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Cu ocazia Sfintelor Paște, sărbătoarea spe
ranței, a învierii domnului nostru lisus Hristos 
și a înnoirii noastre sufletești, Consiliul Jude
țean Hunedoara urează tuturor locuitorilor ju
dețului sănătate, fericire și putere dc a în
vinge nevoile și necazurile zilnice în speranța 
unui nou viitor, mai bun, și în care toate do
rințele noastre să iși 
Hristos a înviat !

găsească împ’in' ea.
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Creșterea gradului de implicare a organizațiilor 
neguvernamentale în domeniul protecției

mediului și participarea lor la procesul decizional
Crearea unui cadru or

ganizat de participare a 
organizațiilor neguverna
mentale și a populației la 
elaborarea și luarea deci
ziilor este un principiu și 
element strategic care a- 
sigura dezvoltarea dura
bilă. implementează in
struirea și educarea popu
lației. Statul recunoaște 
în acest sens dreptul la 
un mediu sănătos *și drep
tul de asociere a cetățe
nilor în organizații de a- 
părare a calității mediu.. 
lui, de consultare în ve
derea luării deciziilor pen, 
tru dezvoltarea politicilor, 
legislației și normelor de 
mediu, elaborarea avizelor 
șî autorizațiilor, inclusiv

pentru planurile de ame
najare a teritoriului șl 
pentru cele de urbanism.

In județul Hunedoara 
sunt puține organizații ne
guvernamentale implicate

Retezat. Alte două ONG-uri, 
respectiv „Comisia con
sultativă Retezat" șl „Co
misia de dezvoltare dura
bilă în zona munților A- 
puseni" și-au fixat obiec-

pentru

’’VIAȚĂ PE PĂMÂNT”
în domeniul protecției me
diului înconjurător. Cea 
mai reprezentativă ' este 
„Clubul UNESCO — PRO 
NATURA", cu o activitate 
benefică în Rezervația 
Biosferei Parcul Național

tive în domeniul protco 
ției mediului, dorind să 
se implice în implemen
tarea și participarea ou- 
blică la procesul decizio
nal.

Neîndoielnic, lipsa tra

dițiilor participative poate 
fi considerată ca un im
pediment în promovarea 
participării publice, însă 
printr-o abordare pozitivă 
și printr-o strategie bine 
pusă la punct, organiza
țiile neguvernamentale în 
domeniul protecției mediu
lui pot recupera timpul 
pierdut

Inițierea unor acțiuni 
care implică participarea 
^publică trebuie să fie 
extrem dc bine fundamen-

CONSTANTIN 
TEODORAȘCU, 

Inspector șef A.P.M. Deva 
DEVA

(Continuare în pag. a 2-a)

adevărul rămâne o problema $i de conștiința
• Un tânăr dc 24 de ani rămâne fără „un ochi"
• Accidentul n fost înregistrat cu patru zile mai 

târziu
O Declarații contradictorii sau... mincinoase

Pentru Florin Faur de 
84 de ani din comuna 
Grișcior, miner la E.M. 
Barza, ziua de 20 februa
rie a.c. va rămâne una 
dintre cele mai negre. Un 
accident petrecut în mină 
L»a afectat grav vederea 
la ochiul stâng. Deși trista 
întâmplare s-a produs spre 
finele schimbului doi, deci 
pa 20 februarie, accidentul 
a fost declarat și înre
gistrat cu patru zile mai 
târziu, abia luni, 24 fe- 
bruarie! De ce acest lu
cru poate este prematur 

ne pronunțăm, cu toate 
că obligativitatea șefilor 
săi era de a anunța ime
diat evenimentul, iar Ser
viciul de securitate mi
nieră să declanșeze u an
chetă la fața locului chiar 
a doua zi pentru a afla 
aauzek- leale a»e acestuia

Gum însă accidentul a 
lost anunțat șî înregistrat 
oficial când victima era 
deja internată în spital la 
Timișoara — pe 24 . fe
bruarie a.c. —, urmele 
producerii evenimentului 
puteau fi șterse iar cei 
imDlicați să aibă timpul 
necesar pentru a se în
țelege în privința decla
rațiilor privind firul lu
crurilor.

Declarațiile date ulterior 
sunt contradictorii, îqr 
cauza producerii acciden
tului diferă de la primul

set de declarații la cel 
de.al doilea. Dar ce spun 
cei implicați în accident!

„A DOUA CAPSA MI. A 
DISTRUS ociixul-

Florin Faur spune că 
accidentul în urma căruia 
și-a pierdut vederea la 
ochiul stâng a fost produs 
de către șeful de echipă 
Gheorghe Godrea care a 
pușcat supragabaritul din 
gura rostogolului, rețeaua 
de puscare fiind făcută 
cu canse. Prima capsă 
care a pușcat m-a speriat, 
îar la rotirea capului a 
doua caDsă mi-a distrus 
ochiul. în momentul ex
ploziei' eu mă aflam la 
circa doi metri de capse, 
iar șeful de echipă care 
a inițiat explozia se afla 
ta un -netru în spatele 
meu. Explozia a fost pro
dusă în jurul orei 20,30. 
Florin Faur mai spune că 
a insistat la șeful de e- 
chipă, Gheorghe Godrea, 
să anunțe accidentul dar 
însă acesta a refuzat. După 
accident, Florin Faur, îm
preună cu Gheorghe Go
drea, a ieșit din mină 
pe jos, apoi după ce au 
ajuns la Spitalul din Brad 
a fost trimis la Deva și 
în final Ia Timișoara. Flo
rin Faur ne-a mai preci
zat că „șeful său de e- 
«hică s. .a prezentat Ia

spital la Timișoara unde 
1 a rugat în genunchi, a 
plâns să schimbe decla- 
rația și să scrie că eve
nimentul s a produs cu 
t-iaira nu în urma explo. 
ziei capselor". „După in
sistențe din mai multe 
părți fiind și sub acțiunea 
tranchilizantelor am dat 
o declarație care nu este 
conformă cu realitatea. 
(Medicul oftalmolog scrie 
în biletul de ieșire din 
spital de la Timisoara 
că sunt ameliorat chirur
gical, deși într-o discuție 
eu cei din familie le-a 
spus că vederea este pier
dută definitiv. Mă întreb 
de ce nu a scris și în 
bilet adevărul?". Florin 
Faur îl mai acuză inclu
siv pe șeful minei Barza 
ine- Dan Bădica că i-a 
solicitat să schimbe de
clarația în schimbul an
gajării soției sale și a 
atribuirii unei locuințe, 
acuze care însă directorul 
Dan Bădica le respinge.

„Văzând că nu se mai 
poate face nimic și că se 
încearcă o mușamalizare 
a adevărului cu privire 
Ia ceea ce a declanșat 
accidentul m.am adresat 
Inspectoratului Județean 
țpentru Proiecția Muncii 
și Presei".

DECLARAȚII 
CONTRADICTORII 

SAU.. MINCINOASE

Dosarul accidentului din 
seara zilei de 20 februarie 
a.c.. a avut la bază de

clarațiile din 28 februarie 
a.c. când toți cei imoli- 
eați în eveniment sDun 
eă în urma unor lovituri 
cu barosul la gura rosto
golului din supragabarit 
au sărit bucăți de Diatii 
care I au lovit pe Florin 
Faur în ochiul stâng și la

Anchetă realizată de
CORNEL POENAR

Mai multe zone 
ale județului - surprinse 

de inundații
Precipitațiile abundente 

căzute în perioada 18—22 
aprilie au sporit simțitor 
în amonte și pe teritoriul 
județului debitul unor 
râuri și pâraie. Alarma 
s-a dat încă de marți. Co
misia județeană de apărare 
împotriva dezastrelor s-a 
întrunit operativ și a 
procedat la identificarea 
zonelor calamitate sau a- 
menințate. Acestea sunt: 
Ribița unde pârâul Ribi- 
cioara amenință să surp*: 
fundațiile a doi stâlpi de 
înaltă tensiune și cimiti
rul satului. Brad unde di
gul la Crișul Alb s-a rupt 
în două locuri- inundând 
terenuri pe ^5 km și a- 
fectând stația de epurare 
a apelor uzate. Băița unde 
•s_au produs alunecări de 
teren pe terasamen- 
tui căii ferate Deva — 
Biad iar circulația fero
viară întreruptă pentru 
mai mult timp. Au mai 
fost afectate în diferite 
moduri și grade de gra
vitate localitățile Teliucu

Superior, Bârcea Mică, 
Sântuhalm — de râul 
Cerna. Gelmar, Harău, Șoi_ 
muș, Brânișca și < Burjuc 
— de râul Mureș și pâ
râul Căian.

In total au fost inun
date 14 gospodării în co
muna Șoimuș, 11 în co
muna Băița, 26 la Ribița, 
20 la Hărău și 15 la Sântu- 
lialm.

Primele măsuri între
prinse de sus-citata comi
sie sub conducerea Pre
fecturii: a fost evacuată 
populația din gospodăriile 
inundate și cazată în școli 
și cămine culturale: s-au 
adus în zonele afectate 
apa potabilă și alimentele 
și cazarmamenrul necesar 
de primă urgență. S-au 
suplimentat cu autobuze 
traseele cu care se aduc 
muncitori la serviciu. Au 
fost mobilizați agenți eco
nomici care să sprijine 
cu utilaje și mijloace de 
transport acțiunile de com
batere a efectelor inun
dațiilor. (I.C.)

~ ZZZ I “ ZZ. —Li t

0 — Ei, cum a 
— Frig, foarte 

trebuit să mă spăl

fost în vacan)ă la munte? 
frig. Atât de frig, că a 

cu mănușile pe mâini...

(Continuare în pac. a 2-a)

Telecom sau mașina de tocat nervii
I

Cu aproape o lună de zile în urmă, 
telefonul meu a amuțit truse. Având 
plățile făcute la zi, am considerat că 
este vorba de unul din micile incidente 
tehnice care apar inerent, mai ales 
atunci când rețeaua este în plin proces 
de restructurare și modernizare. (Cel 
puțin așa am aflat din spusele dini, 
director al Romtelecom Hunedoara). 
Anunț cu încredere deranjamentul la 
921. După trei zile nici un semn. Revin 
cu sesizarea la care primesc eterna a- 
sigurare că am fost dat la verificare 
la masă. Trecerea în luna aprilie mi-a 
adus la scurt timp după ziua păcălelilor 
tonul mult dorit. Bucuria nu a durat 
nici o săptămână. Din nou, telefonul 
îmi oferea doar tăcere electronică sau 
instantanee sonore de aiurea, fără ca 
eu să pot face ceva. Iarăși 921, iarăși 
cunoscutul refren, iarăși nimic.

Nu sunt cârcotaș de felul meu, dar 
văzând că dintr-un bloc de 28 de a- 
partamente doar eu eram cel văduvit, 
am început să fac unele asocieri. Oare 
faptul că sunt corespondent la un ziar

central nu are vreo legătură cu perse
cuția telefonică la care eram supus ? 
Chiar am împrăștiat această temere u- 
nei oficiante, care răspunde la faimosul 
921. Dânsa, pe un ton mirat, m-a asi
gurat că nu există asemenea criterii, 
dar telefonul tot nu a prins grai, tn
seara zilei de 15 aprilie, am revenit cu
o sesizare tot la 921. De această dată,
oficianta nu a stat să mai asculte
„of“-ul meu, nici să ia notă de aten
ționarea pe care am făcut-o relativ la 
degradarea firidei telefonice de la blo
cul meu. Mi-a tăiat-o scurt, spunân- 
du-mi că a notat și că nu transmite 
mesaje la calculator, după care a în
chis, nelăsându-mi timp nici să_i spun 
la revedere. Sunt curios când va prinde 
glas telefonul meu.

Dar fac pariu că factura mea tele
fonică va arăta ca și când nu s-ar fi 
întâmplat nimic. Să dea Domnul, par
don, Telecom-ul să mă înșel.

OVIDIU JURCA,
Deva
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ADEVARLL RAMANE O PROBLEMA Șl DE CONȘTIINȚA
(Urmare din pag. I) ceta cauzele și împreju. 

rărilc în care s-a produs 
accidentul. De la verifică
rile din teren care 
au 
Și 
de la posibili 
în

degetul mare de la mâna 
stângă — Gheorghe Go- 
drea, Petre Lupaș, Mircea 
Stângă.

