
sta în picioare intr-un 
Singur caz: dacă vorbim 
despre comerclanți de 
paie și afaceri bulgărești. 
Pentru că orice negusior 
adevărat, pentru aceeași 
marfă, va prefera întotdea
una să cumpere mai ief
tin și de mai aproape. Un

Electroniștii în acțiune. Aspect de la faza județ cană a concursului de e- 
lectronică. loto: PAVEL LAZ A

SINDICALIȘTI 
DE ONOARE

Sindicatul „Siderurgis- 
tul" Hunedoara are doi 
noi membri de onoare 
din Elveția. Dna Margrit 

scenariu plauzibil ar fi 
mai degrabă legat de fap
tul că, în ciuda unor pre
țuri mai mici, lipsa unei 
anumite structuri a pro
ducției cerută de piață 
la un moment dat. du
blată de lipsa unui aspect 
șl design atrăgător al 
produsului, pot concura 
din plin la o slabă van
dabilitate a conservelor

Stop joc" la 
S.C. Hațegana

SA Hațeg
„Hațegana" și, deci, la o 
solicitare anemică ă lor. 
Și asta fără să punem 
semnul scepticismului du
pă calitate...

Indirect, dl Islrătescu 
recunoaște situația grea 
prin care trece acum fir
ma. La data documentă
rii acolo, producția de 
conserve era sistată, sa- 
lariații direct productivi 
fiind nevoiți să intre In 
șomaj. A mai rămas ac
tiv doar depozitul de pro
duse finite, ce înmagazi-

Hugentoblcr șl dl Christof 
Thierstein. din cadrul 
S.A.II. (organizație de a- 
jutorarc a 
din Elveția), 
acest titlu 
conducerii 
drept urmare a modului

lucrătorilor 
au primit 

din partea 
sindicatului.

sincope produc- 
fundal. își ara- 

decapitalizarca 
a firmei Lipsa 
banilor face a-

nează stocuri valorând 
1,5 miliarde de lei. Din
colo de caracterul sezo
nier al activității, gene
rator de 
tive, pe 
tă colții 
avansată 
acută a 
prioric deșartă orice ten
tativă de a mai innădi 
legături de afaceri. O 
tentă agravantă este a- 
dusă și de faptul că fir
ma își găsește materia 
primă, exclusiv din a- 
gricultură. dificultățile fi
nanciare și problemele a- 
cestui domeniu strategia 
lăsându-și amprenta și
pe „Hațegana".

L-am întrebat pe dl 
manager dacă se poate 
pune problema falimen
tului în cazul „Ilațeganei". 
„Chiar dacă trecem prin 
momente grele, distanța 
până la faliment este des
tul de mare și nu văd 
cum am putea să ajungem 
în această situație" — 
precizează dl Istrătescu. 
Interlocutorul speră să 
reușească atragerea unor 
investitori din afară ca
re, aducând utilaje și, 
mai ales capital, să dea 
o nouă viață firmei. Pâ
nă atunci, în galantarele 
din Hațeg, la loc de cin
ste stau castraveciorii mu
rați, legumele și compo
turile ambalate în atră
gătoare recipiente, la su
te de kilometri de oraș.

în care s-au implicat in. 
activitatea Departamen
tului Educație-Formare 
din C.N.S. Cartel Alfa, 
dar și pentru sprijinirea 
deschiderii Centrului Re
gional de Educație și 
Formare Sindicală de la I 
Hunedoara. (S.B.).

.___ .WVWVWV

S-a mai întâmplat în 
Istoria țării noastre să 
tot visăm și să-i așteptăm 
pe americani, dar în lo
cul lor să năvălească— 
turcii. N-avem nimic im. 
potriva -năvălirilor folo
sitoare ți poporului ro
mân, insă atunci când e. 
Ki"tă deghizări și strate
gii oculte, este firesc să 
fim suspicioși, prudenți 
fi rezervați, în contrast 
cu generozitatea ieșită 
din comun a celor ce sunt 
puși să gestioneze avuția 
țării ți să plătească pe 
mal departe pcșchețurl

Vin turcii, nu americanii!
grase, in schimbul unor 
comisioane simbolice pen
tru țară, dar benefice din 
plin pentru cei ce fao 
tranzacțiile oneroase, fiind 
afaceriști consacrați.

De ce am făcut consi
derațiile respective? Pen
tru că a apărut un mo
tiv temeinic asemănător 
multor trucuri făcute an
terior cu fabricile româ

nești de bere pe care au 
pus mâna, aproape gra. 
tuit,_ așa-zișii investitori 
strategici străini, la fel 
ca șl cu alte sectoare e- 
conomica „salvate" ca prin 
minune de către cel ca
re au venit cu aport de 
câțiva dolari, aceștia con. 
stttuind capitalul destinat 
„retehnologizării'1 ți spo
ririi profiturilor persona
le.

S-a tot spus că după 
alegeri vor năvăli inves. 
titori străini, dc no să 
le mai putem face față, 
toți dorind să apuce un 
capăt, un colțișor de Ro
mânie, oriunde ar fi si
tuat, numai să se știe in
vestitorul stăpân veșnic 
pe o bucățică de țară bal
canică. Cred că aceasta 
situație este cel mal bine 
reflectată de venirea tur

cilor la SC Azomureș, un
de au pus mâna pe pa
chetul majoritar de ac
țiuni. In loc să fim noi 
pe piețele lor.cu legume, 
cereale ți chiar cu în
grășăminte, vin ci să ne 
învețe regulile comerțu
lui cu produse agricole 
fade și chimizate peste 
măsură, storcându-ne în 
același timp profitul ce

s-ar cuveni acționarilor >
români care au optat pen- ț
tru privatizarea SC Azo- i
mureș din Tg. Mureș. I

Nu trebuie să comcn- J
tăm mai mult setea noas- l
trâ de dolari, tristețea (
constând în faptul că, in }
loc să vină cei pe care-i »
așteptăm și ne tot pre- i
gătim să-i primim, adi- )
că americanii, sosesc in i
valuri și rjp „fericesc" no- |
rodul... turcii, de la care ț
vom cumpăra azotat, corn- î
piere și superfosfat, in. 1
grășăminte fabricate tn. ț
să la Tirgu Mureș. (N.TJ l

-—.... . ....
’.W.* .w.v.v.v.
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Când ne zbatem pentru interesele
comunei, lăsăm la o parte politica

Cu dl Adam Corui, pri
marul comunei Sarmizege
tusa, am stat, în ultimii 
ani, de mai multe ori de 
vorbă asupra naodului cum 
acționează instituția îrț 
fruntea căreia se află și 
consiliul local în direcția 
soluționării multiplelor pro
bleme cu care se confrun
tă localitatea în această 
grea și dură perioadă de 
tranziție pe care o par
curgem. Iată de ce, de da
ta aceasta, recent, am a- 
bordat tema respectivă cu 
unul dintre consilierii co
munei, dl. prof. Mihai Se- 
can. Am deschis discuția 
cu întrebarea.:

— Domnule profesor, ce 
culoare politică au con
silierii Sarmizegetusei ?

— Cinci sunt indepen
denți, iar printre aceștia 
mă număr și eu, câte trei 
sunt
unul 
altul 
’93.

pedeseriști și usediști, 
este penețecedișt, și 
este membru al P.L.

Consilierii membri ai 
partid fac politicăunui

în cadrul ședințelor ?

— Nu, categoric’nu. Au 
existat la început unele 
tendințe, dar le-am înlă
turat. Noi, independenții, 
le-am spus-o tuturor celor
lalți consilieri răspicat: 
„Domnilor, oamenii ne-au 
ales să conducem trebu
rile comunei și, atâta vre
me cât ne zbatem pentru 
ea, să lăsăm politica la o 
parte. Singura politică ce 
avem dreptul și datoria să 
o facem este pentru Sar
mizegetusa și interesele ei".

— Au priceput și și-au 
însușiț toți consilierii a- 
ceastă chemare ?

— Absolut toți. Dezba
terile și luările de cuvânt 
din cadrul ședințelor sunt 
întotdeauna constructive, 
concrete și au multe idei, 
iar votul este de nenumă
rate ori în consens.

— Ce hotărâri mai im
portante a elaborat consi
liul local în actuala legis
latură ?

— Cu privire la aplica- 
- rea Legii fondului funciar, 

introducerea gazului metan, 
realizarea iluminatului pu-

blic în toate satele, acor
darea de ajutoare sociale 
și lemne de foc pentru fa
miliile necăjite, repararea 
morii și a gaterului ce a- 
parțin primăriei și în mul
te alte domenii.

— Au fost proiecte de 
hotărâre respinse de con
silieri ?

— Nu, nici unul. Faptul, 
acesta se explică prin a- 
ceea că toate au fost foar
te bine fundamentate și au 
abordat probleme de inte
res general pentru locali
tate.

— Dl Adam Corui, pri
marul și dl Tenie Corui, 
notarul primăriei, sunt oa
meni cu multă experiență.

