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Gum se întâmplă după 
fiecare război câștigat (în 
cazul de față este vorba 
despre alegerile electora
le de anul trecut), com
batanții trec la împărțirea 
prăzii, adică la repartiza
rea zonelor de influență 
a ciolanelor și a pomenii. 
Nici nu s-au terminat bi
ne hărțuielile locale pen
tru repartizarea pe crite
rii de competență, cum se 
zice, nicidecum pe cele po
litice, cum spun mai marii 
CDR, că lupta înverșunată 
s-a deplasat sus, 'a centru 
și la vârful piramidelor.

ține seama, pe lângă com
petes ță, după cum ni se 
precizează și de capacita
tea politică, cum spunea 
un lider de partid din CDR. 
Nici soarta regiilor nu va 
fi de invidiat.

Trecând și peste acest 
test nefericit, vedem cum 
se intenționează să se îm
partă și alte zone ale e- 
conomiei și ale vieții. Pe-1 
trolul și gazul, se zice, se 
vor da, firește, la cine știe 
să le ardă de pomană; 
Romtelecomul și Metalul 
(asocierea este desigur în
tâmplătoare), la cine știe

i OftaluML — Lo-e de.
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Agenția de Protecție a Mediului Deva îm- 
| preună cu Redacția ziarului „Cuvântul liber" 

inițiază o ampla acțiune publicistică pe aceas- 
| tă temă atât de generoasă și de necesară pen- 
J tru existența umană -— apărarea pe toate căile 
I ? și prin toate mijloacele a mediului, în multi- 
j bidinea formelor și componentelor sale.

Acțiunea se circumscrie manifestărilor or- 
| ganizate pe plan mondial în întâmpinarea 

sărbătoririi, la 5 iunie a.c., a Zilei Mon- 
| diale a Mediului, care se identifică, in acest an, 
; .cu împlinirea unui sfert de veac de la înfiin- 

țarea Programului Națiunilor Unite pentru 
| Mediu.

Ziarul ..Cuvântul liber" va publica, sub 
| genericul „Un sfert de veac pentru viață pe
• pământ", articole tematice semnate de specia

liști în domeniu, reportaje, interviuri, anchete,
l informații privind preocupările factorilor cu 
j responsabilități în protecția mediului, dar și
• materiale vizând unele aspecte negative, care 
| aruncă umbre asupra curățeniei și sănătății
• Planetei.

Sub amenințarea forței, 
un pensionar din Călan iși 

violează de trei ani nepoata
Mare poate fi uneori ticăloșia omului !
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Ju

dețean de Poliție, Poliția din Călan îl cercetează, în 
stare dc reținere. Pe pensionarul Toader Nacu. Ce fă
rădelege a săvârșit acest Toader Nacu ? Una care ține 
de subteranele cele mai sordide ale ființei umane.

t-a fost încredințată, spre creștere și educare, mi
nora P.P., al cărei tată nu so cunoaște și a cărei mamă 
a trecut în lumea umbrelor. încredințarea s-a făcut a- 
vând în vedere gradul dc rudenie (bunic dinspre mamă 
al minorei), Ncmairaționând că fetița de 11 ani este 
sânge din sângele său, Toader Nacu o obliga prin forță 
Pe minoră, încă de la vârsta dc 11 ani, să întrețină ra
porturi sexuale cu el.

Consecințele incestului ? La 11 ani, minora a rămas 
însărcinată, acum aflându-sc internată în spitalul de la 
Hunedoara. Toader Nacu a fost prezentat Parchetului 
Pentru emiterea mandatului do arestare. (I.C.)
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1 dolar SUA
1 marcă germană

100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez

100 lire italiene
la bază

7025 lei
4100 lei
5544 lei

11409 leî
4768 lei
1215 lei

414 lei
Cursurile incluse in această listă au 

ații ale societăților bancare autorizate s3 efec- 
•ze operațiuni pe piața valutară. Prezenta lista nu 
plică obligativitatea utilizării cursurilor in tran- 
•■ții efective de schimb valutar și înregistrări con-
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put al dezbaterilor Ic- | 
gate de mediul înconju- . 
rător. Era anul când Clu- I 
bul de la Roma își pu
blica raportul său alar- i 
mant privind creșterea '« I 

u
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I 
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populației, industrializa- I 
rii și poluării, limitării ; 
resurselor naturale, pre- ■ 
cum și legătura strânsă 1 
dintre aceste elemente, 
situație care a declanșat | 
adoptarea Programului 
Națiunilor Unite pentru | 
Mediul înconjurător.

Lucrările Clubului dc I 
la Roma au promovat * 
pentru prinaa dată re- 
Ing. TEODOT BÂTCÂ. | 
director APM DEVA

ZIUA MONDIALA 
A MEDIULUI

La 0 iunie, în fiecare 
an, se sărbătorește, în 
întreaga lume, „ZIUA 
MONDIALA A MEDIU
LUI", marcându-se ast
fel începutul etapei ca

"VI AȚÂ PE PÂMÂM 1

Cum era de așteptat, deși 
încă nu s-a dat legea pri
vatizării băncilor ideoare- 
ce Parlamentul este de- 
busolat, bâjbâie și încă nu-și 
găsește obiectul de activi
tate), că iată, partidele din 
coaliția guvernamentală se 
ocupă intens de luarea In 
stăpânire a acestora. Este, 
indiscutabil, un act cât se 
poate de aberant, care va 
crea multă derută și în 
rândul clienților băncilor, 
după simpatii și antipatii. 
Semnele de întrebare se 
nasc deoarece cei mai pu
ternici își vor „aronda” 
băncile mai bune, care să 
să le falimenteze pe ce
lelalte. în aranjarea pos
turilor de comandă se va

să asculte; caii și sarea, 
boii și măgarii, merii iși 
perii se repartizează ce
lor ce se pricep în bran
șe. Apoi, grâul și orzul 
știm noi cui revin; păsă
rile și porcii, care mai ră
mân, rămân la cei învinși 
în alegeri; casele și vilele 
se dau celor ce și le-au 
luat deja; urșii și mistreții 
la cei ce și-au făcut rost 
de puști; apa și acrul Ia 
cei ce le place turismul; 
televiziunea și radioul la 
cei cu vederi largi și au-

NICOLAE T1RCOB

re a condus la declan
șarea unui proces unic 
în istoria omenirii, ace
la de a elabora, sub egi
da Națiunilor Unite, o 
strategie de dezvoltare, 
durabilă și de protecție 
a mediului înconjurător. 
Omenirea recunoaște ast
fel că dezvoltarea dura
bilă a societății este in
disolubil legată de asi
gurarea protecției mediu
lui înconjurător.

Anul 1972 poate fi con
siderat ca anul de înce- (Continuare în oag. a 2-a) .
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VREMEA
Vremea se va încălzi 

ușor. Cerul va fi tem
porar noros în partea a 
doua a intervalului. Pe 
alocuri vor cădea preci-

sub formă de Ț- 

Vântul va sufla ț

pltații
ploaie, iar la munte nin- » 
soare. Vântul va sufla » 
moderat din sector nord- î 
vestic. Temp. — 1 -j- 5 | 
grade C, 9—13 grade 8 * 
(Ileana Govoreanu). |

•

r
(Continuare în pag. a 2-a)

Deva. Banca Agricolă.
Foto : ANTON SOGACI

Vor sprijini particularii bunele
intenții• •

După revoluție, comu
nicarea între 
prin mijloace 
port în comun 
din ce în ce 
tradictorie. Abundență de 
oferte pe traseele desfă
șurate pe drumuri na
ționale sau județene as
faltate, însoțită de o a- 
devărată penurie pe ce
lelalte trasee. Cele mal 
sacrificate — localitățile 
izolate. Cea mai afecta
tă categorie a populației 
— elevii navetiști.

Ziarul nostru a arun
cat de mai multe ori 
„provocarea" unei rezol
vări a contradicției. Re
ceptivă la o asemenea 
„provocare" și mai eu 
scamă, la numeroasele 
solicitări de rezolvare a 
problemei, conducerea

localități 
de trans- 
a devenit 
mai con

ale Consiliului județean ?
județean a 

pe baza pro-
Consiliului 
promovat, 
punerilor Serviciului ru
tier Hunedoara a Minis
terului Transporturilor, o 
inițiativă de hotărâre 
privind avizarea atribui
rii traseelor județene de 
transport general de pa
sageri, pe agenți eco
nomici cu capital mixt- 
majoritar de stat și privat 
sau numai privat.

Inițiativa a devenit ho
tărâre prin votul majo
ritar exprimat de con
silieri în 
aprilie a 
dețean.

Potrivit 
i âri-aviz, 
transport 
to au fost atribuite 
fel : SG „Coratrans" 
— Societate cu capital

ședința din 3 
Consiliului ju-

acestei hotă- 
traseele 

în comun
do 

au- 
ast- 
SA

integral privat — 34 de 
trasee, din care 27 lea
gă localități rurale de 
localități urbane, din di
ferite zone ale județu
lui. 
SA 
teg 
10, 
19

SC „Corvin Trans" 
— 13 cu 11. SG „Ha- 
Trans" SA — 13 cu 
SC
cu- 

Trans" 
„Deva 
cu 8, 
Orăștie'
Unui număr de 10 agenți 
economici- deținători de 
mijloace de transport în 
comun AUTO, proprietate 
particulară, le-au fost 
atribuite 10 trasee, din 
care 6 leagă localități 
urbane de altele rurale, 
sau localități rurale în
tre ele.

Vor înțelege agenții- e-

SA
„Crișbus" SA — 

15; SG „Orăștie 
SA — 7 cu 5, SG 
Trans" SA — 14 

SC „Transurban 
■" SA — 7 cu 4.

în

con- 
ale 

nici 
nu 

des-

conomici cu capital 
întregime privat necesi
tatea socială pe care ur
mărește s-o acopere a- 
ceastă hotărâre-aviz ? Ră
mâne de văzut. In 
dițiile concurenței, 
economiei de piață, 
un agent economic 
poate fi obligat la a
fășura o anume activi
tate care lui nu-i aduce 
profit. Licența de trans
port ar putea fi un in
strument de stimulare a 
interesului pentru trase
ele mai puțin profitabi
le Dar câți transportatori 
au acum această licență ?

Graficul de transport 
* propus acoperă cel pu

țin 4 din cele 7 zile ale 
unei săptămâni.
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La marea pomană
(Urmare din pag. 1)

'Urmare dinoag. 1)
* *
I lația dezvoltarea econo- 
' miei-polnare. pornind de 
Ila „creșterea zeio“, con- 

tinuând cu „creșterea or- 
|ganicâ“ prin controlul pro

cesului de dezvoltare după 
J calitatea mediuiui, cu „e- 
| conomia echilibrată" și 
• cu „organizarea socială 
I ce presupune gestionarea 
» calității mediului.
I Această abordare a e- 
’ vidențiat schimbări ra- 
Idicale asupra noțiunii de 

mediu înconjurător, la 
î Conferința Națiunilor 
I Unite asupra mediului de 
• la Stockholm din anul 
| 1972.

Programul Națiunilor 
| Unite pentru Mediul în- 
; conjurător, declanșat în 
Iurmă cu 25 de ani, era 

începutul unei ample a- 
î nalize si al dezbaterilor 
I care vor continua pri- 
» vind urbanizarea și dez- 
I voltarea urbană, deșerti- 
, ficarea, asigurarea ne- 
! voilor de apă. conserva

rea vieții sălbatice, men
ținerea biodiversității. 

Idespădui irea etc. Și pen
tru strategia necesară de 

• urmat. S-au înleheiat ast- 
| fel o scrie de convenții 
« internaționale pe linia 
| protejării mediului, din 
J care cele mai relevante 
Isunt : In 1971. Conven

ția de la Ramsar asu
pra zonelor umede de 

I importanță internațională 
• și în special in habitat 

al păsărilor acvatice; în 
, 1979, Convenția de la

Geneva asupra poluării 
J atmosferice pe distanțe 
I lungi și Convenția de la

Berna privind conserva- 
J rea vieții sălbatice și a 
I habitatelor naturale din 
» Europa; în 1980. Conven- 
| ția de la Viena priv:nd 
« protecția fizică a matc- 
I rialului nuclear; în 1985— 

1990, Convenția de la Vic- 
Ina privind protecția 

stratului de ozon, Pro- 
I tocolul de la Mont- 
I real și Amendamentul 
• de la Londra; în 1989, 
| Convenția de la Basel 
» privind transportul peste 
I frontieră al deșeurilor pe- 
, riculoase și al eliminării 
I acestora.