Surprinzător Insă în 
declarațiile din 14 aprilie 
a.c., cauza accidentului nu 
o mai reprezintă piatra 
sărită prin lovire cu cio
canul ci explozia și in 
mod special faptul că ac
cidentatul a părăsit postul 
de pază și a intrat în raza 
de acțiune a acesteia. In
teresant rămâne ce se va 
declara totuși în fața 
organelor de anchetă sau 
în fața instanței în cazul ■ -accidentatului și după exa- 
în care dosarul ajunge 
pe rol.

nu 
lăsat urme categorice 

din declarațiile luate 
Implicați 

accident, a reieșit o 
'concluzie total diferită* de 
realitate. Cercetarea a du
rat trei zile, s-a întocmit 
un dosar care, ulterior, 
a fost respins de către 
Inspectoratul Județean de 
Protecția Muncii. Comisia 
n fost indusă în eroare 
de coincidența unor de
clarații. După clarifi .area 
cel puțin parțială a stării

sur- 
Șeful 

fni- 
Brad

terrisă unde a fost 
prins de explozie, 
serviciului securitate 
nieră din cadrul S.M.
nu exclude contrafacerea 
declarațiilor întrucât e- 
xistă o prea mare coinci
dentă a lucrurilor în cele 
două tranșe de declarații.

s-a spus că Florin Faur 
este bolnav. Ancheta ad
ministrativă este tn curs 
de desfășurare. Cert este 
că cei vinovați vor răs
punde".

ACCIDENTUL A FOST 
DECLARAT DUPĂ PATRU 

ZILE

Domnul Marin Ionuț- 
Sima, șeful serviciului se
curitate minieră din ca
drul Sucursalei Miniere 
Brad, spune că accidentul 
a fost declarat cu foarte 
gnare întârziere și acest 
lucru contravine normelor 
de protecția muncii. „Deși 
S-ă declarat cu nepermisâ 
Întârziere, ne-a mai pre
cizat domnia sa, s-au luat 
tnăsi'H pentru a se cer-

l
j Pentru orice familie, apariția copilului este de î 
j natură să dea un nou sens vieții, să ofere un scop * 
I major existenței sale. în urma posibilităților, fie- Ț
* care părinte depune eforturi stăruitoare pentru a »
* asigura copiilor săi tot ceea ce Ic este necesar pen- * 
«tru a crește viguroși și sănătoși. Și totuși, avem 1 
4 motive temeinice să fim îngrijorați și să căutăm î 
J soluțiile posibile, deoarece în multe cazuri unii pă- I

☆
Evenimentul produs fn 

seara Zilei de 20 februa
rie încă mai necesită 
foarte multe investigații, 
iar declarațiile, deocamdată 
contradictorii, lasă o ceață 
deasă asupra adevărului. 
Faptul că ortacii lui Flo
rin Faur au declarat pri
ma dată una. iar a doua 
oară altceva, ridică încă 
multe semne de întrebare. 
Neînregistrarea imediată a 
accidentului ne duce la 
ideea că se Încearcă o 
acoperire a cauzelor reale 
care l-au produs. Cert 
este că, acum după mai 
bine de două luni, aflarea 
adevărului rămâne o pro
blemă de conștiință a or
tacilor Iul Florin FăUr 
care, după cum rezultă 
din ultimul buletin me. 
dico-legal, a rămas 
viață fără un och'l.

Ce se va declara atunci 
când probabil se va jur» 
cu mână pe Biblie rămâne 
o întrebare pe moment 
deschisă o întrebare a! 
cărei răspuns doar timpul 
îl va spune.

I rinți scapă din vedere un aspect deosebit de impor- 
țtant al_ creșterii șl educării, cel al cunoașterii și*
♦ respectării regulilor de circulație în condițiile ac-»
* tuale de intensificare a traficului rutier. J
ț Așa se explică producerea în primele trei luni I

I
î
• 

j jurul Său. Lăsată h^uprâVCgbeătă de părinți, a 1
I fost strivită pur și simplu de roțile unui autoca- j 
I mion al cărui conducător auto manevra mașina !na_ ț 
‘ *.................  î

r

SCHIMBAREA 
Declarației are 

LA BAZA UN INTERES 
FINANCIAR

Șeful de echipă Gheor
ghe Codrea susține 
schimbarea declarației 
cidentatului s-a făcut 
rațiuni financiare și 
accidentatul îi pretinde 
suma de 50 milioane de 
lei.

întrebat cum motivează 
.întârzierea înregistrării ac
cidentului de către subal
terni dl. Dorel Oprean, 
directorul S.M. Brad, ne-a 
precizat: „După ce z-a 
produs accidentul fiu a 
fost anunțat nimeni. 6u 
am aflat despre accident 
numai sâmbătă la două- 
trei zile. Realitatea nu o 
știu decât cei de fată. 
Părerea mea personală este 
că adevărul este undeva 
la miiloc. Nu a fost ahun- 
țat nimeni de accident în 
seara producerii acestuia 
iar la ieșirea din inină

că 
ac- 
din
că

J ale anului a opt accidente grave de circulație care 
I au avut ca urmare moartea a doi copii și rănirea

* gravă a altor șase. La începutul lunii martie In mu.
• nicipiul Petroșani minora David Camelia Georgina 
4 (2 ani) nu și-a putut da seama ce se întâmplă în

menul de la Timișoara ac
cidentatul și-a retras pri
ma declarație Spunând că 
lucrurile s-au petrecut alt-, 
fel. In momentul de față 
declarațiile 
rwdante. 
susține că s-a 
materiale explozive, îar ar
tificierul si șeful de echipă 
nu au luat toate măsurile 
de retragere a personalu-' 
lui din zonă. Din decla
rațiile celorlalți rezultă 
Că s-au luat măsurile ne
cesare pentru 
de pușcare, 
bănuiește că 
ar fi părăsit 
pază intrând

E=lC=lE=îE=lt=3E=3t=3C=IE=3li=3C=lE=IE=JI=l E3 C3 E3 E=11=3 t=3 E3 E=1 C

sunt dîs- 
Accidentatul 

lucrat cu

operațiunea 
dar fiecare 
accidentatul 
postul de 

In zona în

(>e

țpoi. |,Uitată" atunci, rțt siguranță micuța Camelia 
♦va fi greu uitată de cei care j-au dat viață dar și
♦ ae cel apropiați. ' " '

!
I
I
♦

Copiii, victime 
ale accidentelor 

efe circulație
1 
! 
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Creșterea gradului de implicare a organizațiilor
■ ■neguvernamentale în domeniul protecției

mediului și
/Urmare din oag 1)

tată. Acest lucru presu. 
pune ample cunoștințe 
care s’snt legate de siste
mul legislativ în domeniu) 
(Protecției mediului.

Actele normative adop
tate în ultima perioadă 
ILegea nr. 137/95 — Le
gea Protecției Mediului și 
Ordinul nr. 125 96 privind 
aprobarea procedurii de 
reglementare a activități
lor economice și sociale 
cu impact asup-a mediu
lui) conțin dispoziții ce 
oferă un câmp destul de 
larg de participare 
blică. Modu) de
mentare a acestor 
ziții depinde de
și nivelul 
dar șl de 
de natură, 
care trăim 
răm activitatea de zi 
zi.

Zona în care trăim, 
chiar dacă nu se află 
într-p criză, va intra în 
criză printr o mișcare 
ciclică legată de schim
bările pconomice și teh- • 
nologire, ale fluxului de 
Informații și ale mutații
lor sociale. Din acest punct 
de vedere, opinia publică 
Iși poate aduce o ■•on-ri- 
buție însemnată la anali
zarea legăturii dintre rii-

pu- 
impie- 
dispo- 
foria 

de cunoștințe, 
dragostea față 
de mediul în 
și ne desfășu- 

cu

participarea
velul de sărăcie, inegali
tatea dintre locuitori (ve
nit. servicii publice, locuri 
de muncă) și degradarea 
mediului înconjurător
Consider că opinia pu
blică si ONG trebuie să 
se implice în:

—- problematici cu ca
racter general, care asi
gură asistenta juridică in 
prohleme de drept al me
diului, în competențele 
jurisdicționale și admi
nistrative în domeniul pro
tecției mediului, în autori
zarea ‘ în mediu cu parti
ciparea publică;

— problematici de dez- 
cu 
a 

urbane, prin sto- 
urbanizării necon- 
în delimitarea zo- 
cultură verde șl 

dezvoltării e- 
cu menținerea 

calității

voltare urbanistică, 
dezvoltarea echilibrată 
zonelor 
parea 
trolate, 
nei de 
asigurarea 
chilibratc 
și îmbunătățirea 
mediului natural, cu rea
lizarea unor noi zone 
verzi, cu realizarea unei 
rețele de transport diver
sificate, cu un sistem a- 
decvat de gestionare a 
deșeurilor și reziduurilor;

— problematici de creș
tere a nivelului 
de îmbunătățire 
mediului si de 
a blodiversttății

Organizațiile 
namentale constituie 
spriiin al organelor abili-

de trai, 
a calității 
menținere 
în natură, 

neguver- 
un

lor la procesul decizional
tate cu protecția mediului 
în acțiunile ce se între
prind pentru aplicarea cu 
consecventă a legislației 
în vigoare. De aceea, este 
de datoria noastră să lan
săm un apel către opinia 
publică de a reflexa cu 
toată atenția asupra prq-

blemelor legate de pro
tecția mediului, să ne 
conjugăm eforturile pen
tru a realiza un partene- 
riat OM — NATURA, a- 
vând ca principiu funda
mental protejarea și con
servarea mediului încon
jurător.
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C TVR 1 )
la Festivalul „Cerbul 
Aur"; 23,00 Jurnal;

de

C TVR 2 ]
6,00 România i ora 6 fikl; 

8,20 Alaska Kid (s); 9,15 
Santa Barbara ir); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine: 
germană, italiană; 11,05 
TVR Timișoara; 12,00 Știri; 
12,05 Andrea Celeste (r);
12.55 D.a.; 13,20 Memoria 
exilului românesc (r); 14.00 
Știri; 14,10 1001 audiții;
14.55 Fotbal; 16,45 Pre
ti e te lăudăm! (em. muz.); 
17,00 Știri; 17,10 Urmă

toarea oprire: Europa
(mag.); 17,35 Ecdesiast '97; 
17,59 Handbal masculin;
8,30 Milenium; 19,05 Lu

pii aerului (s); 19,55 Doar 
o vorbă să-fi mai spun; 
20,00 Jurnal; 21,00 Săptă
mâna Mare; 21,05 
Quinn (s); 21,55 Reflecții 
rutiere; 22,10 Cu ochii'n 
patru; 22,50 Avanpremieră

7,00 TVM; 8,30 D.a.; 
9,00 Muz. pt. toți; 10,00 
întâlnirea de 
nopții (r); 10,50 
satelit; 12,00 
13,10 Detectivul 
(s 14,00 Reflector (r); 
t i 30 D.a.; 15,00 Limbi 

străine (r); 16,00 Top Mo
del (s); 17,00 Ceaiul de 
la ora 5 (div.); 19,00 Em. 
în Ib. germană; 20,00 Se
rialul serialelor; 20,30 Stu
dioul șlagărelor; 21,00 7 
zile — 7 arte; 21,05 Time 
Out. Fotbal; 22,05 TVM 
Mesager; 22,35 Media
club; 23.30 TVR Club;

la miezul 
Mozaic- 

Curcubeu; 
din L.A.

[PRO - TV)

In imediata apropiere a Petroșaniului, respectiv 
ora șui Petrilft, Cârcel Adrian, un minor db 5 ani, 
juca tn apropierea Unei artere de circulație. La 

un moment dat ’•fidul 1 s-a îndreptat spre de 
se&ma sa — copiii care se Jucau țfe partea orrusfi a 
străzii A traversal Fn fugă, impactul cu autoturism 

. HD 0814 fiind inevitabil. Pentru mult timp mim
* rul va fi sub supraveghere medicală. Fie O zonă ' 
ț intens circulată sau o zonă unde circulă doar rtfteva !
• mașini pe zi. supravegherea capiilor de către părinți ■ 
J nu trebuie neglijată.

