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CONFERINȚA DE PRESA EDIȚIA A IV-A LA DEVA

0 schimbare previzibilă TÂRGUL

al a- 
acest 
faptul 
aștep- 
neîm-

Conducerea Filialei jude
țene Hunedoara a PDAR a 
prezentat, în esență, la 
conferința de presă ce a 
avut Ioc marți, problemele 
abordate la sfârșitul săp
tămânii trecute la lucrările 
Bonsiliului Național 
cestui partid. Cu 
prilej s-a subliniat 
că, așa cum era de 
tat, în urma unor
pliniri la alegerile electo
rale trecute, datorate în 
bună măsură eșecurilor a- 
sumate de către președin
tele PDAR, dl Victor Sur- 
du, liderul acestei forma
țiuni politice și-a 
zentat demisia, 
de Consiliul 
Funcția de lider 
mar până ? 
extraordinar, 
hotărât biroul 
Interimar al PDĂR, va 
îndeplinită de către 
prof. dr. ing. Mihai Ber

pre- 
acceptată 
Național, 

interi- 
la congresul 
așa cum a 

permanent 
fi 
dl

ca. în context, președin
tele Filialei județene a 
PDAR, dl Gheorghe Dre- 
ghici, a evidențiat câteva 
coordonate ale 
viitoare, dincolo 
promisurile și 
țiile acumulate 
de către PDAR 
alianțelor 
U.N.C.
pe cartea schimbării, spe
ranța PDAR este aceea că 
situația și prestigiul acestei 
formațiuni politice se vor 
consolida, un bun prilej de 
afirmare a platformei șl 
doctrinei promovate consti- 
tuindu-1 și apropiatul său 
congres.

Cu privire la probleme
le acute ce-i preocupă pe 
producătorii și specialiștii 
agricoli, susținătorii con
ferinței de presă și-au ex
primat poziția în replică

activității 
de com- 

insatisfac- 
în trecut 
în cadrul 

B.U.N. și 
Mizând și jucând

(Continuare în pag. a 2-a)

’97 sau, mai 
Târgul de 

la cea de a 
și-a deschis

■VIAȚĂ PE PĂMÂNT”

Un sfert de veă'S
pentru ___________ '

„Plămânii11 naturii - pădurile
5 iunie. 0 zi din calen

dar ca toate celelalte 
dar cu o semnificație deo
sebită: Ziua Mondială a 
Protecției Mediului. în
trebarea este dacă numai 
o dată pe an trebuie să 
ne amintim că mediul 
trebuie protejat de fie. 
care dintre noi.

Cum am putea să trans
formăm obligația pe ca
re o avem ca cetățeni 
într-o datorie morală In 
primul rând față de noi 
Înșine și-n al doilea rând 
față de mediu, de natura 
care ne respectă prin 
frumusețile ei, prin aerul 
curat pe care-1 putem 
respira tot datorită ei ?

„Plămânii" naturii — 
pădurile — eliberează o 
mare cantitate de oxigen 
prin „inspirărea" din at
mosferă a aerului, a no
xelor, a dioxidului de 
carbon, pentru a ne oferi 
nouă un aer curat, pe 
care să-l putem inspira 
la rândul nostru. Oare 
această calitate extra
ordinară pe care o au 
pădurile, plantele în ge
neral, n-ar trebui râs. 
plătită prin grija noastră 
a tuturor?

Trebuie știut că frun
zișul unei păduri de fag 
reține 68 tone sedimente

de praf la hectar, cel 
de molid 32 tone de praf 
la hectar, reducând în 
același timp intensitatea 
zgomotelor cu 24—44 la 
sută.

Gel mai mare pericol 
din viața pădurilor 11 re
prezintă poluarea indus
trială. Ea influențează di
rect și indirect, prin re
ducerea rezistenței arbo
rilor la factorii deregla, 
tori clasici (boli, insecte, 
secetă, geruri etc.). Frec
vent, poluarea reduce 
fructificația șl producția 
de lemn, afectează pei
sajul și potențialul pro
ductiv. De asemenea, In 
mare măsură, poluarea 
contribuie la creșterea 
concentrației de €02 șl 
prin aceasta la formarea 
efectului de seră. Un alt 
aspect deosebit de grav 
este generarea de ploi 
acide datorită poluării. 
Aceste ploi acide afee. 
tează în primul rând a- 
paratul foliar.

Pentru reducerea 
pactului negativ al 
luării asupra 
se

HD Expo 
exact spus, 
Paști, aflat 
IV-a ediție, 
porțile la Deva, în peri
oada 15—19 aprilie a.c. Or
ganizator este Camera de 
Comerț și Industrie a ju
dețului Hunedoara, iar gaz
dă, potrivit tradiției, spa
țiul rezervat în magazi
nul S.C. Sarmismob, res
pectiv în cunoscuta zonă 
situată între gara și piața 
Devei, unde se intersec
tează interesele comerciale 
ale multor oameni, nu 
neapărat toți de afaceri.

Cu prilejul inaugurării 
oficiale a expoziției — 
târg, care este organizată 
cu ocazia Sărbătorilor de 
Paști, dl ing. Gheorghe 
Grun, director general al 
C.C.I. Hunedoara, a rele
vat semnificația deose
bită a manifestării res
pective, dorința fiind aceea 
a stimulării comerțului lo
cal și, implicit, a produc
ției de bunuri materiale 
de larg consum. în lipsa 
unor inițiative locale din 
partea altor comercianți 
pentru a asigura vânza
rea unor produse specifice 
Sărbătorilor de Paști, ex
poziția—târg vine să su
plinească un anume gol, 
acoperind un segment în- ’ 
semnat al pieței, chiar și 
în condițiile când puterea 
de cumpărare a consuma
torilor nu poate fi câtuși 
de puțin de invidiat. Com-

DE PAȘTI
pletând cele spuse din par
tea organizatorilor, repre
zentantul comunității locale, 
viceprimarul municipiului, 
dl Alin Suciu, și-a expri
mat încrederea că prin 
astfel de manifestări

Marți, 15 aprilie a.c., 
Caravana „Forța adevă
rului”, organizată de Con
federația Națională a Sin
dicatelor Libere din Ro
mânia „Frăția”, a sosit în 
municipiul de reședință 
a județului nostru. Cu 
această ocazie a avut loc 
la Deva o întâlnire între 
reprezentanții locali ai 
Parteneriatului, respectiv 
Puterea — reprezentată 
de dnii Pompiliu Budulan, 
prefectul județului și Ni- 
colae Szegcșvari, subpre
fect, Patronat — manageri 
ai unor societăți comercia
le și Sindicate—lideri ai 
sindicatelor afiliate 
C.N.S.L.R. „Frăția”.

Au fost puse în dezba-
•

prețurilor — o 
i 

întreprinderii

Ia

se 
lărgesc posibilitățile de a 

a 
cu bu-

relansa producția și 
stimula comerțul 
nuri de larg consum, în 
special acoperind cerințele 
de mărfuri din gama spe
cifică vânzărilor pentru 
sărbători.

Discutând cu 41 
Cristian Solomon, 
se ocupă de organizarea 
expozițiilor din partea 
C.C.I. Hunedoara, am re
ținut faptul că la prezen
ta ediție a târgului, des
chis zilnic până la sfâr
șitul acestei săptămâni, 
între orele 10-17, au or
ganizate standuri pro
prii 11 firme, ponderea 
deținând-o cele din județul 
nostru. La târgul cu bu
nuri de consum destinate 
cadourilor de Paști, este 
notabilă, în premieră, pre
zența cu produse pe bază 
de colagen, a Institutului 
Național de Cercetare — 
Dezvoltare pentru Științe 
Biologice. Gazdele au ex
plicat că produsele oferite 
— cremele nutritive pro
tectoare, cremele trofice 
epitelizante, precum și pro-

tere următoarele teme: 
creșterea 
fatalitate? • ce viitor 
se rezervă 
românești? • falimentarea 
întreprinderilor — noua 
politică a statului ? •
program de austeritate pe 
seama locurilor de mun
că ? • siguranța locului 
de muncă — obiect de șan- 
tajare a salariaților? • 
restructurarea înseamnă 
slăbirea ramurilor stra
tegice? • privatizarea to
tală si urgentă — singu
ra soluție? • rolul statu-

lin 
dus 
noapte ? • restructurarea 
la comanda statului sau o 
necesitate rezultată prin 
parteneriat tripartit ?.

O tematică, deci, foar
te vastă și bogată. După 
deschiderea lucrărilor în
tâlnirii de către dl Gheor
ghe Pis, președintele U- 
niunii județene a sindica
telor afiliate la C.N.S.1..R. 
„Frăția” a luat cuvântul dl 
Pavel Tudoran, președin
tele confederației, care 
printre altele a spus : 
Reforma și restructurarea 
economică nu trebuie să 
se facă decât printr-un 
dialog viu și permanent 
între cei trei parteneri — 
putere, patronat, sindica
te. Acest proces profund 
și multidimensional nu 
trebuie să se facă din 
cabinetele ministeriale ci 
jos. la fața locului. Este 
greșit că procesul res
pectiv a început cu libe
ralizarea prețurilor care 
a dus la scăderea bruscă 
și catastrofală a nivelu
lui de trai. Protecția so
cială. element esențial al 
privatizării și restructura-

în economie — re
ia cel de paznic de

TRAIAN BONDOR
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NICOLAE TIRCOB

Foto ANTON SOCACIMănăstirea Prislop.
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ZIARE IS DE AST AZI :

„RETARDATĂ" SUB COMUNIȘTI, „COMUNISTĂ" SUB DEMOCRAȚl

im- 
po- 

pădurilor 
aplică o silvicultură 
Ing. POP ANCA, 
Inspector A.P.M.

Deva
i

[Continuare în pag. a 7-a)
i

într-un oraș care agoni
zează — am numit Băla
nul — se întâmplă un fe
nomen. La policlinica o- 
rașului — zilnio, lume ca 
la Mecca. Oameni din tot 
județul, ba chiar din ora. 
șe cu clinici de renume, 
vin la Bălan să afle răs
puns la întrebări în legă
tură cu sănătatea lor. A- 
fluența aceasta se dato. 
rează unul fapt.

De ani de zile, iar cu 
mai multă forță imediat 
după revoluție — o femeie 
curajoasă șl tenace, un me
dic, s-a Implicat cu toată

puterea sa în rezolvarea 
problemelor de sănătate 
ale locuitorilor Bălanului. 
A capacitat colegi din stră
inătate, organizații umani, 
tare, persoane fizice bine
voitoare și atenția lumii a- 
vute a început să se în
drepte spre Bălan.

Dar succesul de ultimă 
oră al doctoriței Lidia Do. 
brei, despre care scriem, 
s-a concretizat în achizițio
narea pentru oraș a unui 
aparat ultraperformant de 
Investigare și diagnostica
re, un computer-tomograf, 
cu ajutorul căruia orice

boală este posibil de sta
bilit în timp util. In trea- 
căt fie spus, reușitele doc
toriței din Călan au năs. 
cut, pe ici, pe colo, și in
vidii profesionale. Vestea 
s-a dus repede în țară și 
acum coridoarele Policli
nicii din Călan sunt mereu 
înțesate de lume.

— Doamnă doctor, poate 
fi corectată în vreun fel a- 
ceastă stare de lucruri?

— Noi nu putem suplini 
toți colegii. Vin la Călan 
bolnavi din toate părțile 
județului, ponderea având-o 
cei de la Hunedoara și din

Valea Jiului. Nu putem fa
ce față. însă oamenii aceș
tia au făcut cheltuieli ca 
să ajungă la Călan.

— Nu se pot face progra
mări?

— Nu, pentru că nu .știm 
niciodată ce găsim la ușă. 
Vin fără să întrebe și în
cearcă să forțeze nota. Au 
fost zile în care ne-au blo
cat în policlinică. Să ajungi 
să „vezi" 118 pacicnți pe

ION CIOCLEI, 
CORNEL l’OENAK

(Continuare în pag. a 3-a)
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Sub genericul „Presă 

hunedoreană aniversară", 
Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane Deva a or
ganizat, marți (15 apri
lie), un simpozion știin
țific la care au partici
pat specialiști și repre
zentanți ai presei din De
va. Hunedoara, Timișoa
ra și Brăila.

Tradiția presei noastre 
românești este de peste 
patru secole, 1575 fiind 
„anul de când știm de e- 
xistența unui calendar ro
mân" (tipărit la Sibiu), 
conchidea prof. univ. loan 
Iliescu (din Timișoara) în 
lucrarea intitulată „Câte 
veacuri de presă are cul
tura românească?", pre
zentată în deschiderea sim
pozionului. In cadrul „Con
tribuțiilor istorice ale pre
sei hunedorene", profeso-

Elogiu presei
iul Victor Isac a făcut re
feriri la revistele „Pla
iuri hunedorene", „Eu și 
Europa”, „Avântul" și 
„Hunedoara noastră", un 
loc important avându-1 
presa orăștiană. Scurte 
considerații au fost reali
zate apoi și asupra unor 
aspecte ale presei locale 
actuale: „Tu și PRO TV!" 
(Elena Lasconi) și 
„Locul culturii în co
loanele cotidianului „Cu
vântul liber" (Georgeta 
Bîrla). Despre „Problema 
națională în presa brăi - 
leană" și despre tematica 
„Revistei porturilor și a 
navigațiunii comerciale" a,, 
vorbit invitatele din Brăi-

0 schimbare previzibilă
(Urmare din pag 1)

la actuala politică agricolă 
a partidelor din arcul gu
vernamental, reievându-se 
faptul că fondurile bănești 
alocate pentru campania 
agricolă de primăvară sunt 
insuficiente, că nu sunt 
stimulate financiar iniția
tivele pentru înființarea, 
inclusiv de către specialiș
tii agricoli, a unor ferme

și exploatați; agricole 
viabile, că este nevoie de 
o strategie clară privind 
privatizarea în agricultu
ră, de recapitalizarea so
cietăților comerciale prin 
politici bancare adecvate, 
de asigurare a unor con
diții ca agricultura să 
acopere din producție in
ternă consumul alimentar 
al întregii populații a ță
rii. (N.T.).

hunedorene
la (Ghena Pricop și Elena 
Ilie). Numeroase și diver
se publicații alcătuiesc 
presa militară, așa cum 
releva cpt. Ana Dragoș, 
săptămânalul „Observato
rul militar" (la care acti
vează și ziaristul militar 
Vasile George, prezent la 
simpozion), spre exemplu, 
fiind distribuit în peste o 
sută de țări.