Declarația privind Me- 
Idiul și Dezvoltarea du

rabilă, de la Bernen, în 
1990, confirma faptul că 

I dezvoltarea durabilă es- 
• te un principiu director 
I fundamental al Organi

zației Națiunilor Unite, | 
un concept ecologic con- » 
form căruia creșterea e- | 
conomică și bunăstarea « 
oamenilor depinde de e- | 
xistența resurselor na- ' 
turale pe care se sprijină k 
toate sistemele vii. în I 
iunie 1992, Conferința J 
mondială de la Rio de | 
Janeiro, numită „ÎNTAL- » 
NIREA LA VÂRF, PLA- | 
NETA PAMANT". a pus . 
bazele accepției la mod I 
mondial a conceptului . 
de dezvoltare durabilă. | 
La Rio de Janeiro, state- ■ 
le participante au adop- > 
tat în unanimitate reco- I 
mandările pentru secolul j 
al XXI-lea, prezentate în | 
Agenda 21. Conferința de • 
la Rio de Janeiro a a- | 
bordat problemele care . 
sp ridică pe linia mediu- | 
lui și a dezvoltării, fi- . 

xând obiectivele ce trebuie i 
n-tinse și precizează ne- J 
regulile ce trebuie înlă- > 
♦urate pentru întreaga I 
problematică abordată. j

Tj» Conferința de la | 
Rio si după aceasta s-au | 
adoptat o serie de con . 
venții internaționale de I 
o mare însemnătate pen- J 
tru mediu precum ‘ tn | 
1992, Convențiile de la J 
Rio de Janeiro asupra j 
schimbărilor climatice și I 
a diversității biologice, de * 
la Helsinki, privind pro- | 
tectia și utilizarea cursu- ■> 
rilor de aDă transfron- | 
tiere și a lacurilor inter- . 
naționale, în 1994, Con- | 
venția de la Sofia pri- , 
vind cooperarea pentru | 
protecția și utilizarea du- • 
rabilă a fluviului Dună- j 
rea și Convenția de la | 
Viena privind securitatea * 
nucleară. Astfel, la săr- | 
bătorirea Zilei Mondiale • 
a Mediului și a 25 de ani | 
de la promovarea Progra- . 
mului Națiunilor Unite | 
pentru Mediul Jnconju- . 
rător, constatăm cu sa- > 
tisfacție că problematica I 
legată de protecția me- 1 
diului este abordată la | 
nivel corespunzător. că • 
omenirea este preocupa- | 
tă pentru viitorul ei și • 
al Generațiilor viitoare. | 

Decretarea sărbătoririi . 
zilei de 5 iunie pe plan | 
mondial, de către ONU, J 
este o recunoaștere a i 
însemnătății problemelor I 
de protecția mediului I 
pentru dezvoltarea dura- J 
bilă și bunăstarea ome- | 
nirii. •

zul sănătos; drumurile și 
pământul la cei ce le pla
ce să bată câmpii; tuber
culoza și SipA la cei mai

întrebi : oare viața noas
tră cui i se va repartiza ? 
Ne oprim aici cu conside
rațiile in speranța că se vor 
găsi atâtea sectoare de 
împărțit, câte dorințe și

puțin dotați; comerțul și 
mobila celor ce le stăpâ
nesc și acum; legumele 
la turci (că ei se pricep 
la economia de piață); fo
cul și fluieratul a pagu
bă la cei ce se pricep la 
toate. în fața iminentei 
împărțeli, nu poți să nu

gusturi există. Nu ne ră
mâne decât să asistăm 
consternați cum bat vân
turi ce ne dezbină și ne 
împrăștie, în loc să ne u- 
nească, pentru a face față 
mai ușor furtunilor ce ne 
amenință tot mai tare la 
acest sfârșit de mileniu.

C

MOTORINA PENTRU AGRICULTOR 1
De la Direcția Generală 

pentru Agricultură și A- 
limentație a județului Hu
nedoara, am fost informați 
că — așa cum s-a con
venit cu Compania Româ
nă de Petrol — se va li
vra motorina, cu plata la 
30 de zile, producători
lor agricoli deținători de 
terenuri, arendașilor și 
prestatorilor de lucrări a- 
gricole. Condițiile de li
vrare sunt ca solicitantul să

facă un angajament de 
plată cu PECO județean, 
sau cu rafinăria, totoda
tă solicitantul prezen
tând confirmarea de la 
DGAA, care să ateste că 
el a cerut credit pentru 
lucrările agricole, din
campania de primăvară, 
conform Ordonanței nr. 
6/1997, iar motorina se 
va utiliza numai pen
tru executarea lucrărilor 
agricole. (N.T.).
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I. ATALANTA (11) — 
în conjunctura actuală,

CONCURSUL DIN 
13 APRILIE 

1997

BOLOGNA (4) 1
de la Atalanta se plea-; 

că mai greu cu puncte. Elevii lui E. Mondonico vi
zează un loc pentru Cupa UEFA. Totuși, dăm o 
șansă oaspețilo

2 INTER (3) — MILAN (8)
După înfrângerea la scor suferită de 

fața lui Juventus, ar fi foarte greu să-și 
să producă o surpriză la Inter.

3. JUVENTUS (1) — UDINESE (12) 
Desigur, ar fi o mare „bombă

1
Milan 
revină

în . 
Ș>

1
„uvmuci ca Udinese 

poată obține un punct de la lider, considerat 
list și în această partidă.

Mi
să ► 

so- ,
II

Groapa de.
Cu toate că ni s-a spus 

că avem o comisie muni
cipală, la Deva, care se 
ocupă de șanțuri și gropi 
(mai exact spus, cu pro
gramarea făcutului și as
tupatului acestora), nu 
prea știm ce rezultate are 
activitatea respectivei co
misii. Nedumerirea expri
mată este susținută și de 
niște exemple concrete. Nu 
mai este cazul să amintim 
despre gropile (de acum 
adevărate șantiere în per
manent deschise pentru lu
cru), din zonele Mărăști 
și împăratul Traian, a că
ror enigmă sperăm că va 
fi dezlegată, totuși, cu a- 
jutorul comisiei de specia
litate.

Asistăm însă cum în zi
lele și sub privirile noas
tre se mai sapă în conti
nuare de zor unde niji nu 
te aștepți. Așa a apărut și 
o groapă de încercare la 
intersecția străzilor Văcă- 
rescu cu-Eminescu. Pe par
tea dreaptă, in sensul de

.. încercare
mers spre Pădurea Bejan, 
pe jumătate din carosabi
lul străzii Eminescu, la in
tersecția amintită, s-a lu
crat acum aproape o lu
nă de zile la repararea 
unei rețele de conducte. 
După plecare a rămas o 
adevărată groapă unde se 
bușesc zi și noapte vehi
culele. Dacă intenția a fost 
ca aici să fie încercată re
zistența zeului automobil 
sau să se testeze vigilen
ța șoferilor, nu știm cu 
exactitate.

Când este anotimp de 
ploaie, cum se întâmplă 
în această primăvară ca
pricioasă, atunci groapa 
respectivă îndeplinește și 
funcția de sursă de „iri
gare" a pietonilor surprinși 
în intersecția respectivă. 
Nu mai avem alte conside
rații, nădejdea fiind aceea 
că cineva, adică cine tre
buie, se va învrednici să 
ne dea un semn de recep
tare a mesajului ce l-am 
transmis. (N.T.).

I

4. NAPOLI (13) — CAGLIARI (16) 1 /
Nu credem că Napoli va cuceri un loc în Cupa- 

UEFA, dar sperăm că în această partidă va ob» j, 
ține victoria.

5. PIACENZA (14) — FIORENTINA (9) 1
Gazdele trebuie să dea totul pentru victorie,» 

pentru a-și părăsi locul periculos din
1 *1

Dr. Quinn (s); 21,50 Re 
flecții rutiere; 22,05 Cu 
ochii’n 4; 22,45 Videedis- 
coteca '97; 23,00 Jurnal; 
23,20 Un cântec, o glumă, 
un zâmbet...; 23,25 Sim
pozion;

Ctvrî-^
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clasament. *

(10) x «*
poate să în- * 
mai indicat, j 
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8. SAMPDORIA (5) — LAZIO (6) » 2 î
De obicei, Lazîo ori remizează în partidele cu ’ 

,,Samp.“. ori învinge I f
*

1 W I 
gazdele pot |

£i
•î* I* 
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6. REGGIANA (18) — VICENZA
Sigur, Reggiana ar vrea dar nu 

frângă pe Vicenza. Un egal ar fi cel

te

7. ROMA (7) — PARMA (2)
Și aici o remiză e aproape de adevăratele for-I 

ale celor două formații.

9. VERONA (17) — PERUGIA (15) 
Beneficiind de avantajul terenului, 

cuceri punctele puse în joc.

10. CESENA (16) — BARI (10)
Șansele sunt de partea gazdelor, 

clusă nici o remiză

1
nefiind ex-

1 x11. FOGGIA (9) — RAVENA (5)
Cu 6 victorii și 6 remize acasă și doar cu 2 

înfrângeri, gazdele ar fi favorite. Sa nu neglijărț 
nici evoluția bună a Ravenei în deplasare.

112. REGGINA (12) — PADOVA (11)
Cine dorește poate merge pe mâna gazdelor cp f 

soliste, dar meciul s-ar putea încheia și cu uri Scor * 
nedecis

13. VENEZIA (13) — LUCCHESE (18) 1
Nu credem că oaspeții s-ar putea opune VI- 

cenzei.

1

i
t
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6,00 România : ora
6 fix I ; 8,20 Alaska
Kid (s); 9,15 Santa
Barbara (r); 10,00 Știri;
10,05 Limbi străine i ger
mană, italiană; 11,05 TVR 
Timișoara: 12,00 Știri; 12,05 
Andrea Celeste (r); 12,55 
D.a.: 13,20 Memoria exi
lului românesc (r); 14,00
Știri; 14,10 1001 audiții; 
15,00 TVR Cluj-N.; 15,40 
Tradiții; 16,00 Video-disc 
folcloric; 16,35 Conviețu
iri; 17,00 Știri; 17,10 Ur
mătoarea oprire : Europa 
(maq.); 17,35 Ecdesiast '97; 
18,00 Alo, tu alegi (muz.); 
18,15 Milenium. Summit 
Madrid '97; 18,50 Trage
rile Loto; 19,00 Căsuța cu 
povești; 19,05 Lupii aeru
lui (s); 19,55 Doar o vor
bă...; 20,00 Jurnal; 2*1,00

7,00 TVM; 8,30 D.a; 9,00 
Muz. pt. toți; 10,00 întâl
nirea de la miezul nopții
(r) ; 10,50 Do. satelit; 12,00 
Curcubeu; 13,00 Detecti
vul din L.A. (r); 14,00 Re
flector (r); 15,00 Limbi stră- 
ine (r); 16,00 Top Model
(s) ; 17,00 Ceaiul de la ora 
5 (divl; 19,00 Em. în Ib. 
germană; 20,00 Serialul 
serialelor; 20,30 „Timpuri 
Noi" în concert; 21,00 7 
zile — 7 arte; 21,05 Time- 
Out. Fotbal — Semif. Liqii 
Camp. (rez.J; 22,05 TVM; 
22,35 Santa Barbara (s|; 
23,30 Div. muzical.

(pro - TV)
7.00 Ora 7, bună dimi

neața !; 9,00 Față-n fată
cu llie Șerbânescu (r); 9,45 
Sport la minut; 10,00 Ci
ne este șeful ? (r); 10,30 
înrobită de iubire (r); 11,15 
Spitalul de urgență (s); 
12,00 Beverly Hills (r); 12,55 
Știri; 13,00 Island City (f. 
SF SUA 1994); 14,30 D.a; 
15,00 Verdict: crimăl (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 17,30 Hercule (s); 18,15 
Spor la minut; 18,30 Știri; 
18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi I (cs); 
19,30 Știri; 20,00 Melrose 
Place (s); 21,00 Doctor
în Alaska (s); 21,50 Știri: 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 
Știri; 23,15 întâlnirea cu 
presa; 0,25 Sport la mi
nut — știri sportive.

[ANTENA 1]
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 

Văduva (r); . 1Q.30 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (s); 
13.00 Dincolo de realita
te (s); 14,00 Știri; 14,20 
Lincojn (f. p. II, r); 16,05 
Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
18,00 Conan (d.a., ap. V); 
19.00 Știri; 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,30 
Coșmarul (thriller SUA '91); 
23,10 Milionarii do la...; 
0.30 Kassandra (s).

(DEVASAT^
10 — 12,30 Reluări ; 

14,00 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 Repere cul
turale : 20,00 Jurnal TVR;
21,00 Documentar ; 22,00 
Film; 23,30 Obiectiv (r).

'-'CC-1
.ViV.W.V.VeV.W.’ ;w.w.w.-.w.-.-.-.-
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din Baru !
i
I

înghesuială mare la 
Grădinița*

In comuna Baru, una 
din cele patru grădinițe 
se află in centrul 
nei, la parterul 
bloc de locuințe, 
rii școlari, care 
estimările directorului 
școlii generale) vor con
tribui la creșterea efecti
velor de elevi, nu prea 
lipsesc de la grădiniță. 
Au cu ce se juca, au ce

comu- 
unui 

Viito- 
(după

cu oxigen 
insuficient 

respira 
, _ Expli- •
cația devine evidentă (și |

i

care. Aerul, 
cu tot, pare 
pentru a putea 
perfect normal.

>

Un peisaj dezgustător Șapte păcate—Trufie
Umblă mereu cu spate

le drept șt capul puțin 
dat pe spate, părând că 
privește întreaga lume de 
sus. Nimeni nu e destui 
de elevat in jurul său ca 
să-i merite admirația. Pu 
terea lui stă in cuvintele 
pe care știe să le mânu
iască în așa fel încât să 
scoată in evidență cu tot 
dinadinsul erudiția sa. Nu 
pierde nici o ocazie in ca
re poate fi cinic cu seme
nii săi și poate prea des 
vrea să demonstreze că 
el a depășit de mult pros
tia omenească. Toți cei
lalți sunt puturoși, inca
pabili și ignoranți, unicul 
corect, muncitor și inte
resat este el însuși.