ț intens circulată sau o zonă unde circulă doar rtfteva

J In comuna Unirea de lângă orașul Hațeg, Ia-
1 coboni Claudia Alexandra de 6 ani a fost accidentată 
j mortal de conducătorul autoturismului nr. HD—01—
• GYV. Fetita se angajase în trecerea drumtilui fără 
ia ține cont de mașina care se apropia. Cum fntr_un
2 săi. vestea morții unui cobii se răspândește mai re- 
Jpede ca într-un oraș, gândul că strada își poate lua 
I „tributul" dacă nu sunt respectate regulile el. a 
ț „încolțit" în mintea multor părinți. Eră prea târziu 
*însă pentru familia Iacoboni care nu-și va mal vc- 
Idea niciodată fiica
i Atenție deci părinți! Să ocrotim cecă ce a’Vem 
J mai drag — copiii.

*
4—4—4—*—4—4—4—4—4—4—4— 4— ¥ “4—4 “4 “4 “4—4“4—4—4

Lt. coi. MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul de Poliție al județului 

Hunedoara

neața!; 9,00 Tânăr ți ne
liniștit (î); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 înrobită de 
iubire (r); 11,15 Spitalul de 
urgență (s); 12,00 Beverly 
Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 
O vacantă de pomină (co);
14.30 D.a.; 15,00 Matlock 
(s); 16,00 Tânăr ți neli-

. nițtit (s); 16,45 Forța dra
gostei (s); 17,30 Hercule 
(s); 18,15 Sport la minut;
18.30 Știri; 18,35 Line 
este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi (cs); 19,30 Știri; 
80,00 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 minut.

CANTENA 1]

7,15 Văduva (r); 10,2
*fafa fii trei (s); 11,80 
Știri; 11.10 Iluzii (r); 12,00 
Curcdnii (s); 13,00 Dincolo 
de toalltoto (s); 14,00 Știri; 
14.20 Un copil numit llius 
(I p. 17); 16,00 Lumină 
călăuzit ■i-e (sl; 17,00 Wl*i; 
1710 Iluzii fs); 18,00 Dă.;
18.30 Inedit TV (mag.); 19,00 
Știri; 1° 30 Văduva (i);
20.30 Observator: 21,15
Din ktmea afacerilor; 21,30 
Un eonii tomtit Ifeus țf. 
refig. ftcrfîoh, ț II); 23,10 
Milionarii de la Mievul 
nopții; 0,30 Kassandră țs).

^EVASAT^

7.00 Ora 7, bună dimi- 7,00 Șdfi/Rcv. presei;

10,00 — 13,45 Retafri; 
19,00 Obiectiv; 19,15 Re
pere culturale; 20,00 Jur
nal TVR; 21,00 „România 
ți dictaturile ei" — Cp. 4; 
22,00 Film; 23,30 Obiectiv 
(r); 23,45 Vifaeotext.
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Sep t id ia nȘinde penderi t

DEVATRANS S.A.

Urează, cu ocazia Sfintelor Sărbători d< 
Paști, publicului călător care beneficiază d< 
serviciile societății, salariaților si familiilor a- 
cggtora precum §i tuturor colaboratorilor să 
sărbători fericite, sănătate și împliniri in vjaț: 
personals și profesională.

IOAN ROMAN, 
director generat

S.c. PRIORITAR IMPEX SRL 
BRETEA ROMANA,

S.C. TURIST COM PUȘCAȘ SRL CALAN

Ne face deosebita plăcere ca acum, cu oca- 
aia Sfintelor Paști, să adresăm tuturor clien- 
ților și colaboratorilor sănătate și bucurii, îm
pliniri și fericire alături de cei dragi.

HRISTOS A ÎNVIAT I

EXPLOATAREA MINIERA ȚEBEA
Cu ocazia SFINTELOR SĂRBĂTORI DE? 

PAȘTI, conducerea Exploatării Miniere Țebea ’ 
și Sindicatul Liber al E.M. Țebea urează sa- 1 
lariaților și colaboratorilor multă sănătate, fe- ț 
ricire, succese in intreaga activitate și sărbă
tori fericite !

„HRISTOS A ÎNVIAT 1“

SUCURSALA MINIERA BRAD 
Sfintele Sărbători de Paști ne oferă plă

cutul prilej de a ura salariaților sucursalei și 
familiilor acestora multă sănătate, noroc și fe
ricire.

HRISTOS A ÎNVIAT I
ADMINISTRAȚIA 

SUCURSALEI MINIERE BRAD

I Cu prilejul Sfintelor sărbători ale Paștelui, 
Consiliul de Administrație al societății 

, COMAT S.A. DEVA
urează tuturor partenerilor de afaceri, acțio
narilor, salariaților societății și celor apropiați 
lor

DINU PUȘCAȘ.
administrator

Cu ocazia sfintei sărbători a Învierii Dom
nului nostru Iisus Hristos,

CONDUCEREA 
METAL-EXPRES** 

DEVA
S.C. „

felicită pe toți 
retorii și le urează

DIN

angajați! firmei, colabo- 
sărbători fericite !

HRISTOS A ÎNVIAT!

DORIN DRAGOIESC,

patron .
►

1
I

o «oroMîs
CORATRANS S A. DEVA

Cu ocazia Sărbătorii învierii Domnului, 
transmitem și pe această cale întregului pu
blic călător, salariaților și acționarilor socie
tății, familiilor acestora, precum și colabora
torilor și beneficiarilor serviciilor noastre, ce
le mai alese gânduri de sănătate, bucurie și 
împliniri personale.

HRISTOS A ÎNVIAT I

Dipl. ing. MIRCEA BAGAlANU. 
director general

SĂRBĂTORI

FERICITE I

Ec. DOREL 
TEODOR MUNTEANU, 

director general

LIGA SINDICATELOR MINIERE 
SOLIDARITATEA ’92 DEVA

BIROUL EXECUTIV
Cu ocazia Sfintelor sărbători de Paști, , 

transmitem tuturor membrilor de sindicat ai t 
ligii sărbători fericite și vremuri mai bune,. 
care să se regăsească intr-o tranziție cât mai ' 
ușoară. ’

N1COLAE CIOCAN. ț
președinte ț

REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCALJ 
HUNEDOARA

Sfânta sărbătoare a învierii Domnului Isus’ 
Hristos ne oferă deosebita ocazie de a adresa \ 
și pe această cale salariaților unității noastre, i 
familiilor acestora, locuitorilor municipiului \ 
Hunedoara care beneficiază de serviciile re- ț 
giei precum și colaboratorilor cele mai sincere i 
urări de sănătate, fericire, împlinirea tuturor 
dorințelor și numai bucurii. '

CONDUCEREA RAIL HUNEDOARA 1

SINDICATUL

ENERGEHCIENILOR

DIN F.R.E. DEVA

a
I
I

i* riapior imaiei ca și consumatorilor ae energie j 
cele mai sineere urări de sănătate, speranțe ț 
FAnâcriitP ci îmnlinitft nroriim oâ un ran I

Paști, Sindicatul Energeticle-1 
Deva adresează tuturor sala-J

De Sfintele 
nilor dm F.R.E. 
riaților filialei ca și consumatorilor de energie (

. renăscute și împlinit*, precum și un an cu j 
j multă lumină. ț

Mereu alături de dumneavoastră, mereu î 
* in slujba dumneavoastră, energeticienii vă do- j

resc Sărbători fericite și creștinescul 
HRISTOS A ÎNVIAT I

Lider, 
ADOLF MUREȘAN

I ‘

METALOTERM S.R.L. CALAN

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști.« ,---- J— --------- — ------------ - __ —>
«S.C. Metaloterm S.R.L. Călan. prin patronul 
« MIHAI DAN. urează tuturor salariaților și co- 
« laboratorilor multă sănătate, fericire și succes 

în activitatea profesională.
Sărbători fericite I

i « 
i 
î

CALCITA SA VAȚA*
î

«
I
♦

ț ne, sănătate, bucurii și împliniri tuturor cola-j
♦ * - - . “ a . C £-

*
I«
I

Sfintele Sărbători ale Paștilor ne oferă (» 
plăcutul prilej să adresăm sincere urări de bi-f 

1__________• ■ • * — - 1 * S—• -a- - _ _ — . a

boratorilor noștri, salariaților firmei și 
liilor acestora.

Însoțim gândurile bune de urarea 
HRISTOS A ÎNVIAT !

ing. LIVTU DAVID, 
director

f ami- f

H1DROTEKM TRANS S.A. CALAN
i
I

I «

I * 
I « 
I «
I♦ 
I

4 
l
i j 

!

i ►

Sfintele Sărbători de Paști ne oferă deo-* 
sebita ocazie de a adresa salariaților s cietă-f 
ții. familiilor acestora, beneficiarilor serviciilor j 
noastre, precum și colaboratorilor, cele mai* 
sincere urări de sănătate și îndeplinirea tutu-* 
ror dorințelor.

HRISTOS A ÎNVIAT !
CONDUCEREA

SC IIIDROJ ERM TRANS SA
CAI,AN

I
♦ 
l 
1

t

Baruf 
Mare urează, cu prilejul sărbătorilor de Paște,! 
sănătate, fericire si succes in activitatea profe-» 
sională colecțiielor de angajați ai societăților» 
și familiilor lor. tuturor firmelor colahoratoa- f 
re și în mod deosebit: S.C. Siderurgica S.A.T 
Huned >ara: S.C. Sidermet S.A Călan: F.R.E.| 
Deva: Romgaz Deva; RAH Petroșani; UMIROM ?

I

- I

REFRACTARA S.A. BAKU MARE

Conducerea S.C. „Retractară** S.A.i
1.

I«
I
I«
i«
I«
I
Ț Petroșani, Banc Post Hațeg
I ________

fxw:
—--------

•.v.*.*.*.*.•.*.'.•.•.•,••• • • ....
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„Inamicii" interni și externi 
ai Administrației Financiare

REP.: Dna Șunda, care 
sunt problemele cu care 
instituția pe care o condu
ceți se confruntă în pre
zent ?

R.Ș. : Referindu-mă la 
valența internă a acestor 
probleme, aș aminti dis
proporția dintre numărul 
mic de angajați și volu
mul imens de lucru. Avem 
în evidență peste 1600 de 
societăți comerciale, în 
timp ce contribuabilii per
soane fizice, asociații fa
miliale și întreprinzători 
independenți ocupă cca. 
30 000 de poziții în eviden

Dialog cu dna ec. RODICA ȘUNDA, 
director în cadrul Administrației Financiare 

a Municipiului Hunedoara

țele noastre. Pentru toți 
aceștia, în afară de mun
ca de control, suntem a- 
bilitați să stabilim cota de 
impozit, să încasăm aceas- - 
tă cotă și să urmărim plă- 
tirea acestor impozite la 
timp. In sazul persoanelor 
fizice, toată această mun
că este asistată informa
tic, lucru care o face mai 
ușoară. în cazul agenților 
economici nu același lucru 
se întâmplă la societățile 
comerciale. Informatizarea 
acestei activități este abia 
la început și s-a materia
lizat în constituirea date
lor informative pentru 
fiecare operator economic 
în parte. Așteptăm eve
nimentul pe care-1 va mar
ca dotarea cu noi calcu
latoare a instituției 
tre. Deocamdată, un 
spector de-al nostru 
alocate peste 150 de 
tați comerciale, ceea 
prezintă un număr 
prea mare pentru

noas- 
in- 
are 

socie- 
ce re- 
mult 

capa-

obliga- 
de stat 
datorni- 
unitățile

la plata 
bugetul 

în topul 
găsesc 
statului. Este vor- 

S.A„

citatea de acoperire a u- 
nui singur ■ specialist.

REP.: Care- sunt inami
cii din exterior ai inspec
torului de la Adminis
trația Financiară ?