— Așa este și s-au an
grenat cu mare răspundere 
în conducerea treburilor 
comunei. în toate proble
mele se consultă cu noi, 
consilierii, nu numai în 
cadrul ședințelor, ci și în 
afara lor. Acest fapt îi fa
ce pe toți consilierii răs
punzători și participanți 
activi la viața localității.

tusa). Soluția considerată 
ca cea mai potrivită de 
către primarul comunei, 
dl Adam Corui, care este

Îrecutul-Dus

I
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I
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Consumcoop" pe linia

I
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Monumentele romane și 
Muzeul de arheologie de 
la Sarmizegetusa t Ipia 
Traiana (cuprinse în re
țeaua Muzeului Civiliza
ției Dacice și Romane 
Deva) au făcut, prin sem
nificația lor documentar- 
istorică, ca numele locali
tății Sarmizegetusa să de
vină binecunoscut nu doar M — *
in județ și în țară, ci și||l lllCIll CnlUl U 
peste hotarele ei.

în ultimii ani, și mai 
cu seamă de când cu in
trarea în vigoare a Legii 
fondului funciar, în jurul 
patrimoniului local au 
început să apară neînțele
geri, câțiva dintre locui
torii comunei revendicân- 
du-și dreptul de proprie
tate asupra unor terenuri 
ocupate de monumente 
sau din jurul lor (între 
acestea aflându-se și sin
gura construcție din sec. 
IV—V e.n. descoperită 
până acum la Sarmizege-

1 “

de
prezent(?...)

și președintele comisiei de 
aplicore a Legii fondu
lui funciar, ar fi ca 
cei în cauză să primească 
terenuri în echivalență pe 
care să le lucreze, pentru 
a proteja patrimoniul e- 
xistent și pentru a per-

mite continuarea săpatu
rilor arheologice la unul 
dintre cele mai impor
tante șî~ valoroase obiec
tive muzeistice naționa
le. Un asemenea teren e- 
xistă ceva mal departe de 
centrul comunei (la a- 
proximativ 2 km), situație 
ce ii nemulțumește pe cei 
implicați, dar căreia va 
trebui să : se găsească o 
rezolvare, gândindu-no că, 
în fond, la mijloc se află 
mărturii inestimabile ale 
unul trecut milenar al po
porului român. Mai ales 
că o propunere anterioară 
în acest sens — un proiect 
de lege privind declararea 
obiectivelor de la Sarmi
zegetusa rezervație arhe
ologică șl bun de utilitate 
publică de interes națio
nal, înaintat Ministerului 
Culturii și Parlamentului 
acum trei ani — a rămas 
până în prezent fără nici 
un rezultat—
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Consumcoop „Sarmize

getusa" nu are președin
te de mai multă vreme, 
misiunea de coordonare 
a activității asumându- 
și-o dna Viorica Albu
lescu, jcontabilul șef al 
unității.

Cooperativa la care ne 
referim își desfășoară ac
tivitatea pe raza a două 
comune — Sarmizegetusa 
și Densuș, prin 17 uni
tăți de desfacere. De re
marcat că, după Decem
brie 1989, „Consumcoop" 
Sarmizegetusa nu și-a 
restrâns activitatea și are 
magazine proprii în toa
te satele ce alcătuiesc 
cele două comune, oa
menii ei străduindu-se să 
aducă mărfuri de folo
sință cotidiană cât mai 
aproape de oamenii din 
mediul rural. Că reușeș
te acest lucru o dovedeș
te și faptul că, spre e- 
xemplu, în anul trecut a 
realizat un volum de des
facere de peste 430 mi-

lioane lei, achiziții de 
10,1 milioane, iar prestă
rile de servicii au adus 
venituri de aproape 8 mi
lioane lei.

Un alt fapt ce se cere 
de asemenea remarcat, 
este că în rețeaua de 
desfacere cu amănuntul 
din comunele amintite nu 
lipsesc aproape nicioda
tă mărfurile solicitate în 
mod frecvent, cum ar fi: 
uleiul, zahărul, sarea etc, 
iar adaosul comercial nu 
depășește, în nici un caz, 
25 la sută. Ba chiar la 
unele produse — cum ar 
fi uleiul — este de 5 la 
sută. Se practică și me
tode moderne de comerț, 
cum ar fi precomanda, 
ducerea mărfurilor volu
minoase acasă la cumpă
rători ș.a. în discuția cu 
dna 
pus 
re.

V. Albulescu, am 
următoarea întreba-

în satele Sarmizege- 
și ale Densușului atusei

apărut și comerțul parti-

• Moara, selectorul și 
gaterul — ce aparțin Pri
măriei — au adus, în 
cursul anului trecut — 
cum ne spunea dl Ștefan 
Socaci, contabilul consiliu
lui loca! — venituri de 
Peste 2,6 milioane lei. pri
măria are și un tractor, 
care ar putea aduce ve
nituri, dar e stricat de 
multă vreme.

• în preajma sărbători
lor de iarnă, primăria a 
acordat ajutoare materiale 
pentru 36 de oameni care 
au surse de trai foarte 
puține. Cei înscriși la a- 
jutoare și sunt în putere 
sunt obligați să muncească 
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de plutire 
cular ? Vă deranjează a- 
ceasta treabă ?

— Nu, deloc. Concuren
ța este benefică, dar nu
mai cu condiția să fie 
loială.

Și „Consumcoop" Sar
mizegetusa se află — ca 
și celelalte unități de a- 
cest fel din județ, du
pă apariția Legii coope
rației de consum — în 
plin proces de schimba
re, în sensul că se va 
reveni Ia activitatea pe 
bază de acțiuni. Au fost 
depistați aproape 3200 de 
acționari, iar în luna mar
tie a.c. va avea loc adu
narea generală a acesto
ra, ocazie cu care se va 
alege consiliul- de 
ducere al 
vor trasa 
activității 
sperăm că
menține unitatea pe linia 
de plutire ca și până a- 
cum, ba chiar vor revi-. 
gora strădaniile lucrăto
rilor ei.

con- 
unității și se 

coordonatele 
viitoare. Să 

acestea vor

în folosul public două zi
le pe lună. Cam puțin.

• în cursul anului tre
cut „Consumcoop" Sarmi
zegetusa a achiziționat 
mari cantități de melci, 
sămânță de dovleac, nuci 
în coajă, precum și carne- 
de oaie, mânzat Ș.a. Car
nea a fost repartizată Șco
lii speciale din Peșteana.

• Familiile cu posibili
tăți materiale reduse au 
primit lemne de foc — pe 
baza tabelului întocmit de 
primărie și aprobat de O- 
colul Silvic Rîu de Mori 
— la un preț mic, mai 
mult simbolic.

• In Păucinești trăiește
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Ceea ce 
cat încă 
discuției 
Eugenia Găldeanu, 
toarea Școlii Generale din
comuna Sarmizegetusa, era 
numărul relativ mic de 
elevi care frecventează a- 
ceastă școală — 103, din 
care 36 la școlile aparți
nătoare (din satele Zei
cani, Păucinești, Hobița 
și Breazova). Explicația 
e simplă și, din păcate, 
valabilă și în cazul altor 
localități; populația îmbă
trânită și, în consecință, 
numărul copiilor în scădere.

„Puțini, dar buni", apre
ciază însă 
noastră, argumentând 
primul rând 
tajul foarte 
de sută la

interlocutoarea 
în 

prin procen- 
bun (practic 

sută) rezultat
9*9*9* 9

în urma examenului de ad
mitere în clasa a IX-a, la 
licee și școli profesionale 
din Hațeg sau Deva. Me
ritul în buna pregătire a 
elevilor revine, desigur, și 
colectivului de cadre didac
tice din școală (toate ca
lificate, titulare pe post), 
apreciat și de dna direc
toare. Apoi nu este de ne
glijat nici un alt aspect 
care concură la buna des
fășurare a procesului in- 
structiv-educativ : o dotare 
materială corespunzătoare 
(manuale și material di
dactic suficiente), eviden- 
țiindu-se în acest sens la
boratoarele de biologie și 
de fizică-chimie, utilate cu 
tot ceea ce este necesar și 
specific activităților respec-

tive. Recent, mai exact în 
cursul anului trecut, s-a« 
finalizat și lucrările de re
parații la sala de sport, 
componentă a școlii cu care 
foarte puține școli de la 
nivel de comună se pol 
mândri. Pe lângă acestea, 
completează dna directoa
re, „o serie de materiale 
pentru grupurile sanitare, 
piese de mobilier și unele 
rechizite au fost procurate 
cu ajutorul unei asociații 
de prietenie din Olanda, ai 
cărei membri vin periodic 
în comuna noastră".

Pagină realizată de 
GEORGETA BiRLA,
TRAIAN BONDOR
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De veghe la sănătatea
Dispensarul uman din 

Sarmizegetusa se numără 
printre cele mai bine pu
se la punct dintre unită
țile de acest fel din ju
deț. Renovat în cursul a- 
nului trecut, dispensarul 

.este bine dotat, iar perso
nalul de aici (alcătuit dintr- 
un medic generalist, un 
stomatolog și două asis
tente) acordă consultații 
zilnic intre orele 8—15 (me
dicină generală) și de trei 
ori pe săptămână la sto-

matologie. Dr. Mariana 
Moraru ne spunea :

— Ne străduim să fim 
de folos oamenilor. înre
gistrăm in medie 7—8 con
sultații pe zi. Iarna — ca 
de pildă acum — unitatea 
este mai solicitată, dar fa
cem față.