Crede că binele va fi 
mereu de partea sa, că 
dreptatea însăși stă în 
mâinile sale, nici Creato. 
rul nu ar avea ce să-i re
proșeze. Sufletul său stă

în mâini.e rațiunii sin
gurul care poate spune ce 
e bine, ce e rău, este el. 
Cine ar putea să pară în. 
țelept in ochii săi când 
pare că doar el deține 
cheile in.elepciunii. Dacă 
te simți lignit de cuvin
tele sale să nu drezi că el 
va fi mișcat în vreun fel, 
el a spui door- n-t'-i-ărull...

Cu câțiva ani în urmă, 
Primăria comunei Geoagiu, 
împreună' cu locuitorii din 
Geimar și Geoagiu-Sat (Jo. 
seni) au avut o inițiativă 
lăudabilă, la vremea res
pectivă. Este vorba despre 
stabilirea unui anume loc 
unde să fie depozitate gu
noaiele și tot ceea ce-i mai 
prisosește omului prin gos
podărie. Locul ales este

șoselei. Tânărul spunea că 
așa procedează și alți să
teni, deoarece locul nu es
te bine amenajat și" există 
riscul ca intrând cu căru
țele echipate cu roți de 
cauciuc să se producă pe
ne sau să se înțepe ani
malele la picioare, trecând 
prin fiare și cioburi.

Bi mai mult, să nu ui
tăm și un alt aspect ne-

logică), constatând aglo
merația din cele trei ca
mere: nu mai puțin de 
77 de copii (plus cele trei . 
educatoare) împart prac- I 
tic zilnic nu mai mult de • 
44 de metri pătrați (șl |

• B
I
I
I

MAI PUȚIN DE UN METRU PĂTRAT 
PENTRU FIECARE COPIL

ÎN APROPIERE DE GELMAR SI 
GEOAGIU - SAT

4

tnvăța, jucăriile (ca ji 
măsuțele și scăunelele) 
fiind, in cea mai mare 
parte, noi (cumpărate a. 
nul trecut din fondurile 

'Cehtruiut de Execuție 
Bugetară Hațeg).

Așadar, o dotare mate
rială bună, copii nume- 

■ roși Și cuminței, cu care 
cete trei educatoare des
fășoară tot felul de acti. 
piliți — nimic nu pare 
a fi nelalocul său in ca. 
drul acestei grădinițe. 
Aspect valabil doar pen
tru cei care n-au post, 
bilitatea să și treacă pra
gul apartamentului cu 
trei camere, care găzdu
iește grădinița. Pentru 
că, odată trecând de cea. 
lată parte a ușii de la 
intrare, de la aerul rece 
și tare de-afară, la cel 
din interior, încerci o u- 
șoară senzație de sufo-

un spațiu de aproximativ 
110 metri cubi)! In ase. 
menea împrejurări, e de 
la sine înțeles că n-au 
fost îndeplinite condiții 
pentru primirea autori
zației sanitare.

Lucrurile au stat cam 
în acc ași fel de șapte 
ani de zile; și cu toate 
că în Baru grădinița a 
funcționat încă din anul 
1950, până acum nu s-a 
găsit un spațiu cores, 
punzător, ca să nu mai 
vorbim de construirea u- 
nul local propriu... De
spre necesitatea și opor
tunitatea unui asemenea 
demers, pledoaria ar fi 
mai convingătoare din 
interiorul încăperilor în 
care grădinița își des
fășoară activitatea.

GEORGETA BtRLA

Când ploua, dispare tonul
Abonați! posturilor te

lefonice din localitățile 
Geoagiu-Sat și Homorod, 
comuna Geoagiu, s-au bu
curat, pe bună dreptate, 
pentru că Direcția de Te
lecomunicații Hunedoara 
— Deva, după o perioa
dă cam îndelungată de 
așteptare, a luat niște 
măsuri pe baza resurse
lor financiare proprii, 
pentru a îmbunătăți oa
recum funcționarea tele
foanelor efectuând une
le lucrări de reparații ne
cesare, în special la li
nia spre Homorod. Trep
tat insă, mai ales în ul
tima vreme, în special în 
perioadele cu precipitații 
abundente, bucuria abo 
naților dispare brusc. 
Motivul?

Cum se întâmplă sau 
mai bine zis ce fenome
ne se produc și unde a- 
nume (asta abonații nu 
au de unde s-o știe), ia
tă că, în timp de ploaie, 
telefoanele lor nu mai au 
ton. Dacă atunci Intervi
ne, să spunem un caz ur

gent de comunicat și de 
rezolvat, acest lucru este 
imposibil de soluționat cu 
telefonul. lata de Ce ape
lul abonat1.or este acela 
de i -<.■ interveni cât mal 
repede pentru Înlăturarea 
defecțiunilor semnalate.

Oamenii așteaptă .ca do
rințele lor să fie soluțio
nate, mai ales că ei se 
gânda-c la promisiunile 

ie- au fost făcute in 
campania electorală tre
cută Să mai amintim că 
au existat unele încercări 
de a urni lucrurile din 
loc, cu ani în urmă, Ia 
Geoagiu asigurându-se 
spațiul necesar și adu- 
cându-se chiar o centra
lă telefonică nouă, care 
urma să fie instalată, dar 
care, poate, acum este în
vechită și incompatibilă 
cu noile investiții ce se 
fac în cadrul Romtele- 
com. Există oare soluții 
concrete și durabile la o 
asemenea problemă? A- 
cest lucru doresc să-l a- 
fle abenații din cele două 
localități amintite. (N.T.)

i
i
i
i
I
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i

este 
zona

ara-

situat In apropiere de cele 
două localități amintite, 
mai exact spus la câteva 
sute de metri distanță de 
podul nou construit peste 
râul Mures, Ia Geimar. res
pectiv intre această apă șl 
drumul interjudețean ce se 
află in modernizare intre 
Geoagiu și Alba Iulia. Di 
reținut că distanța intre 
șosea Și râul Mureș 
mai mică de 100 m in 
respectivă.

Privind modul cum
tă halda sau așa-zisa groa
pă de gunoi, nu poți să 
rămâi aecât cu un gust a- 
mar. Pe lângă faptul că 
suprafața destinată depo
zitării gunoiului se extin
de mereu, ocupând astfel 
din terenul productiv din 
jur, se întâmplă deseori 
ca unii cetățeni să descar
ce gunoaiele, pentru a nu 
se mai obosi, chiar în șo
sea, semnalându-ni-se fap
tul că uneori circulația au
tovehiculelor din zonă es
te astfel strangulată. Ne-am 
convins practic că așa stau 
lucrurile văzând cum un 
tânăr, pe nume Ion Za- 
harie, Împreună cu alți doi 
copii descărcau într-o zi 
o căruță in care se aflau 
coceni și alte resturi din 
gospodărie, chiar în buza

plăcut, anume aceia ce pri
vește poluarea Mureșului 
in zonă, apele din preci
pitații antrenând in râu 
substanțe toxice și ce mai 
rezultă din fermentarea gu
noaielor. Apoi să nu mai 
spunem că vântul împrăștie 
permanent în jur pe lân
gă mirosuri neplăcute, hâr
tii. folii de plastic și alte 
resturi mai ușoare. Fără 
a constitui vreo obsesie, ci 
mai degrabă un obicei nu 
prea agreabil din partea 
localnicilor, care consideră 
locul respectiv ca fiind al 
nimănui, peisajul nu poate 
crea pentru nimeni o ima
gine plăcută. Iată de ce, 
pe această cale, adresăm o 
invitație primăriei și orga
nismelor județene ce se o- 
cupă de protecția mediului 
sa vină, să vadă, să con
state, dar mai ales să ia 
măsuri pentru a schimba 
la față starea acestui loc 
destinat depozitării gu
noaielor. Problema devine 
cu atât mai presantă, da
că avem In vedere că, du
pă cum am aflat, organis
mele vizate au fost sesi
zate și cunosc, totuși, si
tuația respectivă, dar ezi
tă să o soluționeze. Oare 
de ce și până când?

Dreptatea, cinstea și a- 
devărul sunt mereu de 
partea lui și ce dacă u- 
neori pentru el legile scri
se și nescrise sunt mat 
îngăduitoare, doar el nu 
e un oarecare om, muri
tor de rând...

Că va muri, da, e ade
vărat, dar nu oricum....

INA DELEANU (

Noi validări de consilieri
în Consiliul județean

Prin demiiia dlui Mir
cea Bobora, din funcția de 
consilier județean a dom
nului Doru Gaița' ales se
nator în Parlamentul Ro
mâniei și prin decesul re
gretatului Gavrilă Mihaiu 
Bogdan, in Consiliul jude
țean au rămas vacante 
posturi de consilier.

Electoratul, constând 
consilierii întruniți în 
dtnța din 3 aprilie, a 
lidat pe aceste locuri
cânte- mandatele următo-

trei

din 
se
va- 
^a-

rilor candidați situați pe 
listele partidelor sau alian
țelor politice , Au fost ast
fel validate mandatele de 
consilieri ale domnilor 
Cristian Serafim Leucean 
și loan Spătăceanu de pe 
listele PDSR și al dlui Pe
tru Ișfan, de pe listele 
USD. Consilierii proaspăt 
validați au fost incluși în 
alcătuirea comisiilor pe do
menii de specialitate va
cante. (I.C.)

NICOLAE TfRCOB

DRUMURI

sunt administrate d« 
sillile locale. (I.C.)
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„Comerțul hunedorean“
A apărut numărul pe 

martie al publicației eco
nomice lunare „Comerțul 
hunedorean* editat de Ca
mera de Comerț și Indus
trie a Județului Hunedoa. 
ra. Apărută in 16 pagini, 
publicația oferă celor in
teresați o bogată și diver
să informație, dublată de 
o ilustrație sugestivă.

Editorialul revistei este 
semnat, ca de cbicei, de 
ing. Gheorghe Grun, direc
torul Camerei de Comerț 
și țpdustrie. Sunt surprin

se apoi evoluția comerțu
lui exterior in anul 1996, 
calendarul târgurilor ți ex
pozițiilor internaționale./or
ganizate de Camera de Co
merț a Moldovei, brevia
rul operatorilor economici 
hunedoreni, oportunități de 
afaceri ș.a. (M.B.)

STAREA 
MEDIULUI

i

Francezii la Dupăpiatră
Reprezentanții Asocia

ției de prietenie Franța • 
România „Constantin" din 
Montfranc — dl Filipe 
Jacques, dna Jeaninc Fi
lipe ți dna Cristiane 
Franczklewicz — și-au pe
trecut două săptămâni 
in mijlocul locuitorilor 
din satul Dupăpiatră, cu 
scopul de a-i cunoaște 
„pe viu*, la ei acasă, pe 
et și nevoile lor. Din 
cele aproape 500 de fa
milii ale satului, mai 
mult de 300 au fost vi
zitate chiar dacă vremea

a fost neospitalieră cu 
musafirii francezi. Foar
te mulți oameni nevo
iași au solicitat medica
mente, îmbrăcăminte, în
călțăminte, rechizite șco
lare și alte obiecte de 
strictă necesitate. Fie. 
cărei familii i s-a întoc
mit o „fișă", după cart> 
se vor face pachetele, ce 
vor fi aduse in luna au
gust a acestui an.

Primăria comunei 
Asociația de 
româno-franceză 
stantln* Dupăpiatră au

prietenie 
„Con-

fost alături de oaspeții 
dragi francezi. O frumoa
să dar 
suflet 
model 
mulți 
vând în vedere că fran
cezii vin de la 2 000 km 
pentru a ajuta un sat de 
munte, anonim, care de- 
abia se găsește pe harta 
județului Hunedoara $1 
nicidecum pe hărțile cele 
mari.

dificilă acțiune de 
și conștiință —- 

de urmat pentru 
dintre noi a-

Profesor 
VIOREL VULTURAR, 
primarul comunei Buceș

Din analiza privind ca
litatea factorilor de mediu 
în județul Hunedoara, pen
tru perioada 24—30 martie, 
au rezultat următoarele:

— Poluanții gazoși (dio- 
xidul de azot, dioxidul 
de sulf, amoniac și fe
noli) au valori medii și 
maxime care se încadrează 
în limitele admise la toa
te punctele de control din 
județ. Valorile 
■s-au înregistrat 
Hunedoara atât 
dul de azot, cât 
oxidul de sulf la data de 
25 martie.

— Valorile medii pentru 
pulberile în suspensie s-au 
încadrat în limita admisă

maxima 
in zona 
la dioxi- 
și la di-

I
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Țesătura" căilor de 
comunicație care străbat 
județul în lung și-n lat 
cuprinde șosele, drumuri 
și căi ferate. Circulația, 
pe pneuri și roți de car 
sau de căruță se face, 
în județ, pe un număr 
de 230 de drumuri și șo
sele. Nouă dintre aces
tea se află în adminis
trarea Regiei de Drumuri 
Naționale. 26 în cea a 
Regiei Autonome — Di
recția Județeană de Dru
muri și Poduri, iar 195

economia de piață 
de vânzare a 
prin rețeaua 

zburdă în 
un exemplu : 

..Carpați

în 
preturile 
produselor 
comercială 
voie. Tată 
Țigările ..Carpați" se 
vând cu 1300 lei pache
tul la ..Carmen”, oe str. 
1 Decembrie din Deva, 
cu 1400 lei la chioșcul 
de lângă farmacia de pe 
Bdul Decebal și cu 1700 
lei la tutungeria de Ia 
parterul blocului 14. de 
pe același bulevard. Fap
tul îl consemnăm. dar 
nu-1 comentăm. (Tr. B.)