•R.Ș. : în primul rând 
lupta pentru încasarea res
tanțelor 
țiilor la 
și local, 
cilor se 
mari ale 
ba de „Siderurgica 
care la finele anului tre
cut înregistra o datorie 
față de bugetul de stat de 
60 de miliarde de lei,

I.C.S.H. S.A., Talc-Dolomi- 
tă S.A., Elis S.A. și Ter- 
morep. Desigur, pe aceas
tă listă figurează și firme 
private. Este foarte greu 
de încasat aceste restan
țe. în unele cazuri am 
luat măsuri de încasare a 
restanțelor prin execuție 
silită, prin blocarea con
turilor bancare și virarea 
tuturor banilor ce intră 
în contul firmei către bu
get. Desigur, aceste mă
suri generează ostilitate. 
Vor veni zile și mai grele 
când vom fi nevoiți 
punem sechestru pe 
activ sau altul pentru re
cuperarea datoriilor. Per
sonalul nostru este predo
minant feminin și după 
părerea mea este o sar
cină ingrată pentru o fe
meie sa meargă la dator
nic și să-i pună sechestru 
pe un utilaj sau pe un 
automobil. Pot exista agre
siuni, atacuri, care să poa
tă pună în pericol inte

sâ 
un

gritatea corporală 
spectorului nostru.

REP.: Ce credeți 
poate face pentru 
dierea acestui neajuns ? 

mari

că se 
reme-

Aștep-

R.Ș.: Ne punem 
speranțe în Legea func
ționarului public 
tăm ca această lege să a- 
ducă funcționarilor noștri 
protecție la nivelul răs
punderii mari pe care o 
au. Poate că o majorare 
a salariilor noastre va fi 
în măsură să atragă noi 
specialiști, 
norma 
să fie 
plata 
toare.

astfel încât 
fiecăruia dintre noi 
rezonabilă, iar răs- 

muncii satisfăcă-

A. SĂLÂGEAN

Decebal S.A. Deva (Industria cărnii). De curând s-a inaugurat noua 
fabrică de conserve din carne, care are o capacitate de 10 .tone pe schimb. 

Foto: PAVEL LAZA

a in-

Doi agronomi produc...
încălțăminte la

Hunedoara
La recentul târg de 

Paști, organizat de Came
ra de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara, am 
avut prilejul să-l cunosc 
pe un tânăr inginer cu 
profil de agronomie, res
pectiv pe dl Adrian Rădu
lescu, acum director ge
neral la firma Giromy CO 
SA București. După ce a 
practicat câțiva ani mese
ria de agronom, s-a re
profilat simțind vântul nou 
care bate cu privatizarea 
și cu economia de piață.

După căutări și studii de 
piață, împreună cu patro
nul și cu un alt inginer 
agronom, dl Rădulescu s-a 
orientat spre fabricarea de 

încălțăminte la Hunedoa
ra (având niște rădăcini 
mai îndepărtate în acest 
județ). Începutul acțiunii 
s-a făcut prin anul 1991, 
când s-a închiriat o linie 
de producție la fabrica de 
încălțăminte (respectiv S.C. 
Corvin). Atunci s-au an
gajat și peste 100 de mun
citori proveniți de la fir
ma proprietară a spațiu
lui de producție și a uti
lajelor Materia primă 
(ponderea în producție o 
deține pielea — peste 90 
la sută), este procurată de 
la unități specializate din 
țară. In principal, după 
studiul pieței, desfacerea 
produselor din încălță

minte se face în întreaga 
țară, în special în fabri
cație găsindu-se încălță
mintea pentru copii.

Din discuție am reținut 
că producția obținută pe 
linia respectivă este de 
400—500 perechi de încăl
țăminte pe zi. Oferta la 
desfacere se desfășoară 
prin sistemul en-gros, di
rect de la depozitul fir
mei. în intenție se găseș
te și o diversificare a fa
bricației, în sensul de a 
confecționa și mănuși de 
protecție pe bază de co
mandă, în viitorul apro
piat.

Important in reușita o» 
cărei afaceri — îmi spu
nea dl Rădulescu — este 
să ai o idee bună, să știi 
să o valorifici și să îți a- 
tragi lângă tine oamenii 
cu care te poți înțelege, 
manifestând interes pen
tru obținerea performan
ței. Desigur că nu este toc
mai ușor să cucerești și 
să-ți menții piața. Dar de
viza firmei — după cum 
mi s-a spus — este domi
nată de calitatea produ
selor și de menținerea ți
nui preț acceptabil, rapor
tat la puterea de cumpă
rare a consumatorilor, rea
lizând pe cât posibil și O 
protecție a acestora. Evi
dent, nu se poate face abs
tracție nici de acoperirea, 
după munca, a eforturilor 
salariaților, asigurând un 
echilibru corespunzător în
tre productivitate și sal 
riul mediu.

lată cum, cu interes și 
răspundere, se poate de
mara o activitate profita
bilă, cu căutare la piață 
și apreciată de consuma
tori.

NICOL AE TÎRCOB

Centrul de Afaceri Tran
silvania Deva dorește să 
prezinte cititorilor încă 
două fonduri de investiții 
de capital de risc (venture 
capital), pe lângă FRAI 
(Fondul Româno-American 
pentru Investiții), prezen
tat ăe Camera de Comerț 
și Industrie Deva. între 
cele două fonduri se în- 
sprie și FONDUL ROMAN 
PENTRU POST-PRIVATI- 
ZARE — RPPF, cu o va
loare de 40 milioane ECU, 
fond creat de Banca Eu
ropeană pentru Recon
strucție și Dezvoltare și 
PHARE (printr-o fundație), 
în vederea sprijinirii fir
melor românești private 
sau deja privatizate. Un 
cofond de investiții de 4 
milioane ECU a fost pus la 
dispoziție de Compania de 
Management GED Capital 
Development SA. între 
obiectivele sale, este de a- 
mintit că acest fond do
rește să contribuie la pri
vatizarea, restructurarea și 
modernizarea întreprinde
rilor private mici și mij
locii potențial atractive. 
Managerii fondului doresc, 
de asemenea, să atragă

Fonduri de investiții atractive
investiții private in co
fond. Deși capitalul fon
dului va fi disponibil chiar 
de la început,, este de aș
teptat ca acesta să fie in
vestit în totalitate la sfâr
șitul celui de-al patrulea 
an. Ieșirea din investiție 
este planificata pentru 
sfârșitul anului al zecelea.

Principiile de investire 
a Fondului Român pentru 
Post-Privatizare sunt • 
investiții de capital și 
cvasi-capital; • fondul va 
deveni acționar minori
tar puternic (deși în unele 
cazuri este posibilă pre
luarea controlului firmei); 
• fondul va dori să fie re
prezentat în Consiliul de 
Administrație; • posibili
tatea atragerii unor parte
neri străini interesați; • 
investițiile vor varia între 
300 000 și 3 000 000 ECU.

Firmele în cate fondul 
va investi vor trebui să 
îndeplinească unele din 
următoarele condiții: •, 
minimum 3 ani de activi

tate economică profitabilă; 
• profit de exploatare po
zitiv; • să aibă între 100 
și 2000 de angajați; • să 
fie focalizate pe piețele de 
export • să aibă nevoie 
de restructurarea datoriei 
și, în unele cazuri, de re
structurarea fizică; • po
sibilități clare de ieșire din 
investiție (listare la Bursă, 
pe piața OTC sau promi

CU PAȘI MICI, DAR CU ȘANSE MARI

siuni ferme din partea ce
lorlalți acționari că vor 
cumpăra acțiunile RPPF).

Pentru ca Fondul să poa
tă începe o analiză în de
taliu a firmei Dumneavoas
tră sunt necesare următoa
rele documente: planul de 
afaceri, bilanțul contabil 
și contul de profit și pier
deri pe ultimii trei ani șl 
CV-urile principalelor per

soane cu drept de decizie 
în firmă.

O altă posibilitate de 
afaceri există și prin DA
NUBE FUND, cu un total 
de 25 milioane de USD, 
finanțat prin: grupul fi
nanciar Alpha Credit, prin 
Alpha Credit Bank, cea 
mai mare bancă privată 
din Grecia, Alpha Finance, 
prima bancă de investiții 

grecească și Alpha Ventu
res, un fond de capital de 
risc ce operează din 1990; 
Banca Europeană de Re
construcție și Dezvoltare 
(BERD) — 20 la sută; Cor
porația Financiară Inter
națională (CFI), ramura 
Băncii Mondiale specializa
tă în sectorul privat; alți 
investitori instituționali, 
greci și din alte țări; di
verși oameni de afaceri cu 

proiecte de investiții în 
România.

DANUBE FUND va fi 
administrat de către Sou
theastern Europe Manage
ment Co., prin birourile 
sale din București și Ate
na. Acestea vor identifica 
și selecta posibilitățile de 
investiții, vor găsi parte
neri strategici oportuni, 
vor structura proiectele 
asigurându-le viabilitatea.

între criteriile cerute tre
buie știut că Danube Fund 
face investiții sub forma 
asocierii în firme private 
sau majoritar private, cu 
activitate în România; nu 
investește în producția de 
tutun, alcool și droguri; 
caută investiții profitabile, 
cu un potențial de crește
re considerabil, cu un ma
nagement competent și 
implicat; participarea fon
dului nu poate depăși 50 
la sută din capitalul so
cietății; participările fon
dului se situează între 
200 000 — 2 500 000 USD și 

nu pot fi decât directe, a- 
dică vor duce la majora, 
rea capitalului nu al cum
părării de acțiuni existen 
te; durata asocierii este dt 
aproximativ 4—6 ani, dup: 
care fondul se retrage prir 
vânzarea acțiunilor.

După cum ați observa 
desigur toate aceste fon 
duri de investiții prezen 
tate au câteva caracteris 
tici comune, și anume 
nu dau împrumuturi, C 
vin ca asociați; sumele pi 
care sunt dispuși să le in 
vestească sunt mari (pest 
200 000 USD); prin inves 
tiția făcută, nu doresc s 
devină majoritari; urmă 
resc ca investiția făcută s 
fie profitabilă; se retra 
prin vânzarea acțiunile 
deținute.

Pentru informații n 
plimentare vă rugăm să n 
contactați la sediul noi 
tru: Centrul de Aface: 
Transilvania Deva, str. în 
pârâtul Traian, nr. 42 sa 
la telefon 231546, tel./fa 
230717.

FLAVIA ARSOI. 
director executiv 

al CAT Deva

L
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CUVÂNTUL LIBER

SĂTUL — AZI SATUL - AZI SATUL — AZI
ASAL (t) la demolarea agriculturii

Niciodată parcă în ulti
mele decenii nu am avut 
parte de o primăvară atât 
de capricioasă și rea — o 
oarecare influență având-o 
și condițiile climatice — 
pentru agricultura româ
nească, speculându-se pe 
această temă și legătura 
anilor bogați în dezastre 
naturale cu cometele. Fap
tul că la începutul deca. 
dei a treia a lunii aprilie 
1997 mai erau nearate, la 
nivelul țării, în jur de un 
milion de ha, care nici nu 
se mai poate ști și preci
za dacă vor fi lucrate și 
însămânțate în acest an 
de austeritate totală, iar de 
însămânțat mai erau pes
te patru milioane de ha, 
acnotă că s-a dat o lovitu. 
ră demolatoare agriculturii 
românești, consecințele pu- 
tându-se resimți în adevă
rata lor dimensiune abia 
in toamna, când criza agro- 
alimentară se va răzbuna 
amarnic pe sărmanul po
por.

Programul ASAL (t) im
pus de organismele finan
ciare internaționale vine să 
demoleze și să scuture din 
temelii chiar și ce mai e- 
ra bun și viabil in agricul. 
tură. Astfel, în vreme ce 
în țările Uniunii Europene 
se alocă subvenții ce a- 
jung la 40—50 % sau chiar 
mai mult din costul pro- 
’ susținându-se te.

efortul, la noi se 
seninătate subven-

ditele acordate agricultori
lor din occident.

Teama de a se ști înda
torat și 
dite, în 
știe ce 
mânt și 
ri împrumutul, îl ține de
parte de bănci pe țăranul 
lipsit de posibilități mate
riale și de orice perspecti
vă. Ca urmare, sunt mari 
incertitudini în privința 
producției de porumb, flo
rii soarelui, sfeclei de za
hăr, legumelor și cartofi, 
lor, în ciuda afirmației ne
fondate a conducerii Mi
nisterului Agriculturii și 
Alimentației care crede că 
1997 va fi un an al pro
ducțiilor record.

