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Vine regele. Și pleacă

Cinstea — elementul 
cheie în relația țuran - 
intermediar-consumator

• Fulimentând producătorii de carne și lapte, 
dispar și comcrcianții • Nu porcul și găina au scum
pit benzina • Reabilitarea bovinelor nu se poate 
face fără o piață reală a cărnii • Dacă nu arc un 
preț acoperitor, țăranul preferă să taie vițelul sub 
100 kg, în loc de 400 kg cât ar fi greutatea efi
cientă • Prețurile la carne de la producător până 
la consumator cresc de 2—3 ori • Va începe marele 
post negru? • Protecția socială este necesară, dar 
nu pe seama crescătorului de animale • în tot Ar
dealul mai sunt doar 4 complexe pentru. creșterea 
porcilor I • Câte ouă și câtă carne de pasăre mai 
mănâncă un hunedorcan? • Să vinzi mai ieftin de
cât produci, înseamnă să-ți tai singur creanga de 
sub picioare • Costul unui kg de furaje combinate 
a ajuns la 2200 lei și tot nu stă pe loc ■ Dacă toate 
prețurile se calculează în dolari și se aliniază la cele 
occidentale, șocul îl resimte, în final, consumatorul 
• Cine scapă acum, poate trăi.

A consemnat 
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(Continuare în pag. a 2-a)

Nu încape îndoială că 
Decizia Consiliului de Mi
niștri al României, din 22 
mai 1948, prin care fostu
lui rege Mihai I și fami
liei sale li s-a retras ce
tățenia română, a fost ar
bitrară, abuzivă, cum a 
pronunțat multe de acest 
fel dictatura comunistă de 
până la 22 decembrie 1989. 
Ca urmare. Hotărârea Gu
vernului Ciorbea, din 21 
februarie a.c., de a revoca 
respectiva decizie și a re
da fostului suveran cetă
țenia dobândită prin naș
tere, trebuie înțeleasă și 
acceptată ca un act ' de 
dreptate, tic reparație is
torică, dacă avem pretenția 
alinierii la standardele sta

telor europene moderne, la 
legile internaționale de 
respectare a drepturilor 
fundamentale ale omului.

Problema cetățeniei fostu-

sesie pentru fosta putere. 
Am scris aceste lucruri 
la vremea respectivă. A 
cum, fostul rege și-a re
dobândit cetățenia română

PE FAZĂ SCURTĂ
............. , ................................

lui rege al României, ca 
și încercările Domniei Sale 
de a reveni numai și 
pentru foarte scurt timp 
în țară s-au discutat de 
mai multe ori în timpul 
guvernării Văcăroiu și al 
președinției Ion Iliescu, 
însă nu și-au găsit mate
rializarea, teama de rege 
devenind o adevărată ob-

— de fapt, prin Hotărârea 
Guvernului Ciorbea, se 
consideră că fostul suve
ran nu și-a pierdut nicio
dată cetățenia română — 
și deci se poate întoarce 
în țară oricând. , Nimic 
ilegal. nimic anormal 
Drept pentru care Ma
iestatea Sa și regina Ana 
și-au anunțat deja veni

rea în România, chiar 
mâine, 28 februarie a.c., 
pentru o perioadă de șase 
zile, cu care prilej au și 
transmis un comunicat 
către țară.

Personal nu am nici o 
teamă pentru revenirea 
temporară sau definitivă 
a lui Mihai de Hohenzo- 
lern în țara în care s-a 
născut și în care a fost 
rege. Este dreptul său 
de cetățean român. Mai 
ales că hotărârea de gu
vern stipulează clar că 
actul reparatoriu nu are

DUMITRI GlIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

* Ca o alternativă la 
| gravele căderi ale nive-
* lului de trai cauzate de 
| tranziția dură, situație 
î care este recunoscută 
I chiar și de către actuala 
I putere, se înscrie și mă-
* sura de a se organiza 
1 servirea „supei săracului" 
J la cantine speciale, pen-

!tru cei ncajutorați de 
soartă. Nu știm cu cxac- 
| litate ce cifre se ești-

La „sapa
mcază pentru susținerea 
programului de austeri
tate, insă înclinăm să 
credem că numărul a- 
bonaților la cazanul unde 
se pregătește „supa să
racului" va fi de ordi
nul milioanelor în în
treaga țară.

Rămâne de văzut pe

săracului"
ce criterii și prin ce 
modalități se va institui 
servirea acestei supe, 
căci de un grătar auten
tic nici nu va mai pu
tea fi vorba, în condi
țiile când acesta, îm
preună cu garnitura, nu 
poate fi achitat decât 
cu circa jumătate din

-------------------- ( 
alocația pc care o pri- » 
mește pc lună un copil, | 
cu jumătatea pensiei u- , 
nui țăran sau cu tot | 
cam atât din sprijinul s 
de șomaj ce se alocă tn | 
prezent. Grele polițe și ■> 
sacrificii mai trebuie să | 
plătească de acum în- , 
colo categoriile sociale j 
defavorizate. Dar oare , 
numai ele sunt supuse | 
la asemenea privațiuni?
(N.T.) |

i Lansare de carte la Deva
I „Cine sunt eu, cel care scriu cuvinte/I’c care 
j în zori le mătură marea,/ Cum urmele pereche pc 
I nisip/ Le spulberă vântul uitarea?*1.
• Poate doar o parte din răspunsurile la întrebarea 
| mai degrabă introspectivă a poetului loan Evu se
• regăsește în paginile noului său volum de versuri 
| ..Poet de bunăvoie’1 (aoărut la Editura „Emincscu**), 
. a cărui lansare a avut loc recent la Deva. în orgts- 
| nizarea S.C. „Bibliofor11 S.A., momentul a fost găz- 
, duit de librăria „Casa Cărții11 (luni 24 februarie), 
■ prima lansare a cărții având loc cu aproximativ
• o lună de zile în urmă la Hunedoara.•
I Indiferent de numărul celor care au fost pro- 

zenți la această lansare, momentul și-a avut sem- 
j nificația lui, pentru că, așa cum aprecia scriitorul 
I Radu Ciobanu, „Poet de bunăvoie11 e o carte .stenică, 
J fiindcă cel care a scris-o și-a asumat de bunăvoie 
| destinul de a se situa pc tărâmul non-profit al pu- 
• rității» și candorii. -într-o lume sufocată de impostură 
| și ipocrizie11. Iar „ceea ce aduce nou acest volum 
. este aproape fobricitanta, repetata întoarcere a poe- 
I tului asupra lui însuși, efortul de a se situa si dc- 
’ fini11.
I Pentru loan Evu „o carte nou apărută constituie 
’ un adevărat certificat de renaștere11, aceasta fiind cea 
Ide-a patra apariție editorială a autorului (după „Fe

reastra de apă11 — 1982, „Fără armură11 — 1984 și 
| „Somnul în munte** — 1986). După toate acestea, 
’ poetul rămâne cel care a fost până acum: „Adio, 
| rămân cel cc-ain- fost pân-acum!/ Flacăra numai, 
* arzând fără scrum./ Niciodată popas. Doar răscruce 
| de drum,/ Mai murind, mai trăind în prezentul 
, postum**.
| A consemnat

GEORGETA HfllLA
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PREȚURI ÎN PIAȚA DEA A

0 Nu scurtimea minții, ci lungimea atnbi 
fiilor lui îl face odios pc omul prost.

una pe zi
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5 teri dimineață în piața Deva se înregistrau Ș 
Surmătoarele prețuri: brânză de oaie — 15 000 S 
5 lei kg, lapte de vacă — 2000 de lei litrul, j, 
Ș morcovi, ceapă albă și ceapă roșie — 3000 de 
Șlei^kg; cartofi — 1200—1500 lei/kg, făină 
țalbă și făină de mălai — 2000 lei^kg; fasole — 
<5000 lei/kg, spanac — 3000 de lei'kg; arpagic 
J— 15 000 lei'kg; smântână — 3000 de lei bor’ J 
< canul de 120 gr. (C.P.) S
% <

Vedere din centrul municipiului Deva.

N1COI.AE
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Cinstea elementul elieie
în relația țăran - intermediar 

consumator
(Urmare din pag. 1)

Pentru a afla pulsul la 
zi al prețurilor la carne, 
lapte și ouă, am abordat, 
cu specialiști în materie, 
principalele aspecte legate 
de costurile producției.

La ancheta de ta â au 
participat dnii ing. Gheor- 
ghe Iovan. directorul ge
neral al D.G.A.A. Hune
doara — Deva, ing. Romeo 
Korb, director și ing 
lexandru Indrea, șef 
serviciu la D.G.A.A. 
loan Jula, manager 
neral la S.C. Suinprod 
Orăștie, ing. Liviu Ștaier, 
manațer general la S.C. 
Avicola Mintia ț,' 
Cornel Almășan, de 
S.C. Agrosim Simeria. Iată, 
succint, opiniile exprimate 
de către interlocutori, 
pornind de la considerentul 
că unitățile amintite au 
un aport deosebit, chiar 
hotărâtor, în asigurarea 
producției de carne, lapte 
și ouă necesare județului 
nostru.

I.J.: Nu încape îndoială 
că din moment ce toate 
prețurile se raportează la 
cele occidentale, nici car
nea de porc nu poate face 
excepție. ~ ~
cum prețurile 
beralizate, în 
prod vindeam 
0,63 dolari/kg, 
sub prețul real, care este, 
după calculele noastre, în 
funcție de fluctuația cursu
lui leu/dolar, ce trebuie 
actualizate permanent, 1,1 
dolari/kg, situându-se sub 
cel occidental, unde se 
face și subvenție în cazul 
exportului, ajungând ast
fel la 2,2—2,3 dolari/kg. 
Dacă până acum protecția 
consumatorului s-a făcut 
pe seama noastră, a eres 
cătorilor de animale, acest 
lucru nu mai este posibil, 
deoarece în Ardeal, din 
cele câteva zeci de com
plexe specializate pentru 
creșterea porcilor, nu au 
mai rămas decât Comti- 
mul, complexele din O- 
răștie, Iernut și Bonțida, 
celelalte falimentând Gre
utățile de acum încolo vor 
fi foarte mari, creditele 
bancare cu dobânda zilei 
influențând mult prețul 
furajelor și, implicit, al 
cărnii.

Un fapt merită subli
niat în mod aparte, anu
me că cheltuielile cu sa
lariile in 
reprezintă 
10 la sută, 
cifră fiind 
bilității.

L.S.: Limitarea prețului 
la producția de carne șl 
de ouă a dus la o pier
dere de 1,7 miliarde de 
lei, în cazul S.C Avicola. 
Liberalizarea prețului și 
privatizarea pot determina

A- 
de 
dr. 
ge-

șl ing. 
la

Dacă până a- 
nu erau li- 
cazul Suin- 
carnea cu 
cu mult

costul cărnii 
mal puțin de 
tot sub această 
și rata renta-

Vine regele. Și pleacă
(Urmare din pag. 1)

o situație mai bună, însă 
cred că la credite cu do
bândă de 100 sau 110 la 
sută, nu se mai poate 
face producție avicolă și 
nici agricolă, în general. 
Ultimul preț la un trans
port recent de furaje com
binate, aduse de la Ora
dea, a fost de 2200 lei / 
kg. Desigur că acest preț 
nu stă pe 
rirea este 
porturile de premixuri vin 
numai prin diverse SRL- 
uri, ascunzându-se astfel 
multe afaceri. Calculele 
noastre arată că prețul 
de producție real al ouă- 

de 
lei/ 
de 
ci

loc. Nedume- 
că toate im-

lor este, în astfel 
condiții, de peste 770 
buc. Deși nu prețul 
vânzare este vinovat, 
slaba putere de cumpă
rare a populației, de la 
81 milioane ouă vândute 
în 1990, am ajuns abia la 
27 milioane în 1996. La 
carne de pasăre, fată de 
5000 " ‘
s-au 
tone 
cum, 
producție este 
județul Cluj, 
plexele avicole fiind fa- 
limentate.

Dacă pe vremuri în 
județul nostru se realiza 
un consum de peste 200 
ouă și 15 kg carne de pa
săre pe locuitor și 
acum consumul 
renilor 
sub 50 
un ou 
abia 
pasăre.

Prin 
structurare 
să producem, în acest 
3.5 milioane ouă și 
tone carne de pasăre 
lună, deși capacitatea 
mei este de p^ste 3 
niai mare. în noile con
diții suntem nevoiți să 
introducem săptămâna de 
lucru de 6 zile. O pro
blemă urgentă ar fi re- 
tehnologizarea, însă acum 
numai o singură baterie 
costă 150 milioane lei, 
deși calitatea acestora lasă 
mult de dorit.