Specialiști ai muzeului 
devean s-au referit în 
lucrările lor la „Tipogra
fii și librării hunedore
ne", ca mijloace de răs
pândire a presei (R. An- 
druș), implicarea cărturaru
lui Gavril Todica în zia
ristică și în „ridicarea a- 
cesteia la rang de act cul
tural" (M. Basarb și A. 
Herban), contribuția fraților 
Aron și Nicolae Densusia- 
nu la înființarea ziarului 
„Orientul latin" din Brașov 
(I. Lazăr), la hebdomada
rul de opinie și informație 
„Hunyad", apărut la De-

• »•••••••*•*

TÂRGUL
(Urmare din pag. 1)

Caravana „Forța 
adevărului** la Deva
(Urmare din oag II

rii promisă de Guvernul 
Ciorbea, se dovedește a fi 
vorbă goală. Confederația 
„Frăția" are încredere în 
actuala putere, dar în 
cazul când va constata 
că nu-și îndeplinește pro
gramul anunțat C.N.S.L.R. 
va organiza manifestări 
sindicale inclusiv ieșirea 
oamenilor în stradă.

La dezbaterile ce au 
avut loc mai apoi, foarte 
animate, s-a discutat asu
pra modului cum au înce
put și se desfășoară pri
vatizarea și restructurarea 
subliniindu-se faptul că se 
decapitalizează unitățile, 
blocajul financar dărâmă 
multe unități economice cu 
rentabilitate, bănciie prac
tică dobânzi ucigătoare 
de-a dreptul. (Facem aici 
o paranteză pentru a ară
ta că n-a participat ni
meni din partea acestor 
Institu'ii cu rol foarte mare 
în restructurare și priva - 
tizare. Se pare că n-au 
fost invitați, ceea ce este 
o greșeală a organizato
rilor). S-au adus critici 
aspre Guvernului Cior
bea fiindcă întârzie îna
intarea la Parlament a 
pachetului de legi promise 
se Încurcă în declarații 
contradictorii și ambigue, 
pune în fruntea regiilor 
și reprezentanțelor locale 
ale puterii oameni incom

petenți, pe criteriul apar
tenenței politice. Prin fa
cilitățile acordate investi
torilor străini subiugă 
economia românească ca
pitalului internațional. 
Discuțiile și acuzele aduse 
Guvernului, Prefecturii și 
în special Fondului Pro
prietății de Stat au fost 
concrete și tăioase, cu re
ferire la restr ucturarea și 
privatizarea economiei hu
nedorene. Pentru a răs
punde atacurilor, dnii Pom. 
piliu Budulan și Nicolae 
Szegeșvari au vorbit de 
mai multe ori la micro
fon. Pe unele aspecte le- 
au lămurit, pe altele însă 
nu. Domniile lor au re
levat că restructurarea si 
privatizarea rapidă sunt 
singura alternativă a e- 
conomiei românești și nu
mai pe această cale Ro
mânia poate fi scoasă, ln- 
tr-un timp relativ scurt, 
din criza profundă în care 
se află. Desigur, proce
sul trebuie să se bazeze 
pe un dialog permanent 
între cei trei parteneri — 
putere, patronat, sindicate 
—, care vor trebui să 
conlucreze strâns. în a- 
cest cadru s-a înscris de 
altfel și întâlnirea de la 
Deva, organizată cu pri
lejul prezenței aici a Ca
ravanei „Puterea adevă
rului”, inițiată de Confe
derația Națională a Sindi
cat *lor I .ibere din Româ
nia „Frăția".

dusele de uz gospodăreso 
sunt obținute după licen
țe proprii de fabricație, 
ele fiind competitive atât 
sub aspectul calității, cât 
șl al prețurilor practicate, 
acestea fiind aici cele ale 
producătorului. Atenției 
vizitatorilor și potențialilor 
cumpărători nu-i pot scă
pa nici ofertele firmei 
Giromy Co S.A. București, 
care are baza de produc
ție la Hunedoara, încăl
țămintea ieftină și compe
titivă. în special cea cen
tru copii bucurându-se de 
o apreciere aparte. In 
competiție și în concuren
ță cu oferta locală este 
de menționat că firma 
Somplast din Năsăud ex
pune și vinde o gamă lar

va în 1877 (Gh. Firczak), 
la reflectarea culturii în 
„Revista Orăștiei" (M. 
Vârtopeanu), repere ar
tistice în aceeași revistă 
și în „Cosînzeana" (D. 
Ionescu). Am mai reținut 
câteva „consemnări" cul
turale în ziarul „Liberta
tea" și suplimentele sale 
(Maria Razba), evocarea u 
nei „pe nedrept uitate" 
reviste destinate femeilor 
de la sate — „Femeia sa
telor" (Mariana Pânda- 
ru), a primei reviste fol
clorice din județul nostru 
— „Hunedoara noastră" 
(Constandin Clemente), lu* 
crările simpozionului în- 
cheindu-se cu expunerea 
Iui Petrișor Ciorobea : 
„Presa — mecanism de 
peglare a pulsului și ten
siunii societăților uma
ne".

în aceeași zi a avut Ioc 
vernisajul expoziției cu 
același generic, în cadrul 
căreia sunt prezentate pu
blicații din colecțiile mu
zeului devean și din im
presionanta colecție parti
culară a prof. univ. loan 
Iliescu. (G.B.).

DE PAȘTI
gă și diversă de produse 
ca : folii și filme din po
lietilenă, saci, pungi, sa. 
coșe. tăvi, navete, canis
tre. butoaie, flacoane și 
alte bunuri de larg con
sum din plastic.

In același timp, mențio
năm că întrjunesc aorecieri 
aparte produsele prezentate 
de către S.C. Decebal, Mi- 
nexfor, Sarmismob și 
AGAL Prod Comimpex 
SRL. toate din Deva, 
UPALA Prod SRL Craio
va, EGRY E.PF, Faldo 
Karma Impex SRL și de 
alte firme, bucuria pro
ducătorilor și a cumpără
torilor, în conjunctura con
dițiilor economiei de pia
ță, fiind datorată și efor
turilor organizatorilor ac
tualei ediții a expoziției— 
târg.

JOî,
17 APRILIE

* C TVR 1 )
6,00 Româniai ora 6 fix!; 

8,30 Alaska Kid (s); 9,20
Santa Barbara (r); )p,05
Limbi străine; 11,05 TVR 
Timișoara; 12.05 Andrea 
Celeste (s); 12,55 Desene
animate; 14,00 Știri ; 
14,10 1001 audiții; 15,00 
TVR Cluj-N.; 15,40 Tradi
ții; 16,00 La izvorul do
rului; 17,00 Știri; 17,10 
Următoarea oprire : Euro
pa ; 18,00 Alo, tu alegi 
(muz.); 19,05 Gala laurea- 
ților C.M. de patinaj artis
tic; 20,00 Jurnal; 21,00 Se
rini e Dr. Quinn; 21,50 
Reflecții rutiere; 22,05 Cu 
ochii'n 4; 23,20 Un cântec, 
un zâmbet, o glumă...; 23,25 
Cultura în lume; 0,15 Se
rial • Berlin Alexander- 
platz.
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BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ 
FILIALA HUNEDOARA

ANUNȚA VÂNZAREA PRIN

LJCITATHE PUBLICA
a următoarelor active aparținând S. C.

I 
b 

I 
b 

I 
b 

I 
b 

I 
b 

I 
% 

I 
b

„Cemafruct** S.A. Hunedoara, cu sediul in 
str. Fanait Cerna, nr. 4.

• Fabrica de răcoritoare, preț pornire — | 
(plus TVA 18 la sută), 
de gheață, preț pornire 

(plus TVA 18 Ia sută), 
sunt dotate cu instalație de

961037 000 Iei
• Fabrica

155 255 000 lei 
Activele 

bricat gheață și, respectiv, de îmbuteliat sucuri 
și alcool.

Licitația va avea loc în data de 22 IV. 1997,
Hunedoara,

fa-

ora 11,00, la sediul Judecătoriei 
biroul executorului judecătoresc.

Informații suplimentare la 
„Cernafruct“ S.A. Hunedoara, str. 
92, telefon 054/715482 sau Ia B.C.R. Filiala 
Hunedoara, telefon 054/712494.

sediul S. C. 
Carpați, nr.

MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

ATELIERELE CENTRALE S.A. 
CRIȘCIOR

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA 

EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR

Ia data de 29. 04. 1997, la ori. 14, în

w
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sala 
Clubului Minier din Cri clor (Gurabarza . pen
tru toți acționarii înregistrați în Registrul Ac
ționarilor la sfârșitul zilei de 24. 04. 1997. ,

în caz de neîndeplinire a condițiilor cerute I 
de prevederile art. 74, alin. 2, din Legea 31/ ! 
1990, și a prevederilor Ordonanței de urgență | 
nr. 5, art. 4, alin. 2, d:n 1. 03. 1997, Aduna- » 
rea _,enerală a acțio. irilor se convoacă pentru I 
ziua it 14. 05. 1997, in același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimen.are la Societatea Co
mercială „Atelierele Centrale** S.A. Crișcior, 
telefon 651408, int. 145, între orele 7—14,45.

k

I
*

I
I

C TVR 2 0

7,00 TVM ; 8,30 Desene 
animate; 9,00 Muzica pen
tru fofi ; 10,00 întâlnirea
de la miezul nopții (r) ; 
10.50 Mozaic — satelit; 
13.10 Detectivul din L. A. 
Is); 14,00 Reflector (r); 
14,30 Desene animate; 15,00 
Limbi străine ; 16,00 Top 
Model (s); 17,00 Ceaiul de 
la ora 5; 19.00 Emisiune
în limba germană; 20,30 
Enigma (cs); 21,05 Time
Out ; 22,05 TVM. Mesa
ger.

[PRO - TV]

liniștit (reluare) ; 9,45
Sport la minut ; 10,00 Cine 
este șeful? (r); 11,15 Spi
talul de urgență (s); 12,00 
Beverly Hills (r); 12,55 Știri ; 
13,00 Oleanna (film — 
SUA); 14,30 Desene ani
mate ; 16,00 Tânăr și
neliniștit (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 Hercu
le (s); 18,15 Sport la mi
nut ; 19,00 Știi și câștigi
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Se
rial • Melrose Place ; 
21,00 Serial. Doctor în 
Alaska ; 22,00 Familia
Bundy (s); 22,30 Viața ca 
în filme (s); 23,00 Știri;
0.30 Sport la minut.

(ANTENA i]
7,00 Știri. Revista pre

sei ; 7,15 Văduva (r); 10,30 
Viața în trei (s); 11,05 Ilu

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Tânăr fi ne

zii (s); 12,00 Curcanii (s);
13.00 Dincolo de realitate 
(s); 13,30 Desene anima
te ; 14,20 Tributul păcii
(f/rj; 16,00 Serial • Lu
mină călăuzitoare; 17,10 
Iluzii (s); 19,30 Văduva (s); 
20,30 Observator; 21,30 
O mie de eroi (film — 
SUA); 23,10 Milionarii de 
la miezul nopții ; 0,30
Kassandra (s).

[PEVASAT+j

10,00 — 13,45 Reluări; 
19,00 Obiectiv ; 19,15 Re
pere culturale ; 20,00 Jur
nal TVR; 21,00 „România 
și dictaturile ei" — ep. 1; 
22,00 Film • Jucăria; 23,20 
Obiectiv (r). ; 23,30 Vi
deotext. i

---------- ------------------- ----
Ziar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni 
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Șapte păcate —
Desfrâu

I I

< i Pregătește ceva de mân- 
,, care pentru soț și copil

I și ei pleacă spre o nouă 
zi. Rămâne singură, fa
ce puțină ordine mânca, 
re apoi un duș fierbinte, 
își șterge îndelung și fe
bril trupul, folosește cel 
mai fin balsam și un par.

CLEPSIDRA
•* 1 fum excitant. Se asază

d este o aberație. Am a- 
juns și la 180, dar am re
fuzat să mai lucrez. Inter
vine, inevitabil, greșeala. 
Nu este rea voință. Oame
nii nu vin aici pentru că 
•unt sănătoși. Sunt bolnavi 
care au stat săptămâni în. 
tregi în clinici universita-

i re șl nu ii s-a putut sta- 
! blli un diagnostic. Nu că 
J am fi noi deștepții pămân

tului, dar am avut norocul 
să fim dotați cu acest mi
nunat aparat de investiga- 
re-diagnosticare. A venit la 
consultație o doamnă din 
București. „De ce ați venit 
la noi?" — am întrebat-o. 
„Pentru că nu pot să res
pir, la plămâni nu mi s-a 
găsit nimic’ Când am ex- 
pus-o la computer, urcând 
către cap, i-am descoperit 
o tumoare cerebrală.