Reorganizarea ANPA, dar 
mai ales limitarea impu. 
să rezervei de stat la grâu, 
care să fie numai de 350 
mii tone anual, constituie 
un atentat autentic la si
guranța securității alimen
tare a românilor, sub mas
ca desființării monopolu
lui asupra cerealelor și re
ducerii cheltuielilor cu păs
trarea produselor, tn aces
te condiții nu este lipsit de 
interes să ne întrebăm: da
că o să avem o producție 
record de grâu și o să ex
portăm menținând doar 
rezerva de 350 mii tone 
(deși totdeauna a existat 
un stoc de cel puțin 3 ori 
mai mare) cine va consti-

împovărat de ere- 
condițiile când nu 
va scoate din pă. 
cu ce-și va acope-

tui, totuși, stocul pentru 
cazul în care noi nu vom 
avea suficient grâu? Cre
dem că interesele cu mono
polul și cu economiile sunt 
cu totul de altă natură, 
controlate de către mafioți 
și de magnați infiltrați pâ
nă la vârful piramidei pu
terii.

A fi în situația actuală 
a producătorului agricol 
român nu este câtuși de 
puțin de invidiat. Produ
cătorul se simte apăsat din 
toate părțile, inclusiv de 
ASAL, în vreme ce apăra
rea așteptată nu-i vine de 
niciunde, parlamentul fiind 
lipsit, ca și până acum, de 
un țăran autentic care să 
știe cu adevărat grijile și 
nevoile agricultorului ro
mân. Dacă li se spunea ță
ranilor și producătorilor a- 
gricoli în campania electo
rală trecută cine este și ce 
le coace acest ASAL, de
sigur că altfel se vedeau 
lucrurile. Slabe semne e- 
xistă și în legătură cu 
mult promisa „invazie" a 
investitorilor străini, care 
să ne pună la muncă, să 
ne cumpere complexele 
zootehnice falimentate sau 
să ne arate cum se face a- 
gricultură performantă. Dar 
cum țăranul este răbdător 
din fire, o mai duce așa 
cum o putea. Dar noi, oa
re, fără ei, cum vom 
descurca?

Loghin Petrașca din Tătărăști (Burjuc) și-a urcat carul cu gunoi de grajd 
Pe brod și va duce prețiosul îngrășământ dincolo de Mureș și-l va împrăștia 
în locul unde va cultiva cartofi. Foto — ANTON SOCACI

O metaforă actuală

Tot animalele sunt ia putere • ••

Cu ocazia unei documen
tări în comuna Pui, agen
tul agricol, dna Valeria 
Oprișe, ne-a prezentat e- 
voluția sectorului zooteh
nic în localitățile aparți
nătoare. Din datele notate 
am desprins că proprieta
rii de pământ din zonă 
dețin în gospodăriile pri
vate, pe lângă alte specii 
și categorii de animale, 
178 de boi de muncă 
523 de cabaline. Din in
ventarul gospodăresc mai 
fac parte 1330 căruțe, un 
număr apreciabil 
guri și semănători 
animale.

în comună mai 
30 de tractoare, 27 de re
morci, două moțocositori, 
două motocultoare și două 
semănători mecanice. Că 
se stă bine la capitolul au
to. o dovedește și faptul 
că în comună există 49 de

autocamioane, 27 autofur
gonete și 215 autoturisme. 

Necazul este însă altul. 
In vreme ce tractoarele 
sunt utilizate mai mult în 
scopul transporturilor di
verse, tot animalele sunt 
la putere „când este vorba 
despre executarea lucră
rilor agricole, fapt reliefat 
chiar și numai de aceea 
Că la 30 de tractoare e- 
xistă doar două semănă-

tori mecanice (I). Dincolo 
de limbajul sec al datelor 
statistice este de consem
nat faptul că în comuna 
Pui, dar nu 
în special din cauza chel
tuielilor incredibile cu car
buranții, greul lucrărilor a- 
gricole îl duc tot boii șl 
caii. în vremuri mau bune 
s-ar putea să vină rfr rând 
și la putere, cum este fi
resc de altfel, tractoarele.

Foto — ANTON SOCAC1

ducției, 
meinic 
taie cu 
țiile (și culmea) se mai re
duc și taxele vamale pen
tru a deschide larg porți
le invaziei produselor străi
ne, ca intr-o piață a ni. 
mânui. „Argumentul" că 
se dorește o concurență lo- 
iani a producătorului străin 
(puternic subvenționat de 
stat) cu producătorul ro
mân (lăsat de izbeliște, fă. 
ră nici un sprijin) este cel 
puțin bizar chiar și pen
tru cei mai puțin avizați 
in materie. Cu adevărat in
să greutățile le simte și le 
suportă bietul țăran care 
se vede nevoit să apeleze 
la credite cu dobândă de 
zece ori mai ridicată de
cât cea percepută la ere-

numai aici,

Și

de plu- 
trase de

există și

legea pământului In ce stadiu de aplicare
se află în momentul de față ?

La o manifestare politi
că ce a avut loc recent — 
și despre care ziarul nos
tru a relatat la momentul 
potrivit — dl Gheorghe 
Popescu, directorul Ofi
ciului județean pentru Ca
dastru și Organizarea Te
ritoriului, a prezentat o si
tuație asupra stadiului în 
care a ajuns aplicarea Le
gii fondului funciar. Cu 
îngăduința domniei sale 
folosim datele prezentate 
în realizarea acestui arti
col.

In județul TIunedoara 
trebuiau trecute în pro
prietatea cetățenilor ce au 
drept asupra pământului 
114 000 ha teren arabil, fâ- 
nețe și pășuni și 12 062 ha 
pădure, iar numărul celor 
ce trebuie puși în posesie 
se ridică la 76 660. In ma
rea majoritate a localită
ților, comisiile orășenești, 
comunale și sătești de a- 
plicare a Legii nr. 18/1991 
precum și consiliile loca
le au acționat cu perseve-

rență și răspundere pentru 
punerea în aplicare a Le
gii fondului funciar, cu 
multele confuzii și ambigui
tăți ce le cuprinde ea. în 
acest amplu și complex 
proces de reîntoarcere a 
pământului la țărani au 
lucrat 38 de specialiști ai 
OCOT, precum și 25 de alți 
oameni cu contract de pres
tări servicii. Până în pre
zent 
39 450 
tate,
peste 71 la sută din cele 
ce trebuie înmânate noi
lor proprietari 
Un important 
asemenea acte 
lucru urmând 
pietate și înmânate în pe
rioada următoare.

Acțiunea la care ne re
ferim s-a încheiat în mu
nicipiile Deva, Hunedoara, 
Orăștie și Brad, în orașele 
Simeria și cele din Valea 
Jiului, precum și în comu
nele Șoimuș, Turdaș, Bă- 
ctn. Tomesti ș.a.

au fost distribuite 
titluri de proprie- 

ceea ce reprezintă

de teren, 
număr de 
se află în 

să fie corn-

în multe localități însă 
s-a acționat fără interes și 
perseverență în direcția a- 
plicării Legii fondului fun
ciar. Consiliile comunale și 
sătești alese de cetățen: i- 
nițial s-au desființat lă
sând lucrările baltă. Au 
fost desemnate altele și al
tele, care au avut aceeași 
soartă. Din această cau
ză s-au făcut noi și noi 
măsurători ale pământului, 
iar actele ulterioare aces
tei operații au întârziat 
foarte mult. Consiliile lo
cale și primăriile din loca
litățile ce le vom enume
ra mai jos nu s-au impli
cat suficient în întocmirea 
tabelelor cu cetățenii ce a- 
veau drept la pământ în- 
tr-o anumită tarla și în 
mobilizarea acestora, în 
ziua stabilită, la măsură
toarea terenului. Așa s-au 
petrecut și se petrec încă 
lucrurile în comunele Be- 
riu, Burjuc, Rîu de Mori, 
Unirea, Orăștioara de Sus 
etc.

s-a 
de 

bu- 
sil- 
Ba-

VETERANUL

in fața veteranului ALE- 
XE MARIȘ, din comuna 
Burjuc, jos pălăria!

ANUL IX • NR. 1873

în ce privește punerea in 
posesie a pădurii, din su
prafața aprobată a fi dată 
oamenilor de 12 062 ha 
distribuit o suprafață 
10 239 ha. Cu rezultate 
ne se înscriu ocoalele 
vice din Ilia. Dobra,
ia de Criș ș.a. In schimb 
cele din Baru, Pui și Geoa- 
giu au acționat mai slab 
în ce privește distribuirea 
pădurii către noii proprie
tari.

Deci, trăgând linie și so
cotind, aici ne aflăm cu 
aplicarea Legii fondului 
funciar. Ceea ce re
zultă dintr-o analiză, fie și 
superficială, a situației, du
ce la o singură concluzie: 
primăriile, consiliile loca
le, toți factorii cu atribu
ții în acest domeniu tre
buie să se mobilizeze mai 
puternic pentru ca Legea 
fondului funciar să se a- 
plice cât mai grabnic în 
toate localitățile județului 
nostru.

Eram, cu câtăva vreme 
în urmă, în biroul dnei 
Eugenia Mariș, primărița 
comunei Burjuc, și discu
tam despre modul cum se 
aplică Legea fondului fun
ciar — o temă de maxi
mă actualitate. Deodată, pe 
ușă a intrat un om mai 
degrabă mic 
cu părul alb 
proaspătă, îmbrăcat foarte 
elegant. Purta ochelari cu 
ramă subțire, iar pe reve
rul hainei avea prinsă o 
medalie cu o cruce. Am 
citit în partea de jos a a- 
cesteia „Crucea Comemora
tivă". Venise la primărie 
să semneze procesul ver
bal pentru punerea în po-

de statură, 
ca neaua

sesie a pământului la ca
re avea dreptul. L-am pro
vocat la o discuție:

— Unde ați primit „Cru
cea" ?

— l’e front, domnule 
dragă, in al doilea război 
mondial pe care l-am fă
cut de la început până la 
sfârșit. în ambele părți — 
și spre est și 
cealaltă. Eram 
când mareșalul 
a zis: „Soldați, 
treceți Prutul 1“ 
patru săptămâni am 
tat în linia întâi.

— Cum ați primit 
nul mareșalului?

— Cu bucurie. Ne du
ceam su-i aducem acasă 
pe frații noștri de dinco
lo de Prut. Care ne-au pri
mit cu mare bucurie, cu 
flori. Am luptat apoi mai 
departe și în februarie 
1942 am căzut prizonier la 
ruși. Am fost dus prin mai 
multe lagăre. M-am înro
lat mai apoi în Divizia 
„Tudor Vladimirescu" 
fiindcă voiam să scap din 
lagăr. Cu divizia am por
nit împotriva nemților. Am 
participat la marile bătă
lii de la Oradea, Debrecen 
și din Munții Tatra, 
altfel, ‘ ~
mers 
reu.

Am 
mai mult cu dl Alexe Ma
riș din comuna Burjuc, o- 
mul ce se apropie de 80 
de ani, dar viața ziaristului 
este mereu grăbită. Ne vom 
face, sperăm, timp să-l 
mai căutăm

in partea 
la Oradea 
Antonescu 
vă ordon 
Trei sau 

lup-

ordi-

De 
până în Tatra am 

pe jos. luptând me-

fi vrut Să discutăm

—
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DIRECTOR NOU

LA „SIDERMET** 

CÂLAN
Z

De curdnd, in funcția 
de director general la S.C. 
„Md^rmet* S.A. Căian a 
fast numit dl ing. Nicoiae 
îiM>cu. Pdnd la numirea 
a ea director general, dl 

IVicoiae Ivașcu a deținui 
1 funcția de director adjunct 
i al Combinatului de la Că. 

lan. Moltvul eliberării fas
tului manager general, dl 
ing- Virgil Moroșanu, din 
funcție, a fost determina
tă de împlinirea vârstei 
de pensionare, ocazie prin 
Mre ii dorim sănătate șl 
ani mulți. De menționat 
ou di Virgil Moroșanu a 

| lucrat 3d de ani la Căian, 
'■ Intre I9SS—1997, fiind de 
Ullfei singurul loc de mun- 
CȘL ceea ee spune ceva.

(CP.)