I 
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la toate punctele de con
trol. S-a evidențiat o 
pășire nesemnificativă 
limitei admise doar ia 
loarea maximă ce s-a 
registrat în zona Mintia- 
Deva le data de 26 martie

— Pulberile sedimenta- 
bile au înregistrat depă
șiri ale limitei admisa pe 
zona Chișcădaga de 3.7 ori 
și pe zona Teliuc de 8 ori.

— Valorile radiaactivl- 
ale 
au 

limitele de varia- 
fondulut natural 

toii indicatorii de

de- 
a 

va- 
în-

tâții beta globale și 
dozei gama absorbite 
fost în 
tie ale 
pentru 
m,diu

— Și valorile indicato
rilor de calitate pentru a- 
peie <:..rgărr/f>re de supra
față s-au încadrat in pre
vederile STAS.

Pentru anul 1996 agenții 
economici din județul Hu
nedoara au avut prevăzut 
pentru protecția calității

apelor un program de in
vestiții de 5 293.0 mii. lei, 
din care au .ost realizate 
un număr de 9 lucrări, to
talizând o valoare da 
2 703.8 mii. lei. Tot la ca
pitolul „investiții per tru 
protecția solului și a ape
lor subterane" s-au prevă
zut 3 820.2 mu. lei. din ca
re s-au executat lucrări în 
valoare de 3 430.8 mii. lei, 
de către FE Paroșeni.

Penti u „protecția mediu
lui natural" RA Române 
Filiala Oradea a realizat 
în totalitate programul 
investiții pe 1996, in 
loare de 4 725.0 mii. 
ce s-a concretizat prin 
facerea lucrărilor de apă
rare împotriva inundațiilor 
pe Crisul Alb in aval de 
orașul Brad și la lucrările 
de la barajul Mihăileni.

de 
va- 
lei. 
re-

Agenția de Protecție 
a Mediului Deva.

I
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La Sucursala Minierâ Brad

Administrația prinsă între ciocanul indexării
și nicovala sărăciei

Statistici ale stagnării 
reformei

REP.: D-le director, ce 
va însemna restructurarea 
pentru Sucursala Minie
ră Brad 7

V.O.-. înainte de orice, 
vreau să spun că până la 
actualul val de restructu. 
rare anunțat, am mai tre
cut peste un hop în 995. 
Atunci, 534 de oameni au 
fost disponibilizați, cei ră
mași angajându-se să păs. 
treze același nivel al pro
ducției. Referitor la actua
la etapă de restructurare, 
care se profilează, se pare 
că se vor opera și redu
ceri de personal, dar nu la 
nivelul anului 1995. Numă
rul persoanelor vizate a fi 
restructurate se ridică la 
cca. 200 de persoane. O 
altă direcție pe care se va 
merge, în 
turării, va 
rării unor 
acum sunt 
salei. Este 
baze, ateliere electro-meca- 
nice și cantine. Prin aceste 
măsuri un număr de cca. 
322 de persoane vor trece 
de la statutul de salariați 
R.A.C. în cel de salariați 
ai societăților comerciale 
care se vor forma prin 
desprindere.

REP.: Cum se suprapun 
actualele indexări ale -sala
riilor peste tendința gene
rală de reducere a cheltu
ielilor și implicit a pier, 
derilor din minerit ?

V.O.: După cum se știe 
deja, nivelul preconizat de 
subvenționare a mineritu
lui reprezintă jumătate din

cel avut anul trecut. In a- 
ceste condiții, ce nu asi
gură o bază care să supor. 
te majorări salariale, 
dacă este pe hârtie, 
xarea va fi foarte 
dacă nu imposibil de 
dat. După părerea 
factorul care a tulburat a- 
pele a fost tonul hotărârii 
de guvern care putea lăsa 
impresia că indexările a. 
cordate sunt obligatorii și 
se pot acorda indiferent de 
situație. Partea cea mai 
proastă a problemei vizea
ză strict administrația ex
ploatărilor miniere care,

chiar 
inde- 
greu, 
acor- 
mea,

Unde mai punem că și în 
condiția când aceste inde. 
xări n-ar fi fost acordate, 
banii pentru aproviziona
rea cu materialele necesare 
extracției, precum și pen 
tru plata combustibilului 
și energiei consumate ar 
fi fost prea puțini. Acum, 
de exemplu, neavând bani 
să cumpărăm carbid, sun. 
tem nevoiți să trimitem 
oamenii în mină doar cu 
un lămpaș la o echipă 
când normal ar fi ca sur
sele de lumină să fie in
dividuale.

REP.: Când credeți că

Dialog cu dl ing. VASILE DOREL OPREAN. 
director sucursală

vederea restruc- 
fi aceea a sepa- 
activități care 
integrate sucur. 
vorba de auto-

prinsă între indexările a- 
cordate de guvern, presiu. 
nea minerilor care cer ma
jorările de salariu și lipsa 
acută și tot mai adâncă a 
resurselor financiare, tre
buie să găsească soluția 
salvatoare. Or, acest lucru 
este imposibil în această 
conjunctură. Indexările ce
rute și aprobate pe hârtie 
înseamnă diferențe de 

la
înseamnă diferențe 
subvenție, numai aici 
Brad de 11,5 miliarde de 
lei. Dacă curentul este o. 
rientat spre diminuarea ba. 
nilor de la buget, este clar 
că acești bani ar trebui 
procurați din afara siste
mului economic al regiei. 
Or, după cum spuneam, a- 
cest lucru este imposibil.

va sosi momentul în care 
se vor disponibiliza cei 
200 de salariați de care ați 
pomenit ?

V.O.: Vedeți, există o 
foarte mare ambiguitate la 
nivelul stabilirii unor pa 
rametri și limite tempo, 
rale clare în ceea ce pri
vește procesul 
rării, 
unei 
între sindicate și Ministe. 
rul Industriei și Comerțu
lui, nu se vor opera dis
ponibilizări de personal 
până când' guvernul nu va 
elabora și adopta măsuri
le de protecție socială ca
re să însoțească această ac
țiune. Oricum, aceste dis
ponibilizări nu vor fi de

restructu- 
conformOricum, 

înțelegeri existente

natură să rezolve proble
mele economice ale exploa. 
țărilor miniere și mă re
fer la tehnologia modernă 
pe fondul scăderii cheltu
ielilor de producție.

REP.: Credeți că pentru 
zona Brad concesionarea 
exploatărilor ar fi o solu
ție pentru reabilitarea ml. 
neritului ? Ar fi atractive 
aceste exploatări pentru 
cineva ?

V.O.: Cu siguranță, a- 
ceastă zonă este tentantă 
pentru cei care se gândesc 
la exploatarea aurului. Stu
dii făcute acum treizeci de 
ani au relevat că în acești 
munți se mai găsesc can
tități importante din acest 
metal prețios. Totuși, până 
la concesionare eu aș fi 
partizanul unei politici in. 
vestiționale interne, care 
atrăgând cca. 2—3 miliar
de de lei în primii 
ani, ar face posibilă 
ploatarea zăcămintelor 
exploatate.

REP.: D-le director, 
sunteți cumva prea 
mist ?

V.O.: Optimismul este, 
cred eu, singura alterna
tivă pentru a contrabalan
sa situația critică de acum, 
cu condiția ca acest opti
mism să fie unul lucid. Și 
eu cred în această valență 
de luciditate a optimismu
lui, care ar trebui să-i ca
racterizeze pe toți cei ca
re dispun de soarta băie
ților din această zonă, ce 
reprezintă 70 la sută din 
populație.

A. SALAGEAN

trei 
ex- 
ne-

nu 
opti-

Cu ambiție se mai face și zootehnie
în *vreme ee asistăm cum 

sunt lichidate o serie de 
complexe zootehnice, în 
condițiile când și așa, du
pă 1990, efectivele de ani
male s-au înjumătățit pâ
nă la venirea faimosului 
program ASAL de „sal
vare" a României, se mai 
gășesc și situații de excep
ție, în care oamenii, în 
ciuda greutăților cu care 
se confruntă, nu renunță 
la creșterea animalelor. Un 
exemplu concludent îl re
prezintă, în acest sens, S.C. 
Mureșul Șoimuș. Din dis. 
cuția cu dl ing. loan Igna, 
manager, am desprins o 
serie de elemente ce me
rită să fie reținute, ele 
având putere de convinge 
re și de suport asupra 
șanselor ce le mai are 
încă zootehnia româneas
că.

De la bun început tre
buie, făcută precizarea că 
firma nu are ca patrimo
niu decât spațiile de adă- 
postire a animalelor și de 
procesare a produselor, pă
mântul necesar obținerii 
furajelor aparținând acum 
proprietarilor din 
(pentru că în anii 
riori s-au cultivat 
furi și în alte părți 
județului, ceea ce a dus la 
creșterea cheltuielilor da
torită transporturilor de 
la distanțe mari). Efecti. 
vele de taurine și porcine 
ale firmei s-au dimensio-

nat și au fost menținute 
in limite rezonabile, cu
prinzând acum 140 tauri, 
ne și 280 porcine. Cei 25 
de angajați sunt perma
nent preocupați să asigure 
desfășurarea în bune con
diții a activității, profitul 
înregistrat reprezentând un 
indiciu că firma are un 
program realist și viabil, 
în ciuda convulsiei prețu
rilor și altor necazuri se.

LA S.C. MUREȘUL 
ȘOIMUȘ

zonă 
ante, 

nutre- 
ale

zoniere, având în vedere 
influențele politicilor ban
care, cu dobânzi foarte ri
dicate, insuportabile am 
putea spune, pentru orice 
solicitant, cât și pe cele 
legate de legile pieței, ca
re privesc în special scă
derea drastică a puterii de 
cumpărare a populației.

Dincolo de aceste griji 
apăsătoare, oamenii își văd 
de treburile curente și de 
perspectivă ale societății 
comerciale. Ca dovadă, din 
toamna trecută s-au culti
vat 25 de ha cu grâu și 
orzoaica, iar în această pri
măvară vor mai fi însă
mânțate 25 ha cu porumb 
boabe, respectând opțiu-

nile proprietarilor de 
mânt. Toate lucrările 
efectuate cu exigență, 
ducțiile demonstrând 
fesionalismul celor ce 
asumat răspunderea 
vării terenurilor, 
tă spiritului 
dovedit, stocul de nutrețuri 
asigurate este suficient pâ. 
na la recolta acestui an, 
furajele administrându-se 
numai sub formă tocată și 
amestec. In același timp, 
este de menționat faptul 
că prețul de desfacere a 
produselor animaliere este 
menținut la un nivel pe 
cât posibil mai scăzut, pen
tru ca acesta să fie acce
sibil 
lație 
duse, 
rilor.

Un 
permanentă 
după cum mi s-a 
pericolul de compromitere 
a unor culturi situate în 
apropierea Văii Certejului, 
din cauza revărsării apei 
(în total fiind afectate în 
jur de 150 ha), impunân. 
du-se alocarea unor fon
duri bănești pentru execu
tarea lucrărilor de regula, 
rizare și îndiguire. Având 
în vedere pagubele ce 
sunt provocate an de an 
culturilor agricole, nu este 
lipsit de interes să fie lua
te măsuri pentru ca astfel 
de situații să se evite în 
viitor. Cele prezentate de-

pă
șuni 
pro- 
pro. 
și-au 
culti-

Datori- 
gospodărese

categoriilor de popu- 
cu venituri mai re
in special pensiona-

semn de îngrijorare 
il constituie, 

spus,

notă că atunci când exis
tă ambiție și pasiune, se 
mai poate face și zooteh- 
nie.

Recent, Comisia " Națio
nală de Statistică a făcut 
publice datele privind e- 
voluția principalilor indi
catori economico-sociali în 
lunile ianuarie și februa
rie a.c. Cifrele nu fac de
cât să confirme un fapt 
de netăgăduit: reforma 
încă nu a început, meca
nismele care guvernează 
economia românească ră
mânând neschimbate. Pro
ducția industrială, spun 
statisticile, a cunoscut în 
luna februarie, în volum 
absolut, o creștere com
parativ cu luna ianuarie 
a.c. Această creștere sta
tistică, se știe deja, repre
zintă pierderi importante 
din cel puțin două moti
ve: tehnologiile energofa- 
ge și lipsa de competiti
vitate a produselor fabri
cate cu aceste tehnologii.

în România consumu
rile energetice necesare 
pentru realizarea . unui 
dolar PIB sunt de până 
la zece ori mai mari de
cât în economiile 
țări ale Uniunii 
ne. Cu 
tisticile 
teri de 
să, din 
petitivități 
Stocurile la finele 
februarie însumau

! unor 
Europe- 

toate acestea, sta- 
înregistrează creș- 
producție care, în- 
cauza slabei 

nu se

miliarde de lei, ceea ce 
reprezintă 65,1 la sută din 
producția aferentă aces
tei» luni. Că nu vindem o 
reflectă foarte clar și ni
velul exporturilor care fa
ță dc luna ianuarie a fi
nului trecut au cunoscut 
o scădere cu 6,8 la sută. 
Balanța comercială la fi
nele lunii ianuarie înre
gistra un deficit de 134,5 
milioane dolari. Reduceri 
s-au înregistrat la vânză
rile cu amănuntul care 
s-au redus cu 15 procente 
comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, In 
timp ce volumul servicii
lor a scăzut cu 11 pro- 
cente.