— Dacă oamenii ar veni 
cu trimitere, s-ar putea or
ganiza mai bine consulta. 

| țiile?
— Cu sau fără trimitere,

, în fața oglinzii, își pu
drează obrajii și nasul, 
rimelul pentru genele 
lungi ce.i acoperă ochii

, mari, atât de șăgalnici și
blânzi, de mamă șt soție.

‘ Buzele ei frumoase, căr-
'' noase, primesc roșul pen

tru buze ce acum con-
, trastează cu dinții sănă.

toșl. își pieptănă părul și 
o buclă ii cade pe frun
tea albă și senină de ma
donă cu pruncul in bra-

, țe. Rochia mulată îi scoa.
, te in evidență tenul și cor
ii

pul ei fragil și puternic * 
în același timp, neastâm. j 
parat și neliniștit, ademe- 
nitor și fierbinte.

Câteva retușuri, o ulti. | 
mă picătură de parfum și * 
ușa închizându-se în ur. • 
ma ei. Pașii grăbiți pe * 
trotuare ce-i cunosc urma j 
pantofului, călcând săi. ■ 

tăreț și ușor, înghițind par-* 
că fiecare metru al dis- * 
tanței ce trebuie parcur- • 
să. Scările ce par a spu-» 
ne un cântec bătând tac. 
tul tocurilor ce le urcă I 
in grabă. O ușă, semna-, 
Iul, încet se deschide și * 
sănii tresaltă, buzele su-» 
râd și genele lungi lasă • 
loc privirilor tandre și in. ț 
fometate, buzele se ating • 
și nările respiră parfumul * 
bărbatului ademenitor și • 
viril. •

Rând pe rând de la u. • 
șă până la pat cad, una ‘ 
câte una, minunatele pie- | 
se ale îmbrăcăminții ei. *

•
INA DELEANU 1 

i

I
w

I 
I
*

I
*

I
I 
I
*

I 
I
I 
I
w

I
w

I

— CONCURSUL DIN

20 APRILIE 1997

1. LAZIO (6) — REGGIANA (18) 1
Diferență mare de valoare Solist 1.

2. MILAN (12) — PIACENZA (14) 1 x
Meci de cumpănă pentru antrenorul Sacchi ! Da
că și de această dată pierde, Milan s-ar putea 
să aibă alt antrenor.

:i. NAPOLI (13) — ATALANTA (11) 1 x
Echilibrul de forte din cele două formații ne în
deamnă spre o triplă.

4. PARMA (2) — UDINESE (7) 1
în întâlnirile directe, din 1993, Parma a ieșit în
vingătoare de 3 ort. iar oaspeții de două ori. O 
singură partidă s-a terminat nedecis.

5. SAMPDORIA (4) — VERONA (12) 1
„Samp" nu se poate împiedica de ocupanta pen
ultimului loc din clasament.

«. VICENZE (9) — PERUGIA (16) 1
Până acum, oaspeții n-au avut evoluții spectacu
loase în deplasare, realizând doar o victorie și 
două rezultate de egalitate.

> 0 pâine pentru fiecare j
— Die Ionel Neamț, 

brutăria dvs. din Deva 
și-a reorganizat activi
tatea de producere a pâi
nii cu noi tehnologii și 
materii prime. Despre 
ce este vorba ?

— Am reparat și mo
dernizat cuptoarele, am 
perfecționat rețetele de 
fabricație — intre care 
și cea cu adaos de car
tofi. atât de apreciată 
calitativ, dar care fusese 
uitată —. avem un con
tract pentru aprovizio
nare cu făină din Unga
ria, așa încât activitatea 
este așezată acum pe o 
bază solidă de producti
vitate și calitate.

— Ce fel de pâine pro
duceți și Ia ce prețuri o 
vindeti ?

— Realizăm un sorti
ment nou — pâinea „Bis
trița- —. de Ia 0.500 kg 
la 1.5 kg, pe care o des
facem la prețuri foarte 
accesib:le. Cine cumpă
ră o d-’tă rămâne clien
tul nostru.

— Unde o vindeți ? 
Prin ce unități ?

— La magazinul nos
tru, de la carterul se
diului (în Deva, pe DN

7, lângă autogarăj, în 1 
Hunedoara și Orăștie. I 
Dorim să reluăm relații- <’ 
le cu toți foștii noștri co- ' 
laboiatori in desfacerea \ 
produselor, din Brad, i 
Petroșani. Simena, pe ' 
care îi așteptăm. Avem i 
în vedere, intr-un viitor l 
apropiat și real zaiea a- ; 
numitor specialități de * 
panificație. ț

— Despre personal, ca , 
garant principal al caii- ' 
tații pâinii, ce ne puteți ' 
spune ? ț

— Primii lucrători for- i 
mati la noi și rămași ’ 
aici au acum o foarte î 
bună pregătire profesio- l 
nală. Lângă ei și sub su- < 
pravegherea ntea directă 1 
se formează alti 17 ti- ț 
neri, cu aptitudini și ț 
voința de afirmare, re- ; 
cruțați din rândul șo- ) 
merilor și calificați cu l 
spriținul Oficiului for- ! 
țelor de muncă și șomaj 1 
Deva. Pe măsura creș- 
terii producției, vom a- ( 
trage in circuitul muncii. ’ 
în frumoasa meserie de ) 
brutar, și alți tineri ca- l 
re nu au de lucru.

DUMITRU GHEONEA ț

7. BARI (9) — SALERNITANA (14) 1 x
Pe teren propriu, Bari are 5 victorii și 7 rezul- > 
tate de egalitate. Oaspeții nici o victorie în de- I 
plasare și 4 egaluri.

8. COSENZA (19) — CREMONESE (20) 1 I
„Dialog" intre 2 surate condamnate la retrogra- J 
dare. Ce o ieși ? Mergem pe mâna gazdelor. I

9. LUCCHESE (18) — PESCARA (5) x 2 |
Meciul se anunță a fi disputat. Oaspeții au șanse » 
chiar de victorie, deși Lucchese nu va ceda ușor, i 
dată fiind poziția sa în clasament. ’

10. PALERMO (17) — CESENA (16) X I
Cel mai apropiat pronostic de cele 2 vecine de j 
locuri în subsol ar fi un rezultat de egalitate. |

*
11. RAVENNA (4) — LECCE (2) 1 x

Fără nume sonore, în echipă, Ravenna nu poate . 
viza marea performanță. Așa că s-ar putea mul- i 
țumi și cu un egal. !

12. TORINO (7) — FOGGIA (10) 1
Teoretic, torinezii pot obține toate punctele puse J 
în joc. I

•
13. VENEZIA (12) — EMPOLI (3) 1 x

Mulți vor merge pe mâna gazdelor, dar Empoli . 
a mal produs surprize. I

înfruntând frigul și ploaia ...
Foto ANTON SOCACI

D.M.P.S, — OFICIUL FORȚE DE MUNCA ȘI ȘOMAJ 
IIUNEDOARA-DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 15.01 1997 :

Agent comercial 2, agent de asigurare 59; agent re
clamă publicitară 1, arhitect clădiri i- artificier la lu
crări de suprafață 2; barman 6; bijutier metale preți
oase 1; bobinator aparataj electric 1; broker 50; brutar 
3; bucătar 2; buldozerist 5; carmangier 1- cofetar 2; con
fectioner tricotaje după comandă 10. contabil șef 2: croi
tor 73- croitor-confecționer îmbrăcăminte după coman
dă 5; cusător piese din piele și înlocuitori 12; cusător 
piese la încălțăminte 32. depanator de aparate radio și 
TV, redresoare și amplificatoare 2; electrician aparate 
măsură, control și automatizare în central 1. farma
cist 1: inginer construcții civile industriale și agricole 
1, inginer mecanic 2; instalator apă, canal 1; juriscon
sult 3; lăcătuș mecanic 7. lăcătuș mecanic de întreținere 
și reparații universale 2- macaragiu 17; maistru în in
dustria textilă pielărie 1. maistru mecanic 1: mașinist 
la instalații hidraulice 2; mecanic auto 2; mecanic repa
rații Wolla 1; modeller metal 2; muncitor necalificat 8; 
operator calculator electronic și rețele 1; ospătar (chel
ner) 9; paznic 13; șofer autobuz 3; strungar universal 6; 
sudor electric 3; tehnician proiectant construcții 2. țe
sător restaurator manual de covoare 21 • tâmplar manual 
1; tâmplar universal 5; tinichigiu earosier 1; trac/>rist 
2; turnător formator 6; vânzător 15- vânzător aml^Lant 
de produse alimentare 2; vopsitor auto 1.

Total locuri de muncă vacante : 418.

NOTA. Informații despre loeurtle de muncă va
cante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă 
și Șomai Hunedoara-Deva puteți primi He la biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documen
tare, Clubul Șomerilor Deva, precum și la birou
rile de Forțe de Muncă și Șomai din Hunedoara, 
Căian Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, 
Lupeni, Vulcan, In zilele de luni, marți, miercuri, 
foi. intre orele 9—12.

Doetorita Dobrei continuă să lupte pentru viață
(Urmare dia pag. I) nu-i putem mulțumi pe toți, 

încercăm să rezolvăm prio
ritar cazurile în care co
legii noștri din alte clinici 
nu s-au putut pronunța 
categoric, din lipsa unei a- 
paraturi corespunzătoare de 
investigare. Dacă și cole
gii mei din alte spitale ar 
colabora cu noi, cel puțin 
informându-ne asupra bă. 
nuielilor sau a presupune
rilor pe care le au în le
gătură cu diagnosticul, cred 
că am putea ajunge și la O 
planificare.

Trebuie reținut că acest 
aparat este în testare me
dicală la noi. Este o com
binație între tehnica ger
mană și cea japoneză, fiind 
în același timp computer 
și tomograf, mai spune dna 
dr. Lidia Dobrei — direc
tei al Centrului de Sănă- 
ti-le Căian. In cazul bol
navilor care ni se adre
sează am întâmpinat și alte 
greutăți. La ’n.'< arcere, co
legii refuză să le prescrie 
tratament, în funcție de 
diagnosticul pus de noi. 
Am adus prin relațiile in

ternaționale pe care le a- 
vem multe medicamente 
străine, dar aici întâm
pinăm o altă greutate. Co
misia interdepartamenta
lă răspunde foarte greu 
faxurilor trimise de străi
nii care solicită aprobare 
de intrare în țară pentru 
a ne sprijini. Se consideră, 
probabil, că noi vrem să 
distrugem industria farma. 
ceutică națională. Nu4 a- 
devărat. Sunt insă bolnavi 
care, după revoluție, au 
primit și folosit medica
mente din import sau din 
ajutoarele umanitare și au 
devenit dependenți de ele. 
Se află într-o asemenea 
situație — comă hepatică 
— soția de 32 de ani a u- 
nui coleg medic.

— Interpretarea datelor 
și a imaginilor transmise 
de computer, numai dum. 
neav oastră o faceți 1

— N unt ai eu.
— Ne face impresia că 

o colaborare mai strânsă 
cu medici din județ nu e 
chiar dorită.

— în sensul acestei co
laborări i-am rugat pe co
legii mei și țin să le spun 
și pe această cale că nu 
am chemat pe nimeni aici. 
Foarte mulți pacienți vin 
din Valea Jiului, care se 
află intr-o situație critică 
cu aparatura. Multe cazuri 
reprezintă o patologie in
dusă de stresul creat de 
teama de a rămâne fără 
loc de muncă.

Poate că pe alocuri, in 
punerea unui diagnostic, 
să mai fie vorba și de su
perficialitate. dar ea vine 
dintr.un sentiment al frus
trării. Guvernanții care 
ne-au numit cu atâta ușu
rătate și dispreț „mafia 
albă" trebuie să țină cont 
că noi gândim permanent 
la faptul că nu avem în 
față o bucată de lemn sau 
de metal, ci o ființă uma
nă și că, de cele mai mul
te ori, la sfârșitul unei zile 
istovitoare plecăm acasă 
nu cu avantaje materiale, 
ci cu răni în suflet. Când 
ești mamă și descoperi pa

tru canccre la copii într-o 
zi te duci acasă și-l în
trebi pe Dumnezeu: De ce 
Doamne ? •

— li spuneți pacientului 
de câte ori descoperiți un 
cancer ?

— E foarte greu. Gân- 
diți-vă la procentul de si. 
nucigași care cunosc acest 
adevăr. Psihic, de oamenii 
aceștia trebuie să te apro
pii cu prudență și delica
tețe. Nu odată, psihote
rapia. asociată cu medita
ția au dat rezultate spec, 
taculoase. Am bolnavi can
ceroși care trăiesc. împo. 
triva oricărei logici, de 
17 ani,

— Dnă doctor, eforturile 
dumneavoastră pentru per 
fectionarea activității de 
sănătate in Căian nu du. 
rează de azi, de ieri. ci, 
după câte cunoaștem. încă 
de la revoluție. A meritat 
atâta zbucium ?

