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ASUMAREA
RĂSPUNDERII

Primul ministru Victor 
Ciorbea a prezentat marți, 
ti iunie 1997, în fața celor 
două Camere reunite ale 
Parlamentului, un raport' 
de angajare a răspunderii

mierul a făcut clin nou 
lungă trecere în 
greoaie și obositoare, care 
n^a prea stârnit interesul 
auditorului, a realizărilor 
din cele șase luni de gu»

o 
revistă,

PE FAZĂ SCURTĂ!—.  r <______________ .■

pentru programul de gu» 
vernarc. Procedeul este le» 
gal, constituțional, deși 
încă nu se cunoaște care 
executiv l.xi folosit ulti» 
ma dată, și arc menirea 
de a asigura guvernului 
un vot de încredere pen- 
tru gestionarea destinelor 
țimi.

în discursul său, pre-

vernarc — unele „zisc“ 
producând rumoare prin» 
tre parlamentari —, a 
schițat câteva direcții dc 
mers în continuare, și-u 
exprimat mulțumirea pen» 
tru înțelegerea și sprijinul

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. < 2-a)

,,Am o mare rugăminte 
la dv., nu pentru mine 
ci pentru sat, pentru obște 
— ne scrie părintele Ioâ- 
chim Danciu, din Almașu 
Mic de Munte (corn. Balșa). 
B pentru mine o mai va» 
che dorința să publicați 
în ziarul dv. și al nostru 
fotografia troiței ridicată 
în 1979 de Ziua Eroilor 
și inscripția de pe ea. 
Scris cu tricolorul romă» 
nesc pe brațul orizontal al 
troiței, motto-ul este; . Prin

înălțarea Domnului
Ziua Eroilor

Un sfert de veâts
pentru

După mărita Sa înviere 
din morți, Domnul nostru 
lisus a petrecut pe pământ 
încă vreme de 40 dc zile 
și s a arătat de mai multe 
ori, atât femeilor minoro» 
sițe, cât și apostolilor săi, . 
a vorbit cu dânșii „despre 
lucruri referitoare la îm
părăția lui Dumnezeu. Pe 
Apostolul Toma 1 .a în» 
tărit în credință, pe Pe
tru l-a restabilit în aposto , 
lat, pe toți cei 11 i_a îm , 
puternicit su»i fie martori 
în lume și să propovădu . 
iască în numele Său în
dreptarea spre iertarea 
păcatelor la toate neamu
rile începând din Ierusa . 
lim. Apoi le-a dat poruncă 
să rămână în 
până se vor îmbrăca cu 
putere de sus. „Și ducân» 
du 1 pe Muntele Măslinilor, 
aproape de Betania, pe 
când îi binecuvânta, s a 
despărțit dc ei și s-a înăl . 
țat la cer".

înălțarea 
ceruri

Ierusalim,

mărire și cântări de trail— 
bițe îngerești, cum spune 
psalmistul și regele Da
vid. „Suitu-S a Dumnezeu, 
întru strigare, Domnul în 
glas de trâmbiță. (Ps 4b T).

Aceasta este istotia praz 
nicului împărătesc 
astăzi, când Ilristos 
împlinit misiunea 
vină pe pământ, 
simplă, clară ciu 
de izvor, dar ’e o 
zime plină dc miște.-, 
adâncurile mării 
fiul intră intru 
odihna Taiului, 
Sfânt, Mungâitoruî 
trimis să lucreze i 
rea lumii pe pământ 
nunat zice despri 
accst’a Sfântul 
„lisus s a suit 
sale la cer, fiindcă 
să le arate Tatălui, 
care rană este o 
deschisă, prin cari 
nul și Mântuitorul

Pr. Dr. 1.0 RUDEANU
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CU I

sfert de veac pentru viață

VIA FĂ PE PĂMÂNT

necesitatea de a determina 
într„o mică măsură, prin 

d 
iînătății me

Doinii ului la 
făcut cu multă (Continuare în pag a 2-a)

Flori pentru croi. (Aranjament floral — Alin Burlacu 
— Sinieria).

Timp dc peste o Jună de zile, mai exact din 10 
aprilie a.c., ziarul „Cuvântul liber" ți Agenția de 
Protecție a Mediului Deva au susținut o acțiune dc 
presa sulj genericul „Un 
pe pământ".