— De 
feră mai

— De

ce afecțiuni su- 
mult oamenii ?

boli cardiovascu
lare, reumatism, boli res
piratorii ș.a. Le prescriem 
tratamentul adecvat și me-

oamenilor
dicamentele necesare. în 
ce privește medicamentele, 
de la Spitalul din Ilațeg 
primim note telefonice în 
care ni se cere să nu mai 
scriem în rețetele gratuite 
sau compensate cutare 
sau cutare medicament.

— Cine semnează notele 
telefonice ?

— Nimeni. Tocmai de 
aceea nu țin seama de ele. 
Și culmea este că farma
ciile onorează rețetele, e- 
liberează inclusiv medi
camentele respective.

Pe scurt
o femeie (în vârstă de cir
ca 70 de ani), din mila 
celorlalți oameni din sat. 
D.II. are un 
te la mică 
dumneaei, 
vrea să știe

• Primăria a hotărât să 
permită efectuarea lucrări
lor pentru introducerea 
nui cablu optic pentru 
lecomunicații numai 
condiția racordării la 
țea și a centralei telefo-

fiu ce locuieș- 
distanță de 

care însă nu 
de mama lui.

u- 
te- 
cu 
re-

nice din comună. Trata
tivele între Primărie și 
„Romtelccom" sunt în curs.

• Dna dr. Mariana Mo- 
raru medic generalist Ia 
Dispensarul uman este 
foarte căutată în aceste 
zile de iarnă fără zăpadă. 
Consultațiile se acordă în 
fiecare zi lucrătoare de la 
orele 8 la 15, dar dna doc
tor locuiește deasupra dis
pensarului, șl stă Ia dispo
ziția bolnavilor și în afa-

ra programului, inclusiv 
sâmbăta și duminica.

• Caz rar în județ — 
Sarmizegetusa n-are nici 
Un țigan. Are, în schimb, 
foarte mulți oameni în 
vârstă și singuri, care nu-și 
pot asigura cele necesare 
traiului.

• Căminul cultural din 
Sarmizegetusa a rămas 
primul pe lista priorități
lor, Ia capitolul reparații, 
în acest an; pentru că a- 
nul trecut s-au efectuat 
reparațiile curente absolut 
necesare la căminele cul
turale din Zeicani, Pău- 
cinești și Ilobița (în valoa
re totală de circa 2,5 mi-

lioane lei).
• Pentru cititorii comu

nei, n-a fost uitată 
cartea nouă, 
nului trecut 
tul local au 
800 mii Iei 
ziționarea de 
blioteca din cadrul Cămi- ; 
nulul cultural din centru] ; 
comunei.

• în privința școlilor, 
cerințele și, în consecință, 
cheltuielile au fost mid 
mari; ele au însumat a- 
proape 16 milioane de Iei, 
pentru zugrăveli la toate 
școlile comunei șl lucrări 
de reparații la școala de ' 
centru.

nici 
tn cursul a- 
de la buge- 
fost alocați 

pentru achi- 
carte Ia bi-

)
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între numeroasele so
cietăți comerciale cu ca
pital privat, apărute în 
ultimii ani în municipiul 
Orăștie, se găsesc și une
le cu caracter productiv, 
nu neapărat comercial 
cum se întâmplă ca a- 
cestea să aibă pondere 
în majoritatea localităților 
județului nostru. Una 
dintre firmele ce și-a 
câștigat un bun renume 
în rândul clienților, depă
șind de multă vreme gra
nițele zonei locale, este 

și S.C. Artimex Napa SRL. 
Această firmă, care acum 
are 18 angajați, unii pre- 
luați din șomaj sau care 
lucraseră la Coop. Dacia, 
a fost creată prin iniția
tiva particulară a dlui ing. 
Sorin Filip.

Din discuția pe care am 
purtat-o cu dna Ludovica 
Filipf mama patronului 
firmei, am desprins o se
rie de aspecte ce merită 
să fie relevate. Deoarece 
înainte de 1989, actualul 
patron lucrase la fosta in
dustrie mică din locali- 
tate (având specialitate în 
TCM), dar unde lucrurile 
nu mergeau prea bine, dl 

Sorin s-a gândit să por
nească o afacere pe cont 
propriu. După o matură 
chibzuință, s-a decis să 
deschidă, cu credite an
gajate de la bancă, un 
atelier propriu pentru 
confecții din piele.

Desigur că n-a fost u- 
șor, concurența în dome
niu și mai ales în zonă, 
fiind destul de puternică, 
în Orăștie existând nume

Inițiativa particulară 
dă roade

roase ateliere și fabrici 
cu o îndelungată tradiție 
în acest domeniu. Deviza 
pentru a câștiga presti
giul în rândul clienților 
a fost însă seriozitatea și 
calitatea garantată a pro
duselor realizate, aceste 
obiective fiind bine per
cepute și de către ceilalți 
salariați ai firmei, care 
sunt deciși să nu facă a- 
bateri de la principiile ce 
apără prestigiul unor a- 
devărați meseriași. Dna 

Filip îmi spunea că, du
pă pensionare, în 1988, 
după ce lucrase la AGRO- 
MEC din Geoagiu, nu-și 
prea găsea locul, fiind 
obișnuită să muncească, 
mai ales în specialitate, 
anume în ținerea eviden
țelor, dar când este ne- 
voje se ocupă și de al
te treburi ale firmei, gă
sind timp inclusiv în gos
podărie, de dimineață pâ

nă seara târziu.
Referitor la materialele 

folosite, interlocutoarea 
aprecia că acestea, res
pectiv pieile prelucrate, 
sunt obținute de la re
numita firmă „Căprioara" 
din Sebeș. De amintit că, 
pe lângă altele, dna -Fi
lip: a deprins și practică 
și arta, pentru că este 
intr-adevăr o artă, croi
tului după modelele soli, 
citate sau alese de către 
fiecare client. Nu mai in

sistăm asupra altor de- ! 
talii legate de activitatea ’ 
unei firme, de la care iși \ 
asigură zilnic pâinea 18 i 
salariați, grație punerii în . 
valoare a inițiativei par- ț 
ticulare. Există totuși, în l 
conjunctura actuală, o ? 
îngrijorare ce nu poate 1 
să treacă neobservată. Ea ț 
este legată de scumpirile i 
de tot felul care apar în ’ 
economie, având la ori- 1 
gine majorarea prețurilor i 
la combustibili și ener- ? 
gie, care, nemijlocit, se 1 
regăsesc și în costul ma- î 
teriei prime, cât și al i 
manoperei pentru inde- J 
xări, ceea. ce, în condl- 
țiile actuale de sărăcie, i 
de lipsuri de ordin fi- ’ 
nanciar, va produce u- ■ 
nele șocuri pe care le vor t 
resimți cu siguranță și ’ 
firmele particulare. Spe- 1 
ranța este că va fi de- 1 
pășită totuși odată și } 
această criză, ce ne stă- 1 
pânește cu încăpățânare, l 
după 1989, promisiunile i 
de redresare până prin > 
2000 fiind și ele puse 1 
sub semnul întrebării. ț

NICOLAE TÎRCOB i

Se mai face și dreptate
La Șantierul de explorări geologice din satul Caraci, 

comuna Baia de Criș, care aparține de Secția din Brad ! 
a S.C. Minexfor Deva, lucrează o serie de oameni har- | 
nici, animați de gândul, în ciuda condițiilor destul de 
vitrege, de a «face lucruri bune, cu alte cuvinte, de a-și 
practica cu adevărat meseria. Intre cei care au o con
tribuție 'însemnată la îndeplinirea obiectivelor propuse, 
pot fi amintiți, între alții, dnii Mircea Duma, Cornel 
Avram, Traian Crăciun, Ionel Frățilă, Leontin Rus, Ar
mean Cazan, să-i amintim doar pe câțiva dintre ei. De 
menționat că din activitatea pe care o desfășoară la a- 
cest șantier, muncitorii își câștigă pâinea, nu tocmai 
albă, având in vedere condițiile de izolare, posibilită
țile de cazare și de masă oferite aici, la care se mai. 
adaugă dificultățile cu transportul, cu aprovizionarea, 
cu materialele necesare. Necazurile oamenilor au fosb 
sporite însă, până nu cu multă vreme în urmă, și de 
către fostul șef al acestei formațiuni de muncă, respec
tiv dl sing. Ioan Toma. După cum ne-au scris mai mulți 
muncitori de la Caraci, ei aduc mulțumiri conducerii 
Minexfor, care a fost receptivă la nemulțumirile lucră
torilor și a pus capăt unor lucruri ce-j nemulțumeau pe 
unii salariați, legate în special de comportamentul ce
lui ce avea_ atribuții de a asigura un climat normal de 
muncă, fără a crea o atmosferă de protejați pentru, 
unii și persecutați pentru alții, cu efecte negative asu-t 
pra realizării metrajului programat la galerie și, impli
cit, asupra salariului obținut.