— Aparținând unei reli
gii neoprotestante. eu nu 
am făcut politică.- De a. 
ceea, după revoluție am 

fost numită în funcție de 
conducere; pentru că nu 
aparțin nici stângii. nici 
dreptei. Le-am spus că ac. 
cept. dar nu in condițiile 
când stânga mă pupă și 
dreapta mă scuipă, sau in
vers. N-a fost să fiu lă
sată in pace să-mi fac 
treaba de medic. Dacă sub 
comuniști am fost „retar- 
dată". în democrație am 
devenit „comunistă".

M-ați întrebat dacă a me
ritat efortul. Am să vă 
răspund, istorisindu-vă un 
fapt relatat la raportul de 
gardă al Spitalului Hune
doara de doctorul Crăciu. 
nescu, șeful secției obstre. 
tică-ginecologie: „Azi noap
te am putut salva viața 
unei femei mamă a 7 co. 
pii. pentru că am trezit-o 
la ora 3 pe doctorița Do
brei. de la Căian și mi-a 
dat medicamentele de care 
aveam nevoie".

Eu zic că dacă ai con. 
tnbuit măcar la salvarea 
unei vieți, merită orice 
efort

Ț —

ANUL IX • NR. 1868 JUL 17 AFRiLIE 1997



rxxxxxwionancKnrr-

CUVÂNTUL LIBEP ,
TK,

: . . i- . . - ■ ¥ . ■■¥-¥¥¥¥¥¥¥¥¥. ¥■¥¥>¥¥¥¥¥¥:¥:.... :¥¥¥:¥¥¥:¥m«țQțidianJindep^ndenț^^^^l

PDSIBILIIĂTi DE REDRESASE
a mineritului

IN VAIEA JIUlUi
Abordând starea precară actuală a mineritului in 

Valea Jiului, recent dl ing. Gheorghe Grancea, director 
general al Regiei Autonome a Huilei din Petroșani, a- 
precia că există reale posibilități pentru a se redresa 
situația, pornind de la necesitatea înlăturării unor nea
junsuri ce s-au manifestat în activitatea minerilor, in 
special după 1989. Faptul că datoriile acumulate de RAH 
au ajuns la circa 900 miliarde lei (la un patrimoniu de 
1300 miliarde lei), o mare parte dintre acestea provenind 
din activitatea anului trecut, denotă că nu s-au urmărit 
îndeaproape cheltuielile, că bugetul alocat a fost ges
tionat defectuos, ceea ce nu mai este de îngăduit in con
dițiile unui buget de stat de austeritate, cum este cel 
pentru anul 1997.

Comentând situația unor mine cu dificultăți, in spe
cial de ordin organizatoric, directorul general a adus în 
atenție — acum luându.se măsuri pentru corectarea de
ficiențelor constatate — existența unor lucruri intolera
bile la E.M. Aninoasa. Aici, pentru lucrul in cele patru 
abataje, a căror lungime nu depășește 15 m, erau înca
drați 2400 salariați, deși practic, în perimetrul respectiv, 
nu puteau să lucreze decât cel mult 500 de mineri. Evi
dent, ceilalți salariați nu prea aveau ceva concret de 
făcut in firmă, ceea ce arată cu siguranță că au fost 
neglijate, în mod inexplicabil, investițiile la lucrările de 
pregătire. Trăgând concluziile de rigoare, s-au produs 
schimbările așteptate aici, atât la nivelul conducerii mi
nei respective, cât și al sectoarelor, punându-se ordine 
pentru redresarea activității de viitor a acestei mine.

Prin materializarea unor măsuri din programele de 
redresare — după cum s-a afirmat — s-a reușit să fie 
realizată încadrarea in cheltuielile prevăzute în perioada 
ce a trecut din acest an a patru din cele 13 unități mi
niere din Valea Jiului. Este și acesta un argument ce 
demonstrează că sunt reale posibilități de redresare a 
mineritului.

O problemă cu implicații deosebite în vederea re
dresării o reprezintă și folosirea mai bună a potenția
lului tehnic și uman existent în domeniul mineritului 
din Valea Jiului. Cei 2300 de ingineri și subingineri nu-și 
găsesc in totalitate și în permanență preocupări pe mă
sura pregătirii ce o au, prestând deseori activități ce 
pot fi îndeplinite și fără calificare, ceea ce impune ca 
acest apreciabil potențial să fie mai bine utilizat în do
meniul mineritului sau al economiei Văii Jiului în an. 
samblul său.

Dincolo de cifrele care arată mersul producției de 
cărbune sau situația financiară a minelor, au fost con
turate și unele idei legate de reconversia forței de mun
că, de conlucrarea mineritului, intr-un cadru legislativ 
adecvat, cu beneficiarii de bază — respectiv RENELUL 
și siderurgia, urmărindu-se cu consecvență scăderea pre
siunii mineritului asupra bugetului de stat.

NICOLAE TÎRCOB

Pornind de la considerentul că producătorii agricoli 
nu dispun de fondurile bănești necesare procurării pes- 
ticidelor de care au nevoie, acum în primăvară (în ulti
ma vreme crescând simțitor și prețul acestora), cunos
cuta firmă SC Oltchim din Rm. Vâlcea oferă o gamă 
largă din produsele sale, în condițiile plătirii unui avans 
de 35 la sută la ridicarea pesticidelor, iar diferența ră. 
masă se achită în grâu, Ia recoltare. Pentru exemplifi
care vom nominaliza câteva produse din oferta firmei 
amintite:

In cazul Fastacului 10 EC (al cărui preț cu TVA este 
de 283 400 lei/litru), avansul ce se plătește ia livrare este

de 99 190 lei, iar diferența se achită în grâu, la recoltare, 
respectiv 252 kg; la Decis 2,5 CE — preț 177 670 lei/ 
litru, cu plata la ridicare de 62 185 lei și în grâu la re
coltare — 158 kg; Agil 100 EC — prețul pe litru este de 
502 490 lei, avansul se ridică la 175 972 lei, iar canti
tatea de grâu ce revine este de 447 kg; la Oltisan E — 
avansul este de 25 256 lei, iar grâul cuvenit pentru pla
ta integrală este de 64 kg; la Icedin S avansul repre
zintă 27 468 lei și plata în grâu — 70 kg; la Mecloran 
48 CE — avansul necesar se ridică la 14 805 lei, lichi
darea costului în grâu fiind de 38 kg; în cazul Senco- 
rului — 70 WP (ambalat la 25 kg), avansul se ridică la 
162 365 lei, iar plata în grâu este de 413 kg; Dizocabul 
se vinde cu un avans de 12 058 lei, diferența acoperiri. 
du-se cu 31 kg grâu. Este o formulă care, folosită, aduce, 
fără îndoială, sporuri însemnate de recoltă, facilitățile 
oferite de Oltchim fiind evidente. (N.T.)

«•••••••«•«•••••«•«•«•«««•va

NOI PROGRAME PHARE 
PENTRU ROMÂNIA: 

fidel și cert
După programul PAEM, axat spre reconversia for

ței de muncă și combaterea șomajului și REPEDE, diri
jat spre instruirea in management și dezvoltarea unul 
cadru instituțional în domeniul adoptării măsurilor ma. 
nageriale, sunt pe rol încă două programe Phare din 
sfera restructurării și dezvoltării economice. Este vorba 1 
de programele FIDEL, de finanțare a dezvoltării econo- • 
mice locale și CERT, de sprijinire a inițiativelor în tu
rism pe plan local.

La fel ca și celelalte programe Phare, și acestea o- 
perează cu noțiuni specifice bazându-se pe ideea de co
munitate locală, urmărind dezvoltarea acesteia. Prin co- I 
munitatea locală se înțelege o anumită populație, indi
vizi, grupuri și organizații, împreună cu tradițiile și in
teresele lor proprii. De aceea, inițiativele locale, care 
sunt încurajate și susținute financiar de către fondurile 
Phare, trebuie să aibă in vedere, preferențial, obiective 
ale dezvoltării economice locale.

O activitate economică care poate stimula dezvolta
rea locală, orice afacere rentabilă sau idee de afacere 
care are ancorare în plan local poate deveni inițiativă. 
In cadrul programului FIDEL și CERT, întreprinderile 
mici și mijlocii locale, organizațiile locale, oamenii de I 
afaceri locali, membrii comunității sau reprezentanți ai ! 
diverselor organizații locale pot avea inițiative de dez
voltare economică, inclusiv in domeniul turismului. O 
trăsătură esențială a acestor inițiative este că ele trebu
ie să permită autosusținerea financiară după terminarea 
finanțării inițiale. După cristalizarea acestor inițiative . 
consorțiul local, ce se constituie dintr-un grup reprezen. 
tativ de oameni din comunitate și susține dezvoltarea 
economică a comunității, alege cele mai reușite inițiati
ve locale, acestea devenind propuneri de proiect, cu spri- I 
jinul profesional al unui grup de consultanță. Propune, 
rile de proiect se înaintează Fundației Internaționale de 
Management Fi MAR care, în urma unui studiu critic, ; 
aprobă sau nu finanțarea acelui proiect.

In funcție de complexitatea proiectului, sumele alo
cate . variază intre 20 000 ECU și 100 000 ECU (cca. 900 
milioane de Ici). De precizat obligativitatea contribuției 
locale la proiect care poate consta in spații, echipamen
te, personal sau fonduri.

Scopurile declarate ale programului FIDEL, ce func
ționează după principiul de mai sus, este să sprijine 
dezvoltarea unor cooperări constructive între diferite or
ganizații locale, inclusiv societăți comerciale, să ajute 
la creșterea standardului de bunăstare prin utilizarea 
resurselor locale, să permită dezvoltarea relațiilor intre 
zonele urbane și rurale și, nu în ultimul rând, să spri
jine crearea și dezvoltarea unor inițiative economice lo
cale pentru a stimula o dezvoltare socio-economică echi
librată in România. In paralel, programul CERT — Cen
trul de Resurse pentru Turism vizează stimularea iniția
tivelor locale în domeniul turismului, precum și crește- ■ 
rea gradului de profesionalism in serviciile turistice și 
apropierea de standardul internațional. (A.S.).

ASTRA S.A. SCIIPIREA SIGURANȚEI PE FERMAMENTUl ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA.. >
Societatea de asigurare- 

reasigurare Astra S.A. es
te una din entitățile rezul
tate prin siarâmarea, în 
1991, a monopolului de stat 
în asigurări „ADAS". Da
că Asirom-ul a moștenit 
infrastructura asigurărilor 
interne, Astra S.A. a pri
mit portofoliul extern al 
fostului ADAS. Așa se fa
ce că la începutul lui 1991 
mai mult de 94 la sută din 
asigurările Astrei erau 
„ancorate" în domeniul na
val. Anii care au urmat au 
adus o deschidere a pres
tațiilor Astrei spre alte o_ 
rizonturi specifice asigură
rilor. Astfel, în cei șase ani 
de activitate cota asigură
rilor din afara sferei na
vale a crescut la 23,3 pro
cente în 1992, 40,2 în 1994, 
depășind în prezent jumă

tate din volumul de afaceri 
al firmei.

Politica Astrei vizează 
dezvoltarea și diversifica
rea portofoliului de asigu
rări prin intensificarea, cu 
prioritate, a relațiilor de a- 
sigurare cu persoane juri
dice. Din spectrul larg de 
produse oferite de Astra 
în condiții similare pieței 
internaționale și la tarife 
avantajoase amintim: asi
gurarea bunurilor pentru 
cazurile de pagube produ
se de incendiu și alte ca
lamități, asigurarea mașini
lor și instalațiilor pentru 
cazuri de avarii accidenta
le, asigurarea mărfurilor în 
timpul transportului în con
dițiile emise de Institute of 
London Underwriters, asi
gurarea construcțiilor și 
răspunderii constructoru

lui, asigurarea de accidente 
a angajaților, asigurarea 
autovehiculelor pentru ca
zurile de avarii și furt 
(CASCO) cu valabilitate în 
România, precum și asigu
rarea de răspundere civi
lă auto cu valabilitate în 
afara teritoriului României 
(Carte Verde). De aseme
nea, din ianuarie a.c., s-a 
obținut dreptul de a prac
tica asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă pen
tru pagube produse terți
lor prin accidente de au
tovehicule.

Rezultatele economice ob
ținute de societatea Astra 
în 1996 dau dimensiunea 
solidității financiare ce ca
racterizează această firmă. 
Potrivit datelor contabile 
provizorii, Astra S.A. a în
cheiat exercițiul financiar 

1996 cu un profit de 23 mi
liarde de lei, superior celui 
din 1995, când la acest pa
rametru economic s-a situat 
pe primul loc între firme
le de asigurări. Rata de 
fructificare a capitalului a 
fost de 182,7 la sută, iar 
ponderea profitului brut 
în totalul veniturilor de 
15,7 procente. Societatea a 
încasat în anul 1996 un vo
lum de prime de asigurare 
de 54,7 mid lei, cu 47,4 la 
sută mai mult decâf în 
1995.

Ca membru UNSAR — 
.Uniunea Națională a So
cietăților de Asigurare-lle- 
asigurare — ASTRA S.A. 
susține proiectul noii legi 
ce vizează supravegherea 
activității de asigurare, în 
curs de definitivare cu con
cursul experților afiliați 

Guvernului Marii Britanii. 
Având o parte din respon
sabilitățile asigurării nu
cleare a Centralei de la 
Cernavodă, Astra S.A. a 
apelat la reasiguratori de 
prim rang: Munich Re, 
Germania și Lloyd’s, Marea 
Britanie.