C.A.: Luând în calcul 
elementele costurilor ac
tuale. în situația S.C. A- 
grosim rezultă că prețul 
de producție este de 1621 
lei/litrul de lapte și 8000 
lei/kg de carne de bo
vină. Se înțelege de la 
sine că în condițiile când 
vânzarea se face sub a- 
ceste costuri, unitatea și 
fermele 
acoperi 
venituri 
ajunge 
rii, cei 
dustrializează 
noastre, precum și cei ce 
le comercializează, să în
țeleagă că profitul trebuie 
împărțit și cu producătorii 
agricoli, numai atunci lu-

tone vândute în 1990 
valorificat abia 1987 
în anul 
o bună

trecut. A- 
parte din 
vândută în 
acolo com-

an, 
hunedo- 

este limitat la 
de ouă (deci. nici 
pe săptămână!) și 
3;48 kg carne de

programul de re- 
avem stabilit 

an, 
120 
Pe 

fir- 
ori

nu-și mal pot 
cheltuielile din 
proprii. Dacă se 

ca și intermedia- 
ce preiau și in- 

produsele

crurile vor fi așezate pe 
drumul cel bun.

Gh.I.: Liberalizarea pre
țurilor este o măsură ne
cesară pentru progresul 
agriculturii, dar stimula
rea producției trebuie co
relată și cu stimularea 
consumului, prin acorda
rea de 
dexări 
Este o 
ce nu 
în alte 
carnea 
mai mic decât cel al. căr
nii de porc. Să nu se 
uite faptul că prețurile la 
produsele industriale sunt 
de 2—3 ori mai mari 
decât la cele agricole. 
Deci, rezultă că protecția 
s-a făcut și se face tot 
pe seama agriculturii.

R.K.: Foarte important 
este ca țăranul de rând 
și crescătorul de animale 
să știe bine să-și pună 
în calcul, atunci când își 
vinde produsele, inclusiv 
munca sa. Trebuie toto
dată ca și consumatorii 
să priceapă că nu țăranii 
sunt cei care stabilesc 
prețul cărnii, laptelui și 
ouălor, ci acei care le 
prelucrează și le comer
cializează, adaosurile la 
ultimii agenți economici 
amintiți mergând până 
la 200—300 la sută, sau 
chiar mai mult.

A.I.: Pentru a-și putea 
apăra interesele proprii, 
se resimte acut nevoia 
ca, după modelul altor 
țări, producătorii agricoli 
să se asocieze în sindi
cate, în forme organiza
torice cu care să se poarte 
negocieri, 
impună 
s-a 
în

compensații și in
ia consumatori, 

situație anormală 
se mai întâlnește 
țări, ca prețul la 
de bovină să fie

nu să li 
prețurile, 

procedat până 
țara noastră.

>

vreun efect asupra regi
mului constituțional din 
România — nici nu poate 
avea — și nu schimbă re
gimul patrimonial sta
bilit prin alte documente 
juridice, iar Domnia Sa 
a afirmat în mesajul adre
sat națiunii române că 
„nu ridic astăzi nici o 
chestiune constituțională 
sau materială**. De altfel, 
revenirea la monarhie este 
o utopie, nimeni probabil 
nici măcar nu se mai 
gândește la așa ceva în 
România. Sper să nu mă 
înșel, 
fostul 
tihna
moașa
Elveția, pentru a se zbu*

însă nu 
rege și-ar 
bătrâneții 
lui țară

cred că 
abandona 
din fru- 
adoptivă,

ciuma în halucinanta tran- ■ 
ziție din România. Dacă 
dorește să-și ajute țara o 
poate face cel mai bine 
de acolo de unde este. Iar 
la noi poate veni oricând 
și trebuie primit cu stima 
pe care o merită ca fost 
suveran. Mai ales că în 
același mesaj spune, cu 
sinceritate sper, că „vin 
către voi nu pentru a lua, 
ci pentru a dărui, nu pen
tru a diviza, ci pentru a 
uni“.

Ceea ce nu înțeleg de 
la actuala putere este 
graba adoptării acestei ho
tărâri, într-o perioadă cpnd 
țara este mai înglodată 
ca oricând în sărăcie și 
nesiguranță și când multe, 
foarte multe alte măsuri 
trebuie luate pentru a-1 
face mai ușoară parcurge-

rea draconicului program 
guvernamental ale cărui 
efecte nemiloase dau deja 
buzna în casele și viața 
oamenilor. Și nu "red că 
este vorba la actuala pu
tere de imaturitate politică, 
nici de diversiune, 
stângăcii și prea 
ploconeală în afară, 
noștri sau la alții, 
care, iată, până 
unii dintre ei mai 
ne-au furat decât i 
ajute.

în sfârșit, fostul 
Mihai I revine în 
Pentru șase zile. Apoi va 
pleca. Agitația politicieni
lor și a unei infime părți 
a populației pe această te
mă monarhică se va stinge. 
Dar era oare nevoie acum 
de așa ceva în România?!

ci de 
multă 
la ai 

dar 
acum, 

i mult 
să ne

rege 
țară.

se 
cum 

acum
Polidava S.A. Deva. Foto: ANTON SOCAQ
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Telematinal; 
Barbara (r); 

ger.

7,00 TVM.
8,30 Santa 
10,00 Limbi străine: 
mană, italiană; 11,00 An
drea Celeste (r); 12,40 1001 
de Americi (d.a.); 13,10
1001 audiții; 14,00 Jumdl; '
14.10 TVR lași; 15,00 TVR 
Cluj-N.; 15,40 Tradiții; 16,00 
Jurnal; 16,10 Cuvinte po. 
trivite; 16,35 Mag sbciâl; 
17,25 Grendizer (d.a.); 17,50 
Tribuna partidelor parla
mentare; 18,15 Tragerile 
LOTO; 18,25 Mileniutp;
19.10 Lupii aerului (•); 
20,00 Jurnal; 20,35 Ediție 
specială; 20,50 Dragostea 
învinge (s); 21,45 Reflecții 
rutiere; 22,00 Studioul e- 
conomic; 22,35 Studioul de 
Film al TVR prezintă: BA.
BU (do); 23,30 Jurnal;

CțvrF)
7,00 TVM. Telematinal; 

8,30 TVR Cluj-N.; 9,20 Mu. 
zică pentru toți; 10,05 Ca. 
leidoscop satelit; 11,05 
Succese muzicale interna
ționale; 11,45 D.a.; 12,10 
Teleenciclopedia (r); 13,00 
Engleza pentru copii; 13,10 
Frumoasa și Bestia (r); 
14/10 Jurnal; 14,10 Repor. 
taj '97; 14,40 Limbi stră
ine (r); 15,40 D.a.;
Top Modeli (s); 17,00 Cea. 
iul de la ora cinci (div.); 
19,00 Em. în Ib. germană; 
20,00 Club 2020; 20,30 E- 
nigma (cs); 21,00 TVM. 
Mesager; 21,30 Căsuța cu 
povești; 21,35 Filmoteca de 
Aur;

16,05

(PRO-TV)

neața; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine-i șeful? 
(r); 10,30 MASH (r); 11,00 
Proces împotriva uitării (f); 
12,55 Știri; 13,00 Robocop
(r) ; 13,45 Beverly Hills (rj;
14.30 Gillette; 15,00 Ver. 
diet: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 
înrobită de iubire (s); 17,30 
Enigmele Agathei Christie
(s) ; 18,15 Sport la minut;
18.30 Știri; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Melrose Place (s); 21,00 
Doctor în Alaska (s); 21,50 
Știri; 22,00 Familia Bundy 
(s); 22,30 MASH (s); 23,00 
Sergentul Wolf (s).

shopping; 11,10 Lumină 
călăuzitoare (r); 12,00 Vă
duva (r); 13,00 Lumina că
lăuzitoare (1); 14,00 Știri;
14.10 Nadja (f/r); 16,00
Medalion; 16,30 Teleshop, 
ping; 17,10 O iubire de 
neuitat (s); 18,00 D.a.; 18,30 
Invitați la Antena 1; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Execuția 
lui Raymond Graham (f)|
23.10 Milionarii de la mie. 
zul nopții.

(PEVASAT+j

(ANTENA 1]
7,15 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 In vizita la Antena 
1; 10,00 D.a.; 10,30 Tele.

10,00 — 12,30 Reluări; 
14,00 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 Repere cul
turale; 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Actualitatea în di. 
rect; 22,00 Film. Fuga da 
teroare; 23,30 Obiectiv 
(r); 23,45 Videotext.

I

I 
I
I
I

I
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„Nimeni nu se gândește la 
medicii de la sat“

Dispensarul comunei es
te încadrat cu patru me
dici — 3 generaliști și un 
pediatru. Și personal me
diu este suficient. „Stoma. 
tolog nu avem, în prezent 
fiind detașat la Deva pe 
motive de sănătate — spu
nea dr. Georgeta Topor. 
Oamenii sunt nemulțumiți 
din această cauză".

Probleme mai sunt cu re
parația sediului. A înce- 
put in urmă cu 2 ani și 
nîd acum nu-i gata. Cabi. 
netele medicilor nu au fost 
finisate, parchetul ar fi tre
buit rașchetat șl paluxat 
sau cel puțin vopsit; baia 
este neterminată... Para, 
ioxal, tocmâl stomatologia, 
„•are nu are medic, este 
frumos finisată. Aspectul 
de șantier din curte, schela 
părăsită vorbesc de la si
ne despre plecarea unei e- 
chipe ca de la o casă pus
tie șt care nu mai apare 
»ă-și termine lucrul înce.

a dotărilor sub cerințe, a. 
sistența medicală continuă 
să se acorde pentru că bo- 
Iile nu pot fi amânate; e- 
le apar instantaneu. A scă. 
zut mult populația în zo. 
nă, dar, cum spune dna 
dr. Topor, în evidența u- 
nității sanitare sunt 4500 
de persoane. Notăm că a. 
paratul de urgență este do
tat corespunzător cu medi
camente, colaborarea cu 
farmacia fiind bună. Apro. 
vizionarea cu medicamente
se face însă mai greu, pen- 
tru că se plătesc cu întâr
ziere. în evidența dispen
sarului sunt 17—18 gravi
de. copiii sunt cu vacci
nările la zi.

put. -
în pofida acestei situații,

— Care sunt afecțiunile 
mai frecvente?

— Predomină bolile res. 
piraterii — silicoza, tuber, 
culoza —, dat fiind faptul 
că bărbații lucrează sau au 
lucrat, în marea majorita
te, în mină. Pe locul 2 se

situează bolile cardiovascu
lare.

— Cum se ajunge Ia do- 
miciliul bolnavilor din sa
tele îndepărtate?

— Deplasarea pe teren o 
facem cu mașinile persona
le. Dacă ne vom mai pu
tea permite, căci salariul 
nostru numai pe benzină se 
va duce acum, la prețurile 
actuale... Avem trei puncte 
sanitare — la Hărțăgani, Fi- 
zeș și Lunca — dar ca as
pect și dotare lasă de do. 
rit. Apa se duce cu gălea
ta din gospodăriile oame
nilor. O problemă este șt 
naveta la care suntem o. 
bligați.. Nimeni nu se gân
dește la medicii de la sate, 
la greutățile lor.

Teritoriul comunei este 
foarte întins, cel mal în. 
depărtat sat fiind situat la 
10 km de centrul Băițel. 
„Ne-ar trebui o autosanita
ră pentru a ne deplasa cel 
puțin la urgențe — mai 
spunea dr. Topor. Dar și 
o dotare mai bună".

• Deși pe cuprinsul I 
comunei nu sunt cazuri 
sociale cu probleme de
osebite. se precizează 
din partea Primăriei, în 
prezent 45 de familii 
beneficiază de ajutor 
social acordat prin bu
getul local.

• Pragul bibliotecii 
din comună este trecut 
de tot mal mulți citi
tori, pentru care în cur
sul anului trecut s-au 
achiziționat cărți în va-

Pe scurt

Până la începerea muncii la câmp, femeile mai au timp și Pentru alte 
treburi gospodărești. Se întâlnesc „La șezătoare**, lucrează șl cântă, ca in 
obiceiul folcloric din Hărțăgani, Foto : PAVEL LAZ A

loare de un milion de 
lei, fondul total de car
te numărând la ora ac
tuală 9817 volume.

• Numărul deceselor 
în '96 l-a depășit pe 
cel al nașterilor, sporul 
populației fiind negativ.