Discutând la conducerea Minexfor despre situația 
respectivă, am reținut că cele relatate se confirmă par 
țial, nădejdea fiind că prin schimbarea făcută la nive j 
Iul conducerii șantierului din Caraci activitatea se va ; 
desfășura în condiții mai bune în viitor. (N.T.).

O ÎNTREBARE MEREU ACTUALA

Se va opri oare căderea leului?
Iată o întrebare care ii preocupă într-o tot mai mare 

măsură, nu numai pe finanțiști, ci îi îngrijorează și pe 
salariați, pe pensionari și toate categoriile sociale ale 
populației, având în vedere că instabilitatea și căderea 
drastică a monedei naționale atrag după sine un nou 
val de creștere a prețurilor, în special la produsele a- 
limentare, creșterea inflației și degradarea continuă a 
nivelului de trai.

Reflectând starea actuală precară a economiei ro
mânești, care se confruntă cu rigorile stabilite de piață, 
deprecierea raportului leu/dolar a luat în ultima vreme 
dimensiuni nebănuite, aprecierea specialiștilor în ma
terie fiind în prezent aceea că abia atunci când se va 
ajunge la un curs de circa 7500 lei pentru un dolar se 
va opri căderea monedei românești. Până la atingerea 
nivelului respectiv mai sunt multe necazuri și suferințe 
de îndurat, în special de către oamenii de rând, semna
lele de însănătoșire a economiei fiind insesizabile. Bine 
ar fi însă ca măcar atunci când va fi atins acest prag 
să avem certitudinea că ne vom reveni din amețeala ce 
ne-a cuprins. (N.T.).

Laboranta Florica Tomescu <le la Cooperativa 
„Cauciucul" din Deva execută analizele materiei 
prime care intră în procesul de fabricație.

Foto: ANTON SOCAC1
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Este greu și să te 
privatizezi

De curând l-am întâlnit la Deva pe dl ing. Remus 
Tabac, manager la S.G. Agromec din Baia de Criș, care 
era destul de abătut și necăjit pentru faptul că nu prea 
găsește ieșire dintr-o discuție dificilă, legată de găsi
rea resurselor financiare necesare plății primei ra
te pentru privatizare. în discuție ar fi vorba despre vreo 
18 milioane lei, bani pe care acționarii-salariați ai fir
mei respective, acum privatizată, ar trebui să-i ia din 
bănci la dobânda zilei și pentru care fiecare ar trebui 
să pună casele drept gaj, oamenii nefiind insă prea 
dispuși să ajungă într-o asemenea situație.

Oricum, dacă s-a făcut un pas decisiv pentru pri-t 
vatizare, normal este să găsească și modalitatea de a 
nu abandona acest proces, care credem că, în final, va 
fi totuși benefic pentru firma respectivă și pentru fie-; 
care salariat-acționar în parte. (N.T.).

Autonomia financiară - râvnită de
REP.: D-lc primar, ulti

mii ani au consemnat la 
Hațeg inițierea unei serii 
de investiții dirijate spre 
rezolvarea, în parte, a pro. 
blemelor legate de infra, 
structura orașului. Din pă
cate, austeritatea cronici- 
zată a bugetului a generat 
numeroase stagnări ale lu. 
crărilor, în unele cazuri 
întârzierile față de datele 
de finalizare stabilite în
sumând ani de zile. In ce 
stadiu se află aceste in
vestiții acum și cât de 
pertinentă poate fi speran
ța ca ele să fie terminate 
curând?

I.G.: Cred că vă referiți, 
în principal, la sediul noii 
clădiri a primăriei care 
trebuia să fie gata în 1994. 
și a cărei fundație a fost 
săpată înainte de ’89. E 
foarte clar că ritmul lucră, 
rilor a fost dictat de dis
ponibilitățile bănești ale 
primăriei. De exemplu, in 
1996, când am preluat pri
măria, întregul buget al 
Primăriei orașului Hațeg a 
Jost de 3 miliarde de lei. 
Din acești bani pentru in
vestiții ne-au fost alocați 

755 de milioane de lei. Pa. 
tru sute de milioane din 
acești bani i-am destinat 
noului sediu al primăriei. 
Am achiziționat și avem 
depozitată tâmplăria me
talică necesară etajelor su. 
perioare. Am reușit să ri
dicăm, parțial, coșul de 
fum, componentă a insta
lației de încălzire, să ter
minăm racordul pentru a- 
pa potabilă și cel de ca
nalizare a apei pluviale și 
menajere. O investiție a- 
flată, de asemenea, în curs 
de desfășurare este lega
tă de creșterea capacității 
rețelei de canalizare a o- 
rașului. Țevile, de 0 300 
suprasolicitate de apa piu. 
vială și menajeră vor Ji 
înlocuite cu țevi având sec
țiunea de aproape trei ori 
mai mare. Pentru a avea 
certitudinea unui lucru bi
ne făcut, corelat cu încer
carea de a separa circui. 
tul de apă menajeră de cel 
al apei pluviale, intențio
năm să obținem o modifi
care a proiectului inițial 
de manieră să extindem 
racordul la noua rețea de 
canalizare a tuturor blo. 

curilor de locuințe din o- 
raș, iar pe viitor a tutu- 
roj străzilor Hațegului. Suc. 
cesul demersului nostru 
depinde firește de consis
tența fondurilor existente.

Dialog cu dl IOAN GLODEAN, 
primar al orașului Hațeg

Am comandat un studiu 
de fezabilitate destinat u- 
nor lucrări de reabilitare 
a stației de tratare a apei 
din oraș. In prezent, aceas. 
tă stație de tratare nu es
te proprie folosirii și toa
tă apa menajeră, netrata
tă, se scurge poluând Râul 
Galbena. Valoarea acestei 
investiții se va ridica la 
cca. -1,3 miliarde de lei, 
300 de milioane fiind alo
cați deja. Douăzeci de mi
lioane de lei au fost folo
siți pentru plata studiilor 
ceruta pentru renominaliza- 
rea cotei de gaz a CT2 și 
pentru instalarea unor cen
trale termice de scară.

REP.: Din ce fonduri in. 
tenționați să cumpărați a- 
ceste centrale termice de 
scară?

primarii localităților „bogate
I.G.: Sunt două varian

te: bani de la buget sau 
cu banii beneficiarilor. Am. 
bele sunt deocamdată în 
studiu. Foarte importantă 
mi se pare acum obținerea 

renominalizării cotei de gaz 
a fostei centrale termice 
numărul doi. Avantajele ar 
fi importante. In primul 
rând s-ar sfârși acest ca
pitol în care locuitorii din 
blocurile deservite de fos
ta centrală sunt nevoiți 
să-și încălzească casa cu 
instalații de gaz improvi
zate, fiind expuși tot tim
pul pericolului unei explo
zii. Apoi, odată aprobată 
această renominalizare ar 
apărea un surplus de gaz 
care s-ar folosi foarte bi
ne la încălzirea pe timpul 
iernii a unor instituții pu
blice de învățământ și cui. 
tură. Hațegul nu cere mai 
mult gaz, ci doar dorește 
să-și folosească cantitățile 
aprobate în conformitate 

cu noile realități din teren.
REP.: Una din promisiu. 

nile făcute de actuala pu
tere în campania electorală 
a vizat și aceea a descen
tralizării financiare a bu
getelor locale. V-ar avan
taja o autonomie financia
ră?

I.G.: Ar constitui, cred, 
pentru Hațeg rezolvarea 
tuturor problemelor cu ca
re se confruntă în prezent. 
Dacă din tot ce aduce o- 
rașul la bugetul de stat ar 
rămâne aici, să zicem 30 
la sută, ceea ce ar reprezen. 
ta cca. 15 miliarde de lei 
anual, am avea pârghiile 
financiare necesare să fa
cem ain Hațeg un oraș 
grădină. Sigur, prin auto
nomie înțeleg și o liberta
te în a utiliza fondurile 
așa cum dictează interese
le orașului la un moment 
dat, iar trecerea de la un 
capitol de cheltuieli la al
tul să fie doar o simplă 
formalitate. Cu cele 15 mi
liarde presupuse s-ar pu. 
tea schimba întreaga in
stalație de apă potabilă a 
orașului care este acum 

făcută șvaitzer, pierderile 
pe rețea fiind de cca 36 
la sută, am putea cumpă
ra utilaje moderne de cu
rățire a orașului, am ou- 
tea plăti oamenii pentru a 
întreține permanent zone, 
le verzi și așa mai depar
te. Repet, o autonomie fi
nanciară reală ar fi deo
sebit de benefică pentru 
primăriile din orașe sau 
din comunele mai mari.

REP.: Ce se va întâmpla 
cu primăriile localităților 
„sărace" în condițiile unei 
autonomii financiare?

I.G: Pentru localitățile 
unde veniturile prelevate 
sunt prea mici sau inexis
tente, va fi nevoie, după 
părerea mea, de acordare 
în continuare a unor su
me de bani de lă centru, 
de așa manieră încât să 
fie acoperite necesitățile 
investiționale ale respec
tivei zone. Este, desigur, 
destul de greu să fie con
ceput un astfel de sistem, 
mixt, al bugetelor, dar-creî 
că merită efortu7.