I 
I
I
I
I
I 
I

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică țri mare pu
blicitate in ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din:

I 
Iw
I
I«
I
I«I
I
I

I
BĂNCILE AU FOST

INVITATE
Referitor la articolul 

Caravana .Forța adevăru
lui" la Deva, din nr. 1868, 
de jai, 17 aprilie 1997, ne 
exprimăm nemulțumirea 
fața de afirmația făcută 
de către domnul Traian 
Bondor, respectiv că nu 
au fost invitate eonduce- 

I rue băncilor din județul 
1 Hunedoara. Dacă î-ar fi 
întrebat pe organizatori ce 
organisme județene au fost 
invitate la această acțiune, 
Or ri aflat că au fost in
vitate și următoarele bănci: 
BCR. BRD, BASA, Bank- 
coop și Banc Post — toa
te din Deva; au fost invi
tate atât de către unitatea 
noastră (in scris), cât și de 
d. prefect Pompiliu Bu- 
dul<4‘<

■•ap.al că directorii aces. 
foi sunet nu au dat curs 
invttaiiei, nu ne mai miră, 
deoarece se cunoaște ati
tudinea băncilor de „stat 
<n stat*.

Cu stimă,

GHEORGHE PAS, 
președintele 

Uniunii Sindicatelor Libere 
din județul Hunedoara, 
— Filiali a CNSRL 

„Frăția»

I

i

I
i

SPECTACOL 

FOLCLORIC

Duminică, ansamblul fol
cloric „Hațegana" al Casei 
de cultură din Hunedoa
ra a prezentat la Hărță- 
gani un frumos speetacal 
de cântece și jocuri popu
lare românești. Au evoluat 
formația de dansuri con
dusă de Vasile Enea, or
chestra dirijată de Voicu 
Stanescu, soliștii vocali 
Viorica Brândușan, Adi
na Alic, Sigismund Mun- 
teanu Florin Aparaschivei, 
sahstii instrumentiști Ma
rian Lupo, Petrieă Lupaș, 
Valentin Bulai. Directorul 
ansamblului este dl Ma
rian Lupo (M.B.)

I
1

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (In clădirea 
Tribunalului județean); —- la chioșcul din

j CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- . 
»linul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- J 
I TIERUL MICRO 15 (stafia de autobus | 
* „Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. j 
716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. j 
650968), la sediul SC. „MERCUR-.

• ORAȘT1E, la chioșcul de lângă ma- !
gazinul „Palia". |•

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 11
în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, j 
770735. J

Agențiile ziarului nostru asigură, la l 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă | 
promptitudine a tuturor anunțurilor de * 
mică si mare publicitate.
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j STAȚIUNEA DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE 

POMICOLA GEOAGIU
Livrează :
— rachiu de mere de 50 grade cu 8500 lei/ |

i . *
— țuică de prune de 32 grade cu 5000 lei/ I

litru |
— vin soiuri nobile cu 2300 lei/litru
— rachiu mere 35 grade cu 5000 lei/litru |
— rachiu mere 45 grade cu 7000 leP’itru J
Prețurile includ și TVA. (4579) I

------- -------------- -----------------—j
*
I
I « 

MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARA, | 
CU CEl.E MAI BUNE PREȚURI

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA într-o 
gamă diversificată ?

B Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC 
pentru atelierul dumneavoastră ?

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ de 
cea mai bună calitate 7 
SUNAȚI-NE ACUM LA TELEFON 064/

193493.
Adresa sediului: Cluj-Napoca. str. Iuliu Ma- 

niu. nr. 6; depozit: satul Vlaha; orar: luni— 
vineri intre 8—18; sâmbătă intre 8—14.

galben de fier — 1910 Iei. 
roșu de fier — 2100 lei. 
negru de fier — 6580 iei. 
verde de crom — 13435 Iei.

VINDE LA PRETURI DE PRODUCĂTOR 
OXIZI (250 g) 
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Terpinol 200 ml — 1490 lei. 
Ulei de in fiert 1/2 1 — 5440 lei. 
DILUANȚI (1 1) 
Diluant 506 — 7780 lei.
Diluant nitro — 7585 lei, 
Diluant alchidic — 5475 lei. 
Alte produse:
Chit de geam, praf de curățat, baiț, 

tonă, sodă.
Prețurile nu includ TVA. 

ARCHIMINA
Arad, str. Episcopiei, nr. 58 A. 
Tel./Fax: 057 — 285200.
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Distribuția Gazelor Naturale Ig. Mureș 
Regionala de Gaz Metan Deva

IN ATENȚIA CONSUMATORILOR 
DE OAZE NATURALE

Întreținerea, exploata
rea |l repararea Instala
țiilor de utilizare a gaze
lor naturale revine be- 
nefioianlor.

Pentru pre In tâmpi na
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
folosim incorecte a in
stalațiilor de gaze natu
rale se var respecta cu 
strictețe următoarele re
tail i

■ ÎNAINTE DE 
aprinderea 

FOCULUI :

a) Se va tace gentila- 
rae încăperilor In «ave 
funcționează aparate»? de 
utilizare: ta centralele
termic? (| «n încăperile 
ca aparate m focuri li be
ta *e va "rea o ventilare 
permanentă i

bl Se va controla tira- 
ful aparatelor racordate 
la coș. In_ caz că se con
stată Hpsâ ttrafulm nu 
se va aprinde focul decât 
după 'uarea măsurilor ca
re să asigure ti raiul (cu
rățarea ooțulul » sobei 
separarea aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re
glat etc.):

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
stilizare sunt închise: da
că robinetele -unt des
chise se vor lua măsuri 
de ventilare a încăperilor 
respective sl a celor înve
cinate aprinderea focu
lui făcăndu-se numai du. 
pă aerisirea completă :

d) Se va abjuri. acce
sul aerului de ardere ta 
focarul «para alu de o 
tilizare (prin deschiderea 
așilor cenușarului la 
sobe. prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
tn focar prin pornirea 
ventilatorului etc):

e) Se va verifica func
ționarea aparaturii de au
tomatizare;

f) Se va asigura ven
tilarea focarelor.

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI Șl 
IN TIMPUL 

FUNCȚIONARII:

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nut? «e poate proceda tn 
continuare la aprinderea 
focului. Aprinderea ar

zătorului sau a instala
ției de ardere se face nu
mai cu aprinzătorul, fiind 
interzisă aprinderea di
rectă cu chibrituri, hâr
tie «țo ;

bl Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
te se deschide lent ro
binetul d? manevră, până 
ta aprinderea flăcării : 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilității flăcă
rii

c: Respectarea Iastruc- 
ți un (lor elaborate de fa
brica producătoare • a- 
paratelor de utilizare:

di Supraveeh-rea oer- 
manentă In timpul func
ționării a tuturor apara
telor •SeailtomadM’.*-

•1 Stingerea focului la 
aparatele d? wi'izarc «a- 
oordate cu fu-tun se va 
face onn închiderea ro
binetului de siguranță (cel 
de dinaintea furtunului), 
după stineerea flăcării In
cluzând»-*? si robin?tul 
de manevră:

f' fn mstitutii (scoli, 
cămine, hoteluri). focul 
se aprinde și se stinge 
numai de către persona
lul instruit și însărcinat 
cu aceasta. prin grija 
Unității beneficiare.

S. INDICAȚII 
SPECIALEI

a) La utilizarea gaze
lor este Interzis;

— să se aprindă focul 
da?ă aparatul de utiliza
re no este etanș sau da
că nu are tirat;

— să se lase focul a- 
prins ne-upravegheati

— să se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se doarmă tn tn- 
căperi eu aparate de con
sum gaze neracordate la 
coș;

— să se utilizeze apa
rate de consum neracor
date la coș pentru încăl
zirea încăperilor;

— să se facă modificări 
la instalația de gaze fără 
aprobare legală:

— să se obtureze sec
țiunea coșului tn timpul 
funcționării aparatelor de 
ardere.

b) Dacă se simte miro> 
sul caracteristic a! gazu
lui. să se ta de urgentă 
următoarele măsuri:

— stingerea tuturor fo
curilor;

— deschiderea ușilor 
șl a ferestrelor;

— să nu sa aprindă 
chibrituri șl să nu se 
manevrez? întrerupătoa
re electric u

— sâ bs le doarmă 
noaptea ta încăperi.

Reamintim abonatllor 
casnici și asociațiilor de 
locatari "ă plata consu
mului de gaz se efectuea
ză tn termen de B zile de 
la data primirii înștiință

rilor de plată sau depu
nerii ta cont |a 0.E.O 
Peste termenul res

pectiv. se percep pena
lizări. iar la 30 de zite 
se încetează furnizarea 
gazului

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancționea
ză cu amendă de la 
6 008 la 10100 de lei

Consumatorii de gaze 
natural? -unt obligați să 
permită delegaților intre- 
prinderii distribuitoare, 
care sr prezintă co legi
timația vizata la zi si or
din de serviciu. accesul 
pentru control și verifi
care sau revizie a insta
lațiilor de gaze

Abonatllor care se opun 
la efectuarea controlu

lui li se va sista fumi. 
zarea gazelor până la a- 
fectuarea controlului și 
după achitarea tarifului 
de deschidere.

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populație, 
pentru a o» spriftm ta 
depistarea oricăror ema
nații de gaze pe conduc
tele stradale sau prin 
spatiile verzi.

Pentru orice emanații de 
gaze, -au alt? cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranță in exploa
tare ai conductelor și 
instalațiilor de gaze, se 
va telefona de urgentă 
echipelor de intervenție, 
care răspund 'a teici oa- 
nele: Deva: 928- 227091; 
Simeria: 928; 661343: Pe
troșani; 544811; Hune
doara: 712849; Căian:
730492; Orăștie: 642465: 
Vulcan: 570032; Hațeg:
777190; Geoagiu-Băi: 
648157.

STIMAȚI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE
Folosirea gazelor aaturale de către 

cei care nu cunosc și ou respectă in
strucțiunile pentru utilizarea lor cre
ează pericolul producerii de explozii.

De aceea, pentru prevenirea exploziei 
In locuința dv indiferent dacă gazele 
acumulate provin din infiltrații sau ca 
rezultat al unei defecțiuni sau manevre 
greșite a instalației de utilizare, vă re
comandăm următoarele:

— nu aprindeți focul sau lumina e- 
lectrică in încăperi fără o bună aeri
sire prealabilă;

— asigurați aerisirea permanentă in 
încăperile ip care există aparate de u- 
tilizare cu flacără deschisă:

— asigurați ventilarea subsolului prin 
oriflcll de ventilare pe conturul exte

rior a) clădirii și intre încăperile din 
subsol:

— no obturați orificiile de aerisire ale 
pivnițelor și ale subsolurilor tehnice;

— respectați instrucțiunile de uti
lizare a gazelor aaturale existente la 
consumatori și publicate periodic in 
presa locală de către Distribuția de 
Gaze Naturale.

— atenționarea in scris a celor care au 
construit pe rețeaua de gaz fără apro
barea Regionale] Gaz Metan Deva, și 
înștiințarea primăriilor că dacă în de
curs de 3 zile nu s? va reglementa și-, 
tuația se va proceda la sistarea alimen
tării cu gaze în acea zonă. In același 
timp se vor înștiința organele abilitate 
pentru reglementarea unor astfel de si* 
tuații.
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Calamitatea, ieri, la ea acasS
E Săptămâna Mare, Săptă 

mâna patimilor Mântui
torului. Poate că în aceas
tă săptămână Cel de Sus 
a rânduit patimi și 
torilor de pe văile 
lui Alb, Căianului, 
șului și Cernei.

Ieri dimineață, 
mâți asupra a ceea 
provocat revărsările râu
rilor interioare în diferite 
localități aIe județului, am 
încercat să vedem dimen
siunile calamităților „la 
ța locurilor., afectate 
Crișul Alb și afluenții 
de pârâul Căian și 
râul Mureș.

Ribița este una din 
calitățilc-vietimă nU numai 
a revărsărilor Crișului 
Alb de acum, ci și ale al
tor patru. Nici urmele dă 
acum nu sunt ușoare. Pri
marul loan Paul Budău n? 
spune: „S-au produs rup
turi în digul Crișului Alb. 
Două podețe — unul pe 
drumul comunal 8 șl altul 
pe valea Ribiței — au izo
lat 18 familii. Se află sub 
apă saU sub viitură 40 ha 
teren agricol, din care 15 
semănat cu grâu.

De la podul peste Crtș 
se vede cum râul amenin
ță ca la următoarea viitu
ră să spele osemintele ce
lor duși în cimitirul satu
lui și apoi biserica. Mai 
sunt 10 metri până la pri
mele morminte și nimic nu 
împiedică Crișul să „mă
nânce" zi de zi din mal.