Idcea s a născut din 
populația județului, fic și 
tr. o serie de articole publicate în ziarul nostru, 
a se apleca asupra ordinii, curățeniei, 
diului înconjurător.

Astăzi, acțiunea noastră a ajuns la final, prilej 
cu care dedicăm momentului — Ziua Mondială a 
Mediului — o pagină de ziar, o dată cu felicitările 
de rigoare adresate tuturor lucrătorilor din domeniul 
Apărării și Protecției Mediului, ale căror eforturi sc 
cer intensificate pentru a apăra sănătatea Planetei, 
(llclalări în pag. a IIT.a).

Troiță de Ziua Eroilor
1

jertfă la biruință, 
moarte la viață".

Troița arc înscrise

prin

pe 
’ca numele celor căzuți în 
cele două războaie mon» 
diale și alături de ele 
inscripția: „Această sfântă 
troiță s-a ridicat în mc» 
moria și cinstea eroilor 
satului (parohiei) Almașu 
Mic de Munte, morți pe

câmpul de luptă, în cele 
două războaie mondiale 
(1914—1918 și 1939—1945) 
și a tuturor celorlalți croi 
români morți înaintea lor 
în toate războaiele, revo
luțiile și răscoalele pur» 
tatc de poporul român în 
cursul zbuciumatei sale 
Istorii, pentru libertate, 
suveranitate și apărarea

scumpi noastre glii stra,. 
moșești.

Eroi morți în 1911—1918: 
Danciu Toader, Crițan 
Gheorghe, J ur j Pe.
tru', Crișan petru, Bunea 
Altene, Crișan Petru, Jurj 
Gheorghe, Lup Petru, Popa 
Nicolae. Danciu Ion, Cri. 
șan Petru. Urșica Ion, Șcr. 

. ban Nicolae, Jurj Petru,

(Continuare în pag, a 2 a)

S.C.
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„Bucuriile copt.,. 
s~a desfășurat pe

forma,.

S.R.L.
Plastice
S.C.

avându 
ținuta 
aleasă, 

mișcărilor.

orice 
respectă, și 

copilăriei"
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A u participat
țiile de gen de la casele 
de copil ' si 
l și 2 Orăștic,
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Continuând șirul 
trecerilor dintre 
copii și școlile 
Casa Familială 
lette" Hațeg a 

concursul

X 
casele de 
speciale, 

„La Vio., 
organizat- 

desâmbătă 
dansuri. Spectacolul 
concurs 
lărici" 
scena Sălii festive a ora„ 
șului și a fost susținut 
dc formații dc dansuri 
populare, moderne, spor,, 
tive, de societate, țigă„ 
nești, de gimnastică rit. 
mică, jocuri 
ș.a. Cele 17 
ale programului 
jurizale 
vedere 
melodia 
.vitatca 
cronizarca și costumele, 
evaluarea făcându sc di„ 
ferențiat pe casc dc co. 
pil șl școli speciale.

muzicale 
momente 

au fost 
se in 
scenică, 
complc~ 

sin .

2 Deva, 
„La Vio 

leite" Hațeg, Centrului dc 
Pedagogic Curativă Si. 
meria și școlilor , speciale 
din Peșteana, Păcllșa și 
Săccl. Datorită contribu. 
țici sponsorilor 
București, 
Gaz Prest 
S.C. Mase 
nedoara și 
Timișoara — toți 
î'cnții au primit 
și dulciuri.

Dar, ca la 
curs care sc 
la „Bucuriile 
au existat premianți. For.., 
matiilc câștigătoare la 
școli speciale, pe genuri, 
au fost: la dansuri popit . 
larc — Peșteana (I). Pă„ 
clișa (II): gimnastică rit, 
mică — Păclișa (I), C.P.C.
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Simcria (II): dansuri spor., 
tive — Peșteana (II); 
dans modern — Săccl 
(I); dansuri de societate
— Peșteana (I); dansuri 
țigănești ’— Peșteana (I). 
Din casele dc copii s„au 
clasat pe primele locuri 
formațiile: la jocuri mu, 
zicale — „La Violette" ; 
Hațeg (If, dansuri popu, 
larc — nr. 1 Orăștic și 
„La Violette:" (I), nr. 2 
Orăștie (II): dansuri moM 
derne — nr. 2 Orăștie.
„La Violette" și nr. 1 
Deva (I) și dans country
— nr. 2 Deva (1).