Dacă industria este ma
rea bolnavă a economiei 
naționale, agricultura este 
fără doar și poate cea ce
re suferă cel mai mult. 
La finele lunii martie, In- 
sămânțările de primăvară 
erau făcute pe o suprafa
ță de 4 372,6 mii hectare 
reprezentând cca. 75 la 
sută din suprafața totală. 
La sfeclă de zahăr 
cultivat doar 4,1 la 
din total, la legume 
câmp 16,8 procente
total, în timp ce ovăzul a 
fost cultivat pe o supra
față însumând doar 20,21 
la sută din total. (A.S.)

s-a 
suta 

de 
din

com- 
vând. 
lunii 
5 894

** • • a •

0 investiție mult așteptată
Zilele trecute, dl Mihai 

Semciuc, din Simeria, str. 
Al. Vlahuță, nr. 14, abo
nat și cititor * consecvent 
al ziarului nostru, s-a pre
zentat la redacție, cerân- 
du-ne sprijin pentru a re
aduce în atenția forurilor 
județene de decizie asu
pra bugetului local nece
sitatea alocării fondurilor 
necesare realizării unui 
obiectiv vital pentru o 
bună parte dintre locui
torii orașului. Spunându- 
ne că despre această pro
blemă, respectiv despreNICOLAE TlRCOB

marile pagube pricinuite 
de cursul apei Streiul Mic 
în zona străzilor Gheorghe 
Lazăr, Griviței, Ion 
viei 
mai 
însă 
încă 
rarea lucrărilor cu 
deosebit asupra înlăturării 
băltirii apei ce afectează 
locuințele, incintele 
podărești și grădinile, 
Semciuc dorește să 
ce și când se va întâmpla 
cu inyestiția amintită, 

întrucât este vorba, de 
o lucrare a cărei valoare 
se estimează a fi de U 
miliarde lei, după calcu
lele unor specialiști, iar 
după ale altora de 11 mi
liarde lei, la prețurile de 
la începutul acestui an, sa 
înțelege cu ușurință că 
dintr-un buget local. de 
austeritate este dificil să 
se facă regularizarea și 
canalizarea fără alocarea 
fondurilor bănești nece
sare de la bugetul de stat. 
Potrivit celor promise de 
către primarul ales al o- 
rașului (care acum lucrea
ză la Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale), ce
tățenii așteaptă ca măcar 
în acest an să înceapă in
vestiția amintită, având in 
vedere că execuția se va 
desfășura pe parcursul a 
doi-trei ani, fiind nece
sară și o subtraversare de 
linie ferată.

Nu mai detaliem situa
ția actuală a zonei res
pective, care a fost denu
mită lighean al orașului, 
cl semnalăm durerea ce-i 
frământă pe simerieni în 
legătură cu asigurarea 
resurselor bănești, aloca
rea sumelor de la buget 
fiind decisivă în această 
privință. (N.T.)

Sla- 
și Al. Vlahuță, s-a 
scris în ziarul nostru, 
nu s-au întreprins 
măsuri pentru dema- 

efect

gos- 
<fl 

știe
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SATUL
Cu toate previziunile 

optimiste privind evolu
ția zootehniei la orizon, 
tul anului 2000, astfel în
cât aceasta să fie prac
ticată în sistem perfor
mant, la parametri com
parabili cu cei ai fermie
rilor occidentali, iată că 
sunt slabe semnale de în
curajare în acest sens. I- 
maginea crescătorului de 
animale la noi nu prea 
s.a schimbat aproape cu 
nimic față de începutul 
acestui secol. Femeia sau 
bărbatul, dar în special 
copilul ți bătrânul de la 
sat mai duc ți azi vaca 
de lanț pe marginea șan
țului sau o păzesc câteva 
ceasuri pe o parcelă de 
pășune slab productivă. 
Tot ei se scoală cu noap
tea în cap ți nu se culcă 
până segra târziu, când au 
ostenit destul pentru a 
da grăunțe la păsările 
din gospodărie, lăturile 
la porc, a pune nu
trețul la cele două-trei 
oi pe care le mai țin pe 
lângă casă, sau a mai fa. 
ce ce se poate ca să nu 
simtă acut lipsa furaje
lor în perioada de iernat.

Din acest amalgam de 
preocupări, de peste zile 
ți ani, truditorul nu s-a 
ales cu mare lucru, cele 
câteva animale crescute

AZI SATUL - AZI
în gospodărie asigurându-i 
abia necesarul de produ. 
se pentru subzistență, de 
valorificare pe piață fiind 
vorba doar conjunctural. 
Asta în cazul când se jus
tifică, mai bine zis când 
țăranul este strivit cu u- 
șa ți, din cauza lipsei de 
bani, este nevoit să ape
leze ți la vânzarea câ
torva ouă, a câțiva litri

Cam așa stau lucrurile 
ți în cele peste 1000 de 
gospodării din comuna 
Sălașu de Sus, unde, cum 
am înțeles din discuția 
avută cu primarul Petru 
Itul ți cu alți funcționari 
ai primăriei, acum se 
cresc cu ceva mai mult 
de 2100 bovine (jumătate 
fiind vaci și juninci), vreo 
10 800 ovine, sub 800

După tradiție nu 
se mai poate

lapte, a unul miel saude
cine știe ce mai are prin 
gospodărie. Ața au dus-o 
moșii ți strămoșii, ața 
s-au obișnuit ți copiii. 
Doar ici ți coio mai apar 
ceva nuclee de ferme com
petitive, însă în condițiile 
de acum, fără capital pro. 
priu suficient, încep ți a- 
cestea să se stingă încet- 
încet, așa cum de altfel 
au ți venit.

Este, totuși, o 
problemâ ?

t

de

porcine și 8400 păsări. 
Împărțite statistic, ar re
veni, în medie, pentru o 
gospodărie cam 2 bovine, 
10 oi, 8 păsări ți mai pu. 
țin de un porc. O situa
ție exactă cu livrările de 
produse la piață, deci în 
afara comunei, nu am pu- 
tut.o afla. Am reținut 
doar că, pe timp de va
ră, de abia cu greutate

se mai deschid ceva punc
te de colectare a surplu
sului de lapte, iar oile se 
mai sacrifică pentru vir. 
șli. Raportând numărul de 
animale la suprafețele de 
pășuni și fânețe naturale 
— acestea cuprind circa 
7500 ha — rezultă că, a- 
parent, ar exista ceva sur
plus de nutrețuri. In rea
litate însă producția de 
iarbă ți fân este destul 
de slabă, inclusiv sub as
pect calitativ, asta ți da
torită neintervenției con
secvente cu măsuri de a- 
meliorare. Nu se amăgeș. 
te nimeni cu gândul, e- 
xistând prea multă re
semnare, că peste noapte 
se vor produce minuni ți 
se vor schimba în mod 
radical lucrurile în dome
niul zootehniei. Embri. 
oanele propășirii agricul
turii, inclusiv a zooteh
niei românești, sunt în
să, deocamdată, destul de 
palide, existând șanse pu. 
ține ca până în anul 2000 
să atingem cine știe ce 
performanțe. Intrarea în 
structurile europene are 
însă exigențele sale ți 
impune să se acționeze 
energic pentru creșterea 
randamentelor în agricul
tură și zootehnie.
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Un conflict de
familie

De curând am primit la 
redacție o scrisoare sosită 
din Sarmizegetusa ,din ca
re răzbate multă durere, 
amărăciune și tristețe. Es
te vorba despre cele câte
va rânduri primite din 
partea dnei Victoria Co- 
rabec, femeie în etște de 
82 de ani. văduvă de răz
boi — după cum ni se spu
ne. Cu greutăți și necazuri, 
numai de ea știute, a cres
cut trei copii, respectiv 
două fete și un băiat.

De la tatăl său, dnei Co- 
rabec i-a rămas, cu titlul 
de proprietate, o suprafață 
de 3,8 ha teren agricol. Din 
cauza 
cum se 
petenta 
drepturi 
fiind ; 
meargă la fiica sa cea 
că, pe nume Grosu Anas
tasia. In continuare, ne 
povestește cum, cu mare

unor neînțelegeri, 
arată în scrisoare, 
a fost scoasă 

i de către fiul 
astfel nevoită

din 
său, 

să 
mi-

greutate, a putut reintra în 
posesia unor bunuri din 
gospodărie, care îi aparți
neau.

Pentru a-și redobândi 
drepturile legale, dna Co- 
rabec ne spune că s-a adre
sat primăriei și poliției lo
cale, dar nu a primit în
că ajutorul așteptat. Ga 
urmare, ne roagă să o a- 
jutăm în mod favorabil,

Nu mai detaliem cazul 
adus în atenție. Crezând cu 
tărie în puterea cuvântu
lui scris, ne exprimăm con
vingerea că cele cuprinse 
în scrisoare nu conțin e- 
xagerări, că durerea ma
mei este reală și că, pe plan 
local, în cadrul familiei și 
cu sprijinul autorităților, 
se va reuși să fie aplanat 
conflictul, să fie creat un 
climat de tihnă și liniște, 
de respect pentru ceea ce 
mai are de trăit o mamă 
bătrână.

Mulțumiri aduse 
consilierilor

De regulă, scrisorile a- 
nonime nu prea se iau în 
considerare, unul din mo
tivele principale consti- 
tuindu-1 faptul că orice 
persoană care are ceva 
de comunicat, fie sub for
mă de informații sau, 
mai ales, de reclamație, 
își poate asuma răspunde
rea pentru exactitatea da
telor sau faptelor aduse 
în discuție. Deși ne aflăm 
în fața unui astfel de caz, 
adică a unei scrisori care 
ne este adresată în nume
le „opiniei publice" din 
satul' Ccolișu Mic, îi dăm, 
totuși. Curs; dezvăluin- 
du-i conținutul, fiind vi
zată o problemă de larg 
interes. Dar să vedem de
spre' ce este vorba.

Problema esențială adu
să în atenție este legată 
de pământ; mai exact spus 
de proprietate. Cum, îna
inte de 1989 era posibil 
orice, pe atunci s-a făcut 
un drum peste câmp, care 
traversează și holda dlui 
6. Cocoș. Din lipsă de te
ren sau din alte motive 
necunoscute, proprietarul 
a arat și drumul respec
tiv, nemaiputându-se tre
ce pe aici cu carele șl 
tractoarele. Proprietarul 
este de acord cu deschide
rea drufnului respectiv, 
însă ar dori -să i se dea 
în schimb o suprafață e- 
chivalentă de teren în altă 
parte, eventual din rezer
va de pășune. Problema 
schimbului respectiv a 
fost discutată și este cu
noscută și Ia Primăria co
munei Orăștioara de Sus, 
însă nu s-a găsit înțelege
rea necesară realizării a- 
cestui schimb.

Pornind de la această 
situație, este pusă sub «em-

nul întrebării metoda prin 
case (deși are legătură cu 
cele prezentate până a- 
cum) un alt cetățean, în 
speță dl N. Avram, a a- 
juns să ocupe o suprafață 
destul de însemnată din 
pășune, existând un acord 
tacit al primăriei, cum ni 
se spune în scrisoare. A- 
vând în vedere cele rela
tate, în finalul scrisorii 
suntem rugați să anunțăm 
Prefectura să meargă ur
gent la fața locului pen
tru clarificarea proble
mei.

P.S. Firește, nu ne pu
tem pronunța dacă este 
sau nu cazul să intervină 
Prefectura în
unei probleme care este 
de importanță, dar își poa
te găsi soluționarea pe plan 
local, ceea ce sperăm că 
se va întâmpla; dacă lu
crurile se prezintă precum 
ni s-au relatat în scrisoare.

rezolvarea

Potrivit datelor de evidență existente, în comuna 
lila funcționează de peste 25 de ani un cerc apicol care 
are o activitate apreciată de către apicultorii din zonă. 
Pe lângă rolul de informare a membrilor cercului res
pectiv, folosind metode specifice, în spațiul destinat ac
tivităților cercului se mal găsesc, pentru aprovizionarea 
celor interesați, și o serie de materiale, inclusiv medi
camentele necesare tratamentului diverselor boli, speci
fice albinelor, precum și produse apicole. Cu alte cu
vinte, cele relatate subliniază importanța și necesitatea 
existenței acestui spațiu vital pentru activitatea apicul
torilor.

La un moment dat intervenise însă o situație critică 
ce punea un semn de întrebare în legătură cu funcțio
narea în continuare a cercului apicol. Bugetul local fiind 
sărac, se căuta atragerea unor noi surse de venituri, 
pe care însă nici Filiala Asociației Județene a Crescă
torilor de Albine nu prea are de unde să le dea, ea 
desfășurând o activitate cu caracter obștesc.

Luând în discuție această situație, consilierii din 
Ilia au înțeles faptul că activitatea cercului, nu se poa
te compara cu oricare altă activitate comercială, mai 
ales că și funcționarea are loc doar în două zile din 
săptămână, ceea ce l-a determinat pe consilieri să sta
bilească un tarif acceptabil la chiria percepută pe spa
țiul destinat activităților specifice. Este un gest pentru 
care dl ing. Iosif Korb, secretarul ACA Deva, dorește 
să le aducă mulțumiri, în numele apicultorilor.