După ce anul trecut, po
litica investițională a so
cietății Astra a vizat dez
voltarea rețelei teritoriale, 
numărul unităților ajun
gând la 87 la finele anului 
trecut, în acest an condu
cerea societății își propune 
ca principale obiective 
consolidarea acestei rețele 
teritoriale dublată de in
terconectarea tuturor uni
tăților teritoriale printr-o 
rețea informatică. De ase
menea, este vizată perfec

ționarea normelor tehnice 
de lucru, precum și intro, 
ducerea unor noi catego
rii de riscuri în raport cu 
cererile agenților economici, 
în principal.

Agenția Deva — Hune
doara s-a înființat în no
iembrie 1994. O dată rela
tiv recentă care a generat 
găsirea unei piețe cvasio- 
eupate în sectorul asigură, 
rilor. însă datorită puter
nicului suport ce-1 consti
tuie forța financiară a fir- ■ 
mei, precum și seriozității : 
și promptitudinii servicii
lor, Agenția Deva — Hu
nedoara speră să reducă , 
handicapul startului in- | 
târziat și să se impună în ; 
mai mare măsură pe piața i 
hunedoreană a asigurărilor,-1

ADRIAN SÂLAGEAN

pAvAw.v.w
1............................. 1.......... ... ----------------- --------- ---------- ---------- - .......................... ..... ................ .......

ANUL IX • NR. 1868 • JOI, 17 APRILIE 1997

lu%25c3%25a2ndu.se


SATUL - AZI SATUL AZI SATUL — AZI
ezit

Dureri ascunse, 
dureri mărturisite

A intrat în crâșmă și, 
fără nici o vorbă, a pus 
pe tejghea o sticluță „de-o 
litră". Tot fără nici o vor
bă, patroana i-o umple 
cu tărie. De-a locului, că 
și Pe la Roșcani a „plouat" 
anul trecut cu vinars. Fa
cem cunoștință. Se numeș
te Gheorghe Muntean. In 
Roșcani, jumătate satul e 
de Munteni.

— N-aveți vinars acasă, 
de-1 cumpărați de la birt ?

— Ba am, da cheia de 
la pivniță e la alții, eu 
n-am acces acolo. Am fost 
bun numai când am pus 
prunii. Acum alții sunt 
stăpâni în casa mea. No
roc că am pensie.

Și cu banii din pensie, 
baci Gherghe Muntean — 
al câtelea ? — mai trece 

in când în când pe la 
coana Măriți care, femeie 
bună, dă și pe datorie. Dar 
scrie la catastif. „Eu n-am 
rămas niciodată dator I", 
spune cu mândrie baci 
Gheorghe. Astăzi, a fost 
scris în catastif. D-ale vie
ții în amurg.

La Zam, în această clă dire se plămăduiește și 
coace pâine. Vecinii spun că numai noaptea. Să ai
bă legătură cu starea de igienă a clădirii?

Migrație
Depopularea intensă a u- 

nor zone ale județului în 
general, zone izolate, dar 
și mai centrale, a făcut ca 
și județul nostru să cu
noască acej fenomen numit 
migrație și statornicirea u- 
nor oameni pe alte melea
guri decât cele natale.

Un fenomen asemănător 
cunoaște și comuna Zam. 
Aici, în satele Sălciva și 
Pojoga, s-au statornicit, de 
curând, cumpărându-și i- 
mobile și pământ de la ur. 
mașii celor strămutați în 
veșnicie, 15 familii de u- 
craineni maramureșeni. Ur
mașii nuțulilor migrează 
spre sud, spre meleaguri 
mai calde și mai fertile.

„Sunt oameni buni, mun
citori și cinstiți" — zice 
primarul Cristian Brezovan.

E tot Muntean, da’ loan, 
cel care stă în Roșcanii 
Mici, la numărul 28. E bi
ne de precizat căci și Mun
tean loan mai sunt în sat. 
Mână agale căluțul, care 
se opirtește prin colbul 
uliței, la o căruță cu bă
legar. Nu-i chiar coșer bă
legarul. E mai mult paie.

— Un bob zăbavă. Unde 
duceți bălegarul ?

— La holdă.
— Nu-i tocmai putrezit.
— Nu-i da n-am de 

unde să dau 75 000 pe un 
sac de azotat. E grea via
ța noastră. Am avut înain
te de colectivizare căldare 
de țuică cu care am in
trat în colectiv. Atunci 
când s-a spart CAP-ul, nu 
mi-au dat-o înapoi. Au 
scos-o la licitație. A cum
părat-o altul, pe un preț 
de nimic.

— De arat cu ce arați 
ogorul?

— Cu gloaba asta.
Și loan Muntean, de la 

nr. 28, arată către iapa 
costelivă din ham. Apoi 
mână agale, mai departe.

Tot la Sălciva s-a mai 
statornicit și un alsacian, 
Hugo Mosser. A arendat 
pământ de la vreo 50 de 
familii din sat, cu scopul 
să-l muncească după știin- 
ța și tehnologia franceză.

„Cu ăsta — zice prima
rul — avem numai buclu
curi. A intrat repede în 
conflict cu proprietarii de 
la care a arendat pămân
tul, pentru că nu și-a res
pectat obligațiile de aren. 
daș".

„Poate că nici oamenii 
nu-1 înțeleg bine pe fran
țuz?"

„Ce să înțeleagă? Ați mai 
văzut dumneavoastră să se 
recolteze acum, primăvara, 
porumbul care trebuia să 
fie din toamna trecută în 
hambar?"

Liniștea patriarhală a 
Roșcanilor a fost spulbe
rată, în primăvara aceas
ta, de un fapt ieșit din co
mun.

Pe vatra satului, într-o 
grotă, s-a retras, de mai 
mult timp, o mică comu
nitate, care se autointitu
lează „Frați ai luminii din

Ce mai 
fac 

„frații" 
din 

Peșteră?
iubire". Lumea-i mai cu
noaște și ca „Frați ai lu
minii albe". Nu în asta 
constă insă senzaționalul, 
în această mică comuni
tate, se retrăsese pentru 
vindecare prin rugăciune și 
post și o nefericită tânără 
din Oradea. Neadminis- 
trându-și la timp insulina, 
tânăra a decedat în mijlo
cul micii comunități. Moar
tea fiind suspectă, faptul 
a intrat în preocupările 
Poliției și ale Parchetului.

Ce mai fac acum „frații" 
din grota de la Roșcani ? 
Se roagă în continuare, iar 
noi îi promitem cititorului 
un fotoreportaj mai larg 
despre acest fenomen.

Spații abandonate
In centrul satului de 

reședință a comunei Bur
juc funcționau, până acum 
câteva luni în urmă, un 
magazin mixt și o unitate 
de alimentație publică. De 
o bucată bună de vreme, 
ambele unități sunt închi
se. Ni s-a spus că, în timp, 
le-au luat în contract de 
cooperare câțiva întreprin.

Titluri de proprietate
Până în prezent, cum 

am reținut din discuția ce 
am avut-o recent cu dna 
Eugenia Mariș, primarul 
comunei Burjuc, în loca
litate au fost înmânate noi
lor stăpâni ai pământului

Pâinea noastră Cea de toate zilele la Dobra o 
frământă și o coace Livia Blidari.

Pagină realizată de :
ION CIOCLEI și TRAIAN BONDOR

Fotografii:

Așa se face astăzi agricultură la Roșcani

Recordmana 
din Tătărăști

Dna Catița Cibi din sa
tul Tătărăști, aparținător 
comunei Burjuc, a cumpă
rat, în urmă cu mai mul
tă vreme, o junincă din 
târg de la Ilteu, județul A- 
rad. A dat pe ea două mi
lioane de lei. Juninca me
rita banii întrucât era din 
rasa Holstein. A adus-o a- 
casă și i-a dat să mănânce 
din belșug. După ce a fătat 
un vițel, vaca avea un ti
ger foarte mare încât stă
pâna ei a fost nevoită să 
i-1 lege într-o traistă, în
trucât aproape ajungea pe 

zători, dar s-au lăsat pă
gubași întrucât n-au rea. 
lizat profitul la care se 
așteptau. „Consumcoop" 
Zam, proprietarul spațiilor 
respective, ar trebui să le 
găsească acestora o între
buințare. în acest sens, cea 
mai bună ar fi redeschide
rea magazinului mixt și a 
bufetului.

254 titluri de proprietate. 
Aplicarea Legii Fondului 
Funciar s-a încheiat în sa
tul Tătărăști și se află în 
stadiu înaintat In celelal
te două sate ale comunei 
— Tisa și Glodghilești — 
foste cooperativizate. 

jos. Dna Catița o mulgea 
de trei ori pe zi și obținea 
în jur de 25 1 de lapte. Ge 
face cu atâta lapte ? Are 
ce, căci are trei fete, că
sătorite în Deva, care i-au 
dăruit până acum cinci 
nepoți. Fetele o vizitează 
săptămânal, o ajută în lu
crările de pe ogoare și din 
gospodărie. Când pleacă a- 
casă, sigur că duc, pe lân
gă altele, și lapte sau alte 
lactate. Dna Catița predă 
lapte și la centrul de pre
luare din sat.

Dna 
Măriți

Dna Măriți Lucan, din 
satul Roșcani, aparținător 
comunei Dobra, are un bu- 
tic unde vinde de toate. 
Am întrebat-o cum merge 
treaba și ne-a răspuns că 
bine. Băiatul dumneaei 
îi aduce marfă foarte des, 
iar de două ori pe săptă
mână primește pâine de 
la Dobra. Dna Măriți vin
de marfă și pe datorie șl 
răspunde solicitărilor la 
orice oră a zilei vin ele, 
chiar și noaptea. în Roș
cani mai sunt încă trei 
unități comerciale privati
zate și, firesc, există con
curență între ele, ceea ce 
este în folosul cumpără
torilor.

Privatizații 
din Bnriue

• •••••••■•■«•>
Prin anii ’40, credincioșii 

din Zam au strâns materia
le pentru a-și construi o 
biserică, cea în care se roa
gă, de ani de zile, fiind o 
improvizație.

Războiul, mai apoi regi, 
mul totalitar comunist le-au 
amânat mereu dorința.

Datorii 
vechi, 

1 datorii
readuse în 
actualitate

Cum materialele trebuiau 
să capete o folosință, au 
fost date, pe bază de acte, 
primăriei.

Acum, consiliul parohial 
a scos actele la iveală. Ad-i 
ministrația de stat locală, 
chit că s-a numit, de.a lun
gul timpului, comitetul pro, 
vizoriu, sfatul popular, con
siliul popular sau, cum sa 
numește acum, consiliul lo. 
cal a moștenit datoria ca* 
re acum iese la iveală. Un 
capitol de cheltuieli în noua 
variantă de structură a bu
getului are în enunț, a- 
dică In destinație, și cu
vântul culte. Musai să se 
facă loc aici și pentru pla* 
ta datoriei celei foarte 
vechi.

Iris, cu profil de repara, 
ții auto și desfacerea de 
piese de schimb pentru 
autoturisme. Celelalte sun# 
profilate pe desfacerea de 
mărfuri Cum o duc, ce 
activitate au unitățile pri
vatizate, asta-i o altă trea
bă.

------
—

. .7»î<

Din discuția cu dl Ga
briel Barta, viceprimarul 
comunei Burjuc, am reți
nut că în localitate func
ționează, în prezent, șase 
unități comerciale private. 
Cea mai importantă din
tre acestea este cea a dlor 
Robert Szabo și Rodeo

//■««•-•-•♦••••I i :
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Marți, 15 aprilie, la 
Grupul Școlar Industrial 
„Horea" Deva s-au declan
șat acțiunile prin care se 
sărbătorește împlinirea a 
25 de ani de la înființa
rea școlii devene. Acțiu
nea inaugurală a fost o 
întâlnire a elevilor, reu
niți în careu festiv in 
sala de sport, cu dascăli 
și lucrători ai liceului, 
unii dintre ei prezenți de 
la Începuturi, iar azi la 
pensie.

După citirea actului de 
înființare a liceului, ini
țial școală profesională 
pentru pregătirea de mun
citori în domeniul mate
rialelor de construcții, 
dna directoare Rodica 
Cîrțină i-a invitat la mi
crofon pe „veteranii" uni
tății de învățământ, care 
și-au păstrat tinerețea su
fletului și spiritului ală

turi de generațiile de 
elevi. Emoționați, evocând 
greutățile inerente orică
rui Început dar și împli
nirile care au făcut ca 
prestigiul liceului să creas
că în acest timp, au vor-

GRUPUL ȘCOLAR 
INDUSTRIAL 

„HOREA" DEVA

bit dna Verona Ptrva, 
fostă secretară, azi pen
sionară, și dnii maiștri 
instructori Leontin Aslău, 
pensionar, cu o jumătate 
de normă, Benonie Olar 
și Nicolae Varga.

Șirul manifestărilor a- 
niversare, după cum am 
reținut din relatările 
dnelor Rodica Cîrțină și 
Sorina Dan, directoare, va 
continua în perioada 19— 
23 mai cu „Zilele porților

deschise”, ediția a IT-a. I 
Este o acțiune de orien- J 
tare școlară și profesiona- | 
lă, în cadrul căreia zilnic » 
sunt invitați absolvenți ai I 
școlilor generale. Le sunt ! 
prezentate parcul dendro I 
logic, laboratoarele, ce- J 
lelalte dotări ale liceului, ' 
acțiunile fiind completate I 
de concursuri sportive, re- ’ 
uniuni ș.a, !