Pe aceeași parte se vede 
suspendat, susținut doar de 
conductorii electrici, un 
stâlp de medie tensiune. 
Doamne ferește să se rupă 
conductorii și să cadă în 
albia Crișului I Și plouă 
câinește.

La Ribița a venit o ma
șină a FRE, sectorul Brad, 
cu o echipă de interven
ție. Maistrul Nicolae Circo 
spune: „Am venit să facem 
un provizorat... definitiv". 
Are dreptate. Nimic 
are la români viață 
lungă ca provizoratul 
(Murphl o fi fosț cumva 
român) „și — continua 
maistrul FRE-ist — mai 
sunt două puncte în care

muri- 
Crișu- 
Mure-

infor- 
ce au

fa
de 
săi 
de

lo

nu 
mai

J V.
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sediu! societății
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LICITAȚIE PUBLICAC;

Aprobarea bilanțului societății pe anul

[f
J.

r

• • ■

uti-

I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. 
ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. DEVA

de 
de

toate 
Hu>

ten- 
fost. 
vină

editării", 
Funeriu

Aprobare statut societate.
Alegerea consiliului de administrație si

ECHIPA MANAGERIALA A S.C. „CONDOR** 
S.A. DEVA

tet 624891 
proaspete. Io* 
diferitele

Str. Avram Iancu, bloc H 3, parter 
în conformitate cu dispozițiile art. ’3 din 

Legea 31/1990 și Ordonanța 5/1. 03. 1997

următoarele mijloace fixe:
1 buc.

tone
2

to.
2
5
Licitația va avea loc la 

fiecare ii de vineri, ora 10, pană la epuî-în 
zarea stocului

Relații telefoane: 223630, 232623.

sediul
S.P.I. CARMETAPLAST S. A. DE’7 A, strada 
Emanoil Gojdu, nr. 73.

buc. 
dulapuri tip vestiar

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
i

NUMAI PRIN MIDAL GRUP
S.C. PANI MEX

DEVA

-------------- -—----------•----------

*

I

se află acum echipe de 
intervenție de urgență. La 
Blăjenj și la Grelești-Hăr- 
țăgani".

„De un an de zile, spune 
primarul Ribiței, cores
pondăm cu FRE pentru 
consolidarea stâlpilor de 
la rețeaua de medie 
siune. Promisiuni au 
Acțiune... A trbuit să 
o nouă inundație".

Și plouă In continuare 
câinește și maistrul Circo 
nu se poate apuca de lu
cru. și stâlpul de „MT" de 
lângă cimitir amenință 
să cadă în apă.

Pe Criș în bus ne înso
țim cu alte prăpăduri. O 
locomotivă cu aburi trage 
prin apă pe o cale ferată 
uzinală patru vagoane. In 
dreptul E.M. Țebea, Crișul 
Alb a rupt zidul de pe 
stânga și a inundat tot ce 
a apucat. De o casă cu 
curte, inundată, ne des
parte un pârâuaș și el um
flat. Nu putem trece, dar 
nici cei doi zăvozî care ne 
latră inamici nU pot să 
treacă. Spărtura din dig 
va inunda până ce Crișul 
Alb se va retrage în al
bia lui firească. Fireasca 7 
Ce mai e firesc în mate
rie de albii ale râurilor 
puse în pericol de către 
inundații de peste 25 de 
ani, fapt din care autori
tățile românești centrale 
sau locale n-au învățat ni
mic 7 Subsolul gării și al 
PECO sunt inundate.

„Doar două gospodării 
au fost inundate, ne spu
ne dl Ajirei Bcnea, pri
marul Bradului. Marți, toa
tă ziua am fost pregătiți 
pentru a interveni în aju
torul celor periclitați. N-a 
fost nevoie. Oamenii și-au 
retras singuri bunurile și 
animalele la adăpost".

Crișul e tot umflat și 
continuă să plouă. Cât 7 
Dumnezeu știe. Mâine, de
spre alte aspecte ale cala
mității la ea acasă. POate 
mâine va fi soare și nu vi 
se va mai părea atât de 
sumbră relatarea noastră.

ION CIOCLEI
N.R. Alte relatări, în zia 

rul de mâine.

Amfiteatrul Artelor
Împlinirea în acest an 

a 2750 de ani de la înte
meierea I 
de ani de 
pârâtului 
tuit nota 
noi ediții 
Artelor (revistă 
de artă și cultură), în or
ganizarea Casei de Cul
tură Deva și a Uniunii 
„Vatra Românească". Pe 
de altă parte, aceeași e- 
diție de luni, 21 aprilie, 
i-a avut ca invitați pc 
dnii conf. dr. Ion Funeriu 
și directorul Editurii „A- 
marcord" din Timișoara 
— Ion Nicolae Anghel, cu 
lansarea a trei volume a- 
părute .la această editură.

Alături de invitați s-au 
mai aflat profesorii Viorel 
Manolescu și Glîgor Ilașa, 
iar de partea cealaltă, a- 
dică în cală, cu excepția 
câtorva elevi și a altor 
doi-trei spectatori, scaunele 
au rămas dezolant 
goale— in asemenea 
ditii, participanții 
limitat doar la câteva 
considerații pe seama te
mei Amfiteatrului cu a- 
tât mai mult cu cât ac
țiunea culturală propriu-

Romei și a 1880 
’ la moartea tm- 

Traian a consti- 
spccifică a unei 

i a Amfiteatrului 
vorbită

de 
con- 
s-au

A in H

zisă (în... plenitudinea ei) 
sa desfăsurase 'cu câteva 
are înainte) în cadrul 
Liceului Teoretic „Tra
ian" din Deva. Aici, ■ dl. 
Ion Funeriu a vorbit 
„Despre latinitatea și lo
cul limbii române in fa
milia limbilor romanice", 
iar dl V Manalescu a 
punctat câteva rep?ra 
istorice referitoare la ..Mar
cus Ulpius Tralănus și Ca
da romană". Au fost pre
zentate, asa cum aminteam, 
trei dintre Aparițiile edi
toriale „Amarcord": cartea 
lui G.I. Tohă}neanu — 
„Dicționar de imagini pier
dute" (un dicționar inedit 
de imagini, metafore și 

'simboluri încifrate în struc
tura și în sensul unor cu
vinte din limba română"); 
din seria „Istorie și cri
tică literară" — volumul 
„Alexandru Macedonski — 
Hermeneutica 
semnat de ’on
(„prima carte de textofogie 
apucată din cUlturti româ
nească") și, nu în Ultimul 
rând „Cartea cu Pamfil" 
a scriitorului Ion Angnel 
(G.E.)
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S.P.I. CARMETAPLAST S.A, 
DEVA

- A depus la A.P.M. Deva documentația de 
I autorizare din punct de vedere 1 mediului 

pentru obiectivul „Cariera Brănișca".
Orice observații se primesc la sediul 

A.P.M. Deva in termen de 30 de zile de la 
publicarea anunțului.I
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S.P.I. CARMETAPLAST S.A. 
DEVA 

închiriază o încăpere în suprafață 
mp, situată în Deva, str. Barițiu, nr. 13, 

destinația — activități de birou. 
Doritorii vor depune cereri Ia

S.C. RETEZATUL S.A. DEVA
Str. Depozitelor, nr. 11, județul Hune

doara,
scoate la

ROMAN R 10215 de

S.C. „HIDROCONSTRUCTIA** S.A. 
BUCUREȘTI — SUCURSALA RÂUL MARE 

RETEZAT
Cu sediul în Brazi, corn. Râu de Mori, 

județul Hunedoara.
Oferă spre vânzare prin

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 

pentru toți acționarii ins riși în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 15, 04. 1997 în 
data de 30. 04. 1997, ora 14,00.

Adunarea va avea loc în Cantina CONDOR 
(TCH) Deva, din str. Mărăști, nr. 28 cu urmi 
toarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune pe bază de bilanț, 
1996, al echipei manageriale.

2. Aprobarea bilanțului si a contului de 
și pierdere pe anul 1996. 
Raportul comisiei de cenzori. 
Aprobarea BVC pe anul 1997. 
Programul de investiții pe anul 1997. 
Modificarea statutului societății PPM. 
Diverse.

Materialele privind ordinea d? zi se pot 
consulta si procura contra sumei de 20 000 
de la sediul S.C. „CONDOR** S.A. Deva.

Prezența se va face pe bază de buletin 
identitate. Certificat de acționar și procură 
reprezentare în original după caz.

în cazul în care nu se întrunește cvorumuț 
necesar conform condițiilor prevăzute în Ordo
nanța de urgență nr. 5?1997, adunarea generală 
se convoacă peste două săptămâni, anume în 
data de 14. 05. 1997, la aceeași oră și in același 
loc.

Informații suplimentare la sediul S.C. 
„CONDOR** S.A. Deva, st- Avram Iancu, bloc 
H 3 parter, telefon 054/212060. int. 119.

■ MANAGER GENERAL, 
Ing. Cărăbaș Moise Gheorghe

profit
3.
4.
5.
6.
7.

utilaje de construcții, mijloace de trans
port auto, energetice si de uz gospodăresc, 
scoase din funcțiune.

Listele cu aceste mijloace fixe și alte in
formații pot fi obținute la sediul Sucursalei, 
Serv. Mecanizare, telefon 770950/int. 140, ur
mând ca licitația să se desfășoare pe data de 
5 mai 1997, ora 10.00, la sediul societății. Ca
lea Dorobanților, nr. 103—105, sector 1 Bucu- 

• resti.

Partenerul ideal pentru o vacanță de vis 1 
TRAGERE LA SORTI 

EXCEPȚIONALĂ
MARELE PREMIU

- ( umpărați produsul și solicitați bon dc casă.
- Completați talonul pc care il primiți cu produsul.
- I xpediați talonul și bonul de casă Ih adresa;

3700 ORADEA str. Teatrului 6 
până la 5 Iunie 1997 - data poște

Cumpără sticla 
ahar !

Convoacă adunarea generală extraordinară i 
a acționarilor la data de 30. 04. 1997, ora 15, | 
Ia Sala Sporturilor, pentru toți acționarii înre- ( 
gistrați în registrul acționarilor, cu următoarea i 
ordine de zi:

1
1996 si repartizarea profitului.

2,
1997 si lista de investiții.

3.
4. 

a comisiei de cenzori și stabilirea retribuției a- 
cestora.

5. Diverse.
începând cu data de 23. 04. 1997 docu

mentele și materialele informative, referitoare 
la problemele incluse în ordinea de zi, se not 
consulta la sediul societății comerciale ELCO 
S.A. Deva, str. G. Enescu. nr. 39 telefor. 219570, 
interior 182.

Formulare de procură specială pentru man
datare i pot obține la sediul societății. După 
completare și semnare procurile se vor depune 
la sediul societății până la data de 28. 04. 1997.

în caz de neîntrunire a cvorumului nre- 
văzut de lege adunarea generala se convoacă 
din nou pentru data de 14 05. 1997. jra 12, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi.

Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10, 
Puteți avea in fiecare ti or -duse 

losind in gospodăria dumneavoastră 
frigorifice oferite de firma noastră 
— Vitrine friaorthce
— Agreaate 5 comoresoate
— Elemente de automatitare
— Freoni $i alți agent frigorifici.
— Asigurăm montatul ți serviciile.............  pentru 

tipurile de instalații frigorifice din întreg județul 
nedoara.

Firma noastră asigură garanția de un an și 10 
ani de funcționare.
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XNIVERSĂRI

• Cu ocazia împlinirii 
celor 7 anișori, dragă Cos- 
min Gheban. părinții 
Costel I.enuța și surioara 
Ioana iți doresc mult 
noroc în viată si La mulți 
ani. ' (4912)

• ANZAR1 —

•IIMI’ARÂRI

• Vând Dacia 1300 a-
variată, preț 6 000 000 ne
gociabil, cuter de 40 litri 
și mașină de împachetat 
în vid ambele fabricație 
germană. Orăștie, tel. 
642991. (8283)

• Vând Fiat 128 caro
serie avariată. Tel. 625985 
sau 648298, după ora 16.

» (8284)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, afro- 
disiace, 01—6376273.