)
I
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Există teama că vor dispărea localități

Pagină realizată de 
NICOLAE TÎRCOB

Intre alte probleme, în- 
tr-o discuție purtată cu 
<tl Iosif Almași, secreta, 
rul Consiliului local al co
munei Pui, m-am intere
sat ți de evoluția TdemoJ 
grafică a localităților a- 
parținătoare. Aducând 
drept argumente datele 
din registru, pentru a-și 
susține afirmația că exis
tă o tendință de depopu. 
lare a zonei, interlocuto
rul ne spunea că, în anul 
trecut, in comună s-au 
înregistrat abia 27 de naș
teri, în vreme ce decese, 
le, cauzate în special de 
bătrânețe, reprezintă 100 
de cazuri.

Datele statistice denotă 
că lucrurile nu cunosc

schimbări spectaculoase 
nici în acest an, până la 
începutul decadei a treia 
a lunii trecute înregis- 
trându-se numai 4 nașteri, 
în timp ce numărul dece
selor a ajuns la 27. Tot. 
odată, numărul căsătorii
lor se menține la un ni
vel destul de scăzut, res
pectiv sub 10, majorita. 
tea tinerilor migrând spre 
zonele industriale, în mod 
deosebit spre Valea Jiu
lui.

Depopulatea începe să 
lase semne mai accentua
te în satul Fizești (cu ce
le două cătune ale sale 
— Fizeștii de Sus ți Fi. 
zeștii de Jos). Aici, în zo
nă montană, unde există

170 de gospodării, de prin 
1994 încoace, la școală nu 
mai sunt decât câte doi 
copii, ceea ce denotă că 
viitorul acestei localități 
este incert. Cei ce plea
că, nu se mai întorc, e- 
xistând astfel pericolul 
dispariției treptate a 
tului.

Pornind de la datele 
fățișate, nu este lipsit 
importanță să punem
discuție afirmațiile nefon
date, contrazise de reali
tate, ale celor care sus. 
țin că în mediul rural 
sunt încă suficiente locuri 
de muncă și că șomerii 
se pot integra în viața sa
telor. Zadarnice și deșar
te astfel de presupuneri,

sa.

în
de 
în

chiar și numai dacă a- 
vem în vedere că ți a. 
cum există ocupată în a- 
gricultură, la noi in ța
ră, de 5—10 ori mai mul. 
tă forță de muncă de. 
cât cea existentă în țări
le din Uniunea Europea
nă. Or, aderarea la struc
turile europene presupu. 
ne, ca o condiție esenția
lă, restructurarea agricul
turii românești și atin
gerea unor parametri 
performanți de producti
vitate.

Deci, departe de a con
stitui o alternativă — i- 
dee cu superficialitate a- 
creditată de unii guver. 
nanți și politicieni — a- 
tât pentru combaterea e-

ficientă a sărăeiei, cât ți 
a șomajului, viața săteni
lor diÂ unele zone nu 
este de invidiat în spe. 
cial în cazul celor mon
tane, fără înlesniri se
rioase și investiții masi
ve pentru schimbarea con. , 
dițiilor de trai nefiind po
sibilă scoaterea satelor din 
imobilism. Important es
te acum, după programe 
ți strategii bine gândite, 
cum sunt și cele abia cor
nițe pentru reînnoirea zo. 
nelor montane, să fie a- 
sigurate condiții pentru a 
păstra populația satelor 
respective, valorificând 
mai bine inițiativele lo
cale și potențialul exis
tent, inclusiv în domeniul 
agroturismului. I

• • •
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La sfârșitul săptămânii 
trecute, oaspeți români 
din Iugoslavia au poposit 
tn municipiul Deva. Pen
tru o parte dintre cei care 
la începutul anului parti
cipau la manifestările cul
turale din localitatea iu
goslavă Novo Selo (Satul 
Nou), a fost o plăcută re
întâlnire cu președintele 
filialei românilor de-acolo, 
dl Mita Omorean. Dum
nealui a venit însoțit de 
dl Iancu Msrărescu, pre
ședintele filialei Sutieska 

i (Sărcia) a Comunității ro- 
! mâniior din Iugoslavia.

— Prima etapă s-a con
sumat de fapt la Timișoa
ra, noi solicitând Inspec
toratului de cultură de 
aici un coregraf care să 
ne ajute la pregătirea ele
vilor pentru festivalul a- 
nual de folclor al copiilor 
din Iugoslavia. Dar, în ge
neral, ne mai frământă șl 
alte probleme: noi credem 
și considerăm că suntem 
români, sârbii zic la fel, 
dar după ce trecem grani
ța, suntem sârbi. Dorințele 
noastre ar fi ca și noi să 
fim tratați, spre exemplu, 
ca basarabenii (în privin-

Salut românesc 
din Iugoslavia

Așa cum menționa dl 
| Mita Omorean, vizita la 

Deva (respectiv la Inspec
toratul pentru cultură și 
ta Biblioteca județeană 

, „Ovid Densusianu") a re
prezentat mai degrabă un 

i popas de suflet, fiindcă 
principalul motiv al veni
rii in România a fost in
vitația de a participa la 
întâlnirea moților de la 
Cluj-Napoca.

Una dintre primele în
trebări adresate interlocu
torului nostru s-a referit, 
bineînțeles, la Biblioteca 

I .loan Budai-Deleanu" (cu 
I cele peste 2000 de volume 

donate de hunedoreni), 
1 Inaugurată, așa cum amin

team, la începutul acestui 
an la Novo Selo.

— Biblioteca are deja 
optzeci de cititori, de la 
elevi până la adulți; doi 
dintre membrii comunită
ții lucrează voluntar în 
cadrul acesteia, de două 
ori pe săptămână.

— Cu ce alte gânduri 
ați venit în țară 7

ța plătirii diferitelor taxe 
sau tarife în țară). Așa ar 
putea veni și alții, mai 
des în România, și ar pu
tea cunoaște mai bine ța
ra... Și dacă tot am amin
tit de păsurile noastre, aș 
face un apel pe această 
cale: pentru fanfara tine
rilor noștri am avea ne
voie de partituri (cântece 
de fanfară românești, mar
șuri etc.), dacă s-ar găsi 
și așa ceva...

Primind călduroasele 
salutări din partea româ
nilor din Novo Selo, dar 
și din Sutieska (unde tră. 
iese 672 de români), nu 
ne-am despărțit de oaspe
ții noștri înainte de a 
primi și câte două volu
me de versuri — unul re
unind creațiile a patru 
poeți (membri ai cenaclu
lui „Tinere condeie" din 
Vârșeț), iar celălalt repre
zentând un caiet de fol
clor literar bănățean.

A consemnat 
GEORGETA bîrla

1 S-a stins 
• de la

Dl Toma Gașpar, din 
(satul Cinciș, comuna Te- 

liucu Inferior, a venit 
I recent la redacție și ne-a 
I cerut ajutorul în soluțio- 
■ narea unui necaz in le- 
| gătură cu pensia. Profi- 
« tând de acest fapt, l-am 

întrebat pe cel ce ne-a 
J solicitat audiență:

— Ce mal este pe la 
Cinciș 7

J — Toate bune, liniște 
I și pace.
• — S-a lămurit chestiu-
| nea legată de terenul de 
. lângă lacul de acumu- 
I lare ?
J Ținem să precizăm că, 
Idupă apariția Legii fon

dului funciar — ziarul 
î nostru a mai scris pe a- 
| ceastă temă — țăranii 
• din satul Cinciș au soli- 
| citat să li se dea in pro- 
* prietate și terenul pe 
Icare se află baza de a- 

grement de pe marginea 
I lacului, care le-a aparți

nut cândva. Trebuie spus 
J că nu toți foștii proprie- 
I tari ai pământului de 
• aici au solicitat așa ceva, 
I doar vreo 60 și ceva de 
• oameni. Aceștia au scris 
2 și s-au dus cu cererea 
I lor La primărie, la Pre- 
• fectură. Auzind de de- 
I mersul lor, sindicatul de 
. la „Siderurgica" Hune- 
I doara și de la Societatea 
J de construcții siderurgi- 
Ice s-a opus categoric 

cererii cincișenilor, sus- 
J ținând că pe terenul res- 
| pectlv s-au făcut investi- 
• ții importante în vederea 
| creării de-a lungul ani- 
. lor a unei baze de agre- 
Iment bogată și cochetă 

de care beneficiază nu

I numai oamenii din mu
nicipiul de pe Cerna, ci

• și din alte localități din 
J județ și din țară. Ajuns 
• la Prefectură, conflictul 
• a fost primit în mod clu- 
' dat: prefectul de atunci

conflictul • 
Cinciș j 
le-a promis terenul aflat • 
în dispută, atât cincișe- | 
ni lor, cât și celor două , 
sindicate, ceea ce a stâr- I 
nit vâlvătaia între cele ' 
două părți. De fapt, de > 
ce voiau cei 60 și ceva I 
de oameni pământul de 2 
lângă lac ? Pentru a dă- | 
râma ce s-a realizat aici • 
și a-1 cultiva 7 |

— Nu — ne-a spus o- , 
mul venit în audiență la i 
redacție, dl T.G. — ci J 
să-1 vândă proprietarilor 2 
amenajărilor de aici. I

— Aveau drept asupra " 
terenului respectiv ? |

— După părerea mea, . 
nu. Țin minte că atunci | 
când s-a construit bara- . 
jul, în schimbul terenu- ■ 
lui ce urma a fl ocupat ' 
de apă, cincișenii au pri- 2 
mit o suprafață de pă- I 
șune. •

La întrebarea noastră | 
cu privire la chestiunea • 
legată de terenul de lân- I 
gă lacul de acumulare, J 
dl Toma Gașpar ne-a răs- ■ 
puns: *

— Culmea este că prin- 2 
tre cei ce s-au agitat în I 
legătură cu atribuirea în « 
proprietate a pământului » 
pe care se află baza de | 
agrement se numără unii , 
care n-au avut proprie- l 
tate aici. După câte știu, ’ 
a avut loc un proces în- ■ 
tre cincișeni și primăria I 
comunei Teliucu Inferior J 
în urma căruia terenul | 
aflat în discuție a tre- • 
cut în domeniul public. |

— Este corectă această J 
decizie 7 «

— Sigur că da. Și eu ' 
am avut n’mânt în zona 2 
respectivă șl l-am dat în | 
patrimoniu public. •

— Considerați că s-a | 
stins conflictul de la Cin- . 
clș 7 i

— Eu zic că da.
A consemnat î

TRAIAN BONDOR I•

| CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ț AL S.C. „ICSII" S.A. HUNEDOARA 
[ convoacă ADUNAREA GENERALA A AC- 
’ ȚIONARILOR pentru data de 24.04.1997, ora 
' 11, la A.S. CONSTRUCTORUL, din str. G. Ba- 
ț rițiu (sala de sport), pentru toți acționarii în- 
) registrați in Registrul Român al Acționarilor, 
ț la sfârșitul zilei de 24.03.1997.
ij Acționarii pot participa personal sau prin 
i reprezentanți, pe bază de procură, în condi- 
< țiile legii.
' Informații suplimentare la sediul societă- 
’ ții. Biroul Ăcționariat, telefon 713050/180, in- 
' Ke orele 7,30—16.00. (9141)
\ ______________________________________

ț ANUNȚ

[ Managerul S.C. „SIDERURGICA** S.A.
■ HUNEDOARA convoacă Aduna/ea generală 

ordinară a acționarilor la data de 15. 04. 1997,
ț ora 10, la sediul societății, situat *n Hunedoa- 
ț ra, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, ju- 
l dețul Hunedoara, pentru toți acționarii înre- 
ț gistrați in Registrul acționarilor, cu următoa- 
* rea ordine de zi:
■ 1. Aprobarea Raportului de gestiune pe a- 
J nul 1996. a Raportului de Comisie de cenzori, 
J a Bilanțului contabil și a Contului de profit 
i și pierderi pe anul 1996 si a Bugetului de ve- 
l nituri și cheltuieli pe anul 1997;
ț 2. «probarea structurii acționarilor după 
1 aplicarea Legii nr. 55/1995;

3. Diverse.
i Documentele referitoare la problemele in- 
J cluse în ordinea de zi. precum și formularul 
’ de procură pot fi consultate la sediul societății. 
’ în cazul în care nu sunt în^mUnite con- 
i dițiile pentru prima convocare, a doua convo- 
\ care va fi in data de 29. 04. 1997, ora 10, in 
| același loc.ț—:-----------------------

S.C. RETEZATUL S.A.
DEVA

ANUNȚA

O carte utilâ pentru fermieri
Cartea „Hrănirea ani

malelor în ferme mici și 
mijlocii", apărută de cu
rând la Editura Ceres și 
avăndu-i ca autori pe dnii 
dr, mg. Stelian Dinescu ți 
dr. -G.ieorghe Ștefăncscu, 
reputafi specialiști in do. 
meniul zootehniei, repre
zintă, fără îndoială, un a- 
fuior prețios pentru toți 
cei ce se consacră crește
rii animalelor. Profitabi. 
litatea în creșterea anima
lelor, cum subliniază auto
rii, este posibilă, iar ve- 
c.i.uZ slogan românesc po. 
trivit căruia „vitele scot 
sărăcia omului din casă", 
are o bază materială, tn 
condițiile de azi, ca și pen
tru viitor, sloganul de mai 

\ sus rămâne valabil, dar el 
capătă alte conotații. Pen
tru a realiza profit din 

_ creșterea animalelor, aces- 
' tea trebuie să dea produc„ 

ții maxime, de cea mai bu
nă caiitate și cu costuri 
minime, singurele elemen
te ce pot oferi și garanția 
participării la marea com- 
pet.ție a zootehnistului din 
țara și de pretutindeni.