• Cum am aflat de la 
dna Elena Șerban, -di
riginta Oficiului poștal,

i numărul abonamente- 
(lor la cotidianul „Cu- . 

vântul liber" este de ’ 
ț 200. Aceasta în condi- l 
ț țiile în care Hărțăganiul ț 
< și Ormindca au trecut > 
’ în evidența Oficiului ’ 
' Deva. '
\ • Cei care au abando-
• nat lucrările de reface- ț 

re la dispensarul medi- ( 
' cal „sunt salariați ai u- t 

nei societăți private din ' 
Deva (administrator A- \ 

ț dam Ivan) — cum spu- 
. nea dl primar. A în- . 
’ cetat lucrarea dintr-un ' 
' blocaj financiar pro- ' 
I priu. Și acum nu-i mal ț 

găsim". Poate citind a- ț 
ceste rânduri își va a- 

' minți că are de termi- 
\ nat ceea ce a început. I

Dialogul purtat cu dna Mariana Blasko 
>ecretar al Consiliului loca! Băița s-a a- 
xat pe planul de investiții, al comunei 

pe necesitățile pe care aceasta le ara. 
Una din investițiile începute înainte de 
*80, un bloc de locuințe, după transferul 
U în patrimoniul Consiliului local Băl
ța, a fost cumpărat de familii din comu
nă care, apoi, din propriul buzunar, au 
achitat contravaloarea conectării blocului 
la rețeaua electrică, de apă curentă și 
canalizare.

le instituțiilor de învățământ oplnându-aa 
că ar fi totuși necesar un efort general 
pentru a se reabilita complet aceste clă
diri. Anul trecut s-a reușit asfaltarea a 
1,5 kilometri de șosea la Fizeș, urmând 
ca prin alocații de la bugetul de stat In 
acest an să se mal asfalteze doi kilome
tri de șosea între satele Săliște și.Hărți- 
ganî. La un moment dat s-a pus proble
ma construirii unui nou dispensar uman 
în comună. S-a spus, în 1991, că el va fi 
construit din fonduri Phare, demersurile

- Investiții și sponsorizări -
La data documentării noastre, erau în 

«urs de finalizare lucrări la instalația de 
apă a comunei. Din cele declarate de dna 
Blasko a reieșit că peste jumătate din 
această rețea a fost înlocuită. Motivul a 
fost faptul că din cauza înaltului grad 
de uzură pierderile pe vechea rețea erau 
foarte mari, ceea ce producea, artificial, 
O penurie de apă la consumatorii din 
comună. Primăria Băița a primit un spri- 
|in substanțial din partea unor agenți e- 
conomici ce activează pe teritoriul comu
nei, SC Casial SA și EM Deva. Tot în do
meniul investițiilor se poate nota și lu
crarea de extindere și finisare exterioa
ră a căminului cultural din Săliște. De 
asemenea, acolo unde situația nu mai 
permitea amânare, s-au făcut reparații a-

făcute de atunci concretizându-se cu alo
carea în anul trecut a 700 de milioane 
de lei pentru aceasta. Lucrurile au rămas 
însă în coadă de pește, primăria așteptând 
acum lămuriri referitoare la posibilitatea 
de a mai primi fonduri pentru dispensar. 
In Băița există o centrală termică care 
cu ani în urmă alimenta cu apă caldă 
și căldură școala, dispensarul și blocul 
de locuințe din comună, Momentan, ea 
zace nefolosită, rentabilizarea ei presu
punând trecerea de la combustibil solid 
pe gaz sau păcură. Chestiunea pe Lângă 
că solicită fonduri însemnate nu poate 
fi încă de actualitate deoarece Băița este 1 
trecută în programul de introducere a ga- i 
zului metan doar după anul 2000. I

£ -

j Comuna Băița în amiaza
I unei ziie de iarnă
ț Din Vălișoara, drumul șerpuiește peste coline, 
l trecând prin Ormindca și Câinelu de Jos, spre Băița.

Din goana mașinii ai ce admira. Fiind iarnă natura 
nu poate concura ceea ce a realizat mâna și mintea 
omului — case frumoase și chiar cochete, localnicii 
luându-se Ia întrecere în acest sens. Privindu-le nu 
poți să nu te gândești că proprietarii lor au dare 
de mână, datorită industriei miniere din zonă, nu 
poți să nu te bucuri că cel puțin aici gospodăriile 
n-au fost părăsite.

„Centrul civic" era animat la amiază: autobuze 
veneau și plecau. Magazinele care dau un aspect mai 

ț puțin rustic centrului mai aveau câte un cumpără- 
i tor. De atmosfera tihnită și patriarhală a satului de 
’ altădată ne-a amintit un car cu boi, Ce trecea alene 
ț pe strada principală.
i Fără a avea pretenția prezentării întregii vieți a 

comunei Băița — nici n-ar fi cu putință într-o sin- 
j gură pagină — am avut curiozitatea să intrăm în 
l câteva instituții reprezentative, să vedem ce se mal 
j întâmplă într-o zi de iarnă.

Cămine culturale multe, 
activități restrânse

Fiind o comună cu des
tul de multe sate (11 la 
număr), e de la sine în
țeles că și „rețeaua" cănii, 
nelor culturale din aceste 
așezări solicită preocupări 
și susținere financiară con
siderabile din partea Con
siliului local Băița. Sau 
cel puțin așa s-ar cuveni. 
Pentru că simptomatica ab
sență ori „modestie" a ac
tivităților culturale desfă. 
șurate în localitățile rura
le se confirmă și aici, in
clusiv la căminul cultural 
de centru al comunei.

O notă distinctă ar fa. 
ce, totuși, Căminul cultu
ral din Hărțăgani, unde „lu
crurile merg bine", puse 
pe roate, cum s.ar spune, 
de dna Marioara Bedea 
în beneficiul și cu partici
parea unei populații rela
tiv numeroase a satului, în 
care tinerii dețin o pondc. 
re însemnată. Aceasta este 
opinia dnei Maria Iacob, 
care se ocupă de coordona
rea activității căminelor 
culturale din comuna Băița, 
reamintindu-ne totodată că 
Hărțăganiul a fost gazda 
unor importante manifes. 
tari culturale (în special 
folclorice) desfășurate în

cursul anului trecut — ce
le prilejuite de prezența în 
județul nostru a oaspeților 
de peste hotare dornici să 
învețe din tradițiile popu
lare locale, precum și un 
festival al poeților popu. 
lari.

Dar fie că sunt mai mult 
ori mai puțin solicitate, 
clădirile căminelor cultu
rale trebuie întreținute în
tr-o stare corespunzătoarei 
pentru aceasta au fost alo
cate anul trecut 26 milioa
ne de lei, cea mai mare 
parte folosind la extinde, 
rea căminului din Săliște. 
Ilămăne că prioritate pen
tru acest an căminul de 
centru (unde sunt necesa
re reparații mai ample), 
apoi cel din satul Lunca. 
Iar ca necesitate perma. 
nentă domină achiziția de 
aparatură pentru practica 
culturală, care în majori, 
tatea acestor instituții nu 
s-a realizat aproape deloc 
în ultimii șapte ani de zi. 
le...

Pagină realizată de 
ESTERA SÎNA, 

VIORICA ROMAN, 
GEORGETA BÎRLA, 

ADRIAN salâgean

Școala - cu realizările $i 
necazurile ei

Școala Generală Băița, clădirea nouă, 
prin aspect, nu face notă discordantă cu 
casele ori vilele comunei. Arată bine, es
te îngrijită. Atât exteriorul cât și inte
riorul dovedesc spiritul gospodăresc al con
ducerii școlii. Oarecum contrastantă e ve
chea clădire, unde învață clasele I—IV șl 
grădinița. A fost reparată și mai trebuie 
zugrăvită în exterior. Dar cum banii nu 
se mai ajung...

O altă problemă aici este cu încălzirea. 
Cândva a fost încălzire centrală, dar a- 
cum dascălii se Îndoiesc că ar mai putea 
fi pusă în funcțiune, tot din lipsă de 
bani. Ei au procurat niște sobe care con
sumă mult și dau randament puțin iar 

i cu lemnele au mai fost probleme. Acum, 
1 prin grija primăriei, au lemne. Ar mai 

fi nevoie însă de mobilier nou, pentru 
că școala n-a mai primit de foarte mulți 
ani. Cel vechi se mai repară, dar e uzat. 
Și ca să încheiem cu starea materială a 
școlilor din comună mai trebuie amintit 
că recent au fost reparate cele din Or- 
mindea (parțial), Fizeș, Barbura și Gre- 
Icști (un cătun al Hărțăganiului).

Toate aceste date și altele le-am reți
nut din discuția cu dna Viorica Bența, 
directoarea școlii, la care au fost prezen
te și cadrele didactice — profesorii Ele
na Dobra și Nicolae Lazăr, învățătoare
le Margareta Popescu și Simona Șerban,

educatoarea Voichița Barna cât și Lucia 
Stoica, secretară. Erau într-o scurtă șe
dință și le-am putut afla păsurile. Con
sideră că școlile din mediul rural ar tre
bui mai mult ajutate iar dascălii de ța
ră să beneficieze de sporuri. Acum ca
drele didactice sunt speriate de costu
rile abonamentelor de transport.

în privința programei școlare, dna di
rectoare Bența regretă că nu se mai stu
diază agricultura, viitorul copiilor fiind 
legat tocmai de acest domeniu. Cât de
spre disciplină sau elevi neșcolarizați das
călii acestei școli nu se pot plânge. Chiar 
dacă n-au vârfuri între elevi, absolven
ții ultimelor generații au intrat la licee 
foarte bine cotate din Deva, lucru cu ca
re școala se mândrește. Necazul este că 
sunt tot mai puțini copii (124 în cele 8 
clase și peste 20 de preșcolari) Este pri
mul an cu doar 4 clase de gimnaziu, du
pă 30 de ani. Au avut clase paralele, a 
existat chiar treapta a doua, liceu, seral, 
pe vremuri. Acum și la clasele mici sunt 
probleme, s-a redus un post. în schimb 
la Peștera s-a redeschis școala, după o 
perioadă îndelungată.

Școala Generală Băița chiar dacă nil 
are greutăți deosebite are și ea proble
mele care nu lipsesc unităților de învă
țământ, pentru care bugetul n-a fost nici
odată altfel decât de austeritate.
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Datele statistice centralizate la începutul acestui an 
reflectă starea destul de precară a zootehniei județului 
nostru. In nota generală întregii țărj, în anul trecut 
efectivul ‘ total de bovine al proprietarilor din județul 
nostru ‘a-- înregistrat o scădere de 1,7 procente, compa
rativ cu situația din anul anterior, cuprinzând 77750 de 
animale; ■ La aceeași specie, matca s-a diminuat drastic, 
păstrându-se acum în gospodării numai 42930 vaci ți 
juninci.

Starea grea a speciei de bovine se explică și prin 
lipsa unei piețe reale a cărnii și laptelui, care se speră 
că va apărea după liberalizarea prețurilor, având în ve
dere paradoxul ce se întâlnește numai la noi, unde 
carnea de bovină a rămas mai ieftină decât cea de 
porc, asta până acum cel puțin.

I
kI
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zootehniei hunedorene
O linie descendentă a cunoscut și efectivul la specia 

de ovine, din peste 190 000 animale existente la înce
putul lui 1996 rămânând cu ceva mai mult de 180 000 
la începutul acestui an. Faptul că lâna și carnea de 
oaie sunt produse ce nu mai au căutarea de altădată, 

"specia intrând in dizgrația factorilor de decizie autoh
toni, explică de ce mioriței noastre iarba nu-i mai place 
șt gura nu-i mai tace. Fără măsuri de reabilitare — îm
bunătățind însușirile productive și de reașezare a pre
țului pe criterii concurentiale sunt puține șanse să se 
refacă efectivele la nivelul potențialului pajiștilor na
turale ale județului nostru.

Cu totul alta este soarta porcinelor și păsărilor, unde 
acordarea de subvenții s-a regăsit în creșterea efective
lor cu mai mult de 8 și, respectiv, 11 procente. Evident 
că sporul nu este întâmplător, având acoperire și mo
tivație in' susținerea cu resurse financiare direcționate 
spre aceste specii, unde producția a fost subvenționată 
până acum.

Sub aspectul producțiilor, au existat sporuri aprecia
bile la producția de lapte, chiar dacă livrările la fondul 
de conswfn. nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Orice încercare de a descijra calea zootehniei hune
dorene în conjunctura când s-au liberalizat prețurile, 
iar semnele pentru 
performante' întârzie 
financiare necesare), 
meinică de estimare 
nu există pârghii care să susțină anume obiective clare 
și prioritare, iar la țărani și Ta crescătorii de animale 
nu sunt motivații și satisfacții de ordin material pentru 
a amplifica rezultatele, zootehnia hunedorcană își va 
urma drumul sinuos pe care s-a înscris după 1989, 
a valorifica însă integral potențialul existent și 
a acoperi necesarul de produse animaliere pentru 
gurarea cerințelor alimentare.

stimularea organizării unor ferme 
să se arate (negăsindu-se resursele 
este; firește, lipsită de o bază te
și fundamentare. Atâta vreme cât

fără 
fără 
asi-

NICOLAE TIRCOB

„Suntem un agent de
echilibru al pieței 
pâinii la Brad"

Dialog cu dl NICOLAE IUGA, șef secție 
pâine Brad a S.C. „Cetate" S.A.

I %I*I*I*I*I*I
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Ar mai fi o soluție
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REP. : Die Iuga, producătorii de pâine se plâng, 
printre altele, de mari dificultăți în aprovizionarea 
cu materie primă — făina. Care este situația la sec
ția pe care o conduceți ?

N.I.: După cum poate vă dați seama, e greu să 
faci excepție de la regula generală. Sunt două pro
bleme care se ridică : calitatea făinii, respectiv can
titatea acesteia. '
rul, după cum spuneam, în slaba calitate a grâului 
autohton, grâu 
panificabilității.
sunt limitate. Aceasta înseamnă că, deocamdată, ce 
macină moara azi este introdus tot azi în procesul 
de producție. După teorie, făina, pentru maturizare 
ar trebui să stea depozitată cca o lună de zile. Ar fi 
fost o soluție bună, amestecurile de făină care ar 
duce la ameliorarea calității unei făini 
pete", dar imposibilitatea consolidării 
face să eșueze această posibilitate.