Cliiar dacă acești copii 
au un statut aparte față 
dc colegii do generație in 
concurs au dovedit ace . 
eași energie debordantă, 
aceeași bucurie în fața 
muzicii și același sirrA 
al ritmului. (V. ROMAN) •
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•—« —înălțarea Domnului. 
Ziua Eroilor

(Urmare din pag. I)

mijlocește spre folosul și 
izbăvirea sufletelor noas , 
tre“.

Ca fii ai bisericii Nea
mului, prăznuim astăzi și 
înălțarea sufletelor eroilor 
morți pentru întregirea 
patriei, apărarea dreptei 
credințe și slava pămân, 
tului românesc. Prăznuim 
amintirea atât de scumpă 
a milioanelor de eroi, care 
și au dat viața pentru 
apărarea gliei și ființei 
naționale. Astăzi sună clo
potele României Mari și 
glasul lor se revarsă peste 
orașe și sate. Și glasul lor 
se ridică în ceruri, acolo 
unde sunt sufletele drep
ților, eroii neamului ro, 
mânesc. Ei au murit, dar 
pe oasele lor. pe mormin
tele dir tară sau din 
alte părți românești, care 
mai sunt încă sub puterea 
tramă, s a ridicat și a 

înviat -din somnul cel 
de moarte" neamul nostru 
românesc. Ei au murit, 
și .au dat viața, dar su
fletele lor de eroi stră
juiesc, de acolo de sus, 
această binecuvântată țară 
:are a fost orânduită de 
Destinul ei să sufere eâ 
nici alta.

Și, după cum Înălțarea 
Mântuitorului a umplut
. JW^rWVVMWWWUWWVrtVWWVW.V’.W.V.'.V.WBV.V.*

populației și, în același
timp, încrederea că forțele 
politice, parlamentarii vor 
susține guvernul în de, 
llKTMiri’..- s.
răspunderii este un pas 
către cetățean, în fața 
căruia suntem răspunzători 
m mod direct și concret, 
spunea dl. Victor Ciorbea. 
Acelorași cetățeni ai țării 
domnia sa li s-a adresat 
cu rugămintea de a înțe
lege și suporta sacrificiile 
pe care le impune reforma 
în România, reformă pe 
care lumea democrată o 
consideră un model inte, 
resant, aparte, consistent.

Parlamentarii coaliției 
majoritare au aprobat a- 
locuțiunea premierului și 
..marile succese" obținute 
în înfăptuirea reformei, 
și-au manifestat susține
rea executivului, deși chiar 
și în rândurile acestora se 
vorbește tot mai insistent 
de o remaniere guverna
mentală. In replică, sena, 
terii și deputății din opo
ziție nu zeflemisit discursul 
dh 1 Ciorbea, i «au negat 
vreun merit în activitate, 
susținând cu înverșunare

ASUMAREA
RĂSPUNDERII

(Urmare din pag. 1) 

de bucurie ș.i nădejde de
plină pe ucenicii rămași 
singuri, tot astfel și 
fletele eroilor noștri din 
toate timpurile, care s„au 
înăltat către ceruri. ne 
dau si nouă nădejdea de
plină că ceea ce s a te- 
meinicit cu jertfe nu se 
va lua de la noi. nu se 
va pierde, nu se va risipi.

Astăzi să ridicăm pa
rastase în amintirea lor 
și să zicem cu poetul: „Ple
cați genunchii voștri acum 
pe la morminte, Și țărâna 
strămoșească fierbinte, .o 
sămănați. De-a lor curaj, 
virtute, aduceți„vă aminte 
Și dragoste de țară, de la 
ei învățați".

Pe aripile rugăciunii să 
se înalțe cuvintele: „ne 
rugăm... să ne păzească 
tara aceasta, orașul și 
satul acesta, de potop, de 
foamete, de ciumă, de sa
bie. de venirea asupră ne 
a altor neamuri și de răz
boiul cel dintre noi“

Iar ca fii ai neamului 
românesc. Ziua înălțării 
să ne fie spre o aleasă 
aducere aminte, de toii 
fiii patriei care s-au jert.. 
fit pentru ea și pentru 
slava Sfintei noastre Bi. 
serici, care a fost, este și 
va rămâne leagănul nea 
mului nostru românesc și 
ortodox.