A. SAlAGEAN
— "—————
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Efectivele de animale scad. De ce?
Și locuitorii comunei 

Veliucu Inferior — marea 
majoritate dintre ei — au 
O calitate dublă. în pri
mul rând, sunt lucrători 
la exploatările miniere din 
|ur ori la SC „Siderurgi
ca* SA Hunedoara. In al 
doilea rând, sunt proprie
tari de pământ, deci ță
rani. Despre cum se îm
pacă cele două situații pro
punem să „vorbim* In a- 
ceste rânduri, ocupându-ne 

1 de o altă problemă și anu
me de evoluția efectivelor 
de animale — creșterea a- 
cestora având tradiție șl 
condiții bune în localități
le de munte cum este și 
Weliucu Inferior.

Din discuția cu dna Ce
cilia Șutac de la Centrul 
agricol din localitate am 
reținut că, în linii mari, 
măsurarea pământului în 
vederea aplicării Legii fon
dului funciar s-a înche
iat. deci oamenii, chiar 
dacă mulți încă n-au pri
mit titlurile de proprieta
te, știu ce suprafață le 
Revine. Toate satele comu- 
pei au fânețe și pășuni su
ficiente. Deci, ’ în iocalita- 

j te există bune condiții 
I pentru creșterea animale

lor. Iar această ocupație 
este aducătoare de veni

Generozitate in repararea școlilor

turi întrucât piața Hune
doarei este aproape.

Cu toate acestea, numă
rul de animale din ogră
zile oamenilor nu crește, 
nu se menține cel puțin, 
ci se reduce. Efectivele au 
scăzut în cursul anului tre
cut — am reținut din ci-

Tejiucu 
Inferior

frele prezentate de agen
tul agricol, dna Livia Cioc- 
mărean — cu 32 capete la 
bovine, 42 la porcine, cu 
25 la ovine ș.a.

Din ce pricină? Mal 
mulți factori determină 
fenomenul respectiv. In 
primul rând, populația sa
telor, în special a celor în
depărtate, îmbătrânește și 
se împuținează mereu, ast
fel că un gospodar ce ținea 
cândva vaci și oi multe, 
în prezent are doar una. 
în al doilea rând, oaia a 
căzut în dizgrație în sen
sul că lâna este foarte prost 

plătită. Deplasarea cu pro
duse animaliere la Hune
doara sau alte piețe este 
tot mai costisitoare, fiind 
aproape dublat prețul unei 
călătorii. încă din prima 
zi a acestui an.

Cauza principală a scă
derii numărului de anima
le este poluarea pășunilor 
șl fânețelor de către so
cietatea economică din lo
calitate, care împrăștie 
mult praf ce se depune pe 
iarbă, fân ș.a. La aceasta 
se adaugă faptul că pășu
nea nu se curăță în fieca
re an — deși aceasta este 
o obligație a fiecărui om 
ce trimite animale în pă
șune. In același timp, pre
țul îngrășămintelor chimi
ce — azotat și complexe 
— crește în proporții alar
mante.

In fine, aceasta este si
tuația la Teliucu Inferior 
și nu numai aici, iar pen
tru redresarea ei ar fi mul
te soluții ce reies chiar 
din cauzele enumerate mal 
sus. De aceea nu le mai 
punctăm. Cel ce se ocupă 
de diriguirea treburilor din 
agricultură. Ia nivel cen
tral, județean și local le 
pot ușor găsi. Cu condiția 
să vrea treaba asta.

TRAIAN SONDOR

Sprijin fariseic al fostei guvernări
Conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 
7/1996, bazată pe Legea 
20/1996, agricultorii șl u- 
nele firme legate prin 
specific de sectorul agri
col au fost abilitate să 
primească credite având 
o dobândă subvenționată 
de doar 15 la sută. Be
neficiar al acestor credi
te a fost șl S.C. „Hațega- 
na“ S.A. Hațeg, speciali
zată pe fabricarea con
servelor de legumofruc- 
te. Creditul contractat s-a 
ridicat la 200 milioanei de

SE EXTINDE 
PRIVATIZAREA

In Deva — cum am a- 
flat de la dl Florin Flo
rian, șeful Biroului co- 
mercial.privatizare din 

.cadrul Primăriei munici
piului reședință de ju
deț — există, în prezent, 
peste 3000 de societăți 
comerciale cu capital pri
vat. Cele mai multe au 
ca obiect de activitate 
comerțul, dar se mani, 
festă și aici un fenomen 
și anume scăderea numă
rului celor cu specific de 
alimentație publică. Un e- 

lei, termenul scadent de 
rambursare fiind ultima 
zi a anului trecut.

Ca multe din aceste 
credite, și cel contractat

CREDITELE 
SUBVENȚIONATE

de „Hațegana" s-a trans
format în credit restant, 
urmând ca în virtutea 
normelor metodologice 
diferența dintre data sca
denței șl data rambursă
rii să fie taxată cu do

xemplu recent este cel 
al fostei „Gospodina" din 
centrul orașului care și-a 
schimbat profilul deve. 
nind o unitate de desfa
cere a îmbrăcămintei, în
călțămintei ș.a.

EVOLUȚIA 
EFECTIVELOR 
DE ANIMALE

Dna Rodica Rădoanc de 
la Centrul agricol al Hu
nedoarei ne.a spus că în 
cele șase sate aparținând 
municipiului de pe Cer
na — Răcăștie, Boș, Groș, 
Hășdat, Zlaști și Peștișu 
Mare — există, la ora ac

bândă la nivelul pieței. 
NUmai că înaintea pre* 
dării ștachetei, fostul gu
vern a vut grijă să le
ge încă o piatră de gâ
tul agricultorilor ce au 

contractat credite sub
venționate. Astfel, s-a 
stipulat că în cazul cre
ditelor nerambursabile la 
scadență, dobânda va fi 
calculată din nou la 
cursul pieței, începând 
de la data acordării cre
ditului și până la data 
rambursării lui. Curată 
subvenționare 1 (A.S.) 

tuală, circa 950 bovine, 
1320 ovine, 1230 porcine 
ș.a. La ovine efectivul 
este superior celui din 
perioada corespunzătoare 
a anului trecut. La bo
vine și porcine însă se 
înregistrează regrese.

DEPOSEDARE
„Consumcoop" Sarml. . 

zegetusa a avut, până cu 
ceva vreme în urmă, bru
tărie. Acuma n-o mai a- 
re fiindcă La luat-o „Fe- 
dcralcoop" Huncdoara- 
Deva. De altfel, „Federal- 
coop* a luat in custodia 
sa și unitățile de turism 
ale cooperației de con
sum. De ce? Oare pen., 
tru q-și justifica existen
ța? întrebăm doar.

TRAIAN BONDOR

Rând pe rând, școlile 
din comuna Totești au 
fost supuse unor lucrări 
de reparații, în urma că
rora s-a-mbunătățit nu 
doar aspectul interior sau 
exterior al clădirilor, ci și 
componente ale funcțio
nalității acestora. Așa s-a 
Întâmplat la Școala Gene
rală din cadrul Spitalului 
NPI din Păclișa. la cea 
din satul Reea (unde o 
mână de ajutor au dat-o 
și câțiva prieteni francezi), 
la școala din Cîrnești 
„concurându-i“ membrii 
unei asociații de prietenie 
dintr-o localitate elveția
nă, care până în prezent 
au contribuit cu peste 10 
milioane de lei la repara
rea și modernizarea școlii 
(lucrări ce încă n-au fost 
finalizate). Alături de a

cestea, în cursul anului 
trecut au mai fost efectua
te reparații interioare la 
Școala Primară din Păcli
șa și lucrări mai ample la 
Școala Generală din cen
trul comunei Totești, pen
tru toate acestea chcltuin- 
du-sc aproximativ 40 de 
milioane de lei. asigurați 
de la bugetul local, după 
cum preciza primarul co
munei, dl Iulius Lcpădă- 
toni. La Școala Generală 
din Totești (incluzând șl 
cele trei școli aparținătoa
re din Reea, Păclișa și Cîr
nești), învață 138 de elevi, 
dintre care 78 la cea de 
centru, remarcându-se o 
creștere a numărului aces
tora față de anul trecut 
Lemnele fiind asigurate 
peste tot încă din toamnă, 

la fel și manualele școla
re. și — cu o singură ex
cepție — școala dispunând 
doar de cadre didactice ca
lificate, s-ar zice că lucru
rile par să meargă bine 
aici. Cu atât mai mult cu 
cât — aflăm de la dl Cor
nel Băluconi, directorul 
școlii — nici cazuri grave 
de indisciplină ori copii- 
problcmă nu sunt. De pre
gătit, elevii se pregătesc 
atât pentru învățământul 
liceal, cât și pentru cel 
profesional, deocamdată 
patru dir. cei zece absol
venți ai clasei a VIII-a, 
optând pentru Liceul Teo
retic din Hațeg, iar restul 
pentru școlile profesiona
le. în care ar urma să se 
califice în diferite meserii.