REP.: Ce ne puteți spune despre
N.I.: Aș spune că secția noastră de pâine este 

un agent de echilibru al pieței pâinii la Brad. în 
ce sens ? în primul rând reglează prețul pâinii, care 
altfel, după părerea mea, ar urca mult mai vârtos. 
Pe de altă parte, dacă întreprinzătorii mai mici au 
obiceiul, la anumite sărbători, să-și întrerupă, fără I 
avertisment, activitatea, noi lucrăm non-stop, asigu- ‘ 
rând necesarul de pâine. Ar fi bine, zic, ca sincopa 
de activitate să fie anunțată din timp de brutăriile 
din zonă, pentru a fi în măsură să acoperim 
citul de pâine care se creează.

REP. : Prețul dvoastră este competitiv ?
N.I. : Eu zic că este un preț bun, mai ales 

am în vedere cheltuielile pe care le avem cu 
ratorul de specialitate ce analizează calitatea 
duselor, cu parcul auto dotat cu mașini specializate 
și superautorizate din punct de vedere sanitar, pre
cum și cu atelierul mecanic. Pentru că orice ar zice 
micii întreprinzători, pentru care am toată stima, 
pâinea nu se poate face chiar oricum, procesul re
clamând anumite rigori. Și pentru că tot m-ați în
trebat de concurență vă mai pot spune că avem ex
clusivitate la - producția specialităților de panificație 
— oornuri, covrigei, colaci etc.

REP. : Perspective ?
N.I.: Un nou spațiu comercial în zona munci

torească a orașului, iar pe termen lung, o retehno- 
Iogizare a uneia din fabricile secției cu o linie de 
fabricație import Italia.

Inconvenientul calității își are izvo- |

ce tânjește în van spre parametrii 
Chiar și așa, cantitățile de grâu

prea „proas- 
unor stocuri
concurență ?

defi-

dacă 
labo- 
pro-
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Pentru a sprijini agri
cultura să crească produc
ția vegetală și zootehnică, 
în condițiile când s-au li
beralizat prețurile și s-au 
luat în cea mai mare mă
sură subvențiile acestei ac
tivități vitale, ar fi o șan
să de mișcare a lucrurilor 
spre bine, printr-o coopera
re activă, după modelul u- 
nor fabrici de bere, ulei, 
sfeclă de zahăr, abatoare 
sau fabrici de lapte, 
unele cazuri fericite și be
nefice, care îi ajută 
fonduri sau îi sprijină sub 
alte forme ,pe producătorii 
agricoli din unele zone cu 
fonduri financiare sau cu 
materiale, pentru a putea 
reîncepe ciclul de produc
ție, pe bază de contracte 
ferme.

Cum insă acum și fir-

în

cu

mele respective sunt în cea 
mai mare parte decapitali- 
zate, nici acestea nu dispun 
de fondurile bănești nece 
sare susținerii efortului pro
ducătorilor agricoli, ceea 
ce face nefuncțională co
laborarea sub aspect finan- i 
ciar. in 
agenții 
ciul de 
lung și 
nici pe 
tatea din comerț, nu mai 
beneficiază de credite cu 
dobândă subvenționată, 
este ușor de constatat că 
doar recapitalizarea sau 
capitalizarea firmelor bene- « 
ficiare ale produselor a- 
gricole ar fi una din so
luțiile și șansele viabile ca
re să contribuie la revi- 
talizarea producătorilor a- 
gricoli. (N.T.)

condițiile când și 
agricoli, unde ci- 
producție este mal 

nu se aseamănă 
departe cu activi-
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Aspect din secția prelucrări mecanice 
REMPES S.A. Deva. Foto : ANTON

a S.C. 
SOCACI

Ce licențe de export 
nu se mai dau in 1997?

Pentru cei interesați 
cern cunoscut faptul 
potrivit Ordinului nr. 
din decembrie 1996, al

fa
că, 
90 

Mi-

Găsirea aurului la Mina Barza-un loz în plic rareori câștigător
Când urcă -pe drumul ce 

pornește din Crișcior spre 
Mina Barza călătorului i 
se induce o stare indefi
nită de neliniște accentua
tă, pe timp de iarnă, de 
înălțimile cenușii, amenin
țătoare, ce străjuiesc limba 
ingustă și sinuoasă a șo
selei. Drumul acesta îm
prumută parcă ceva 
grozăvia abrutizantă

din 
a 

muncii de băieș căutător 
de aur, fiind preludiul cel 
mai potrivit împreunării 
productive cu subpămân- 
tul...

Demersul jurnalistic fă
cut de curând la Barza a 
vizat cunoașterea dimensi
unii reale a problemelor 
economice care sfârtecă și 
pun sub semnul întrebării 
activitatea acestei case mi
lenare a aurului românesc. 
Interlocutor mi-a fost șe
ful acestei exploatări, dl 
ing. Dan Bădică. Interlo
cutorul, cu franchețe, a 
zugrăvit o stare de fapt

Din

de neinvidiat. După 1990 
nivelul reutilărilor la mi
nă este aproape zero. U- 
tilajele din exploatare și-au 
depășit nu o dată, ci de 
două ori termenul de ca
sare. Astfel „moștenirea" 
tehnologică avută la mo
mentul ’89 a fost și este 
exploatată până- aproape 
de pulverizarea ei în mii 
de petice și improvizații 
care au făcut-o să func
ționeze până acum.
parcul de vagoneți ce nu
măra 7000 de bucăți mai 
rulează pe anemicele șine 
vlăguite cel mult 2200. iar 
din cele 24 de locomoti
ve de subteran au mai ră
mas pe baricade doar opt. 
Criza acută își aruncă col
ții și asupra tehnologiei 
de extracție. „Pe fondul 
lipsei de materiale nece
sare producției, în special 
lemnul de mină, suntem 
nevoiți să ne abatem de 
la tehnologiile de lucru 
înscrise în documentație.

Reducem spațiile 
vație, ridicăm la 
tehnică improvizația și nu
mai noi știm cum. reușim 
să nu periclităm siguran
ța muncitorilor din schimb" 
— precizează dl Bădică. 
Față de cantitățile de mi
nereu aurifer ce se extră- 
geau „în epoca de. aur" a- 
cum producția este scăzu
tă la jumătate. Norocul a 
ținut totuși puțin cu bă- 
ieșii datorită găsirii unor 
cantități de aur nativ, ca
re a contribuit la obținerea 
unui procent bun al con
ținutului de aur extras din 
minereu.

h-am întrebat direct pe 
dl Bădică dacă se poate 
vorbi de faliment la mi
na Barza și care este- po
ziția dumnealui referitoa
re la acest aspect „Este 
posibil să se vorbească 
despre un faliment, ca să 
zic așa, forțat. Adică da
că anumite reglementări 

prețului produsului

de exca- 
rang de

nu vor rao- 
stare de 

vom fi for- 
mina.

nostru, aurul, 
difica actuala 
fapt inevitabil 
țați să închidem 
Vreau să zic prin aceasta
că creșterile, de preț la 
lemn, energie electrică și 
alte materiale- necesare ac
tivității sunt incomparabil 
mai mari decât creșterea 
de preț la aur, iar dife
rența aceasta sugrumă e- 
fectiv orice apropiere de 
pragul rentabilității. In 
veniturile obținute pe pro
ducția marfă laolaltă cu 
subvenția, cheltuielile 
munca vie reprezintă 
te 90 la sută. Vă dați 
ma acum dc ce ne
fruntăm cu grele proble
me de aprovizionare și de 
dotare cu utilaje", ne-a de
clarat interlocutorul.

Chiar dacă situația este 
aproape dramatică, speran
ța celor de la Mina Bar
za nu a murit. Și spune 
dl Bădică : „Sigur, sunt 
mulți care uitându-se

cu 
pes- 
sea- 
con-

rezultatele noastre ne a- 
runcă în groapa comună 
a falimentărilor cu voca
ție. Nimeni nu se întrea
bă însă, cum reușim totuși 
să avem chiar și acele re
zultate, fără bani, fără u- 
tilaje potrivite și așa mai 
departe. Eu cred că o po
litică deșteaptă în mine
rit va evita închiderea mi
nei Barza care, cred eu, 
nu și-a spus încă ultimul 
cuvânt. E un simț de vechi 
băieș căutător de aur că 
în muntele ăsta găurit ca 
un țvaitzer este aur care 
așteaptă să iasă la lumi
na soarelui. Fără preten
ții exagerate, vrem doar 
un minim de sprijin fi
nanciar, care să ne per
mită punerea în operă a 
studiilor existente care, 
fructificate, ar putea da o 
nouă viață ,.gurii“ Barza. 
Firește, decizia finală va 
aparține mai marilor zilei".

I

I

nisterului Industriilor și 
Comerțului, între mărfuri
le neadmise la export în 
anul 1997, sc înscriu ur
mătoarele : pomii de Cră
ciun, semințele de floarea 
soarelui pentru consum, 
marmura și travertinul, pă
cura, propanul, butanul, 
hemoglobina, sângele uman, 
lemnul de foc, foile de 
placaj, deșeurile și resturi
le din fontă, fier sau oțel 
(inclusiv fierul vechi), de
șeuri lingotiere din fier 
sau oțel, semifabricate din 
fier sau oțel nealiate cu un 
conținut de carbon mai 
puțin de 0,25 la sută din 
greutate, laminate sau ob
ținute prin turnare conti
nuă, cupru dc convertizor 
și electrolitic, aliaje de a- 
luminiu, zinc ncaliat, deșe
uri și resturi de zinc etc.

In lista produselor pen
tru care eliberarea licențe
lor de export este condi
ționată de obținerea pre
alabilă a avizului Ministe
rului Apelor, Pădurilor și 
Mediului se regăsesc diver
se sortimente de ciuperci, 
tetraclomra de carbon, pre
cum și o serie de alte a- 
mestecuri și derivate chi
mice. (N.T.)A. SALAGEAN
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DISCUȚIE LA PRIMARIA DIN BERIU

Treburi sunt multe, dar
bugetul este sărac

Dnii Petru Ștefănie, vi- 
ceprimar și loan Eugen 
Bruzan, secretar al Consi
liului local, al comunei Be- 
riu, se arătau oarecum în
grijorați, într-o recentă dis
cuție, in legătură cu o sea
ma de probleme ce tre
buie rezolvate pe plan lo
cal, mai ales în condițiile 
când, deși nu a fost'repar
tizat încă, bugetul local es
te, după modelul celui al 
întregii țări, de acută aus
teritate. Referitor la pro
blemele prioritare aflate 
în preocupare, interlocu
torii apreciau că în satul 
centru de comună este ne
voie să se acționeze cu in
sistență pentru aplicarea 
Legii 18/1991, aici neînce- 
pându-se încă măsurătorile, 
în celelalte sate, respectiv 
la Sereea, s-a încheiat ac_

■nea de aplicare a Legii 
ia Sibișel s-au finalizat 

măsurătorile, iar la Căstău 
se depun eforturi pentru 
terminarea acestora.

Intre obiectivele prin
cipale pentru a căror rea
lizare s-au făcut o serie 
de demersuri, aflându-se a- 
cum în faza de proiectare, 
se înscrie și construcția a 
două poduri peste râul Gră
diște, la Beriu și, respec
tiv, Căstău, având în ve
dere că mari suprafețe de 
teren agricol se află din
colo de această apă. Deoa
rece investiția se ridică la 
câteva sute de milioane de 
lei, ea urmează să fie avi-

zată și de către Ministerul 
Finanțelor. De importante 
sume bănești este nevoie 
și în scopul unor reparații 
și dotări la unele institu-' 
ții ale comunei. Vorbind 
despre resursele finan
ciare, am reținut că pri
măria intenționează să va
lorifice prin licitație și u- 
nele construcții zootehnice, 
rămase din patrimoniul 
fostelor asociații intercoo- 
peratiste și cooperative a- 
gricole din localitate.

Cu gândul la problemele 
comunității locale, am mai 
notat că în atenția primă
riei se găsește și execuția 
unor lucrări pentru ame
liorarea pajiștilor naturale, 
în vederea asigurării unor 
condiții propice pentru dez
voltarea sectorului zoo
tehnic, în cadrul gospodă
riilor particulare. Cu aju
torul fermei de profil din 
localitate, s-a făcut ferti
lizarea unei suprafețe de 
50 de ha pășune, utilizân- 
du-se în acest scop banii 
proveniți din taxele pen
tru pășunat. Vorbind de
spre prevederile la acest 
capitol pentru anul 1997, 
am reținut că s-a stabilit 
ca pentru fiecare bovină 
adultă taxa de pășunat să 
fie de 15 000 lei, pentru ti
neretul bovin de 7500 lei, 
iar pentru fiecare oaie, de

câte 5000 lei. Nu comen
tam dacă sumele respective 
sunt suficiente sau nu, în 
condițiile Când prețul în
grășămintelor chimice a 
crescut considerabil, ca de 
altfel și cel al laptelui și 
cărnii după liberalizare.