I

înlocuirea actualului ca . 
binet de miniștri cu altul 
mai pragmatic, mai cfi„ 
cient. Dl. Ion Iliescu a 
dezaprob it programul de 
asumare a răspunderii de 
către guvernul dlui Victor 
Ciorbea, „care nu are nici 
o motivație concretă, reală 
și a anunțat că PDSR 
va introduce o noua mo. 
tiune da cenzură, in con
formitate cu articolul 113 
din Constituție. Aceasta 
înseamnă și votul de ne
încredere al opoziției față 
de actualul guvern, a că., 
rui remaniere o cere cu 
insistență. Spre deosebire 
de moțiunea de cenzură 
introdusă tot de opoziție, 
în legătură cu bilanțul ce. 
lor șase luni de activitate 
a guvernului Ciorbea, a- 
ceastă nouă moțiune va 
fi una tehnică, scurtă, 
după cum se exprima dl. 
Ion Iliescu, fiind și sin. 
gura modalitate de ex
primare a dezacordului cu 
actul de angajare a răs
punderii de către executiv 
și cu programul său de 
guvernare. Ambele moțiuni 
vor fi dezbătute de Par
lament mâine. Să vedem 
ce va ieși.
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Asociația „La Violette**  
Deva de 3 ani încoâce 
și de trei ori pe an este 
în mijlocul copiilor din 
Casa Familială „La Vio.., 
lette**  Hațeg: de Crăciun, 
de Paști și de 1 Iunie. 
Deci nu putea lipsi aso
ciația de la aniversarea 
Zilei Copilului din acest 

Și a fost prezentă 
vicepreședinta 

Lucia Lucaciu, 
dus celor mici 
în valoare de 

sa, 
care 
da .

2

an. 
prin 
dna 
le„a 
ruri
milioane lei.

Cum darurile au 
oferite în 2 iunie, 
întrebat pe câțiva 
mai mari dacă n-au 

fost 
i am 
copii 
avut

„Vă mulțumim
emoții că de această dată 
nu vor primi cadouri de 
la asociație. „Nu se poate. 
Și- ipoi ne a spus dna 
directoare (Carmen Cri- 
șan — iiji.) că vom 
primi". Ceea ce înseamnă 
că s au interesat și aș
teptau darurile. Și au 
făcut £> în mod festiv, 
îmbrăcați frumos și pre
zentând oaspeților un 
scurt program artistic 
(dansuri moderne, poezii 
și jocuri muzicale).

A urmat apoi împăr
țirea darurilor, fiecare 
copil primind o pungă 
cu mai multe dulciuri 
(ciocolată, bomboane, na
politane și pufuleți), fruc
te (banane și portocale), 
un prosop chinezesc, un 
săpun șj o pereche 
pantaloni moderni 
vară, comandați special 
la Matex Deva. Alături

de 
de

JOI, 5 IUNIE

C TVR 1 3
6,00 România: ora 6 fix!;

8.35 Un - -
9,05 Misterele Sankt — 
Petersburgului (s/r); 10,00 
Știri; 10,05 Ed. specială, 
înălțarea Domnului (em. 
relig.); 11,30 TVR Timișoara; 
12,00 Știri; 12,05 Șeicul 
(s/r); 12,55 D.a.; 1-3,20
Memoria exilului românesc 
(r); 14,10 1001 audiții;
14.35 TVR lași; 15,00 TVR
Cluj N.; 15,40 Tradiții;
16.00 Videodisc folcloric;
16.35 Conviețuiri; 17,00 
Știri; 17,10 Următoarea o 
prire: Europa; 17,35 Ecde 
siast '97; 18,00 Microrecital 
Dida Drăgan; 18,15 Mile,, 
nium; 18,50 Tragerile Loto; 
19,00 Căsuța cu povești; 
19,05 Lupii aerului (s); 
20.00 Jurnal; 21,00 Pariu 
trio (alergare hipică, d); 
21.05 Dr. Quinn (s); 21,55 
Reflecții rutiere; 22,10 Cu 
ochii’n 4; 22,50 Avanpre . 
miera la „Cerbul de Aur* *';  
23,00 Jurnal;