GEORGETA BiRLA Pauxii <le alimentare cu combustibil. Foto ; PAVEL l-AZA
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Semințe există, dar trebuie și interes pentru legumicultura
• Calitatea semințelor este garantată • Ofertă 

din toate sortimentele # Distribuție organizată • 
tn interesul cultivatorilor de cartofi • Se vând și 
unelte pentru grădinărit • Nu lipsesc nici semințele 
de flori

— Cum stăm cu oferta 
de semințe de legume 
pentru primăvara aces
tui an, die Petec?

— Fiind o unitate de 
tradiție, consacrată pen
tru distribuirea de se
mințe garantate, verifi
cate prin probe de labo
rator și atestate cu cer
tificat, Filiala din Orăș- 
tie a Unisem oferă, pen
tru legumicultori, între
gul sortiment de semin
țe — circa 70 la număr, 
tn cantități la nivelul ce
lor vândute în ultimii 
2—3 ani. Pentru cultiva
torii do cartofi avem adu
să sămânță din genera

ția a doua, din solurile 
Ostara și Desiree, prove
nită din. zone închise (fă
ră boli și viroze), prețul 
acestora fiind de 1320 lei/ 
kg, in care se include și 
TVA. în același timp, e- 
xlstă și o cantitate de 
circa 500 tone sămânță 
import din Belgia și Sco
ția, din categoria super- 
elită, care, prin aplica
rea tehnologiilor specifi
ce, asigură o producție 
de 40—45 tone cartofi la 
ha.

— In ceea Ce privește 
prețul semințelor de le
gume și modul de distri
buire, ce ne puteti spu
ne?

— Distribuirea se face 
la pliculețe și în vrac — 
pentru producătorii orga
nizați. Informativ, pot 
spune că semințele de 
ardeioase coștă 2350 lei/ 

Convorbire cu dl ing. CONSTANTIN PETEC, 
manager al Filialei S.C. Unisem din Orăștie.

plic (inclusiv TVA), cas
traveții cornlșor — 800 
lei, rădăcinoasele 750—850 
lei, ridichile de lună 200 
lei, salata 350 lei, toma
tele 550 lei, varza 950— 
1200 lei (în funcție de soi), 
vinetele 1950—2500 lei, 
Iar arpagicul 4700 lei/kg. 
să amintesc doar câteva 
sortimente de bază.

In ceea ce privește vân
zarea, pe lângă cele două 
magazine proprii din ®- 

răștie (la sediu și în pia
ța municipiului), există 
un sistem organizat, pe 
bază- de contracte cu re
mizieri, de la diverse so
cietăți comerciale din toi 

județul, prin rețeaua coo
perației de consum și prin 
specialiștii de la centre
le agricole, care se in
teresează de soarta legu- 
miculturil. De subliniat 
că, în conformitate cu 
prevederile Legii 75/1995, 
trebuie acordată toată 
atenția producerii, condi
ționării șl comercializării 
semințelor, pentru cel ce 
nu sunt autorizați, în a- 
cest sens fiind prevăzu

te sancțiuni drastice.
— Ce alte produse spe

cifice mai vindeți?
— In ajutorul legumi

cultorilor și producători
lor agricoli, mai venim 
cu accesorii pentru gră
dinărit, cu unelte simple 
și, la comandă fermă, cu 
articole mai complexe — 
vermorele, mori cu cioca
ne ș.a.m.d. — produse a- 
le unor firme de tradiție 
românești și străine. Tot
odată desfacem semințe 
de porumb marca Pioneer, 
precum și semințe de 
flori (petunie, dalie și 
flori de piatră).

— Ge recomandări fa
ceți pentru legumicul
tori ?

— Fiecare cultivator dc 
cartofi șl de legume, în 
raport de opțiuni, este 
bine să decidă din vreme 
asupra semințelor dc ca

re are nevoie, să vină 
cât mai repede să și le 
ridice, apelând la surse 
de creditare, dacă nu dis
pune de fonduri suficien
te, pornind de Ia prin
cipiul potrivit căruia bu
nul gospodar își face iar
na car și vara sanie. Cre
dința mea este că, în a- 
cest an, confruntându-se 
cu multe greutăți, inclu
siv de ordin financiar, 
va scăpa, adică se va des
curca numai cine poate. 
Consider însă că statul 
nu trebuie să-i părăseas
că, să ia mâna total de 
pe producătorii agricoli, 
dacă vrem să mai pro
ducem și să mâncăm pro
duse agricole indigene, să 
nu rămânem la mâna 
pieței străine.

A Consemnai 
NTCOLAE TÎRCOB
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JAcum locuilOtH județelor Hunrdooro ți AII pot cumporo 
ptoduseTin^voloore dc pond Io 10.000.000 lei cu

c o t i d î a n ;: î n d e pendent

PLATA IN 12 RATE 
(U AVANS DE 

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

CONGELATOARE, FRIGIDERE Șl COMBINE FRIGORIFICE 
MAȘINI DE SPALAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 

COMBINE MUZICALE Șl RADIOCASETOFOANE 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARE, MOCHETE 

Șl MULTE AlTELE 
TOATf LA CELL MAI MICI PREȚURI!

ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE 
(Firme, instituții, asoriații e1(.) 

POT CUMPĂRĂ DE LA FIRMA NOASTRĂ 
PRODUSE IN VALOARE DE PANA LĂ 

25.000.000 LEI <u

PLATA ÎN 12 RATE
&

P R O N O
CONCURSUL DIN 16 FEBRUARIE 1997 
t. ATALANTA (7) — VICENZA (4) 1
Tn actualul campionat, gazdele n-au cunoscut 

incâ înfrângerea pe terenul propriu.
2. JUVENTUS (1) — PERUGIA (15) 1
Ar fi prea mare surpriza să se poată opune 

Perugia liderului!
3. LAZIO (11) — INTER (5) 1 X
O victorie a gazdelor pare firească, dar nici un 

egal nu este exclus.
4. MILAN (12) — BOLOGNA (3) 1 x 
Mult așteptata revenire a milanezilor

Să se producă în întâlnirea cu Bologna?
- 5. PIACENZA (14) — NAPOLI (8) x
I Napolitanii dacă nu scot toate 3 punctele, 
• proape sigur, nu vor părăsi terenul învinși.
| 6. REGGIANA (18) — PARMA (6) 2
j) Elevii lui Ancelotti au luat-o foarte serios 
I ultimele etape. Până acum, Reggiana n-a câștigat 
. acasă.

| 7. SAMPDORIA (2) — ROMA (10) 1
| Gazdele țin tare 
cerit în clasament.

întârzie.

a-

în

- In momente de infloție câștigați numai daco (umparoîi!
- Pt.n noi puteți (umparo chiar dara nu aveți suficienți bani 

PLATINO ÎN RATE!

TOATE ACEȘTIA NUMAI IA MAGAZINUL

CENTRAL
NN OSĂȘTH, STR N. BĂLCESCU HR. 11, TEL 0544474%

IMCOMEX
'.'AREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE1

IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR IN RATE!

k 
F.
| 8. UDINESE (13)
I Cu dorința de a

4

I
I
I
I
I

mult să-și mențină locul eu-

— CAGLIARI (16) 1 x 
părăsi zona periculoasă 

trogradării, gazdele mizează pe victorie.
9. VERONA (17) — FIORENTINA (9) x 2 
Oaspeții au posibilitatea trecerii la activ a

puncte pentru a mai urca în clasament.
10. CESENA (19) — CHIEVO (9) x
După părerea noastră cel mai bun pronostic

»

a re-

3

fi

încă

ar
un egal.

11. COSENZA (16) — GENOA (6) x 2 
Oaspeții au prins gustul „înălțimilor" în

ment șl pot „taxa" mediocritatea gazdelor.
12. LUCCHESE (11) — BRESCIA (4) x 
Brescia se ține tare

movării în seria A. Deci, 
punct de la Lucchese.

13.. VENEZIA (13) —
Meci ce poate oferi orice rezultat. Prima șansă 

_e de partea gazdelor, dar oaspeții au 8 egaluri în 
| deplasare!

clasa-

și bate la „poarta" pro- 
vor pleca cu cel puțin un

CHIEVO (9) 1 X

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

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

• paste de zugrăvit lavabile șt semilavablle, 
izolanți acrilici antimuregai, role de zugrăvit, co- 
loranți, chituri pentru zidărie și lemn, aracet:

• vopsele auto polinretanice simple șl metali
zate executate la comandă după paletar de culori, 
accesorii pentru vopsitorie auto .

• vopsele de ulei care pot fi executate și Ia 
comandă în orice nuanțe:

• haituri, lacuri pentru lemn incolore și colo
rate :

• vopsele de ulei, lac de parchet, aitrolacuri 
și diluanți produse de Compania Kober — Rolac 
Piatra Neamț, ia cele mai bune preturii

• plante naturale și artificiale, aranjamente 
florale, care se execută și la comandă.

Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, Iar sâm
băta între 10—14.