Concepută ca o lucrare 
de sfaturi practice și struc. 
furată pe cinci capitole, 
cartea se adresează tutu
ror crescătorilor de ani
male. dar în mod special 
fermierilor cu ferme mici 
și mijlocii, preocupați să 
dea o nouă față zootehniei 
românești, tn cap. I este 
tror ' "ro'ilema structu

rii dimensionale actuale 
fi de perspectivă a exploa. 
tațiilor zootehnice, iar cap. 
II se referă la sistemele de 
creștere a animalelor în 
corelație cu performanțele 
productive ale acestora. în 
continuare sunt aduse în 
atenție principalele resur
se furajere, apoi tehnolo
giile de recoltare, prelu
crare și conservare a nu. 
trețurilor.

Principala parte a lucră
rii cuprinde, cum o spune 
și titlul cărții, tehnologiile 
de hrănire a diferitelor 
specii și categorii de ani
male de fermă. Fără a in
tra în detalii, subliniem 
că aici se arată principii, 
le de hrănire economică a 
animalelor în funcție de 
scopul urmărit, modelele 
de rații, valoarea nutriti
vă a principalelor resurse

furajere și alte probleme 
legate de reușita în activi
tate a fermierilor mici ți 
mijlocii.

Cei interesați își pot pro
cura această carte, adre. 
sându-se la serviciul de 
specialitate de la Direcția 
generală pentru agricultu
ră și alimentație a jude
țului Hunedoara.

NICOLAE T1RCOB

ț

*

ț 

ț

*

CONSILIUL MANAGERIAL \
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE \

RETEZATUL S.A. DEVA \
prin managerul general )

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA (

EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 
ce va avea loc la sediul societății din Deva, ? 

str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, ia ’ 
data da 24 aprilie 1997, ora 11, cu următoa- ’ 

| rea ordine de zi:
| L Aprobarea statutului societății
I 2. Alegerea comisiei de cenzori
I 3. Aprobarea bilanțului pe 1996

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pe 1997

5. Diverse.
Acționarii sunt rugați să participe la adunarea 

generală direct sau prin reprezentanți desemnați 
dintre acționari, pe baza unei p-ocuri speciale. For
mularele de procuri se pot obține de Ia sediul so
cietății și se vor depune tot aici, până la data de 
21 aprilie 1997.

Condițiile de reprezentare sunt cele prevăzute de 
art 2(5) din Ordonanța de urgență nr. 5/1997.

In cazul în care la prima convocare nu vor fi 
îndeplinite prevederile legale, adunarea generală se 
reprogramează în același loc, pe data de 12 mai 1997, 
ora 11.

Informații suplimentare — telefon 054/623630.

AGRICULTORII
MAGAZINUL HUSQVARNA DIN DEVA

Situat peste drum de firma „Devasat**, o- 
feră agricultorilor din zonă o reducere de preț 
importantă cu ocazia sărbătorilor de Paști.

® Motocositoare suedeză HUSQVARNA: 
preț: 10.000.000 lei;

— PREȚ REDUS (în perioada 1 aprilie —
25 aprilie): 5.990.000 lei. (9086) j

O partidă de șah și o discuție cu bunicii... Foto : ANTON SOCACI
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MANAGERUL 

SOCIEIĂTII COMERCIALE 
FARMACEUTICE „REMEDIA" S.A.

VAWAVAWW ■ • - 
•!

CONVOCATOR

Producător de-Sisteme de Ferestre și Ușii 
dinprofile de PVC echipate cu geam termopar£. 
garnituri de etanșare și inserție metalică

♦ paulă' distribuitori firme.specializațeij^capacilâfil 
aeSxpunșrejpromovare.și'rnpntaj; * 1

50015/15059Z2rMaftetirtg2^ ’ig^V. 
StrfAeroporțului.rirJ1> " |

Deva, str. Dorobanților, nr. 43, 
județul Hunedoara

CONVOACĂ

I

(9317)

—

MANAGERUL 
S.C. SAPRUC S.A.

cu sediul în Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1 
Convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR

la data de 16 aprilie 1997, ora 14, Ia 
sediul societății.

In caz de neindeplinire a condițiilor ce
rute de Ordonanța nr. 5/1997, a doua Adu- 
dare generală se va convoca în același loc, pe 
data de 30 aprilie 1997, ora 14.

Relații tel. 054/214591. (9103)

MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

AGROMEC S.A. HAȚEG
Convoacă adunarea generală extraordinară 

a acționarilor la data de 16 aprilie 1997, ora 
10, la sediul societății, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfâr
șitul zilei de 31. III. 1997. A doua convocare 
în data de 30. 04. 1997, ora 10, în același 
loc, in cazul neîntrunirii cvorumului la prima 
adunare.

Informații telefon 770523.

MANAGERUL GENERAL AL
S.C. REMPES S.A.

Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5. 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor înregistrați în Registrul Acționa
rilor la data de 31. 03. 1997.

Adunarea va avea loc în data de 11. 04.
1997, ora 10. la sediul societății.

Informații suplimentare si ordinea de zi 
se pot obține la sediul societății, teleion 054/ 
221273. int. 105. (4031)

FIRMA CU PROFIL DISTRIBUȚIE 
PIESE AUTO

Angajează AGENT COMERCIAL, în ur
mătoarele condiții:

— studii superioare (tehnice sau econo
mice);

— vârsta max. 35 ani;
— autoturism proprietate personală;
— telefon ;
— garanții materiale.
Constituie avantaje :
— cunoștințele de mecanică auto (Da- 

ciaJ;
— experiență în domeniul vânzărilor.
Cererile însoțite de CURRICULUM VITAE 

FOTO vor fi trimise pe adresa :
S.C. ARES-INVEST SRL, Sibiu, str. Bahlu-

iului, nr. 10.

si

S.C. HABER S.A. HAȚEG 
CONVOCATOR

Consiliul cic administrație ai Societății Co
merciale HABER S.A. HAȚEG convoacă a- 
dunarea generală ordinară a acționarilor, la 
data de 14. 04. 1997, ora 11, Ia cinemato
graful „Dacia" orașul Ha’tg, pentru toți ac
ționarii înregistrați în Registrul Acț’onarilor. 
în cazul că adunarea nu va fi statutară la 
termenul stabilit se va convoca dîr» nou pe 
data de 29. 04. 1997, ora 11, în același loc.

Informații suplimentare la Societatea Co
merciali Haber S.A. Hațeg, telefon 231587.

• •** * ^M* 9 MBW 9 9^^ 9 9 ^^9 9 ^999 • 9

i
iu uuiu ue C.C. apune, iwt, ura iu, ia vasa 

' de Cultură a municipiului Deva, pentru toți 
1 acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 

la sfârșitul zilei de 31 martie 1997. cu ur- 
ț mătoarea Ordine de zi:

1. Modificarea Statutului societății privind 
structura < 
valorilor mobiliare pe care vor fi tranzacțio- 
nate acțiunile și alegerea Registrului inde
pendent privat pentru evidența acționarilor.

2. Reglementarea situației restului de 
capital social rămas nealocat la dispoziția so
cietății.

3. Informare privind Bilanțul contabil 
pe anul 1996 și Bugetul de venituri și chel
tuieli pe 1997.

4. Diverse.
începând cu data de 12 aprilie 1997 docu

mentele și materialele informative referitoare 
la problemele incluse în Ordinea de zi se pot 
consulta si procura contra sumei de 25.000 lei 
de la sediul S.C. Farm. REMEDIA S.A. De
va, între orele 9-13.

Participarea acționarilor se va face direct 
sau prin procură specială, conform Ordonanței 
Guvernului nr. 5/1997 si Instrucțiunilor 
C.N.V.M. Nr. 8/1996.

Formularele de procură specială 
obține de la sediul societății, contra 
de 1000 lei exemplarul și se vor < 
până la data de 19 aprilie 1997.

în cazul neindeplinirii condițiilor 
prima convocare, a doua convocare va 
loc in data < 
la aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul societății, sau la tel. 054—223260, in
terior 21

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARI-
LOR

la data de 22 aprilie, 1997, ora 10. la Casa 
i toți

acționariatului, piața organizată a

se pot 
sumei 

depune

i

pentru 
avea 

de 7 mai 1997, în același loc și

RENEL — FRE DEVA

cu sediul în Deva, str. G. Encscu, nr. 39

Organizează ;

deschisă, fără preselecțic pentru lucrări de re
parații curente la clădiri administrative și e- 

ice.
Licitația va avea loc la sediul FRE Deva 

’ în ziua de 21. 04. 1997, ora 10.
Tabelul nominal cu lucrările de reparații 

ce urmează a fi realizate și informații supli
mentare se pot obține la Serviciul Exploatare 
întreținere FRE Deva, telefon 054/213685 sau ț 
054/215750, interior 100; 210. (

f -------------------------------------------------------------------- , 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.P.I.) 

CARMET APLAST

Îpaiații 
ncrgeti

i1 ) 
ț

I 

ț 
EXTRAORDINARA j

i 
ț Ia data de 23. 04. 1997. ora 11, Ia sediul socie- ț 

tații din Deva, str. Emanoil Gojdu, nr. 73, jud. ț 
i Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați i 
? în Registrul acționarilor Ia sfârșitul zilei de} 
j 15. 04. 1997. )
) în cazul în care la prima convocare nu vor J 
) fi îndeplinite prevederile legale, adunarea 
ț nerală se va reprograma în același loc pe 
\ ta de 30 aprilie 1997, ora 11.
I Informații suplimentare se pot obține la ( 
î sediul societății sau la telefon : 054/227107, ț 
ț interior 20, între orele 7—15. |

O O N V O

S.A. DEVA

A C h'

ADUNAREA GENERALA
A ACȚIONARILOR

*
)

ge- 1 
da- ț

.......... . -

Satelit ! 
extra- • ! 
14. iv.<;

Deva. J 
‘ i

Consiliul de Administrație al S.C.
> S.A. Deva convoacă adunarea generală
■ ordinară a acționarilor la data de 
; 1997, ora 10, ia sediul societății din 
jbdul Decebal, bl. R. parter, pentru toți ac
ționarii înregistrați în Registrul consolidat al 
;acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 

1997.
! Informații suplimentare la sediul societății, 
! telefon 214453.

în caz de neîntrunire a majorității legale 
a acționarilor, adunarea se va ține pe data de 

• 30 aprilie a.c., la aceeași oră și in același loc.

S.C. APROTERRA S.A. 
S1MER1A

distribuitor autorizat al firmelor 
B1RSTEIN COMPA SIBI’J 

Vinde en gros, la prețul producătorului, 
■! amortizoare pentru DACIA. ARO, TV, MER- 
<; CEDES etc.

La livrăi" ‘
«•

i

a « 
:•

La livrările cu amănuntul se practică un! 
adaos comercial de numai 10 la sută.

Tel. 054/660424 ; 660966. 
--------------------------------------------------------------------ji »

*

MQDEX
Cel mai mare distribuitor en gros 

din țară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA 

IMPORT VEST

VA OFERĂ

!
» I
I

I 
»

; ■
• peste 50 de sortimente de îmbrăcămin- ;, 

te sortată de cea mai bună calitate (în saci < *
:■

, * iiiui «jv

;! transparent de 5-10 kg»: 
ii —- cămăși, bluze, tricouri, treninguri. 

— fust2 pantaloni, articole casn’cc

» 
I

»

»

»
»

I

î; din
:■

I
5
■

— sacouri. baloane, pulovăre, geci ețc. !• 
Toate sortimentele de sezon disponibile* > 

iistoc !

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE I

• baloți mari, nesortați, presați
350—400 kg.

* pungi de colectare originale,

OFERTA SPECIALĂ LA PREȚ 
EXTRAORDINAR!

între!;

'■ a.c.

j 
i; -

8—14

Mari reduceri de prețuri și în Iun'’ aprilie,;

ALEGEȚI CALITATEA 1

Birouri, luni-vineri: 8—18;
««
:• 064—194030. 193493.

ii
;Î8-14 : jud. Cluj, sat Vlaha.

; Cluj-Napoca, str. Iuliu

Sunați-ne ! Dacă sună 
Depozit, luni—vineri:

Maniu,

ocupat
8-18;

■: 
sâmbătă 9 • !

::i
nr. 6, tel. ■ S

reveniți ! 
sâmbătă:

; Vizitați-ne și vă veți convinge că a me- 
î ritat !

MANAGERUL
S.C. METALCHIM S.A. DEVA

i
'• ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA !•
! A ACȚIONARILOR >

: ::
Ia data de 22 aprilie 1997. ora 10. la se- ;!