O sesiune de comuni- J 
cări științifice ale profe- | 
sorilor și elevilor este pro- « 
gramată pentru luna iu- I 
nie. Iar apogeul manifes- J 
țărilor închinate sărbăto- , 
ririi unui sfert de veac de ’ 
existență va fi în 11 no- > 
iembrie. când e și Ziua I 
școlii. De fapt atunci va J 
fi o întreagă săptămână | 
de acțiuni, prin care das- • 
căli și elevi vor marca | 
momentul aniversar. (V. < 
Roman). |I

CUVÂNTUL-UBER

0 RUGĂMINTE DEMNA
în Legea nr. 44/1994, art. 13, literele: 

a, b și c se prevede pentru veteranii 
de război decorați cu ordine și medalii 
împroprietărirea cu 500 mp teren intra
vilan sau 1 ha pământ arabil.

Deși Legea nr. 44/1994 a fost publicată 
în Monitorul Oficia] al României (nr. 172 
din 7 iulie 1994), Prefectura județului Hu
nedoara și primăriile municipale, orășe
nești și comunale din subordine n-au a- 
plicat, până astăzi, prevederile legii respec
tive decât numai unui număr de 82 de 
veterani de război, din totalul de 696 ve
terani de război decorați, aflați în viață, 
în cadru] județului Hunedoara.

Față de această situație, veteranii de 
război decorați din județul Hunedoara — 
îndreptățiți legal a fi împroprietăriți — 
cu toată demnitatea ce le-o conferă vârsta 
(cel mai ..tânăr" având 74 de ani) roagă 
organele abilitate să găsească un moment 
de reflecție și de acțiuni concrete pentru 
a rezolva, dacă e posibil, solicitarea re
petată insistentă și cuviincioasă ce le este 
adresată.

mJ

Prin prezenta rugăminte dorim să vă sen
sibilizăm cu privire la această situație deose
bită a unor oameni care se află in amurgul 
vieții și li s-ar procura o mare bucurie 
prin oferirea acestei recompense legale 
pentru vitejia, abnegația și devotamentu 
cu care au luptat, riscându-și viața pen 
tru neam și țară.

Această recompensă, la care nu s-at 
gândit nici o clipă când s-au aflat în fațt 
schijelor și a gloanțelor inamice, ar consti 
tui nu numai o bucurie pentru ei, ci ș 
pentru fiii și nepoții lor — și. poate, ur 
exemplu de educație patriotică pentru ge 
iterațiile viitoare, care vor vedea, cu si 
guranță, în acest act de justiție din parte; 
ȚARII, o înaltă prețuire a tuturor celo 
ce și-au apărat patria, precum și a celo 
ce o vor apăra în viitor, dacă istoria i 
va cere.

Biroul executiv al Asociației Național 
a Veteranilor de Război

Filiala județu.ui Hunedoara

Din morga de la Hunedoara

i Un mort „striga" după 
ultima lopată de pământ

Acțiune lăudabilă

într-unul din numerele 
trecute ale ziarului nostru 
semnalam faptul că Bog
dan Nicolae, pensionar, de 
60 de ani din Buftea, za
ce mort la spitalul din 
Hunedoara de mai bine 
de 20 de zile, fără ca ur- 
mașii acestuia să găsească 

I o soluție pentru înmormân
tare.

ntrucât ia momentul 
respectiv dispuneam de pu
ține elemente privind îm
prejurările în care s-a pro
dus traumatismul toracic al 
decedatului, revenim cu 
noi date asupra cazului 
pus în discuție, caz care 
prin dimensiunea tempo
rală depășește orice norma- 
lltate. Bogdan Nicolae pres
ta activități gospodărești o- 
cazionale pe raza comunei 
Wotești și în împrejurimi
le Hațegului. în 14 martie 
a.c„ împreună cu Mohor 
Ioan au luat calul și căru
ța iui Covaci loan cu ca
re s-au deplasat la Hațeg, 
Ducă Ce și-au rezolvat tre
burile la oraș, s-au omenit 
cu băutură, apoi, în drum 
spre Nălați, căruța s-a lo
vit de un pietroi, în urma

La nici o jumătate de an 
de la lansrrea oficială a 
pieței extrabursiere de va
lon mobiliare, adică OTO 
(de la englezescul „over-the- 
counter*). tranzacționarea 
liberă a acțiunilor s-a am
plificat aproape nebănuit 
și tinde să devină în scurt 
timp o afacere de anvergu
ră. ce antrenează milioane 
de oemeni și valori fantas
tice

Aici, la noi In Deva, 
ființează deja 3 agenții 
specializate exclusiv în 
brokeraj (cumpărarea șl 
vânzarea de acțiuni). La 
început anonime, acum 
•unt frecventate zilnic de 
•ute de persoane interesate 
•a vadă ce valori au acțiu
nile și apoi să vândă cer
tificatele de acționar. S-a 
declanșat, cum se spune, 
„bătaia peștelui” la acțiuni, 
ceea ce constituie un ele
ment definitoriu al econo
miei de piață care se con- 
sc ’?ază și la noi.

Dar. în același timp, fap
tul în sine are și alte re- 

. zonanțe. Lumea mare a ac- 
I ționarilor, adică „muritorii 
i de rând', loviți mereu de 

căruia s-a răsturnat. Inci
dentul rutier a cauzat un 
traumatism toracic lui Bog
dan Nicolae, care a fost 
adus de către o ambulan
ță de la Hațeg și internat 
la Hunedoara. La numai 
cinci zile, accidentatul a 
decedat — pe 20 martie 
a.c., iar de atunci zace în 
morga spitalului.

Cu toate că au fost anun
țați cei doi fii ai săi, care 
sunt subofițeri în cadrul 
Ministerului de Interne — 
Bogdan Constantin, pluto
nier la Poliția Metrou Bu
curești, respectiv Bogdan 
loan Andrei, plutonier la 
IGP — cadavrul tatălui lor 
zace la morgă, așteptând 
cuminte o ultimă lopată 
de pământ. Când îi va ve
ni rândul, e greu de spus 
întrucât mortul nu poate 
fi înhumat de către Primă
ria Hunedoara, pentru că 
are moștenitori, iar din li
nele surse se pare că cei 
doi copii ai săi „nu prea 
ar avea bani” pentru a cin
sti memoria celui care le-a 
fost totuși tată.

CORNEL POENAR

„Bătaia peștelui 
ia acțiuni

rigorile dure ale traiului, 
au simțit că prin vânzarea 
certificatelor de acționar 
pot pune rapid mâna pe 
ceva bani care, în cazurile 
cele mai fericite, înseam
nă câteva sute de mii de 
lei, tocmai bune de astu
pat „găurile" din bugetele 
secătuite ale familiilor,

în strânsă legătură cu a- 
fluxul de vânzători de cer
tificate. este creșterea sen
sibilă a valorii acțiunilor, 
respectiv a sumelor pe ca
re brokerii sunt dispuși să 
le plătească „cash" pentru 
fiecare acțiune de 1000 sau 
25 000 lei. Din lista celor 
peste 600 de societăți co
merciale cotate până acum 
la bursa de valori — din 
care în județul nostru sunt 
doar 8 — unele au înre
gistrat salturi importante 
„per acțiune". La „Casial" 
Deva, spre exemnlu, ' va
loarea unui ceri^icat a

Dor de Emincscu ! Foto ANTON SOCACI

Ursul, lupul și legea
La simpozionul organizat de Filiala din Deva a 

I Societății „Progresul silvic" a fost adusă în discuție și 
problema vânatului în ansamblul său. în context, s-a 

: arătat că, în dorința de a se alinia la legislația europea- 
i nă, în „Legea vânatului” se prevede că și în țara 

noastră este oprit vânatul lupilor și urșilor. Fără a ține 
seama de specificul României, unde există un excedent 
însemnat de exemplare la aceste specii față de celelalte 
țări europene, iată că se ivește propunerea, bazată pe 
argumente de ordin practic, ca să se facă derogările de 
rigoare de la o astfel de prevedere. (N.T.)
■e-<

crescut de la circa 300 000 
de lei la începutul anului, 
Ia 750 000 de lei în prezent. 
Mai sunt cotate certificate
le pentru „Marmosim" Si- 
meria — cu 350 000 de lei, 
„Peco” Deva — cu 170 000 
de lei, „Carmetaplast" și 
„Vinalcool” Deva, ICSH 
Hunedoara — cu valori 
mai modeste.

Cota valorică mai ridi
cată a acțiunilor unor fir
me este dată nemijlocit de 
activitatea lor economică, 
da prezentul și, mai cu sea
mă, de perspectiva imedia
tă sau pe termen lung. 
Fapt care atestă că între
prinderile noastre nu nu
mai că nu reprezintă niște 
grămezi de fier vechi, ci 
sunt, în marea lor majori
tate, unități viabile, capabi
le să se angajeze prin efi
ciență și profitabilitate în 
circuitul concurențial. De 
unde rezultă pentru cei 

ce-și plasează capitalul în 
jacțiuni certitudinea profi
tului substanțial, maximi
zarea acestuia și garanția 
unor dividende cât mai a- 
tractive.

Mai intervin însă șl fac
tori conjunctura!!. Adu
nările generale ale acționa, 
rilor, care sunt în plină 
desfășurare. accentuează 
tendința celor interesați — 
adică a deținătorilor de ca
pital — de a cumpăra și a 
deveni posesori a! unor 
pachete cât mai mari de 
acțiuni. Ceea ce le confe
ră posibilitatea — încă de 
pe acum — de a ocupa lo
curi în consiliile de admi
nistrație și a-și impune 
punctele de vedere și op
țiunile în politica firmelor. 
Bineînțeles, cu toate ma
rile avantaje care decurg 
din aceasta.

Nimic rău până aici, Gu 
condiția ca întregul pro
ces de tranzacționare să se 
deruleze în deplină trans
parență și onestitate, ca 
într-o autentică piață de 
capital.

LAURENȚIU VISKI

în luna martie a aces
tui an. în curtea Primă
riei Crișcior au început 
din inițiativa domnului 
Ștefan Lui aci, de meserie 
tehnician horticol, actual
mente pensionar, împreu
nă cu dna inginer Mihaela 
Miron, de la centrul agri
col local, realizarea unei 
răsadnițe cu o pantă pen- 

! tru producerea de răsaduri, 
• atât pentru salariații pri

măriei cât și pentru cetă
țenii din comună.

S-a apelat la primarul 
comunei, dl Ioan Bașa, ca
re a înțeles necesitatea 
acestei initiative, ajutând 
la procurarea materiale
lor necesare, împreună cu 
viceprimarul. dl Dumitru 
Mazuco.

După aranjarea platfor
mei de gunoi de grajd și 
după ce au realizat ames
tecul de pământ cu nisip 
în proporție de 2 la 1 cu 
o grosime a stratului de 
16 cm, s-a trecut la semă
nat. Semințele necesare în

Cireșii în floare
Alături de cânt și ar

monie, natura pnmăvă- 
ratică și-a scos la ivea
lă florile înmănunchea
te măiestrit în giuvaie- 
ruri și astfel flori albe 
de cireș răsfață tainic 
ochiul dornic de schim
bare. Stăm privind cu
admirație aceste carate 
vii de frumusețe neclin
tită. îngemănată peste 

, întinderi nesfârșite de
plai străbun românesc. 
Prin livezi și prin păduri 
și răzleț pe oriunde vezi 
este viață.

Ca din senin „a pornit 
mișcarea vie”. infinită 
și neprihănită, a sevelor 
contopită milenar cu cea 
a gâzelor de tot felul 
trezite instantaneu la o 
viață palpitantă dintr-un 
„somn adânc al iernii”. 

1 E mare bucurie și peste 
tot strâluce lumina mul
tă dată nouă de sus ce 
„inundă* benefic spațiul 
transformat ca o vrajă 
în „raiul pe Pământ".

ț Doamne, frumuseți ne- 
l bănuite se descătușează 
i dintre „lacăte zăvorâte” 
î și, cel mai teribil lucru, 
\ toate rosturile omului 

vederea semănatului a 
fost puse la dispoziție d 
către domnul Șteian Lucac 
și astfel s-au putut serr 
vinete Pana Corbului, _c 
dej gras, gogoșari, kapi 
și ardei iute; roșii din so 
iurtle Deltcatesse, imm 
— Roma Media și Con 
plex 4.

In prezent se efectueaz 
lucrări de ingnjire pri 
curățarea polietilenei per 
tru o mai bună luminoz 
tate. udări pentru începi 
mai rare apoi mai des 
aerisiri pentru eliminare 
gazelor nocive C 02 și - 
moniacul. Se asigură O 
necesai pentru combatere 
bolilor și dăunătorilor pri 
tratamente cu insect; 
fungicide In scopul obț 
nerii unui răsad de cal 
tate.

Deci, nu peste mult tim 
locuitorii din Crișcior v< 
avea posibilitatea să- 
procure răsaduri dinți 
cele menționate mai su

AL. JURC

purced din nou de la 
sine pe un făgaș anume 
crearea de bunuri izvo
dite de sub brazda răs
turnată. Și, cum „veșni 
cia s-a născut la sat“ 
numai acolo mirifica să
mânță a lui Blaga ciclic 
renaște viață. Și atunc 
e firesc ca ceva sfânt 
creștinesc, să ne pătrun 
dă firea acum înainte d' 
Sfintele Paști: nevoi 
absolută a ispășirii d 
păcat prin spovedanie 
prin rugăciune și ha 
dumnezeiesc.