între grijile de sezon a- 
le oamenilor din comună, 
un loc aparte îl ocupă ce
le privind campania agri
colă de primăvară, mai 
ales dacă avem în vedere 
că există câteva sute de 
hectare rămase nearate din 
toamnă. în condițiile când 
prețul combustibililor a 
crescut incredibil, este un 
mare semn de întrebare 
dacă toți proprietarii de 
pământ vor dispune de ba
nii necesari lucrării și cul
tivării în totalitate a te
renurilor ce le dețin.

Ce știm despre semințe?
într-o recentă discuție 

purtată cu dna ing. Ana 
Munteanu, șefa Inspecto
ratului județean pentru ca
litatea semințelor și mate
rialului săditor din Deva, 
interlocutoarea a subliniat 
cu insistență necesitatea ca 
în această primăvară să 
fie utilizate numai semin
țe verificate și cu certifi
cat de calitate. în acest 
context trebuie arătat că 
în toate piețele au fost 
puse la loc vizibil afișe 
prin care se atrage aten
ția agenților economici, 
persoanelor fizice și juri
dice, precum și tuturor 
comercianților și consuma
torilor asupra faptului că, 
potrivit Legii nr. 75/1995, 
semințele și materialul să
ditor, indiferent de canti
tate. nu vor putea circula 
cu scop de comercializare 
decât pe baza autorizației 
eliberată în acest sens de 
către Inspectoratul județean 
pentru calitatea semințelor 
și materialului săditor.

De menționat că vânza
rea (comercializarea) se
mințelor se va putea face 
numai în ambalaje de di-;

iâ jvwi.PMwire pechfX 
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prezentate din declarațiile 
făcute la registrul agricol 
de către fiecare proprie
tar de livadă.

t aa^ a a

Intr-o discuție cu autorită
țile locale din comuna Bucu- 
reșci, purtată în legătură 
cu preocupările și urgen
țele pentru acest an, a re
venit cu insistență în a- 
tenție și problema reabili
tării, prin asfaltare, a dru
murilor spre satele Cure- 
chiu și Șesuri, acestea mă
surând în lungime cirdh 
10 km.

Cu ajutorul R.A. Dru
muri județene Deva s-au 
demarat unele acțiuni me
nite să asigure o mai bu
nă legătură a celor peste 
200 de familii din 
respective cu centrul 
nei, acum speranța oame
nilor fiind aceea că 
iile vor fi continuate 
finalizate în acest an.

ferite mărimi, sigilate, e- 
tichetate și cu inscripțio
nările care să ateste au
tenticitatea, identitatea și 
calitatea acestora, numai în 
acest mod putându-se garan
ta, prin lege, protecția tutu
ror factorilor interesați a- 
tât în calitatea lor de pro
ducători, comercianți, cât 
și în cea de consumatori.

Deosebit de important es
te ca, pentru a evita sur
prizele neplăcute întâlnite 
în anii trecuți, când di
verși comercianți necontro
lați au vândut la piață se
mințe fără garanție, nese
lecționate și neverificate, 
nedecuscutate în cazul tri- 
folienelor, din soiuri ne
recunoscute, ceea ce a de
terminat compromiterea 
culturilor respective. Iată 
de ce toți cultivatorii și 
posesorii de pământ tre
buie să fie feriți de a- 
semenea riscuri, mai ales 
în condițiile de azi, când 
lucrările agricole și semin
țele sunt foarte scumpe și 
nu-i dă nimănui mâna să 
facă însămânțări cu ori
ce fel de semințe neates
tate calitativ. Vânzarea cu 
săculețul, cu punga sau cu 
lingurița este ’un procedeu 
care poate ascunde multe 
riscuri și neplăceri, fiind 
o practică total interzisă.

înțelegând semnalul de 
alarmă ce este pus în e- 
vidență cu acest prilej,
1 CZZZi CZ3 CZ3 T

șefii piețelor, organele de 
ordine și. cele abilitate pot, 
potrivit Legii 75/1991, pre
veni ' ’ ’
celor 
când 
piețe 
mințelor și 
săditor neverificate și fă
ră certificatul de atestare 
a calității. în același timp 
nu pot fi ignorate nici as
pectele de insistențe șl 
presiuni pe care le fac u- 
neori unii deținători de 
semințe care vor cu orice 
preț să li se elibereze do
cumente neconforme cu 
calitatea reală a materia
lului supus analizei și cu 
prevederile legale, orice 
abatere de la norme fiind 
aspru sancționată.

De notat că stocurile de 
semințe puse în vânzare 
prin rețeaua Unisem și 
Semrom posedă în totali-; 
tate buletine 
oferind astfel 
tenticității și 
cilor înscrise 
te. Cunoscând toate cerin^ 
țele și condițiile arătate, 
este de așteptat să fie e- 
vitate cazurile de comerț 
cu semințe necorespunză-; 
toare, pentru toți cultiva* 
torii de terenuri agricole, 
subliniind încă o dată va* 
labilitatea zicalei potrivii 
căreia ceea ce semeni, ar 
ceea culegi.

neajunsurile de felul 
semnalate, interzi- 

comercializarea în 
și în târguri a se- 

materialulul

de calitate, 
garanția au-, 
caracteristic 

în documen-,

Preturi care vă interesează
• La semințe. Iată câ

teva prețuri la semințele 
principalelor culturi care 
se înființează în această 
primăvară și care se gă
sesc în stoc, fiind oferite 
prin Semrona Orăștie, cu 
precizarea că tratamentul 
acestora nu este subven
ționat. La porumb, inclu
zând și TVA, prețui se
minței din hibridul Turda 
200 este de 3066'lei/kg; la 
orzoaică 1300—1500 lei/ 
kg (după soi și categoria

< «m # mm A a a*~ a ■ m

biologică); ovăz 1062 lei. 
kg; mazăre furajeră 155? 
lei/kg; măzăriche 2242 și - 
2596 lei/kg (în funcție de 
categoria biologică); sparce- 
tă 8260 lei/kg; ghizdei 20060 
Iei/kg și la sfeclă furaje
ră 14986 lei/kg.

• La erbicide. Prețuri
le practicate în prezent 
sunt următoarele : Onezta 
28000 lei/kg; Icedin 67000 
lei/litru; Sencor 323000* 
lei/kg; sare DMA 15000 
lei/litru.

a a a

TRATAMENTE 
FITOSANITARE

satele 
comu-

nu 
A- 

din 
au

distribuite gra- 
putându-se pro
cent rele agrico- 

pe baza tabele-

într-o asociație agricolă mai

lucră-

în această perioadă, 
lângă lucrările de fertili
zări, tăieri și arături în li
vezi, se găsesc în actuali
tate și tratamentele fito- 
sanitare de iarnă.

Conform Ordonanței nr. 
27/1995, aceste tratamente 
se execută cu substanțe 
care sunt 
tuit, ele 
cura prin 
le locale, 
lor întocmite după datele

in condițiile când, pre- - 
țurile s-au- liberalizat, 
crescând amenințător pen
tru situația actuală a pro
ducătorului agricol ro
mân, acesta se vede con
strâns, din motive lesriț 
de înțeles, legate de lip
suri financiare, să nu-și 
mai poată lucra pămân
tul. Era și de așteptat 
ca, la costul actual ■ al 
motorinei, care se ridi
că acum la 2400 lei/litru, 
să crească în mod cores
punzător și tariful pentru 
un hectar de arătură, a- 
cesta oscilând în jurul a 
200000 lei. Dacă avem în 
vedere că se mai adaugă 
costul lucrărilor de gră- 
pat, discuit, semănat și 
alte cheltuieli, este ușor 
de constatat că țăranul 
nu poate dispune acum 
de un milion de lei pen- ' 
tru a însămânța un ha 
cu o cultură oarecare. Să 
nu mai vorbim de car-

tofi, unde cheltuielile sunt 
mult mai. mari. Evident, 
nu va mai mira pe ni
meni, într-o asemenea si
tuație, că sute de mii, 
poate chiar milioane de 
ha la nivelul întregii țări, 
vor rămâne neînsămân
țate în această primăva
ră.

Astfel de greutăți 
ocolesc nici Asociația 
gricolă „Romoșana" 
Romoș, unitate unde
mai rămas de arat pes
te 200 ha, din cele 300 
care se vor însămânța 
în primăvara anului ’97. 
Cheltuielile numai pen
tru lucrarea respectivă 
reprezintă în jur de 40 
milioane lei. A fost un 
mare noroc că în toam
na trecută unitatea a pu
tut însămânța cu grâu

• 180 ha, din care, pe 110 ' 
s-eu aplicat îngrășămin
te chimice, dar nu în do
za sperată, ci abia 40 kg

substanță activă la ha, 
diferența urmând să fie 
completată în primăvară. 
In toamna trecută, greu
tățile cele mai mari au 
fost provocate de lipsa 
motorinei la stațiile PE
SO, în vreme ce aceas
ta era dirijată (cu mare 
grijă) spre particulari, 
unde știm că în perioa
da de criză se practică 
cu seninătate prețuri de 
speculă, fără ca acei ce 
profită de conjunctură să 
se gândească pe undeva 
că agricultura .ar trebui 
să beneficieze, ca un pa
lid semn de protecție, 
de niște prețuri mai ac
cesibile la combustibili, 
într-o asemenea situație, 
nu este de mirare că s-a 
cumpărat motorină și din 
județul Alba pentru în- 
sămânțările de toamnă.

Trecând peste astfel de 
neajunsuri, care grevea
ză serios activitatea de

sunt și probleme
producție agricolă, iată 
că au venit acum și scum
pirile la îngrășămintele 
chimice, la erbicide și 
la alte produse care con
cură la realizarea pro
ducției agricole. De la 
conducerea asociației am 
aflat că în această pri
măvară, firma și-a pro
pus să cultive 100 ha cu 
orzoaica, 150 cu porumb, 
cu cartofi, sfeclă și alte 
culturi, totalul cheltuie
lilor fiind de ordinul su
telor de milioane de lei.

Situația actuală a a- 
gricultorului român nu 
poate fi, deci, câtuși de 
puțin invidiată. Pe lân
gă condițiile de muncă 
precare și productivitatea 
scăzută, îl mai apasă și 
măsurile stabilite de ac
tualul executiv, care a 
acceptat cu mare ușurin
ță, credem, la presiunile 
FMI și Băncii Mondiale, 
să importe, pe valută,

a «mw a I
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bineînțeles, produse 
groaJimentare, î 
țiile reducerii taxelor va
male, evident pentru a 
face „concurență" produ
cătorului român, în acest 
mod ducându-i spre fa
liment și pe cei ce mai 
pot rezista încă. Zadar
nică este orice liberali
zare a exporturilor ro
mânești de produse agro- 
alimentare, deoarece 
vențiile s-au tăiat, 
vreme ce produsele din 
import sunt masiv 
ținute cu subvenții,. 
țările occidentale 
tând surplus de produc
ție și lipsă de piețe de 
desfacere. Compromiterea 
și decimarea producăto
rului 
acum 
tă la 
stat, 
previzibile, 
lung, pentru agricultorul 
și consumatorul român.

sub- 
în

sus- 
în 

exis-

agricol român este 
o practică ridica- 

rang de politică de 
cu consecințe im- 

pe termen

.V
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ALCEDO VÂ RECOMANDĂ

proiectil deplină împotriva para- 
llțilar pentru culturile de floarea- 
soarelui, porumb >i sfeclă. Tra

tamentul este garantat împotriva 

paratitilor ce afecleată recolta in 

stadiul premergător încolțiră.

Anual pierdeți un procent insemnol 

din recolta din couia poraiililor 
core distrug semințele înaintea 
ittcofțirii. Utilitate in fata de 

insămonlare, Produsele OLTCHIM 

distribuite de ALCEDO asigură

Nu moi pierdeți banii Folosiți acum
PRODUSELE OLTCHIM PENTRU TRATAMENTUL SEMINȚELOR

MMSHTt T«*WI

MQDEX’ i
% 

Cel mai mare distribuitor en gros din țară | 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT• 

VEST r

HCtOO set. OiihWl» •! OIKHW S *.
M dntlor ffiffi *npo<l«nti |ModnAlOfi dl dm luffM

/kCEDO
PBrfUNlH «COHf^OW UhjM0*I(

Tel: 01.321.19 86,056.145 897. 056.311.602
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vă oferă: .

50 de sortimente de Îmbrăcăminte ! 
sortată de cea mai bună calitate (in sad trans* | 
parenți de 5—10 kg): j

— cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri* J
eonii |

— pulovere, geci *
— sacouri, baloane, paltoane
Toate sortimentele de sezon disponibile | 

i stoc 1
NOI GARANTAM PENTRU CALITATE! J 

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

ALEGEȚI CALITATEA I

peste

din

luni — vineri: 8—18 
sâmbfitS: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. [uliu Maniu. nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493.
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți!