1 
de această firmă deveanăi 
au mai sponsorizat ac-l 
tiunea S.C. Marc Go-t 
mimpex SRL, SC T &-OÎ 
Crișan SRL Hunedoara, ț 
SC Magnum, Via Farm, f 
SC Luky Corn SRL De„.» 
va. Sucursala Deva a. 
Băncii Dacia Felix. Co- J. 
piii au fost fericiți pen-1 
tru vorbele frumoase f 
spuse Ja adresa lor — 
dna Carmen Crisan. di ,»• 
rectoarea casei, i a lăudat 1 
pentru comportarea în J. 
concursul pe care 
găzduit cu două __ _
mai înainte (..Bucuriile J. 
copilăriei") iar dna L. I 
Lucaciu le. a mărturisit î

I-auț-
zile *

a

i

că strădania de a le face J 
daruri are rostul să le | 
aducă o „rază de bucurie * 
în ochișorii lor frumoși", , 
rugându..i să-i respecte J 
$i să nu ,i uite ne cei» 
care le sunt în fapt a- * 
devărații lor părinți, lu„ț 
crătorii instituției. Dar I 
cu siguranță și mai feri..,*  
ciți, mai ales pe cei mai f 
mici, i-nu făcut bunătă- • 
țile primite, pe care» 
le au „atacat**  imeruat, • 
pantalonașii eleganți cu I 
care se și imaginau îm-ț 
brăcați în taberele în j 
care vor pleca peste vară. » 

Abia terminală distri-J 
buirea cadourilor, un • 
puști mai răsărit sa a„ I 
propiat discret șl a șoptit * 
„Vă mulțumim". Tar stră-*  
lucirea ochilor îi con- I 
firma mulțumirea. (V. I 
ROMAN)

I

ț TVR 2 I
7,00 TVM; 8,00 Moxcii- 

satclit; 8,30 D.a.; 9,00
I l
tâlnirea de la miezul nop 
ții (r); 12,00 Curcubeu
13,10 Detectivul din L.A. 
(s/r); 14,00 Pe meleaguri 
australiene; 14,30 D.a.;
15,00 Tenis (d); 19,00 Em. 
în Ib. germană; 2O.uO Sha 
kespcrcada; 20,30 Enigma; 
21,05 Time Out; 22,05 TVM. 
Mesager; 22,35 Media
Club; 23,30 Jazz Alive;
0,30 Orizont iberic.

(ANTENA 3)
6,30 în vizită la Antena 

1; 9,00 Văduva (s/r); 9,50 
Viața în trei (s/r); 10,30 
Iluzii (s/r); 11,20 Dieppe 
(f/r); 13,10 Orașul ascuns 
(s); 13,35 D.a.; 14,00 etiri; 
14,20 Lumină călăuzitoare 
(s); 15,05 Ultimele 5 minute 
(s); 16,55 Știri; 17,00 Iluzii 
(»); 17,50 Dog City (*);

CUVÂNTUL LIBER !»

Troiță de Ziua Eroilor
(Urmare din pag. 1)

Eroi mort! în 1939—1945: 
Lup loachim, Danciu A., 
ron, Jurj Petru, Bunea 
Gheorghe, Jurj loachim. 
Belea Avram, Stănculesc 
Altene, Toderici Nicolae.

Pe iubiții noștri ostași- 
eroi, amintiți mai sus, 
morți pe toate câmpurile 
de luptă, pentru apărarea 
Patriei, întregirea neamu
lui și mărirea sfintei noas

în fi!me (s); 23.00 Știri; Ț 
23,20 Revista presei; *

18.15 Invitați la Antena 1; 
18,55 Știri; 19,00 îelcrcbus;
19,30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lu„ 
mea afacerilor; 21,30 Justi 
fie disperată (f); 23,10 Știri;
23.15 Milionarii de la mic . 
zul nopții; 0,30 Kassandra 
(s)

(PRO - TV]
7,00 Ora 7, bună dimi.. 

neața!; $ 0 îânăr și ne . 
liniștit (s/r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 MASH (s);
10,30 Forța dragostei [s/rj;
11,15 Capcana timpului îs); 
12,00 Beverly Hills (.. r); 
12,55 Știri; 13,00 Dreams 
Of Gold: îhe Mel Fisher 
Story (f.a.); 14,30 D.a.;
15,00 Matlock (s); 16,00
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 17,30 
Hercule (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi.’; 19,30 Știri; 
20,00 Melrose Place (s); 
21,00 Doctor în Alaska (sj; 
21,50 Știri; 22,00 Familia 
Bundy (s); 22,30 Viața ca 

tre biserici. fiecare pe 
numele său șă-i pome
nească Domnul Dumnezeu 
întru împărăția Sa cerească 
totdeauna, acum și puru
rea și în vecii vecilor A- 
min.