(8979)

Hunedoara în conformitate 
cu Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 5/1997 
convoacă adunarea gene
rală extraordinară a ac
ționarilor pe data de 28 
aprilie 1997, ora 14, la 
Căminul Cultural Buituri. 
Informații suplimentare la 
sediul unității sau tel. 
711759. (9282)

DECESE

• Suntem alături cu 
regrete și compasiune 
de familia Herbei. în 
aceste momente grele 
pricinuite de moar
tea colegului nostru 

EMIL 
Dumnezeu să-l odih
nească. Biroul execu
tiv al Sindicatului 
„Decebal** Deva.

(4935)

I ÎN ATENȚIA CELOR INTERESAȚI •

Ziarul „Cuvântul liber" nu primește a- • 
«nunțuri de mare și mică publicitate pentru î 
țzilele de 29 aprilie și 1-2 mai a.c. Eventualele» 
i anunțuri solicitate pentru aceste date vor fi * 
ț reprogramate. Il
* »jr—*—* —• -

• Vând apartament 4 
camere str. Eminescu, po
sibilități garaj. Tel. 627336.

(4928)

• Vând centrală termică 
și boiler gaz, stare bună, 
Germania ' Tel. 620748.

(4929)

• Vând garsonieră O 4,
Gojdu tel. 232731, după 
ora 18 (4938)

a. Vând mobilă — ca
meră tineret .preț nego
ciabil. 2 500 000 lei. In
formații tel. 223968. (4925)

• Ocazie unică! Vând 
videorecorder Seg cu tele
comandă Tel. 615581.

(4924)

• Vând Opal Kadett
break fabricație 1983, 
vama plătită. Informații 
tel. V2552. (4918)

• V ând casă cu teren 
Radul ești. nr. 24, comuna 
'Dobra Tel. 223093. (4919)

• Cu adâncă durere în 
suflet, soția Mărioara. fi
ica Aurelia, ginerele Cor
nel și nepoții anunță de
cesul bunului lor tată, 
socru și bunic

lazAr romolus
înmormântarea azi, 24 

aprilie ora 13,00 la .cimi
tirul ortodox Brălnișca. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (099441)

• Salariații Exploa
tării Miniere Certej 
deplâng dispariția ful
gerătoare a celui ce a 
fost un deosebit coleg 
și prieten

IIERBEI EMIL
Transmitem sincere 

condoleanțe familiei 
îndoliate.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace! 

(4942)

IxJ
ÎNCHIRIERI

• RA Româniafilm, Fi
liala Deva organizează în 
16 mai, ora 10. la sediu, 
str. 1 Decembrie, nr. 20, 
licitație de închiriere spații 
Ia cinematografele Orăștie, 
Deva, Lonea. în cazul ne- 
adjudecării, licitația se 
repetă în fiecare zi de 
vineri. Informații 212823.

(4599)

• In data de 12 mai 
1997, ora 10. Consiliul 
local municipal Orăștie 
organizează licitație pu
blică în vederea închirierii 
spațiului comercial din 
str. N. Bălcescu, nr. 3. 
parter, în suprafață de 
88,7 mp. Documentația de 
licitație se poate procura 
contra cost de la biroul 
urbanism al Primăriei O- 
răștie în perioada 29 a- 
prilie 1997 — 9 mai 1997.

(8282)

• Profund marcați 
de moartea colegului 
nostru

IIERBEI EMIL 
lider de sindicat la 
EM Vețel, transmitem 
sincere condoleanțe 
familiei îndoliate și-i 
suntem alături în a- 
ceste momente tra
gice. Dumnezeu să-I 
odihnească. Biroul 
executiv al Ligii Sin
dicatelor Miniere „So
lidaritatea** *92 Deva.

(4935)

• Sindicatul liber 
„Coranda** al E.M. 
Certej aduce pe a- 
ceastâ cale un ultim 
omagiu omului și li
derului de sindicat al 
E.M. Vețel

IIERBEI EMIL
Caracterul și perso

nalitatea sa vor rămâne 
mereu în amintirea 

noastră.
Dumnezeu să-l o_ 

dihnească! (4942)

• Vând casă cu grădină
■Dcv a str Vulean, 27.
Tel 214990. (4990)

* Vând Dacia 1310. O-
ră.tic tel. 641987, după
ora 19. (8279)

• Vând apartament 3
camere, etaj 1, 28 000 000, 
negociabil. Deva, Dacia, 
Aleea Romanilor, bl. 16, 
ap. 27 etaj 1, scara 2.

' (4913)

• v and tractor U 650.
Informații la tel. 232127, 
după ora 16. (4373)

• ând apartament Si-
meria. 1 Decembrie, bl. 
6. se C. ap. 20. (4910)

OFERTE
DE SERVICII

• Produc și livrez prese 
hidraulice pentru dale din 
beton. Tel 067/322745.

(4923)

• Executăm construcții 
civile și industriale, aco
perișuri locuințe, prețuri 
’avantajoase. Tel. 230944, 
221870, după ora 15. (4594)

PIERDERI

• NOU!!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și siguranță 
maxime. PLATA IN 
RATE. Distribuitor 
IMPERIAL ORĂȘTIE, 
054 /641580. (8386)

• SG Elite Intermedia 
Prest SRL cu sediul în 
Hunedoara, bdul Dacia, 
nr. 12, ap. 28, înregistrată 
la Registrul Somerțului 
J 20/196/96, declară pier
dută și nulă ștampila ro
tundă cu numele socle 
tății.

• Suntem alături de 
familia îndurerată a- 
cum la trecerea în ne
ființă a colegului nos
tru

IIERBEI EMIL 
și- transmitem sincere 
condoleanțe. Dumne
zeu să_l odihnească. 
Biroul executiv al 
Sindicatului „Rusca** 
Ghelar. (4935)

• într-o luptă con
tinuă pentru oamenii 
din jurul lui, cu gân
dul la binele vremu
rilor noastre, s-a stins 
dîn viață pe neaștep
tate, dragul nostru 
coleg, lider de sindi
cat •

IIERBEI EMIL 
eolectivul Exploatării 

Miniere Vețel îi va 
păstra o vie amintire.

Dumnezeu să-I o- 
dihnească! (4941)

! CURSUL VALUTAR j
fi 23 APRILIE

tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 
implied obligativitatea utilizării cursurilor tn tran
zacții efective de schimb valutar șl înregistrări con
tabile.

1 •• 1 dolar SUA 7085 lei 1
4135 leii1 marcă germană1 • 100 veni japonezi 5623 lei 1

1 liră sterlină 11563 leiiI • 1 franc elvețian 4844 lei 1
1 • 1 franc francez 1226 lei I

• 100 lire italiene 415 lei<
Cursurile incluse în această listă au la bază

cotații ale societăților bancare autorizate să efea-

• \ ând 100 oi cu miei, 
8 berbeci, sat Pricaz, 153.

(4378)

• SC Pares SA Orăștie
cumpără teren arabil în 
zona Orăștie — Pricaz. 
Relații în zilele de luni 
ți vineri între- orele 7—15 
Li tel 641940. (F)

• \ aud casă, apă, gaz,
j ret negociabil. Hune- 
c'iar.i m- Rotarilor, nr. 
24G, (4205)

T

» V .uid Mercedes Co-
l.ffi. i’xxle) american. mo-
tGl înmatriculat.
ÎF t • ișor avariată, 2600

•DAi l’el 7 18675. (4206)
T

DIV ERSE

• Asociația familială
MTV Orăștie a depus do
cumentația pentru obține, 
rea autorizației de mediu. 
Sesizări și reclamați! la 
APM Deva în termen de 
15 zile. (4926)

• Gu autorizația 13273 
din 17 martie 1997, eli
berată de Gonsiliul jude
țean Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Răzvan“ cu sediul în 
Toplița, reprezentată prin 
Oprișoni Nicolae Marinei, 
cu obiectul activității ali
mentație publică. (4906)

• Consiliul de adminis
trație al SC Agromec SA

| ANUNȚ jj
Având în vedere prevederile art. 4 al. 1 I 

| și al. 2 din Ordonanța de urgență nr. 5/1997 » 
; MANAGERUL GENERAL AL S.C. REMPES » 
! S.A. DEVA

Anunță a doua convocare a Adunării Ge- ! 
J nerale a Acționarilor pentru data de 25. 04. I 
I 1997 la sediul societății din str. C.A. Rosetti, * 
! nr. 5 cu următoarea ordine de zi: I

1. Raportul Consiliului de Administrație j 
« și raportul cenzorilor întocmite in baza bilan- I 
| țului contabil la 31. 12. 1996.

2. Aprobarea B.V.C. pentru anul 1997.. J
I 3. Diverse. |
I N O UI ‘ j
” In întâmpinarea sărbătorilor SFINTELOR J
I PAȘTI, Soc. Corn. „B.A.D.P.S." S.A. DEVA j 
■ începe să comercializeze berea daneză „DAM . 
J IMPERIAL" produsă sub licență in România. | 
i Pentru vânzări en gros de 50—60 navete j 
» (20 sticle/naveta) transportul se efectuează | 
| gratuit în municipiul Deva. >

Relații la tel.: 227115, interior 13 sau I 
I 227875. ' î

— ----- w---- . . rrrrrr v.v.
—— -

..... ..

ii «

CONCURSUL DIN

27 APRILIE 1997

1. BRESCIA (1) — RAVENNA (4) 1
Prea bine se ține Brescia pe propriul teren să 

rateze victoria.

2. CESENA (15) — COSENZA (17) 1 x
Luptă mare pentru evitarea retrogradării a am

belor formații. Avantajul terenului poate să-și spună 
cuvântul.

3. CHIEVO (9) — EMPOLI (3) — pauză K
După realizările de până acum (gazdele 8 me

ciuri nule acasă, iar oaspeții 7 în deplasare) încli
năm spre un egal.

4. CHIEVO — EMPOLI — final 1 X!
Meciul se poate termina nedecis. Dar, să nu 

neglijăm nici posibilitatea victoriei gazetelor.

5. CREMONESE (20) — BARI (6) pauză X ț
S-ar putea ca o repriză să reziste gazdele, să ț 

nu primească gol. i

6. CREMONESE — BARI — final X 2 ’
In dorința sa de a mai urca în clasament, Bari J

1 poate pleca cu toate 3 punctele de la lanterna roșie ’ 
i a seriei B.

7. GENOA (5) — CASTEL DI SANGRO (14) 1 l 
I „Marinarii** au prins un loc bun și vor ține 
j el!

8. LECCE (2) — LUCCHESE (16) 1
Nu credem că Lecce ar. putea pierde în 

unei echipe aflată în subsolul clasamentului.

9. REGGINA (12) — FOGGIA (10) — pauză
De obicei, ^gazdele se impun acasă din prima 

repriză.

10. REGGINA — FOGGIA — final 1
Oricum, în final, Reggina poate ieși victorioasă.

11. SALERNITANA (18) — PADOVA (11) 1 X 
Gazdele sunt cu cuțitul la os. Pentru a ieși din

situația actuală au nevoie de victorie pe propriul 
teren.

12. TORINO (8) — PALERMO (19) — pauză 1 X 
După câte se aude, Mircea Lucescu va prelua

Torino! Duminică, în fața sicilienilor, torinezii vor 
forța să câștige pentru a urca în clasament.

13. TORINO — PALERMO 1
Ghiar dacă până la pauză s-ar putea păstra un 

rezultat nedecis, gazdele pot încheia cu bine această 
partidă.

OUĂ CU INSCRIPȚIA BANCOREX
Mâine, vineri 25 apri

lie a.c. toți clienții Banco- 
rex care vor efectua ope
rațiuni Ia ghișeu vor pri
mi câte un ou de cioco
lată cu inscripția Banco-

rex. De asemenea repre
zentanți ai Bancorex vor 
oferi mâine ouă de cio
colată și copiilor de la 
Grădinița nr. I din Deva. 
(C.P.)

ÎNTÂLNIRE
Astăzi, 24 aprilie, ora 

18, la sediul Primăriei 
municipiului Orăștie va 
avea loo o întâlnire a 
primarului dl. Iosif Blaga 
cu lideri al organizațiilor 
formațiunilor politice a- 
flate la putere. Vor fi 
puse în dezbatere două

teme: a. Problemele eco
nomice actuale și în per
spectivă; b. Aspecte admi
nistrative șî gospodărești 
ale municipiului; c. Discu
ții pe marginea Proiectului 
de buget pe 1997. După 
întâlnire va avea loo < 
conferință de presă (TUB.)

... - .
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