’ Depozit:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-ne si vă veți convinge că a meri* 
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BANCA TRANSILVANIA
PARTENERUL IDEAL PENTRU AFACERILE 
D-STRA, VA OFERĂ SERVICII DEOSEBIT 

DE OPERATIVE

• Operațiuni de cont curent pentru per
soane fizice și juridice, fără perceperea vre
unui comision la încasări;

• depozite Ia vedere și la termen in lei 
și valută;

• acordarea de credite in lei și valută pen
tru persoane juridice in condiții avantajoase;

• trimiterea de scrisori de garanție in lei 
și valută;

• deschiderea de acreditive și urmărirea 
derulării lor;

• emiterea de scrisori de bonitate;

• depozitarea și păstrarea in tezaur de 
obiecte și alte valori de tezaurizat;

• sistem automat pentru informații ban. 
care — VOICE TELLER;

• cecuri de călătorie American Express 
( și Thomas Cook ;
ț • primirea și remiterea incasso-urilor do- 
ț cumentare;
I • elaborarea sau participarea la elabora-
* rea studiilor de fezabilitate ;

• consultanță, asistență economico — 
financiară, alte servicii bancare.

I

Programul returului Diviziei
ETAPA A 18-A (sâmbătă, 8 martie)

FC Maramureș — Minaur Zlatna----------
i ARO C-lung —' FC Inter Sibiu ----------

UTA — ASA Tg. Mureș ----------
I Gaz M. Mediaș — Corvinul — —
; CSM Reșița — Dacia Pitești ----------

GFR Timiș. — Electroputere ----------
Olimpia S.M. — CFR Cluj ----------
Unirea Dej — Min. Motru ----------
ApuUura A.I. — Gloria Reșița ----------

ETAPA A 19-A (sâmbătă, 15 martie)

Inter Sibiu — FG Maramureș ----------
1 ASA Tg. Mureș — ARO C-lung ----- -
1 Gorvinul — UTA ........

Electroputere — Gaz Metan
GFR Cluj - CSM Reșița ---------
Dacia Pitești — CFR Timișoara----  -
Min. Motru — Olimpia S.M. ——
Gloria Reșița — Unirea Dej ——— 
Minaur Zlatna — Apullum A.I, — ■ -

ETAPA A 20-A (miercuri, 19 martie)

Unirea Dej — Minaur Zlatna ■■*■■*
Apullum — Inter Sibiu ■ 1
FC Maram. — ASA Tg. Mureș ——
Gaz Metan — Dacia Pitești ----------
Corvinul — Electroputere ----------
CFR Tim-iș. — CFR Cluj ----------
CSM Reșița — Min. Motru —- — 
Olimpia S.M. — Gloria Reșița ----------
UTA — ARO C-lung ——-

ETAPA A 21-A (sâmbătă, 22 martie)

Dacia Pitești — Corvinul ----- — *
ARO C-lung — FC Maramureș ----------
Electroputere — UTA . ........ . ■
CFR Cluj — Gaz Metan —.........
Gloria Reșița — CSM Reșița — ——
Mm. Motru — CFR Timișoara----------
Minaur Zlatna — Olimpia S.M. ----------
Inter Sibiu — Unirea Dej ----------
ASA Tg. M. — FC Apullum ----------

ETAPA A 22-A (sâmbătă, 29 martie)

CSM Reșița — Minaur Zlatna ---------
Olimnia S.M, — Inter Sibiu ---------- 

Unirea Dej — ASA Tg.M. 
Electroputere — Dacia Pitești 
Corvinul — CFR Cluj 
Gaz Metan — Min. Motru
CFR Timișoara — Gloria Reșița 
UTA — FC Maramureș
FC Apullum — ARO C-lung

ETAPA A 23-A (sâmbătă, 5 aprilie)

Min. Motru — Corvinul ——
CFR Cluj — Electroputere ——
Dacia Pitești — UTA ■*'"
Gloria Reșița — Gaz Metan --------
Inter Sibiu — CSM Reșița ———
Minaur Zlatna — CFR Timiș. --------
ASA Tg.M. — Olimpia S.M. — ■ ■
ARO C-lung — Unirea Dej — - ■
FG Maramureș — F« Apullum

ETAPA A 21-A (sâmbătă, 12 aprilie)

Gaz Metan — Minaur Zlatna ...........
CFR Timiș. — Inter Sibiu —_
CSM Reșița — ASA Tg.M. ■ ■ ——•
Dacia Pitești — CFR Cluj ——
Electroputere — Min. Motru ■
Corvinul — Gloria Reșița * ——
Unirea Dej — FG Maramureș ———— 
Olimpia S.M. — ARO G-lung —— 
UTA — FG Apullum ..... -

ETAPA A 25-A (sâmbătă, 19 aprilie)

Minaur Zlatna — Gorvinul „ >** 
Min. Motru — Dacia Pitești ———
Gloria Reșița — Electroputere ■ ■■
CFR Cluj — UTA ----------
Inter Sibiu — Gaz Metan ----------
ARO C-lung — CSM Reșița ----------
ASA Tg.M. — GFR Timișoara ----------
FC Maramureș — Olimpia S.M. ----------
FC Apullum — Unirea Dej ----------

ETAPA A 26-A (miercuri, 23 aprilie)

Electroputere — Minaur Zlatna ----------
Corvinul — Inter Sibiu ----  ■ —
Gaz Metan — ASA Tg.M. —" -
CFR Cluj — MM Motru -

A, seria a ll-a,
Dacia Pitești — Gloria Reșița —.......—
CSM Reșița — FC Maramureș ——......-
CFR Timișoara — ARO C-lung ----------
UTA — Unirea Dej —.. ...
Olimpia S.M. — FC Apullum --------—

ETAPA A 27-A (sâmbătă, 26 aprilie)

ASA Tg.M. — Gorvinul —-
Minaur Zlatna — Dacia Pitești — — 
Inter Sibiu — Electroputere ______ _
Gloria Reșița — CFR Cluj .
Min. Motru — UTA — ■
ARO C-lung — Gaz Metan ----------
FC Apullum — CSM Reșița
FG Maram. — CFR Timiș. ———
Unirea Dej — ©Iimpia S.M. -■ .....

ETAPA A 28-A (sâmbătă, 3 mai)

«FR GIuJ — Minaur Zlatna ------------
Dacia Pitești — Inter Sibiu —_____
Electroputere — ASA Tg.M. ——_
Min. Motru — Gloria Reșița -
Gaz Metan — FG Maramureș ——— 
Corvinul — ARO C-lung _______
UTA — Olimpia S.M. * _____
CSM Reșița — Unirea Dej ______
GFR Timiș. — FG Apullum --------- -

ETAPA A 29-A (sâmbătă, 10 mai)

FG Maramureș — Corvinul ______
ASA Tg.M. — Dacia Pitești —- .
ARO C-lung — Electroputere —-
Inter Sibiu — GFR Cluj ______
Minaur Zlatna — Min. Motru______
Gloria Reșița — UTA ______
FG Apullum — Gaz Metan --------—
Olimpia S.M. — CSM Reșița —_____
Unirea Dej •— GFR Timișoara ———

ETAPA A 30-A (sâmbătă, 17 mai)

Gloria Reșița — Minaur Zlatna ——
Min. Motru — Inter Sibiu —-
CFR Gluj — ASA Tg.M. ______
Electroputere — FG Maramureș ----------
Dacia Pitești — ARO G-lung ‘______ _

' UTA — CSM Reșița ----------
GFR Timiș. — Olimpia S.M, ••..........-

ediția ’96-’97
Gaz Metan — Unirea Dej ______
Corvinul — FG Apullum —

ETAPA A 31-A (sâmbătă, mai)

UTA — Minaur Zlatna ---------
Unirea Dej — Corvinul ......
FC Maram. — Dacia Pitești — * — -
FC Apullum — Electroputere -----—
ARO C-lung — CFR Cluj _____
ASA Tg.M. — Min. Motru - ■ ■ ■ -
Inter Sibiu — Gloria Reșița ——— 
Olimpia S.M. — Gaz Metan ----- ■ —
GSM Reșița — GFR Timiș. ------------

ETAPA A 32-A (sâmbătă, 31 mal)

Minaur Zlatna — Inter Sibiu —1
Gloria Reșița — ASA Tg. M. • - 
CFR Cluj — FC Maramureș ———
Min. Motru — ARO C-lung ——
CFR Timișoara - UTA ----------
Gaz Metan — GSM Reșița -
Corvinul — ©Iimpia S.M. , ■ ■ —
Electroputere — Unirea Dej ■■ ——
Dacia Pitești — FG Apullum --------- -

ETAPA A 33-A (sâmbătă, 7 iunie)

ASA Tg. M. — Minaur Zlatna ---- --
UTA — Inter Sibiu ........
CSM Reșița — Corvinul -------
Unirea Dej — Dacia Pitești ——
Olimpia S.M. — Electroputere ■ 
FG Apullum — GFR Gluj ■ — -
FG Maramureș — Min. Motru -------
ARO G-lung —■ Gloria Reșița - 
GFR Timișoara — Gaz Metan ——

ETAPA A 31-A (sâmbătă, li iunie)

Inter Sibiu — ASA Tg.M. ... -
Gloria Reșița — FG Maramureș *■ —
Minaur Zlatna — ARO G-lung - —
Gaz Metan — UTA ........
Electroputere — GSM Reșița ■
Gorvinul — GFR Timișoara —■ -
Dacia Pitești — Olimpia S.M. ■ - —
GFR Gluj — Unirea Dej —1 „ —
Min. Motru — FG Apullum ----------
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DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
România

Raportul prezentat Con
gresului Statelor Unite 
de administrația ameri
cană cu privire la proce
sul de Extindere a Alian
ței Nord — Atlantice că
tre Europa Centrală și de 
Est menționează că „Ro
mânia se pregătește să 
accelereze reformele eco
nomice de piață", adă
ugând că și noul guvern 
al Bulgariei și-a anunțat 
intenția de a face același 
lucru. Elaborat pe diverse 
elemente de referință, 
precum stadiifl de pregă
tire militară al statelor 
aspirante la statutul de 
membru NATO sau rela
țiile bilaterale dintre a- 
cestea, raportul conține 
mai multe considerații 
generale, valabile pentru 
toate statele candidate, 
precum șl exemple și par
ticularizări pe anumite 
țări, in diverse aspecte a- 
bordate. Astfel, in pri

pe drumul reformelor economice
vința gradului de pregă
tire al forțelor armate și 
interoperabilitatea acesto
ra cu trupele NATO, ra
portul administrației a- 
mericane menționează 
participarea batalioanelor 
de geniu românești și 
ungare la cele două mi
siuni de menținere a 
păcii în Bosnia, IFOR și 
SFOR, aflate sub condu
cerea NATO, alături de 
batalioanele de luptă po
loneze și cehe, precum și 
de unități militare de mai 
mici dimensiuni din sta
tele baltice.

Referindu-se la relațiile 
dintre statele candidate la 
NATO, raportul prezentat 
Congresului consideră că 
acestea sunt în general 
bune și, în multe cazuri, 
excelente. De exemplul 
subliniază documentul, 
tratatul semnat în 1996 
de România și Ungaria 
a contribuit substanțial la

îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două țări ve
cine și adâncește colabo
rarea între acestea, prin 
demersuri precum redeschi
derea unor consulate, des
fășurarea de exerciții mi
litare comune și extin
derea recunoașterii reci
proce a drepturilor mi
norităților naționale res
pective. Raportul admi
nistrației SUA notează, 
însă, și că România nu a 
reușit să semneze până 
în prezent tratate bilate
rale cu Ucraina și Mol
dova, „deși există semne 
noi privind progrese în
registrate în această di
recție".

Raportul menționează 
importanța controlului ci
vil asupra forțelor armate 
și remarcă existența a- 
cestuia în cea mai mare 
parte a statelor din Euro
pa Centrală și de Est. tn 
ciuda lipsei de experiență

a civililor, a lipsei de 
experiență a Parlamentu
lui și a unor „rezistențe 
instituționale" în fața con 
trolului civil asupra ar
matei, provenite din par
tea unor cercuri militare 
— lucruri care au înce
tinit progresul în această 
direcție — controlul civil 
asupra forțelor armate 
câștigă necontenit teren 
în aceste state, notează 
documentul citat.

Raportul nu menționează 
decât de două ori numele 
Sloveniei: prima oară când 
este subliniată îmbunătă
țirea relațiilor fostei re
publici iugoslave cu Ita
lia și Ungaria, iar a doua 
oară când se menționează 
neparticiparea Sloveniei și 
fostei Republici Iugoslave 
Macedonia, state membre 
ale Parteneriatului pentru 
Pace, la misiunile de 
menținere a păcii în Bos
nia.