E momentul unic ț 
prielnic să-i comemc 
răm cum se cuvine p 
înaintași și să nu-1 ui 
tăm nici o clipă. Ei sur 
izvorul vieții noastre i 
nu trebuie uitați șl <j 
aceea ne cutremurăm d 
plinătatea milenară d 
adevăr a faptelor străbi 
ne înșirate pe răbojt 
timpului. E soare, e li 
mină, e cald, e frumo 
e minunat... Puritate, gir 
gășie, extaz și mlrif 
e-n toate... Cireși i 
floare. Iată viața p 
Pământ I

valentin bretotea
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..Plămânii” naturii - nădiirilej
(Urmare din pag. 1)
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ecologică prin evitarea 
monoculturiior, renunța
rea la tăieri rase, apli
carea unor amendamen
te și fertilizante. Dar nu 
este suficient. în primul 
rând trebuie eliminată 
cauza și prin retehnologi- 
zarea industriilor.

Al doilea mare pericol 
pentru viața pădurilor îl 

reprezintă pășunatul ilegal 
în păduri. Practicarea lui 
duce la deteriorarea so
lului și Ia destructurarea 
biocenozelor forestiere, re- 
ducându-le rezistența la 
adversități. Astfel se fa
vorizează scurgerile de 
suprafață și eroziunea so
lului. Datorită acestui 
fapt se reduc acumulă
rile de masă lemnoasă 
cu 10—15 la sută. Pășu
natul 
terzis 
buie 
tețe 
ia.

Efecte negative are și 
transportul masei lem
noase de la locul de ex
ploatare dacă se face 
neținându-se cont de tra
seele 
prin 
vice, 
dicii 
restier sunt 
cor form legislației în vi
goare.

Podoaba pădurilor 
noastre — vânatul — 
aflat în exces poate de
veni un adversar al pă
durii. Daune mari 
întâlnesc în monoculturi- 
le de molid specie pre
ferată de vânat pe timp 
de iarnă. Decojirile ar
borilor produse de vâ
nat favorizează apari
ția diferitelor boli și creș
terea doborâturilor și 
rupturilor de vânt și ză
padă. Pentru evitarea 
efectelor negative pe care 
le poate* produce vâna
tul în exces, trebuie res
pectat planul la vânat, 
care se calculează în 
funcție de mărimea fon
dului de vânătoare, asi-

în păduri este in- 
prin lege și tre- 
urmărită cu stric- 
respectarea acestu-

speciale stabilite 
an-cnajamentele sil- 

Și aceste preju- 
aduse fondului fo- 

sancționate

gurarea furajelor nece- i 
sare pe timp de iarnă, ' 
îngrădirea culturilor ti- ț 
nere etc.

Al treilea mare 
col suntem chiar 
simplii cetățeni, 
„respectăm” noi 
ra, pădurile ? Luna.,,, / 
statisticilor, se estimea- ț 
ză că anual se aruncă i 
în mediu 10—15 tone de 
deșeuri constând din cu- 1 
tii de conserve, sticle, ț 
borcane și mase plasti- i 
ce. De asemenea se ’ 
distrug 8—10 ha/an de 1 
covor vegetal prin mon
tarea corturilor și prin 
aprinderea focurilor 
fața corturilor.

Un alt aspect este pro
curarea lemnelor din pă
duri pentru aprinderea 
focului. Se estimează 
tăierea anuală a 20-25 mc 
masă lemnoasă în acest 
scop. In plus, aprin
derea focului în pădure 
în locuri nepermise re
prezintă un pericol imi
nent pentru siguranța 
acestora.

Aceste evenimente 
s-ar produce dacă 
respecta camparea 
locuri special 
te și s-ar 
la plecare să nu uităm 
semnele trecerii noastre 
prin acele locuri.

Unii dintre noi 
avem și obiceiul 
nilor primitivi de 
„marca” prezența 
curile de popas

peri- J 

noi, ț
Cum ț 

natu- < 
Conform ’

i
*

i
I

1

1
ț 

nu t 
s-ar ’ 

in \
amenaja- 

avea grijă

in

J

*
J

se

mai 
oame- 
a ne 

în lo- 
o prin 

scrijelirca în scoarța co- j 
pacilor a numelor pro- 
prii. Cine ne va mulțu- . 
mi pentru acest gest ? ’ 
Pădurea în nici un caz. \ 

In anul 1996 a intrat 
în vigoare „Legea pro
tecției mediului”, care 1 
prevede sancțiuni dras- l 
tice pentru nerespectarea i 
obligațiilor persoanelor fi- >

la ac- 
me- 

defa-

zice și juridice de 
ționa în favoarea 
diului și nu în 
voarea acestuia.

Oare numai constrânși ț 
mai putem acționa i 
pentru binele evident pe ’ 
care ni-1 oferă natura, ț 
mediul înconjurător? \

Din nou
după
gratii

Petre Nicolae, de 32 ani, 
din comuna Tirgușor, ju
dețul Prahova, în ziua de 
26 martie a.c., ora 13, a 
fost eliberat condiționat 
din Penitenciarul Bârcea 
Mare, unde a trebuit să 
execute o pedeapsă de 2 
ani pentru furt din avutul 
privat. Deși a promis, la 
eliberare, că va deveni bă
iat cuminte și va căuta de 
lucru, aceste promisiuni 
făcute le-a uitat după doar 
câteva ore, cât s-a depla. 
sat de la Bârcea Mare până 
în municipiul Brad, ajun
gând, după nici 10 ore de 
la eliberare, din nou după 
gratii. Ce a făcut ? A a- 
costat In 
muncitoare de Ia 
de 
te, 
la 
de 
țață, prin metode specifi
ce l-a identificat și reținut 
după scurt timp, întocmin- 
du-i un nou dosar penal. 
După ce a umblat a Și gă
sit. (S. Cr.)

scop de jaf 3 
Secția 

panificație din localita- 
care se întorceau de 
serviciu. Poliția locală, 
îndată ce a fost anun.

îs

S.C, „REMPES" S.A. DEVA

cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5 
județul Hunedoara, tel. 221273; fax 226161

Scoate la

ȘI DEOCAMDATĂ N-J AI?

ȚI-AI DORIT O MAȘINA ?

următoarele active :

iiLADA este astăzi în țară, 
j: prin LADA CAR ROMÂNIA !I 

I
*

I• CĂMIN NEFAMILIȘTI — Deva (inclu- 
terenul aferent), str. Minerului;
— preț pornire licitație — 1 014 mii. lei;
• CĂMIN NEFAMILIȘTI (CABANA) Râu- 

șor, corn. Râu de Mori, județul Hunedoara, 
clusiv terenul aferent;

— preț pornire licitație — 336,8 mii.
• Autobasculantă ROMAN 8136; 6,5 t, 

31-HD-1719;
— preț pornire licitație —
• Autobasculantă R 8135, 

HD-1892;
— preț pornire licitație —
• Autotractor cu sa R 19215, 22 t, nr. 

HD-4666;
— preț pornire licitație — 120 mii. lei;
• Autoremorcher R 19215, nr. 31-HD- 

4728;
— preț pornire licitație — 150 mii. lei;
• Remorcă trayler 40 t;
— preț pornire licitație — 40 mii. lei;
• Autodubă R 8135,’ nr. 31-HD-4056;
— preț pornire licitație — 48 mii. lei;
• Autocamion R 19215, nr. 21-HD-1457; '
— preț pornire licitație — 47 mii. Iei;_
• Tractor universal 1010 DT, 

1133;
— preț pornire licitație — 70
• Remorcă auto 5 t;
— preț pornire licitație — 14
• Alte mijloace fixe disponibile.
Licitația este de tipul „deschisă cu strl- 

si va avea Ioc la sediul unității în data 
25. 04. 1997, ora 10.
Taxa de participare la licitație este de 10 

sută din valoarea de pornire a licitației.
în cazul în care activele nu se vor adju

deca la data de mai sus, se vor organiza lici
tații în fiecare a treia zi de luni, în fiecare 
lună, până la sfârșitul anului.

Caietele de sarcini, listele activelor si lă
muririle necesare se not obține la sediul SC 
REMI’ES SA, serv. Mecano-energetic, telefon 

I int. 116; 170.

siv

in-

lei;
nr.

gare' 
de

la

CLUJ NAPOCA • ROMANIA

22.5 mii.
6.5 t, nr.

24.5 mii.

sa

lei;
31-

Iei;
31-

I
*

I
I
*

I
*

I
I
*

I

nr. 41-HD-

mii. lei;

mii. lei;

ISO 9001 
121005761

• linii de îmbuteliat lichide alimentare ca
pacitate 1500 -T18000 butelii / ore

• fabrici de prelucrat lapte, cap. 2000 l/zi (
• instalații pt. camere, frigorifice cil voL'

de4-j-100m3 !
• schimbătoare de căldură cu plăci inox
• aparate de înghețată la cornet si pe băț*
• lăzi frigorifice cu volume’de 240 și 500I
• dulapuri frigorifice, cu volume de 240 I,

320 I, 600 I si 1600 I
• vitrine frigorifice orizontale,lungimea 2m
• răcitoare distribuitoare de bere cu capa-;

citatea de 40 l/oră *

„LADA CAR ROMANIA" SRL
> cu sediul în București, vă oferă spre vânzare 
;• întreaga gamă de autoturisme ale prestigioa- 
< sei firme LADA :

• /

i 
I
I
I
I
I
I
*

I
*

I
*

I
I
*

I 
I
*

I
i 
« 

I
*

I

Termene de garanție 12 luni; * Punere în funcțiune GRAI UITA

Str. F-cii de Chibrituri nr. 5-11,3400 ClujsNapoca, România 
Tel.: 064-435285, 435296; Fax: 435302;Tel./Fax: 435297

■
;; J •

i. mc ,
• VERA • EXCLUSIV • PRIMAVERA ■!

• SAMARA • SAMARA S.L. • SAMARA;! 
Ș SEDAN • NIVA 4x4t NIVA G.L.X. 4x4.;l 
J Automobilele LADA sunt mașini robus- J*
4 te, de încredere, care nu vă vor dezamăgi in ;;
5 condițiile concrete ale circulației din România, ! 
5 Motoarele cu care sunt dotate le conferă o j; 
Ș trăsătură comună: puterea. Nu trebuie omis îl;

faptul că LADA este o mașină economică, nu ! > 
jdoar din punctul de vedere al consumului, ci!; 
< și dintr-acela al pieselor de schimb și al ser-!! 
Șvice-ului asigurat de LADA CAR ROMANIA,;1 
;£ precum și garanția de 18 luni sau 20 000 km.; 
5Și ultimul, dar nu cel din urmă, prețul face; 
Jdin LADA un automobil accesibil. ;>

Mașinile, la zero km. se livrează Ia Deva,;!
5 cu promptitudine, in cel mult 15 zile de la* 
•udata încheierii contractului. !;
■ ! Contractele de vânzare-rnmoărare se în-'} 
;! cheie prin S.C. CUVÂNTUL LIBER" S.A.! 
■!DEVA. str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 211275,! 
;!fax 218061.1 • • a. — A* a. UI ■_ -J 1

II
I 
I
1

I

I

i
■

I

ii
Cei interesați pot consulta la sediul redac 

îției ziarului „Cuvântul liber" intreaga docu 
■ mentație privind modalitățile de vânzare-cum- 

S părare.

I
■B »
■ 
l
I
I

I 
B
B
I 
I

i
S.C. VITICOLA S.A. ȘOIMUȘ 

Vinde pentru Sărbătorile de Paști: 
* vin alb. soiuri superioare la prețul de 

3500 lei inclusiv TVA.
; Program livrare zilnic de la orele 1O—15. 
; exclusiv sâmbăta șl duminica.

> 
Ia

I

I
5

CEL

MQDEX*
ii

MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARĂ, ;! 
CU CELE MAI BUNE PREȚURI

Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA intr-o'î 
gamă diversificată ? ! •
Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC ;■ 
pentru atelierul dumneavoastră ?
Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ dej; 
cea mai bună calitate ?
SUNAȚI-NE ACUM LA TELEFON 064/j;

F..

5193493. 's
j Adresa sediului: Cluj-Nanoca. str. luliu Ma-;
> niu, nr. 6; depozit: satul Vlaha; orar: luni—; 
? vineri între 8—18: sâmi^ă între 8—14. ;
5

5

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. SARGET'A FOREST S.A.

DEVA

I

vedere prevederile Ordonanțe, de Ur- J, 
ntilili Pnmânîoi r»v el fflnfnl •*

Având în i
gentă a Guvernului României nr. 5/1997 ți faptnl că ■;
Ia prima convocare nu s-a întru-dt cvorumul de 50 J» 

>la sută din acționarii persoan™ fizice care direct «Wjt 
•I prin reprezentare dețin acțiuni la societate, !
> CONVOACĂ AOUNAR'l GENERAL.! !•
:• EXTRAORDINARA J>
;î pentru toți acționarii înregistrați în Registrul;; 
{Acționarilor la data de 31 I’I. în ziua de 17.!;
>IV 1997 ora 10, în sala mică a Casei de Cultură aji 
N municipiului Deva, cu următoa-ea ordine de zi ‘ •£
{ 1. Aprobarea bilanțului fiscal pe anul 1996, în
{baza raportului de gestiune și a raportului comisiei 
Ide cenzori ;

2. Alegerea administratorilor :

3. Alegerea comisiei de cenzori ;
4. Aprobarea proieetului bugetului de «cnilurî fi 

cheltuieli pe anul 1997j
5. Aprobarea
6. A probarea 

societate î
7 Probleme

listei de investiții pe anul 1997 î 
statutului și a contractului 1

.'.•AhW/AW

. >»t» wTawaw.v—”—

diverse.
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FELICITAT?
VÂNZĂRI — 

X CUMPĂRĂRI
• Vând apartament 2 

v.iinere, telefon 224668.
(9538)

• Vând mașină înghe-
' țață (380 V), două capete. 
! Tel. 633453, 633253.