M0DEX
Cel mai mare distribuitor en gros din țară 

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT 
VEST
de

vă oferă;

peste
sortată de 
parenți de 5—10 kg):

US1 & OLEOECALUX
TRATAMENT DE IARNĂ ÎN POMICULTURĂ

50 de sortimente de îmbrăcăminte 
cea mai bună calitate (in saci trans-

— cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri« 
couri

— pulovere, geci
— sacouri, baloane, paltoane »>.<•,

I
l'

I

|

Toate sortimentele de sezon disponibile 
din stoc 1

Anunță intenția de majorare a tarifului 
intrare la TÂRGUL AUTO de duminică,

S.C. EUROVENUS S.R.L.
Cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, 31 A.

procedat 
spațiilor

la închl- 
proprii.

I

I
k
ț de
) începând cu data de 2 martie 1997, astfel:

— autoturisme — 10 000 Iei;
— autocamioane, tractoare — 20 000 Iei.
Pentru persoane, tariful rămâne neschim- 

bat, 1 000 lei, iar pentru sâmbăta nu se per- 
cepe taxă de intrare nici la automobile și nici 

ț la persoane.
I

i1

în fieuv* iarnă înaintea 
înmuguririi, livezile Dvs 
sunt afectate de diverși 
paraiițl care distrug sau 
dlmineează recoltj. Aplicați 
tratamentul de iarnă in 
pomicultură pentru o 
primăvară plină de flori!

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!

• baloți mari, nesortaț', presați între 350— 
400 kg.

P r e c
Am primit de la biroul 

Relații externe mass-media 
al Consiliului municipal 
Deva un punct de vedere 
în legătură cu un articol 
publicat de curând tn zia
rul nostru.

11 redăm integral, fără 
vreo corectură.

„Referitor la articolul 
publicat în ziarul dumnea
voastră nr. 1813 
ianuarie 1997, 
„Veți reuși oare 
păcați capra cu 
în care se face afirmația 
că: viceprimarul Alin Su- 
cîu a făcut referire la 
S.C. „Venus" S.A. Deva, 
referitor la utilizarea spa- 
țiilor închiriate de la 
R.A.G.C.L. de către sus- 
numita societate în timp 
ce spațiile proprii aflate 
în proprietate sunt în
chiriate, vă rog să pu
blicați, în cel mai scurt 
timp posibil, punctul său 
de vedere.

Domnul viceprimar A- 
lin Suciu a făcut în acest 
interviu referință la o 
stare de fapt, existentă 
In municipiul Deva. Dom
nia sa nu a Intenționat 
cu acest prilej să uzeze 
de o referire nominală la 
vreo societate comercială

din 30 
intitulat
să îm- 

varza ?“

i z a r e
ce a 
rierea

Vă rugăm, în consecin
ță, să prezentați acest 
punct de vedere și să sub- 
liniați faptul că. In nici 
un caz, S.C. .,Venus" S.A. 
nu a fost menționată no
minal în discuția avută 
cu ziaristul dumneavoas
tră".

BIROUL RELAȚII 
EXTERNE, MASS MEDIA

N.R. Asupra acestui su
biect controversat vom 
reveni cu o anchetă, mai 
la concret, mai Ia amă
nunt.

4lcedo
PRIETENUL. *»tCOLTRlOR SAnAȚOASC

Nu mai pierdeți bani! 
Aprovizionați-vâ acum cu 

US1 & OLEOECALUX 
de la

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

producători de pesticide din lume

BANCA TRANSILVANIA 
vâ prezintă: 

CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU DISCOUNT
* se ELIBEREAZĂ pe o perioadă de 90 de zile
* este o hârtie de valoare la PURTĂTOR
* se poate RĂSCUMPĂRA chiar și înainte sau după scadență, de 

la otice sucursală a Băncii Transilvania.
DOBÂNDA VI SE PLĂTEȘTE 1N AVANS.
Aceasta înseamnă ci la o dobândă nominală de 55 la sută, dobânda 

reală obținută este de 64 la sută.
Certificatul de Depozit ca Discount — un ban in plus in buzunar!

ALEGEȚI CALITATEA !

Birouri: 
luni vineri: 8—18

sâmbătă: 8—14

Cluj-Napoca
str. Iuliu Maniu, nr. 6
tel.: 064 — 194030, 193493.

Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți!

Deposit:

luni vineri: 8—18

sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.

Vlzitați-ne si vă veți convinge că a meri
tat I (7)

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ

PENTRU:

I. închirieri de spații temporar disponibile 
Ia unitățile școlare din județ;

II. Renegocieri chirii și prelungiri con
tracte care expiră până la 31. 03. 1997,

Informații Ia sediul Inspectoratului Școlar 
Județean din Deva, str. Gh. Barițiu, >— 2, 
tel.: 213315 sau 215755. Licitația va avea loc 
la sediul Inspectoratului Școlar in data de 26 
februarie 1997, ora 10,00.

I 
ț

I
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cotidian << mdepende n t I:•

.COMERȚUL IIUNEDORE W

A apărut nr. 1 (70) al 
publicației economici lu
nare „Comerțul hunedo- 

, rean“ editată de Camera 
• de Comerț și Industrie 

a Județului Hunedoara. 
Din cuprins: „Oportu
nități de afaceri în A- 
frica de Sud“, „C.C.I.

a organizat prima în-J • 
tâlnire cu operatori e- • ! 
conomici din acest an“, <; 
„Noutăți legislative", j ■ 
„Programul expo con ■! 
’97“, oportunități de a-<; 
faceri cu unități eco- 
nomice din țară ș.a. s 
(M.B.)

A" W.M.» ■ VAWW.’ V.'AVAV.V V.,,,.-AVA AA

ANIVERSARI
• La mulți ani doamnei 

doctor Caprini Daniela
Jde Ia Dispensarul Vețel, 
ftu ocazia zilei de naștere 
fiflin partea celor care vă 
flubesc și vă stimează. (M. 
iRozan).

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând 1000 mp teren 
jentru construcție în Că- 
!an, lângă DN. Tel. 731298,

(8116) 
1310, 

____  - , stare 
i •foarte bună, carte de î- 
' Identitate. Informații la 
■tel. 713346, după ora 18. 

(8112) 
fân, 
163. 

(8099)

l 'după ora 18.
• Vând Dacia

l j498C motor nou, 
I’.u

• Vând 10 tone 
îStreisângeorgiu, nr. 
Tel. 730752.

• Vând apartament trei 
camere, cartier Dacia, str.

Jhleea Romanilor, bl. 26, 
Ssc. 1, ap. 19, preț infor- 
■nativ 40 000 000 lei (ne
gociabil).

• Vând Lada 1500 șî
Sîazda 323. Buceș, nr. 42 
Itel. 129. (GRT)
! • Vând cuptor cu mi-
fcrounde. Tel. 762248.
.* (8105)

• Vând două mașini
jfcrghețată Germania, 3500 
fc)M; Mercedes 190 D —- 
|t» 000 DM. Tel. 711312. 
{ (8109)

i l • Vând combină pă- 
iWnasc masa 2,10 m, preț 
1*1 950 DM. Tel. 730302.

(8110)
• Vând spray contra eja

culării rapide, medicamente 
«potentă, frigiditate, zahăr 
'afroclisiac, 01—6376273.

(7959)
• Vând brăzdare plug, 

i ^pîcse cutie Dafcia, aripă
Mercedes 124, mașină TV. 

' Informații tel. 625101.
(7906)

• Sumpăr urgent gar
sonieră în Deva (exclus 
«feacia \i Micro 15). Tel. 
' 611487. (7908)
I • Societatea Agricolă 
j„Ardeleana“ Suntandrei 
prinde la licitație: grajd 
•jcu teren aferent, diferite 
■aitilaje și închiriază spații. 
MJcitația va avea loc în 
®ecan luni, orele 12, în- 
■cepând cu data de 17 fe
bruarie 1997. Informații 

<a sediul societății. (8134)
• Vând program cal

culator, evidență conta- 
Fliilă, bancă, casă, plată 
furnizori. Tel. 724219.

> (7365)
• SG Sigismund Com 

4SRL vinde prin depozitele 
«n gros, situate în loca- 
jlitatea Ruși (șoseaua prin- 
icipală) localitatea Șoimuș 
^următoarele produse: bere 
^pasteurizată: Regun, Ila- 
îțegana băuturi alcoolice, 
joroduse de Indagrara A- 
•rad, MB Tg. Jiu, ulei su
perior de floarea soarelui, 
feradea. Vă așteptăm și , 
vă garantăm cele mai 
mici prețuri. Orar 10—18.

(7366)
• Vând apartament 2 

camere-, Micro 15, bl. 60, 
’tel 625145.

TT
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1.6• Vând Opel Kadett 
Diesel, stare foarte bună, 
neînmatriculat și Merce
des 300 Diesel. stare 
foarte bună, neînmatricu
lat. Tel. 724407, după ora 
16. (7367)

februarie 1997, ora 13, ta 
cimitirul Bejan. (7911)

• Familia Măgdescu 
anunță cu durere trece
rea în neființă a celui ce 
a fost soț, părinte șî copil

DOREL MĂGDESCU 
înmormântarea va avea 

loc vineri, 14. 02. 1997, 
în satul Răchitova,. (5173)

• Un ultim omagiu din 
partea colegilor de la Co
operația de consum Ha 
țeg pentru

DOREL MAGDESCt 
Odihnească-se în pace!