OE9E3e3E3e9E9l=ll!=

NICI BANI, NICI MARFA

în ziua de 12 decembrie 
am cumpărat un frigider 
de la Societatea comercială 
Impextrans Hermes, ma. 
gazinu] 2 Brad. După ce 
l-am dus acasă, a funcțio
nat doar câteva ore și s.a 
defectat. Pe data de 16 
l-am dus înapoi deoarece 
avea garanție și speram 
că mi-1 vor schimba. Mi.au 
spus să-1 las acolo că.l 
duc ei la reparație la un 
atelier special din Deva 
a cărui denumire nu o 
știu. L-am lăsat și de a. 
tunci am făcut multe în
trebări și mi.au răspuns 
întotdeauna că încă nu e 
adus de la reparație. Oare 
nu se gândesc că am dat 
atâția bani și am rămas 
fără ei dar și fără marfă? 
Vă rog să publicați aceste 
rânduri, poate-și vor a- 
minti dnii patroni de la 
acel magazin cât și cei de

Trebuie să vă mai spun 
că nu cel care esta anga
jat poștaș vine cu pen
siile, ci ginerele acestuia. 
Dacă am întrebat ce să fao 
cu plicurile mi.a răspuns 
să scriu carte la drăttuț. 
Câteodată nu vine nici 
acesta cu banii, ci trimite 
alte persoane din ; it.

Valoarea celor 4 plicuri 
primite este de 600 de lei, 
iar el mi-a reținut 1042. 
Mai sunt informată că r>u 
la toți pensionarii dă pli
curi ci numai Ia cei cu 
pensii mici". (LIGIA RUS, 
str. Cantemir. nr. 24, De. 
va).

BORCANELE NU SE 
PRIMESC ?

La magazinele alimentare 
din Deva se primesc sticle 
de 1 și de 1/2 litri atunci 
când cumperi ulei, oțet 
sau apă minerală, dar șl 
în schimbul unor mărfuri.

Bugetul pe 1997 cuprinde 
alocare totală de 2,3 la 

ută din PIB pentru sub
venții destinate sectorului 

■agricol, comparativ cu 1,9 
ia sută în 1996, se arată 
în Memorandumul Gu

Subvenții pentru agricultură WVANTULU8 uett

vernului cu privire la po
litica economică, convenit 
în principiu cu organis
mele financiare interna

ranii să-și cumpere cele 
necesare producției.

Pe de altă parte, tota
lul subvențiilor în bani 
acordate sectorului agri
col, luând în calcul cre
ditele direcționate și sub
venționările de dobânzi 
acordate anterior de că
tre BNR, vor scădea de

cheltuieli neprevăzute, a- 
coperite din economiile 
realizate la capitolul chel
tuieli, în cazul în care 
va fi necesară sprijinirea 
suplimentară a sectorului 
agricol. Executivul nu va 
garanta însă noi împrumu
turi de la băncile comer

ciale pentru sectorul a- 
gricol. Proporția justă a 
^resurselor bugetare pen
tru sectorul agricol va fl, 
de asemenea, analizată cu 
organismele financiare In
ternaționale, înainte de 
luna iunie 1997.

ționale. Această creștere 
maschează o modificare
semnificativă a conținu
tului acestor cheltuieli. In 
primul rând, subvenționa
rea dobânzilor și a altor 
plăți către țărani, care 
era acordată în mod tra
dițional de la buget, va 
fl în mare parte eliminată. 
In al doilea rând, pentru 
a atenua impactul pier
derii creditelor direcțio- 
nate de la BNR, bugetul 
va cuprinde noi alocări 
de credite pentru țărani 
si stimulente pentru băn- 
ile comerciale care se 

angajează în finanțarea 
agriculturii, în valoare de 
1050 miliarde lei, din 
care jumătate vor fi alo
cate finanțării campaniei 
de primăvară, precum și 
o schemă de „voucher"-e 
(cupoane) pentru ca ță

la 4 la sută din PIB în
1996 la 2,3 la sută din
PIB în 1997 și se vor fi
mita la maximum 1.5 la
sută în 1998.

Atât Guvernul, Cât

CONDOLEANȚE FAMILIEI 
VIOLONISTULUI ION VOICU

BNR consideră că noile 
subvenții, combinate cu 
evoluția prevăzută in ca
pacitatea sistemului fi
nanciar de a pune la dis
poziția agriculturii cre
dite în condițiile pieței, 
vor fi suficiente pentru a 
asigura o finanțare co
respunzătoare pentru re
colta anului 1997. In ca
zul în care resursele pro
venind din sistemul ban
car în condițiile pieței 
se vor dovedi insuficiente, 
'Guvernul va disponibfi- 
liza resurse fiscale supli
mentare de la buget pen
tru sectorul agricol. Mi
nisterul Finanțelor va e- 
labora planuri pentru

Marile personalități ale 
lumii muzicale interna
ționale au transmis con
doleanțe, prin telefon sau 
prin telegrame, familiei 
celebrului violonist Ion 
Voicu, care a decedat 
luni, în spitalul „Dr. Bag- 
dasar" din București. Prin
tre acestea se numără 
Yehudi Menuhin, Zubin 
Mehta, Claudio Abbado, 
Luciano Pavarotti, precum 
și o serie de reprezentanți 
ai UNESCO, ai unor fun
dații culturale internațio
nale, ai Academiei Fran
ceze și ai orașelor din 
întreaga lume unde Ion 
Voicu a fost declarat ce
tățean de onoare.

Mădălin Voicu, fiul ar
tistului, și Fundația „Ion

Voicu" îi anunță pe toți 
cei care l-au cunoscut și 
apreciat pe celebrul vio
lonist român și care vor 
să-și ia un ultim rămas 
bun, că trupul neînsufle
țit al acestuia va fi de
pus începând de miercuri 
de la ora 13,00, la sediul 
Uniunii Compozitorilor 
(Muzeul „George Enescu") 
de pe Calea Victoriei din 
București. In cursul dimi
neții de joi, trupul muzici
anului va fi dus la capela 
din Cimitirul Bellu, unde, în 
jurul orei 13,00, un sobor 
de preoți va oficia cere
monia religioasă funerară.

Violonistul Ion Voicu va 
fi înmormântat joi, pe 
Aleea Artiștilor din Ci
mitirul Bellu.

CONCURSUL DIN

2 MARTIE 1997

zultat de egalitate. Vcrona însă e mai aproape de o 
victorie.

7. BARI (6) — GENOA (5) 1 X
Se întâlnesc două echipe ce luptă pentru a urca 

mai sus, spre vârful clasamentului.
, ■

:•

1. ATALANTA (8) — PERUGIA (15) 
In timp ce oaspeții nu strălucesc în 

Atalanta nu iartă pe teren propriu.

2. MILAN (11) — ROMA (6) 1 X 
Atât echipa gazdă cât și antrenorul

i
deplasare

cu

8. CESENA (19) — BRESCIA (3) X 2
Nu ar fi chiar o surpriză dacă Brescia pleacă 
toate punctele de la Cesena.

el, Sacchl 
se află într-o situație deosebită ce trebuie să iasă 
din conul de umbră în care a intrat. S-o iacă 
Roma?

cu

3. PARMA (4) — CAGLIARI (16) 1
In ultima vreme meciurile dintre cele două 

chipe s-au terminat cu victoria gazdelor.
4. SAMPDORIA (2) — BOLOGNA (5) 1
„Sarnp" nu-și poate permite să cedeze vreun

punct acasă dacă dorește să rămână în frunțea cla
samentului.

e-

5. UDINESE (13) — NAPOLI (9) x 2
Deși mergem oarecum pe mâna napolitanilor 

n-ar fi exclus ca Udinese să învingă pe Napoli.

6. VERONA (18) — REGGlANA (17) l
Un duel al codașelor se poate încheia eu un re-

0. COSENZA (18) — TORINO (4) x
„Taurii" cu Mauro Sandrenl la cârmă sunt de

ciși să urce pe un loa de promovare. Șl un punct 
ar fi bun.

10. CREMONESE (20) — SALERNITANA (12) l x 
Ambele formații au adus dureri de cap suporte

rilor. Cel mai indicat ar fi un rezultat de egalitate.

11. EMPOLI (8) — LECCE (1) 1 x
Meci tare și s-ar putea ca liderul să se mulțu

mească și cu un punct.

12. FOGGIA (10) — PESCARA (2) X
Cel mal apropiat de realitate ni se pare un meci 

de egalitate, deși oaspeții trag tare la promovare.

13. LUCCHESE (17) — RAVENNA (7) x 2 
Deși penalizată, Ravenna n-a renunțat la un loo 

mal sus în clasament.

!

:■

la atlierul unde se află 
pentru a nu mai ține atâta 
timp agregatele nereparate 
și respectiv neachitate ce. 
tățenilor.
NICOLAE NELU CIUR, 
Vața de Sus, comuna Vața 

de Jos — Hunedoara

CÂND TRIMIȚI UN COPIL 
SA CUMPERE

Sunt un om bătrân și 
bolnav și locuiesc în satuj 
Hărțăgani, cătunul Gre- 
lești, nr. 214. Am trimis un 
copil la buticul de aici 
de la noi care are mărfuri 
ca o alimentară să-m! 
ia un pachet de țigări 
„Carpați". N.am avut bani 
mari și i-am dat o banc
notă de 500, două de câte 
100 și trei sute de câte 10 
lei. Dar nu a vrut (vân. 
zătoarea — n.n.) să ia banii 
mărunți. Dar dacă n-am 
avut bani mari? De ce 
s-au mai făcut monede de 
10 lei dacă nu se primesc? 
Dar dacă dai banii mari, 
nu mai primești restul. 
(AUREL HOGMAN)

PLICURI IN LOC DE 
BANI

Mă numesc Nojogan So,, 
fia, locuiesc în satul Târ
nava, comuna Brănișca, 
am 88 de ani și nu pot 
veni personal la dv. să 
vă istorisesc supărarea mea 
căci nu văd și nu aud bine 
și nici carte nu știu. De 
aceea am rugat-o pe fiica 
mea să vă scrie...

„Beneficiez de pensie 
de văduvă de veteran în 
valoare de 8513 lei lunar 
dar primesc numai 8000, 
de restul (513) primesc 2 
plicuri. Mai beneficiez de 
o pensie de bătrânețe (de 
agricultor) în valoare de 
8529 lei, dar primesc nu. 
mai 8000 lei, pentru restul 
ml se dau iar 2 plicuri. 
Mai beneficiez de o pensie 
de urmaș în valoare de 
77 959 lei dar șl de aici 
primesc 77500 lei șl un 
plic.

Borcane însă nu se iau 
la nici o alimentară. Aș 
vrea să știu dacă există 
vreun punct în oraș care 
preia borcane și alte ti- 
puri de sticle. (E.L.)

N.R. Pentru că ne-au 
întrebat mai multe per. 
soane despre problema am
balajelor de sticlă, am fă-1 
cut publică întrebarea de 
mai sus, sperând să pri. 
mim un răspuns concret 
în cel mai scurt timp, 
de la acele societăți care 
se ocupă cu comercializa
rea produselor alimentare 
ambalate în sticle.

POȘTA RUBRICII
e Nicolae Rudolf Pttly 

-v Călan. Am parcurs eu 
atenție rândurile dv. inti
tulate „Statistica unui pep.- 
sionar". Am reținut că față 
de ’89 pensia dv. „a cres
cut în opt ani de 53 de 
ori, în timp ce cheltuie
lile pentru alimente da 
101 ori. Nimic vital nu a 
crescut atât de puternlo 
ca și cheltuielile pentru 
alimente. Pentru căldură 
și apă caldă, neavându.le 
în O.N. Călan decât rar, 
am cheltuit foarte puțin". 
In mod sigur că o nouă 
statistică ce o veți face 
acum, după liberalizarea 
prețurilor, va schimba da
tele problemei. De aceea' 
vă și înțelegem pesimismul 
exprimat în încheierea 
scrisorii dv.: „Cu aceasta 
am ajuns la marginea 
prăpastiei. Vom mai face, 
în frunte cu noul guvern 
încă un pas... înainte?". 
Să fim totuși mai optl-t 
miști căci altfel chiar ne 
vom trezi în... prăpastie,

• Anonimă — CârjițL 
Dacă tot aveți atâtea pro.' 
bleme și vă deranjează 
șmecheria, hoția, bolile 
închipuite ale unor per
soane, scrieți-ne mai claa 
șl mai concis. Dar mal 
ales nu uitați să vă spu 
neți numele și adresei. 
Altfel, nu veți rezolva ni* 
mic și s.ar putea crede 
că sunt doar închipuirile 
dv.

r
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CUVÂNTUL LIBER

U&1 IO

PtlbLICIlAîe

VANZARl —

CUMPĂRĂRI

• Vând tractor U 650,
stare bună. Informații tel. 
818116 (097821)

• Vând apartament trei 
camere Deva, Dacia, Aleea 
Romanilor, bl. 26, sc. T, 
ap. 19. Informații la do
miciliu.

• Vând apartament două
camere Simeria, zonă cen
trară. Tel. 661996. (8410)

• Vând casă cu gră
dină, intravilan, Brâznic, 
suprafață 2300 mp. Tel. 
218030 (8503)

• Vând Mercedes 240
D. 300 D, 500 SEL, 380 
ȘEL, 380 SE, VW Trans
porter, autotractor Man 
și Roman, autotractor Re
nault, 059/212120; 211518.