! diul societății, pentru toți acționarii înregis- ;» 
! trați ir. Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 2 • 
■ de 31 martie 1997. !■

CONVOACĂ

§
I 
! i; 

Informații suplimentare la sediul societă-.; 
■ții din Deva, bdul 22 Decembrie,'bl. 4, se.!;

!;A-B. 
:: 1 între !•Nr. tel./fax: 054/212844/226448. i 

orele 10-14. (9073) •I
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- Conflict de muncă la Hidroconstrucția Râu Mare-Retezat ;
) Marți, 8 aprilie a.c., 

lucrătorii de la Hidrocon
strucția Râu Mare-Retezat 
au declanșat un conflict 
de muncă ce are urmă
toarele cauze : • Slaba 
implicare a conducerii so
cietății pentru continua- 

I rea activității • Menține-
rea și protejarea unui 

' personal TESA mult prea
*1 numeros • Colaborarea

necorespunzătoare între 
conducerile Hidroconstruc- 

< ția și F.R.E. Hațeg •
• Nefinalizarea contrac- 

‘ i tului colectiv de muncă
I ■ • Lipsa de colaborare

a conducerii societății cu 
sindicatele.

Ieri, miercuri 9 aprilie 
a.c., o delegație condu
să de dl Petru Borcilă, 
președintele sindicatului 
de la Râu Mare-Retezat, 
alcătuită din Nicolae Ba- 
ranski, vicepreședinte, 
Mihai Grama, Ghecrghe 
Dragomir și Anton Pan
durii. lideri de sindicat, 
a venit la Deva și a 
cerut audiență la dl pre
fect al județului Hune
doara. Dl Pompiliu Bu- 
dulan, prefectul județu
lui, a primit ieri dimi

neață delegația lucrăto
rilor de la Râu Mare-Re
tezat, ca și pe dnii loan 
Radu, directorul Amena
jării hidroenergetice și 
.Mircea Teodoru. direc
torul F.R.E. Hațeg.

Dl Budulan a ascultat 
doleanțele lucrătorilor de 
la Hidroconstrucția și a 
promis că va interveni 
pentru ca directorii ce
lor două societăți să fie 
primiți la conducerea na
țională a Renel. în ca
drul discuției, delegația 
lucrătorilor de la Hidro
construcția a ridicat

principala problemă ce-i » 
frământă pe oamenii de 1 
aici și anume lipsa de 
fonduri pentru reluarea l 
construcției la lucrările J 
de pe râul Strei, din ea- > 
re cauză circa 80 la su- ț
tă din angajații unității ț 
stau de multă vreme în i 
șomaj. în cadrul întâi- J 
nirii dlui prefect i s-a 1 
înmânat și o scrisoare l 
deschisă adresată de Sin- l 
dicatul Familia Construct i 
dlui Victor Ciorbea, pri- J 
mul ministru al Guver- ț 
nului României. (Tr. B.). ț

* ÎNTÂLNIRE PATRONAT — SINDICATE
*
J Clubul .Siderurgistul“ Hunedoara a găzduit ieri, 
^9 martie a.c., ședința Consiliului de administrație al 
l„UNIRMET“ (Uniunea Națională de Reconversie în

* Metalurgie), la care au participat directori de la li- 
| nitățile de profil din țară, precum și lideri de sin-
* clica t din metalurgie. Subiectul principal al intâl- 
| nirii de la Hunedoara l-a reprezentat reconversia 
| tortei de muncă în metalurgie. (CP.).
î

• • • • • — • fr— • • • • - • — •

DIVERSE
L.J
k»LLICI¥A¥C

VANZARl —

CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2
camere semidecomandat, 
etaj 3, central (spatele 
pieței Deva). Informații te
lefon 214502 acasă, 218208 
serviciu. (9133)

• Vând Dacia, zero km,
toate tipurile, livrare pe 
loc, 048/217658. (9516)

• Vând autocamion Ba
ba, 1() tone, fabricație 1994 
sau Saviem 8 tone, fabri
cație 1991, Telefon 058/ 
851556. (9136)

• Vând casă si piese 
VW Passat. Telefon Gura- 
sada, 137, familia Andrica.

(GKT)
• Vând garsonieră con

fort 1 Timișoara. Informa
ții telefon 611518 Deva.

(9114)
• Vând casă încălzire

centrală, gaz, apă, grădină. 
C.A. Rosetti 4, Deva. Tele
fon 229129. (9075)

• Vând urgent ușă apar
tament, preț 500 000 lei 
negociabil. Telefon 620368.

(9116)
• Vând douăzeci familii 

albine. Informații Simc- 
ria, sir. A. Vlaicu, nr. 55.

(9092)
• Vând apartament do

uă camere ultracentral, 
parter, cărămidă, mobilat 
modern, semidecomandat. 
Telefon 613935. (9113)

• Vând urgent AHO 
844, Brașov, 1990, plus re
morcă 1,5 tone. Preț 20 
milioane lei, negociabil. In
formații telefon 724300.

(9117)
• Vând Dacia 1310 break,

1988, preț 16 milioane și 
talon cu carto Dacia 1300, 
preț 1000 DM. Informații 
telefon 226290, după ora 
16. (9116)

• NOV !!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și siguranță 
maxime. PLATA JN 
RATE. Distribuitor IM
PERIAL ORAȘTIE. 
054/642580. (8386)

• Vând urgent VW ca
mionetă 2000 cmc. Telefon 
826149. (9112)

• Vând tractor V 650.
Telefon 216048, între orele 
8—16 și tel. 211651, după 
ora 20. (9128)

• Vând tal»n Dacia 1310,
plus carte identitate. Tel. 
641653. (9131)

• Vând societate comer
cială, contract chirie, te
ren construcții 17 400 mp, 
Audi 100. Tel, 661593.

(9508)

• Vând folie naylon pen
tru solarii, remorcă agri
colă 5 tone omologată. Te
lefon 065/731497, (9130)

• Parohia Ortodoxă Ro
mână Peștișu Mare scoate 
la licitație publică, în data 
de 15 aprilie 1997, 5 ari 
teren intravilan. Relații 
la telefon 717274. (9140)

• Vând autocamion Sa
viem și SRD. Telefon 
660788. (9122)

• Vând două tone grâu,
Băcia, nr. 248. (GRT)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro- 
disiace, 01-6376273. (8979)

• Vând convenabil Sa
viem 7 tone, cabină dublă, 
prelată, tel. 642228. (8385)
" • Vând casă veche, gră

dină mare, sat Sereca. In
formații Orăștic, tel. 641364.

(4252)
• Vând VW Golf, Diesel, 

stare excepțională, consum 
4,5 la sută, 3000 mărci. 
Informații tel. 651452 Brad.

(4073)
• Vând apartament do

uă camere, decomandate, 
ultracentral, Hațeg, tele
fon 770547. - (9320)

• Vând casă cu etaj și
dependințe, Hațeg. Infor
mații tel. 770031, după 
ora 18. (9321)

• Vând societate, fără
activitate, Dacia 1300, fa
bricație 1978. Tel. 713557.

(9269)
• Vând apartament 3 ca

mere, decomandate, cu îm
bunătățiri. Brad, str. Cuza 
Vodă, bloc 11, ap. 20.

(9268)
• Vând tractor chine

zesc, în două pistoane, 
nou, disc și plug. Telefon 
722913. (9266)

• Vând urgent ARO 244,
fabricație 1997, înmatricu
lat, preț negociabil. Infor
mații tel. 716558, după ora 
17, (9265)

• Vând urgent Oltcit,
cu carte înmatriculare, ne
gociabil și execut lucrări 
gresie, faiantarc, tapeta- 
re. Tel. 054/657058. (4071)

• Vând apartament 2 ca
mere, confort 2, zona li
ceului auto, telefon 231940.

(099420)

ÎNCHIRIERI

• S.C. ROMFRUCT SA
ORAȘTIE închiriază spa
țiu alimentație publică, bar 
situat în Geoagiu-Băi. Tel. 
642364. (4251)

• Primesc fete în gazdă, 
Deva, central. Tel. 219183.

(9125)

PIERDERI

• Pierdut certificat de
înmatriculare nr. 4101/21, 
10.’92, înregistrat în Re
gistrul societăților comer
ciale la nr. 2308/21.10.’92, 
eliberat dț Direcția gene
rală a finanțelor Deva. Se 
declară nul. (9135)

• începând cu 14 apri
lie a.c., puteți călători din 
Deva la Simcria cu auto
buzele CORATRANS SA, 
cu numai 1300 lei. (F)

• CONDUCEREA SC
TRANSCOM SA HUNE
DOARA convoacă aduna
rea generală a acționari
lor la data de 21 aprilie 
1997, ora 13, la sediul so
cietății, pentru toți acțio
narii înregistrați în regis
trul acționarilor la sfâr
șitul zilei de 31 martie 
11997. în cazul neîndcpli 
nirii condițiilor pentru pri
ma convocare, a doua con
vocare va avea loc în da
ta de 7 mai 1997, în ace
lași loc și la aceeași oră. 
Informații suplimentare ia 
sediu» societății din Hu
nedoara, str. Rotarilor, nr. 
140, tel. 712834. (9267)

• In 12 aprilie se 
împlinesc 6 luni de 
când
dr. FLOREA ELENA 

UȚY
scumpa și neprețuita 
noastră mamă șl bu
nică. despărțirea de 
tine nc-a umplut su
fletele de întuneric. 
Eu, Dan, fiul tău și 
eu, Răzvan, nepotul 
tău, nu vom uita nici
când mângâierile ta
le, învățătura primi
tă de la tine și te vom 
plânge mereu, mereu! 
Dormi în pace mamă 
dragă! Vei rămâne pu
ruri călăuza vieții 
noastre! Dan, Lili/ 
Răzvan. (9127)

I
I N S T R

Ileri, la Prefectura ju
dețului Hunedoara a a- 
J vut loc instruirea prima- 

| rilor privind obligațiile 
• consiliilor locale și pri- 
| măriilor pe linia protcc- 
• ției împotriva incendiilor. 
| Acțiunea a avut loc la 
J inițiativa Grupului Ju- 
Idețean de Pompieri „Ian- 

cu de. Hunedoara", .cu 
j sprijinul Prefecturii și'

U I R E |

Consiliului Județean. <
Alături de primari din • 

municipiile, orașele și j 
comunele județului, la I 
instruire au mai parti- J 
cipat membrii- Comisiei | 
Județene de prevenire • 
ia incendiilor, cadre și | 
invitați. A fost abordată . 
o largă gartiă de proble- | 
mc privind protecția îm- , 
potriva incendiilor.’ (V.N.) i

CONVOCARE
Managerul S.C. „Polidava" S.A., cu sediul 

în Deva, sir. 22 Decembrie,‘numărul 257, con
voacă Adunarea generală a acționarilor, la 16 
aprilie 1997, ora 14,00, la Casa de cultură Deva 
pentru toți acționarii inregislrați în Registrul 
acționarilor la 31 martie 1997. In cazul în 
care adunarea nu este statutară, a doua con
vocare arc loc în 30 ap. i lie, la aceeași oră, 
în același loc. Informații suplimentare la tel. 
054/221159, între orele 7 —15.

i

COMEMORĂRI

• Dr. Florea Gheor- 
ghe în veci nemângâiat 
anunță că se împli
nesc 6 luni de când 
soția mea
dr. FLOREA ELENA 

UȚY
fără asemănare în lu
me s-a stins din via
ță. Uțy dragă ai fost 
o soție, o mamă și o 
bunică fără egal în 
lume și vei trăi veșnic 
în sufletul meu zdro
bit. Parastasul va a- 
VCa loc în 12 aprilie, 
ora 12, în cimitirul 
ortodox din Deva, str. 
Eminescu. Dormi în 
pace Uțy dragă, su
flet nobil, suflet 
drag ! (9127)

• Pustie este casa, îndu
rerate ne sunt sufletele de 
când în urmă cu un an 
a plecat pentru totdeau
na dintre noi scumpul 
nostru

DOREL POP 
din Tot ești. Dumnezeu 
să-l odihnească ! Familia.

(355333)

• Timpul nu poate șter
ge durerea despărțirii de

IOAN PETROESC 
din Cinciș. decedat la 10 
aprilie 1991. Vei rămâne 
veșnic în amintirea noas
tră. Soția Sofia, copiii și 
nepoții. (9262)

DECESE

• Cu sufletul îndurerat, 
familia anunță trecerea 
fulgerătoare în neființă a 
doamnei

VAIDEAN ANA
înhumarea în data de 

10 aprilie, ora 14, în sa
tul Gelinar. (1254)

la i’kin
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MAGAZ1SVL — DEPOZIT

situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE

YELLOW CfiB
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ore din 24, 

la dispoziția dumneavoastră I

RflPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON DEVA. str.

M Eminescu,hr.2 
Telefon. 616663

I

I 
I
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• Apă minerală BIHORȚENI, 1,5 1 PET.
• Berc

— BEGUN
— SILVA

• Votcă — 33 grade
• Rom *— 32 grade
• Lichior frăguțe — 30 grade
• Hârtie igienică.

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEVA (lângă „Comtim" si în „Mi
cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
(la sediul S.C. „Mercur"), ORAȘTIE (lângă 
„Palia"), HAȚEG (secția foto!

SE AFLA ÎN VÂNZARE:

• Felicitări de Paști
• Imprimate pentru preschimbarea per

miselor de conducere aut<
• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale
• plicuri
In aceste unități funcționează AGENȚII 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.
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