(4503)
j • Vând Dacia, zero km. 
< toate tipurile. Livrare pe 
’ loc. 048/217658.

(9516)
• S.C. Grundei Imp. Exp. 

SRL Călan, direct importa
tor Germania, vinde hai
ne second-hand, nesortate, 
la preț convenabil Tele
fon — firmă 660280.

(4453)
• Seducție și farmec, 

i folosind cosmeticele Ori
flame. Sunați 232268.

(4538)
• Vând Dacia 1310, an 

1985, stare foarte bună, 
uși, cutie viteză Dacia 
11011. Tel. 225684.

(4533)
• V ând casă, pământ a- 

’ rabit și grădină de pruni
(70 ari), în comuna Burjuc 

I (30 km de Deva, pe mar- 
I ginea DN 7). Tel. 231532 

(după 20).
• Vând grădină și pă

dure, Gurasada, nr. 177,
(3001)

• Cumpăr chiulasă și 
ax came Opel Record — 
2300 Diesel. Tel. 713519.

(4532)
• Vând fier beton, covor 

persan 3x1 m, negociabil. 
Tel. 218127.

(4531)
• Vând casă, trei came

re, apă, gaz, grădină. Al. 
VlahHtă, nr. 13, Deva.

(4528)
• Vând autocamion 

Raba (10 tone), fabricat 
1991, sau Saviem (8 tone), 
fabricat 1991, tel. 058/ 
851556.

(9136)
• Vând apartament 2 

camere, str. Aleea Crișu- 
llii, nr. 2, bl. 51, sc. 1, ap. 
2, parter, balcon, pivniță. 
Informații tel. 626403.

(4520)
• Vând mobilă și vând 

mașini casnice. Tel. 223071, 
după ora 17.

(4542)
• DEPOZITUL EN GROS 

„AROMA" DIN DEVA, str. 
M. Eminescu, nr. 48 (fos
ta Fabrică de mobilă), o-

feră : arome import pen
tru sucuri la dozator ; 
aspartam; zaharină; acid 
citric ; porumb, sare aro- 
matizată și pungi pentru 
Pop Corn; emulgator COL- 
CO ; pahare unică folosin
ță și lingurițe plastic; dul
ciuri. Tel. — fax. 212057, 
orele 8-15, sâmbăta 8-13.

(4510)

• NOU !!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și siguran

ță maxime. PLATA ÎN 
RATE. Distribuitor 
IMPERIAL ORĂȘTIE, 
054/642580.

(8386)

cație 1986 — 4000 DM, vi- 
deocameră Canon — 1500 
DM. Telefon 621653.

(4541)
• Spray contra ejaculă

rii rapide, medicamente po
tentă, frigiditate, afrodisia- 
ce. 01—6376273.

(8979)
• Vând Audi 100, injec

ție, stare bună, înmatricu
lat, carte identitate. VTA 
1999 plus Audi 100 iden
tic, pentru piese, preț in
formativ 3200 DM. Infor
mații tel. 223236.

(4523)

l

• Vând grajd, Beriu. In
formații Beriu, nr. 82.

(4268)
• Vând casă Căstău, nr. 

114. Informații, Orăștie, 
telefon 647018.

(4266)
• Vând tractor U 650, 

stare bună. Deva, telefon 
225995, preț convenabil.

(4267)
• S.C. SUINPROD S.A., 

cu sediul în Orăștie, str. 
Luncii, nr. 1, organizează, 
în fiecare marți, începând 
cu data de 6. V. 1997, ora 
9, LICITAȚIE PUBLI
CA DESCHISA pentru 
vânzarea mijlocului fix 
— pod rulant 3,5 tone. 
Organizează în fiecare 
marți, începând cu data de 
6. V. 1997, ora 10, LICI
TAȚIE PUBLICA DESCHI
SA pentru închiriere spa
țiu de depozitare sau pro
ducție, suprafața 330 mp. 
Informații la sediul socie
tății sau Ia tel. 054/641640, 
612504.

(4269)
• Vând urgent VW Golf 

Diesel, consum 4,5, stare 
txcepțională, 3200 mărci. 
Tel. 651452, între orele 
16-17 și 20-22.

(4077)
• Vând apartament 2 

camere. Deva, str. Teilor, 
tel. 620387.

(1185)
• Vând Volvo 710, înma

triculat, an 1986, Turbo 
Diesel, 7500 DM. Telefon 
661115. (9541)

• Vând mașină înghețată 
8.000.000 lei și autoutili
tară Merceoes 209. Infor
mații la 222425 și 218905.

(9540)
• Vând apartament 2 

camere cu îmbunătățiri, 
ultracentral. Tel. 224433.

(4524)
• Vând Renault 9, fabri-

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C. IIMB CONSTRUC
ȚII SRL angajează zidari 
cu vechime minimă 3 ani 
Ș> 
Informații Orăștie, 
Grădinarilor, 
647076.

muncitori necalificați, 
strada 

tel.nr. 49,

(4539) 
IIUNEDOA- 
organizează

• O.R.S.A. 
RA — DEVA 
concurs în data de 30. 04. 
1997, ora 10, pentru ocu
parea postului de șef ofi
ciu Concursul se desfășoa
ră cu reprezentantul 

ANARZ București și DGAA 
Hunedoara. Tematica și re
lații suplimentare la sediul 
O.R.S.A. Deva, tel. 221554.

(4527)

• S.C. DAYTON AUTO-
COM SRL anunță intenția 
de autorizare din punctul de 
vedere al protecției mediu
lui a magazinului situat 
în Deva, str. Ion Crean
gă, 29, garaj, 16. Contes
tațiile se depun la Agen
ția de Protecția Mediului 
din Deva. (4524)

• CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI SÂLAȘU 
I)E SUS. comitetul de ini
țiativă solicită sprijin fi
nanciar persoanelor fizice 
și juridice pentru construi
rea unui monument în
chinat eroilor din războiul 
de independență, primul și 
al doilea război mondial. 
Contul unde se pot depune 
banii — 50075453819. la Tre
zoreria Ilateg.

(9327)
• S.C. Electro lmpex 

SRL Deva anunță intenția 
de autorizare din punctul 
de vedere al protecției me
diului pentru magazinul 
din Mihai • Viteazul, com
plex autogara. Reclamații 
și sesizări în termen de 
15 zile la APM Deva.

(099434)

DECESE

S.C.BERE Satu Mare S.A.
cu sediul în Satu Mare str. Șoimoșeni rv.3O

oferă comercianților en gros,la prețuri avanlaioase 

bere SAILER Pils 

bere SAILER Export 

bere SAILER Bock |ne...

fabricate sub licență: SAILERBR -J. 

Marktoberdorf, Germania, pasteuiu 

garanție 6 luni de zile, ambalată in 

sticle tip caramel de 0,51.

Informații la: tel. 061 736323 fax.061 731095 

telex 38253 comp A.D.T.

• Transport marfă 
(3,5 tone), 1200/km. Tel. 
230957.

(4536)

• Șofer profesionist, po
sed viză state SIIEN- 
GIIEEN, plus Anglia. îmi 
ofer serviciile. Telefon 
232565.

• Familia dr. Bucșă 
Narcisa și Beniamin 
mulțumește tuturor ce
lor care au participat, 
au fost și sunt alături 
de ei. la irecuperabila 
pierdere a scumpului 
lor fiu

CRISTIAN
în vârstă de numai 

20 ani. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! 

(099436)

((4534)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de 

călătorie, pe numele Bifa 
Bianca. O declar nulă.

(9280)

DIVERSE
• MANAGERUL S. G. 

ROMl’RUCT S.A., cu se
diul în localitatea Orăștie, 
str. A. Iancu, nr. 1, jude
țul Hunedoara. CONVOA
CĂ ADUNAREA GENERA
LA A ACȚIONARILOR la 
data de 17 aprilie 1997, la 
sediul societății, ora 10. Jn 
caz de neîntrunire se va 
ține în același loc și la 
aceeași oră, în data de 30 
aprilie 1997. Relații supli
mentare Ia tel. 054/642364.

(4259)

• Familia dr. Din 
deal Petru, din Orăș
tie este alături de fa
milia dr. Bucșa, Ia du
reroasa pierdere a fiu
lui drag. Sincere con
doleanțe familiei în
doliate.

(4270)

S.C. AVICOLA S.A. DEVA
Str. Principală, nr. 2 

VINDE LA PRETURI FOARTE 
AVANTAJOASE :

OUĂ CONSUM, călit. I — proaspete
— 340 lei/buc.
PUI CARNE
— Ia o zi (incubație Leșnic) — 2000 lei/ 

cap.
— la 20 zile (fermele 

lei/cap.
— la 30 zile (ferma 

lei/cap.
— la 40 zile (ferma 

Iei/cap.
PUICUȚE OUA CONSUM ROSSO (Fer
ma 1 Mintia) — 13,000 lei/cap. 
GĂINI OUĂTOARE — ROSSO (Ferma 
2, 4 Mintia) — 15.000 lei/cap.

Prețurile includ TVA.
Informații suplimentare la tel. 054/216120, 

625796, int. 160 sau 134. (4530)

7 și 11) —
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• La trecerea în e- 
ternitato a domnului 

ing. NECULAI 
AGACIII 

director general al 
Combinatului Siderur
gic Hunedoara, în pe
rioada 1964—1969, fost 
ministru al Industriei 
Metalurgice. „Siderur
gica" Hunedoara trans- 
mito sincere condolean
țe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească/
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î S.C. APROTERRA S.A.

simeria
ț distribuitor autorizat al
» S.C. ROMBAT bistrița, romradia-I TOARE BRAȘOV, ELECTROPRECIZIA SA-
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CELE, MEFIN SINAIA, PULSOR SCORNI- 
CEȘTI, RECMAS ROȘIORI, COMPA SIBIU,

Vinde întregul sortiment de radiatoare și 
piese de schimb pentru auto, pentru țractoa- 
re, la prețuri avantajoase, stabilite de comun 
acord cu producătorii.

Tel. 054/660424; 660966.

MANAGERUL GENERAL 
AL S.C. APOLLO S.A. 

DEVA
CONVOACĂ 

ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 
la data de 30. IV. 1997, ora 12, la sediul 

societății in cantina-restaurant, pentru toți ac
ționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 31. 03. 1997.

Dacă nu se va intruni cvorumul 
a doua convocare este stabilită pentru 
14. V. 1997, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul 
ții din str. 1 Decembrie, nr. 37Ă,

j 054—214296.
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CONVOCARE
Consiliul de administrație al S.C. Casa de?
" ' ” — ................. .... __ So- 1
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CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA

A ACȚIONARILOR 
in data de 22 aprilie 1997, ora 13,

MANAGERUL
S.C. TRANSILVANIA S.A. DEVA 

CONVOA0A 
ADUNAREA GENERALĂ 

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
la data de 3 mai 1997, ora 10. la restau

rantul „Rapid”, situat în incinta stației CFR. 
Deva, pentru toți acționarii înregistrați în Re
gistrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 2 mai 
1997.

în cazul nerealizării cvorumului legal, a- ? 
dunarea generală se va ține în același loc și 7 
la aceeași oră, în data de 17 mai 1997.

Informații la S.C. Transilvania S.A. De- i 
va, str. O. Goga, nr. 2, telefon 211485, faxi 
213087, între orele 7—15. (4477) *
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COMPANY" SUL |

S.C. „SCORPION necesar, 
data de

[prin depozitul en-gros situat în Deva, str. Io-I 
| sif Vulcan, nr. 22, vă oferă o gamă variată I 
I de produse : 1

— țigări import și
— cafea

[ — băuturi alcoolice
— vinuri, podgoria
— dulciuri

I — produse alimentare: ouă,
— fructe exotice : portocale

lămâi „PROTO*‘, banane 
I — roșii, castraveți, ceapă, usturoi, la ce-_ 
le mai avantajoase prețuri. Zilnic intre orele I 
8—17. Tel. 620915. ’

• Angajează contabilă cu studii și vechi-1 
me minim 5 ani în domeniu; operator calcu-| 
lator cu experiență, muncitor necalificat, în-! 
cărcător-descărcător. .1

Relații: Hunedoara, bdul Dacia, nr. 39.1 
bloc 47, Micro V. *

I

indigene

import și 
Murfatlar

I 
indigene | 
și Cotnari | 
ulei, zahărj 

„PROTO", I
I

societă- 
telefon

MANAGERUL
S.C. CR1SBUS S.A. BRAD 

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALĂ 

ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
la data de 30 aprilie 1997, ora 15, 

clubul din Gurabarza, in sala mică, pentru . 
« toți acționarii înregistrați în Registrul Acționa- I 
| rilor Ia sfârșitul zilei de 14. HI. 1997.

în cazul în care la data de mai sus 
| narea nu va fi statutară, ; 
J pentru data de 15 mai 1997,
I menționate mai sus. ]

I* tare se depun la sediul societății, până la data j 
w de 29 aprilie 1997. Informații suplimentare la | 
I sediul societății din str. Gosa, nr. 44. Telefon 2 
!O54ț/651242, între oreleJ-10. ———, J

la

adtf- | 
aceasta se amână | 

Ia locul și ora ! 
Procurile de reprezen- |
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