(8433)
• Vând liaba 10 tone

carosată, VW Transporter 
1 tonă, pian vienez. Tel. 
059/412302; 416103. (8433)

• Vând tractor U 650
cu plug. în stare de func
ționare, negociabil. Ilarău, 
171. (8468)

• - Vând grajd în Do
bra, fost CAI’ și JFA L
5b W. Informații Gura- 
sada, tel. 323. (8465)

• Vând talon Peugeot
505. Tel. 730495, 730903,
după ora 19. (8464)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(7959)
• Vând convenabil două

Dacii, stare bună, fabri
cație 1985, 19«8, înmatri
culate. Deva, str. Gernei, 
bl. E. 5, ap. 8. (6353)

• Vând Dacia Break
1310 an fabricație 1989. 
Tel. 661648. (7053)

• Vând semănătoare 
6PC 6 și cultivator. Bră- 
nișca, nr. 69. Tel. 666563.

(8495)
• Vând BMW 520, an 

fabricație 1979, caroserie 
avariată. Tel. 232778.

(8493)
• Vând chibiță VW — 

LT 28, preț negociabil. 
Informații la tel. 218814.

(8490)
• Cumpăr porci pentru

Sacrificare. Relații la tel. 
232214, orele 8—16; 211443, 
orele 18—21. Pentru De
va și împrejurimi asigu
răm transportul. (F)

• Vând combină frigo
rifică, TV color, Dacia 
1310 Break. Tel. 211674.

(8489)
• Vând apartament 2 

■camere, etaj 4, Deva, str. 
Teilor, bloc 46. informații 
’Oră știe, Mureșului, bloc 
16 A/169 sau la chioșcul 
de ziare (lângă „Palia").

• Vând Opel Gorsa,
■'stare perfectă', neînma- 
triculat, tel. 647795, preț 
■negociabil. (8316)

• Vând rail și tejghea 
din lemn, cu sticlă și o- 
glindă. Tel. 641016. (8315)

• Vând cuptor cu mi
crounde. Tel. 762153, în
tre orele 16—19. (5187)

• Vând urgent ARO
243, motor Brașov, neîn
matriculat. Tel. 657067, 
Brad (6618)

• Vând mașină de în
ghețată Carpigiani, cu 
pompe trei guri. -Tel. 
715610, după ora 13. (7390)

• Vând Peugeot 305,
neînmatriculat, vama plă
tită, stare bună. Vetel, 
tel. 665198. (6463)

TÂRG DE MAȘINI 
LA IIALMAGIU

• începând cu 2 martie 
1997, în comuna Ilălma- 
giu, județul Arad, se or
ganizează, în fiecare du
minică, târg de mașini.

DIVERSE

• SG Projet P & C Im- 
pex SRL Deva anunță In
tenția de autorizare pri
vind protecția mediului a 
sălii de jocuri video — 
electronice și închirieri 
casete, din Deva, bdul 
Libertății, bl. L 1. Even
tualele sesizări și recla
mați! se depun pe adresa 
APM Deva, str. A. Vlai- 
cti, nr. 25 în termen de 
15 zile de la publicare.

(7943)
• SC Cip Audio Video

Film Sili, Deva anunță 
intenția de autorizare 
prfvind protecția mediu
lui a laboratorului foto 
și centrului de închirieri 
din Deva, bdul Libertății, 
bl. L 1. Eventualele sesi- * 
zări- și reclamații se de
pun pe adresa APM De
va, str. A. Vlaicu, nr. 25 
în termen de 15 zile de 
la publicare. (7944)

• împrumuturi în lei 
primiți la Casa de ama
net „Aristocrat" Deva, 
Libertății 2, ap. 11, vi
zavi Gomtim, tel. 211570; 
Hunedoara, Creangă 1, 
ap. 29 vizavi Banca Co
mercială, tel. 716896.

(8417)
• Cedez convenabil post 

telefonic. Informații la 
tel. 622802, după ora 16.

(8488)
• Cedez înscriere auto

turism Dacia metalizat, 
ridicare, 6 martie 1997. 
Oferte, tel. 612014, orele 
18—21. (8491)

• In baza autorizației 
nr. 13139 din 4 februarie 
1997 eliberată de Consi
liul Județean Hunedoara

dl. Baciu Dumitru din 
Hunedoara, ștr. M. Vi
teazul, nr. 21 A, ap. 8 
anunță începerea activită
ților de taxi și comerci
alizare de produse ali
mentare și nealimentare, 
ambulant. (8492)

• Oferim cele mai a-
vantajoase împrumuturi 
la Gasa de amanet 
„Prestige" din Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 19, vi
zavi de Liceul Decebal, 
între orele 8—20. Vând 
masă biliard nr. 7, Jocuri 
distractive de salăt ex* 
preso cafea pentru bar 
(3 brațe), cinci jocuri po
ker (Jolly Card). Tel. 
219184. (6352)

• SG lane Transport
Comexim SRL Brad, str. 
A. Iancu, 6, piața alimen
te, anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului. Eventualele recla- 
jnații se primesc la APM 
Deva, str. Aurel Vlâicu, 
nr. 25, în termen de 15 
zile. (6617)

• SG Cris Farm Exim
SRL Brad anunță inten
ția de autorizare din punct 
de vedere al protecției 
mediului pentru farmacia 
din Brad, str. A. Iancu, 
nr. 1. Eventualele recla
mați! se depun la APM 
Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 15 
zile. (6170)

• SC Miheț Drăgan
Brad, str. Herțești, nr. 2, 
anunță intenția de auto
rizare din punct de ve
dere al protecției mediu
lui, eventualele reclama- 
țil și sesizări se primesc 
la APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, in termen 
de 15 zile de la publi
care. (6619)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE

• Șcliimb apartament 
central, două camere con
fort 2, etaj 3, cu aparta
ment 3 camere, zonă cen
trală plus diferență. Re
lații tel. 218116. (097821)

• Schimb apartament 
două camere Vulcan cu 
apartament două sau trei

camere Deva plus dife
rență. Tel. 622754, după 
ora 17. (8456)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat spa
țiu pentru tinut câine. 
Tel. 218905. (6354)

OFERTE DE
SERVICII

A Economist țin evi
dentă contabilă pe calcu
lator Tel. 211592; 628182, 
după ora 15. (8502)

• SC Somar Pro- 
met SRL Deva cu 
sediul în Bălata fer
ma nr. 8 angajează 8 
sudori, 8 lăcătuși me
canici. Informații la 
tel. 233266; 215345,
zilnic între orele 8— 
16. (8453)

PIERDERI

• NOU!!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament .și sigu
ranță maxime. PLATA 
IN RATE. Distribui
tor IMPERIAL ORAȘ- 

, TIR. 054/642580.
(7495)
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Pentru a economisi timp șl bani pu-l
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J teți publica anunțuri de mică și mare pu- ♦ 
ț blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- ț
* țiile publicitare din ? î
* • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI |
jdin str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 1 
« Tribunalului județean); — la chioșcul din 
★CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 
țzinul „Comtim" ; — 1n naj)-
ITIERUL MICRO 15 
j „Orizont").

1716926).
• BRAD, strada Republicii (tel.

< 650968), la sediul S.C. '„MERCUR".
' • ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă mm
j gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1
I rj, - ---------

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
CUVÂNTUL LIBER"

• Pierdut certificat de 
înregistrare fiscală nr. 
3187893 al SC Onira SRI. 
Brad. Se declară nul.

(8504)
• Pierdut ștampilă Co

operativa Service Deva. 
O declarăm nulă.

(097822)

COMEMORĂRI

• în 27 februarie se 
împlinesc 2 ani de la tre
cerea în eternitate a ce
lui care a fost

CRIȘAN CORNEL 
din Hunedoara. Dumne
zeu să-l odihnească. Fra
tele, cumnata și nepoții.

(GRT)
• Azi 27 februarie 1997 

se împlinește un an de 
la trecerea la cele veș
nice a celui care a fost 
un minunat soț, tată și 
bunic

VINTILA IOAN 
din Gălan. Nu te , vom 
uita niciodată. Familia.

(8497)
• Cu adâncă durere rea

mintim că se împlinesc 
40 de zile de la dispari
ția scumpului nostru

ec. BOTA VIOREL
Vei rămâne veșnic viu în 
inimile noastre. Parasta
sul va avea loc sâmbătă 
I martie, ora IjO, la bi
serica de pe strada E- 
minescu. Aducem mulțu
miri famiilor Iîosu și OI- 
teanu care au fost alături 
de noi. Familia.' (8506)

• Gu mult regret a- 
nunțăm împlinirea a doi 
ani de la trecerea în ne
ființă a celui care a fOst 
om de aleasă omenie, ing. 
MARCULET ALEXANDRU

EUGEN
Rugăm pe Dumnezeu să-l 
aibă în paza lui. -Soția 
Angela și fiica Adina.

(6351)

‘ ' f
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(în data de 11. 03, 1997, organizată la sediul! 
C firmei, Aicea Parcului, nr. 21, mijlocul lix cu! 
( denumirea IFRON 204D. !
( Informații suplimentare eu privire la starea!; 
<tehnică și fișa mijlocului fix se pot obține la!; 
inr. de telefon 218218 sau la sediul firmei. (8517)'

DIRECȚIA SILVICA DEVA 
prin S.I.R.D.A.F. Hunedoara, vinde prin

UCITATHE PUBLICA
I
I

■

------------------------------------------- _!;
5 în conformitate cu Avizul Oficiului Con.; 
Scurenței nr. 00089/21.02.1997 S
S R.A „APELE ROMÂNE” >
> ANUNȚA : ;1!
^majorarea prețurilor și tarifelor produselor și; 
5 serviciilor de gospodărire a apelor efectuate dc;
5 către unitățile regiei cu un indice de 2,0 înec-! 
țpând cu data de 24. 02. 1997.

a
■

DIRECȚIA MUNCII SI PROTECȚIEI 
SOCIALE HUNEDOARA — DEVA

:j anunța :
!;concurs pentru ocuparea a 3 posturi de paznic,; 
(concurs ce va avea loc în data de 17. 03. 1997.;

Condițiile de participare la concurs sunt:; 
< — vârsta minimă 21 ani; ;
( — serviciul militar satisfăcut; ;
•l — certificat de stare de sănătate eliberat;
țin ultimele 30 zile anterioare concursului; ; 
■; — cazier judiciar;

— avizul poliției, 
;. Relații Ia sediul direcției.

■

■
■

■

I

■

I
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anunță intenția de majorare a tarifelor de(

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„TRANSLOC" S.A. DEVA

f transport marfă și prestații servicii, ca urinare*; 
majorării prețurilor la energia electrică, corn-"! 

țbustibili, lubrifiant!, piese de schimb, anvelope,*; 
f materiale ctc. <

Angajează conducători auto pentru auto-;; 
,; basculante de 10 tone și mecanici auto. ;l 
> Organizează licitație pentru vânzarea unor;; 
îmijloace dc transport auto, începând cu data% 
;!de 10 martie, în fiecare luni, ora 10, la sediul!; 
;■ societății din str. Depozitelor, nr. 2. Ș;a
a

I
S.C. REMPES S.A. DEV A

Str. C. A. Rosetti, nr. 5, tel. 221273, 
int. 194 sau 195 ; fax 226101

Execută următoarele servicii:
— încărcat tuburi

99,2 Ia sută, la
— verificat tuburi

891 Iei/buc.

oxigen puritate minim 
prețul de 850 lei/mc. 
oxigen 1

7 Oiju ivi/mu.

la prețul de!*

anunțăm ;>

CURSURI PENTRU ADULT1
ȘI COPII

în utilizarea calculatoarelor PC și 
contabilitate pe calculator, 

începând cu 10 martie 1997, i 
‘deschiderea cursurilor în Deva și Simeria. Se! 
■ cliîiercază diplome de absolvire.
> înscrieri la tel. 231951 ; 025110.

4

la chioșcul din CAR-» 
(stația de autobu’ț

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.| 
I 
♦ 

l
I
I•
1i* 
l 

*(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367.! F ■7'7/1’? <) ff 1
i
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{mică și mare publicitate:
«

I,
-■
‘.W.,AV.W.WA«.'.W.W.'.WV////AW.,.«.,.VA,A

j
(8481) J

^După.succesultînregisțrat'jcu edițiile
' ‘ «BUCUREȘTI «TR/IIS

•ORADEA • SATU-MARE
• BRASOV
• ARAD

ACUM âu început înscrierile la: *D0LJ

DEVABJUOtȚUl HUNCOO A » A 1 9 ’• •

■a doua bază dedate din lume. după_anuarulleiefotâ< .
un instrument modern de,'informare, cea mai corectă bază F’rnnaij a Rom’i'V-T, 

InfoTmafiiTjtile din toate domeniile de activitate.
j770735. ;

Agențiile ziarului nostru asigură, laț 
Jtaxe rezonabile,' publicarea cu maximă t 
• promptitudine a tuturor anunțurilor del 

I 
i ♦

i
*..y.Mvuțțțp

supodpublicitar unic și continuu • circa 360 zile de anț
CARTEA GALBENĂ • SOLUȚIA PERFECTĂ1
CÂU.TAȚI-NE AZI, MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CAUTAȚI!
Sunațrzilnic, între oreîe «0- 12 , laie letoni. 230784
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