(5174)
• Ne despărțim cu du

rere de cel care a fost 
părintele spiritual, naș,

DOREL MĂGDESCU 
Odihnească-se în 
Familia Tășală.

• Cadrele Peniten
ciarului Deva sunt a- 
lături de colegul lor 
Lungu loan la sufe
rința pricinuită de 
pieraerea tatălui său 
șl îi transmitem sin- 
cere condoleanțe.

(8119)

Faxuri SIEMENS

PIERDERI
• Pierdut legitimați» 

serviciu, eliberată de Gaz 
Metan Mediaș, 
Drăgan loan, 
nulă.

• Pierdut 
RAGCI. Deva 
Bica Mihai. Se 
nulă.

pe -numele 
O declar 

(097808) 
legitimație 

pe numele 
declară 

(8094)

DIVERSE
• SG Manolo SRL 

depus documentația 
APM Deva în vederea

ibținerii autorizației de 
mediu pentru magazinul 
de piese auto. (8103)

• SG Apiprodex SRL 
Bobâlna anunță intenția 
de autorizare din punct 
de vedere a protecției me
diului la unitatea sa din 
Bobâlna. Sesizările se de
pun la sediul APM Deval 
str. A. Vlaicu, 25, în 
următoarele 15 zile. (8115)

• SG Toșa Impex SRL 
Hunedoara anunță inten
ția de autorizare din punct 
de vedere 
mediului a 
bdul Dacia, 
reclamațiiie 
se primesc pe adresa APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25, în termen de 15 zile 
de la data publicării.

(8108)
■ SG Grăștietrans SA 

Orăștio, .județul Hune
doara, organizează concurs 
pentru selecționarea ma. 
nagerului, conform Legii 
nr. 66/1993 și a normelor 
metodologice stabilite. Da
ta concursului 25. 03. 1997, 
ora 10, Ia sediul socie
tății. Data depunerii ofer
telor 17. 03. 1997. Relații 
suplimentare la tel. 054 / 
647055 sau la sediul 
cietății.

• SG Agromec 
SA intenționează 
rea tarifelor la 
începând cu 15.

u 
la

a protecției 
chioșcului. din 
nr. 1. Toate 
și sesizările

so- 
(7486) 

Căstău 
majora- 
lucrări 

03. 1997. 
(7488) 

Căstău• SG Agromec 
SA anunță depunerea do
cumentației pentru auto
rizarea protecției mediu
lui la APM Deva. ~ 
reclamați! se pot depune 
în termen de 15 zile, de 
Ia publicarea anunțului 

(«188)

Orice

ÎNCHIRIERI
• Incliiriez spațiu (de

pozit, magazii, curte): Pe- 
troșanî. Titu 
5. Tel. 212532.

MaiorescU,
(097805)

DECESE
• Soția Rafila și fiica 

Giana anunță cu profundă 
durere trecerea în neființă 
a dragului lor sot și tată 

MARCUȘ SIMION 
60 ani 

înmormântarea, azi 13

pace’ 
(5175)

• Un ultim omagiu 
din partea colegilor 
de serviciu de Ia EM 
Certej pentru cel 
care a fost

MARCUȘ simion 
Sincere condoleanțe 
familiei. (8133)

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA

ANUNȚA

pentru vânzarea de mijloace fixe — ma
șini și utilaje poligrafice.

Licitația are loc în fiecare zi de marți a 
săptămânii, ora 10, la sediul societății — str. 
22 Decembrie, nr. 257, Deva.

Taxa de participare — 20 000 lei — și 
garanția de participare — 10 la sută din va
loarea utilajului solicitat — se vor achita la 
casieria societății.

Lista mijloacelor fixe și alte informații 
suplimentare, la sediul societății, tel. 221750, 
int. 112 și 127.

I 
I 
I
I*
I 
I
I*
I

cu:

S.C. COMSER S JLL.
Hunedoara B-dul Traian Nr.49

TU .054-230327} 233330} 231011-
STOC LIMITAT III

S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA 
Bdul Traian, nr. 9.

Angajează prin concurs consilier juridic

— normă întreagă;
— experiență în domeniu;
— salariu negociabil.

Concursul va avea loc in dala de 25. 02. 
1997, ora 11, la sediul societății.

I
I
I*
I*
I*
I*
I*
I

î NOUTĂȚI ȘI MARI CÂȘTIGURI OFERITE DE 

I LOTERIA NAȚIONALA1
I

Cuvântul liber** este cotidianul cel 
apropiat de dumneavoastră.

Abonament la
~.........

CUVÂNTUL

Pentra a-1 avea mereu in case și in suflete, 
abonamentul este calea cea mai sigură do pro
curare a lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA-; 
RUL „CUVÂNTUL LIBER» ESTE DE 4 000! 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident, de; 
aproape 8 exemplare primite gratuit pe lună,! 
față de cumpărarea «u bucata,

II
I

I

I 
lj

NU UITAȚI: REÎNNOIȚI-VĂ ABONA. 5
__________ _ _ • î

MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER**, iar dacă; 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali; 
să vă facă. ',

!•DE REȚINUȚI Cei care contractează șase,
luni consecutiv abonament la „Cuvântul liber" ;■ 
beneficiază de două anunțuri de mică publi-țj 
citate de câte maximum 15 cuvinte prăfuit!*!> citate de câte maximum 15 cuvinte gratuit J; 

! ;în perioada celor șase luni. Această facilitate!; 
!; este echivalentă cu costul abonamentului pe!; 
;patru-cinci luni de zile, în funcție de natur: ■ : 
!și de dimensiunea anunțului. Solicitanții de!; 
!anunțuri vor prezenta la agențiile de publici-!; 
Jtatc chitanțele doveditoare privind abonamen-;! 
■ tul efectuat.

I

ii
; > FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se; >
I j I

• [fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ șl!; 
!;Ia factorii poștali — numai cu bani în numc-j! 
2*rar —, iar Ia RODIPET Deva — prin virament.!;

2130 07.!• Relații la telefon

! RAMANEȚI CU NOI!

-

I * I
I 
I fi
i
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î
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șl la această tragere suma | 
» I » I »

►

Sucursala Județeană Loto — Pronosport vă in
formează:

1. La 2 Martie 1997, va avea loc -CRAGEREA 
«LOTO SPECIAL 6/49‘A MĂRȚIȘORULUI.

Se alocă suplimentar din fondul special 
R.A.L.N. 1 300 000 000 lei astfel:

— 700
— 300
— 300

000 000 lei la categoria
000 000 lei la categoria
000 000 lei la categoria

variantei de participare

al

Prețul
In aceeași zi va avea loc și

I
a Ii-a 

a 111-a

lei.va fi de 300 
obișnuita tragere 

^NOROC. Prețul variantei rămâne 200 leî.

1 2. La 10 zile după prima sărbătoare loteristică
Ta primăverii, joi 13 martie este programată TRA- 
| GEREA SUPER LOTO 5/40 A PRIMĂVERII, un 

’ nou prilej de câștiguri excepționale.

de

ii

Se alocă suplimentar 
300 000 000 lei astfel:
— 200 000 000 lei Ia
— 100 000 000 lei Ia

categoria I 
categoria a II-a

Prețul variantei de participare va fi ele 300 Iei.
Nu pierdeți prilejul de a oferi LOTO — MAR- 

ȚIȘOARE de milioane celor dragi!

1 Pentru a evita aglomerația la agențiile loto, 
J procurați-vă din timp biletele pentru aceste trageri.
I Programul de lucru al agențiilor este* cel afișat 
| nu poate fi prelungit sub nici un motiv.

Ș‘ 1
1
1 » 
î
I

3. Pq lângă lozurile aflate în vânzare, Vila 
Aur, Tombola Magic, Zodiac șl altele s-a pus 
vânzare la agențiile loto șl vânzătorii volanți lozul 
în plic LOZUL MĂRȚIȘORULUI, care are prețul 

"de 1 OM leî. Gapul de afiș pentru acest loz în plic * 
este reprezentat din câștiguri în bani cu valoarea de » 
50

de 
in

<

i 
î 

Șansa de d câștiga este e celui care joacă | 
Noi vă dorim mult noroc t I •

000 000 lei.

)
4. Jocul loteristic TELEBINGO organizat de LO

TERIA NAȚIONALA câșUgă tot mai mulți partici
pant? asigurâtid și un număr tot mai mare dc căș-
tigători. Tragerile televizate prin TELE 7 AB6 — 
următoarea fiind vineri, 14 februarie a.c., la ora 
19,40 — precum și comunicarea rezultatelor prin 
mass-media1 și revista LOTO PRONO, în aceasta cu 
detalii suplimentare, — conferă șanse suplimentare 

informarede Ș» câștig.

ridicare a premiilor realizate fiind 
data tragerii la agențiile plătitoare

Termenul
30 zile de _ _ .
la Sucursală șl din fiecare oraș al județului.
Tlchetele de participare se găsesc la agențiile 

loto din județ ia 1 000 lei/buo.
J3S dorim mult noroci

de 
do

de 
la

i 
I II i
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