Această troiță s-â ridi
cat la Ziua Eroilor, j lnăl- 
țarea Domnului — Ispasul 
— joi, 31 mai 1979, preot 
fiind loachim Danciu. Le 
ridicarea ei a contribuit 
tot satul".

(pRO-TV-DEVfl) j

6,15 — 7,00 F.s. , Brigada j 

de urgență (r); Știri locale; J 
10,00 — 10,30 Desene ani . i 
mate; 15,00 — 16,00 F.S. . 
.Brigada de urgență"; * 

21,50 22 00 Știri locale; l
3.00 — 3,30 F.s. „Erotica", ț

(DEVASAT+) j 

7,00 Djlce ispită; 8,00 j 

Desene animate; 8,30 Mas 
ter Yao (doc.); 9,00 Când I 
inima așteaptă; 9,30 Far... 
macia de gardă; 12,30 
Mămica polițist; 13,00 
Videotext; 17,00 Dulce ist 
pită; 18,00 Desene animate;
18.30 Provocarea naturii; 
19,00 Când inima așteaptă;
19.30 Farmacia de gardă; 
20,00 Destin instantaneu;
21.30 Odiseea; 22,30 Bri 
gada de șoc; 23,00 Vâ
nătoare de fantome;

........... ... ’mwav.VWAVAWAVAW.'.WAM
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Mondială » 
I*

a Mediului!
1 întotdeauna protecției * 

mediului i s-a acordat» 
importanță. Insă de 25 de » 
Om încoace. In acest do-; 
meniu a început o etapa .

EXvX-.-.
s-WX-X-X

1 programatică de urmă-1 
' fire a curățeniei și sănă- j*  

♦Sfii Planetei. In anul • 
1972, Clubul de la Roma 4 
a publicat un raport a-^ 
formant asupra perico-1 
lulvi in care a ajuns me- • 
dittl înconjurător, ca ur-» 
mare a creșterii demo- * 
grafice, dezvoltării in-1 
austriei și limitării unorf 
resurse naturale, implicit» 
a poluării excesive 
majoritatea zonelor 
pe glob *

Documentul a generat | 
largi dezbateri, iar Orga- » 
nizația Națiunilor Unite » 
a lansat un Program am- » 
piu și de durată privind I 
Protecția Mediului In- f 

Atunci s-a»

anul •

înl 
de I

I

Protecția 
con|urâtor. -- ------- — ,
Stabilit ca în fiecare an,» 
la 5 iunie, sa fie sărbăto- ; 
ritâ Ziua 
Mediului, in 
rea ei se organizează oț 
serie de activități și ma-» 
nifestări specifice, șe trec» 
In revistă strădaniile de-^ 
puse la nivelul organelor | 
Si instituțiilor cu atribu-*  
jiuni In domeniu, rezul- » 
talele dobândite, masu-J. 
rile ce trebuie întreprin-^ 
se în continuare.

Referindu-ne la jude-*  
ful Hunedoara - regiune» 

‘ cu importante unități» 
Î extractive și de prelu-J.

Crctre a unor substanțe^ 
I minerale utile, cu man ; 
* întreprinderi chimice, e-» 
Energetice și metalurgice,» 
• trebuie să spunem că fe- i 
. nomenul poluării atinge.

cote alarmante. S-au fâ-T 
cut unele investiții,

' înlocuit instalații și teh-» 
nologii rudimentare, 
cesi*  de poluante, 
cotele pofuă

Mondiala a 
întâmpina- j

s-auf 

ex-' 
— „ Insă
cotele poluării sunt încă i 
foarte înalte. Echipa-1 
mente și instalații cu» 
grad ridicat de uzură și » 
interesul scăzut al celor 
care le întrețin și exploa- J 
teazâ împreună cu insu-Ț 
ficiența banilor alocați» 
înnoirii și modernizării^ 
proceselor de producție £ 
conduc la depășirea con-1 
siderabilă a indicatorilor f 
poluanțl în apa, pămân-» 
tul șl aerul județului nos-» 
Iru. .

Am dori ca pagina de j 
față să constituie un sem- * 
nai pentru toți cei care,» 
direct sau indirect, con-» 
cură la reducerea po-| 
luării, la curățenia și să- | 
nătatea mediului încon-( 
jurător. Altminteri, afec- * 
țiunile de tot felul ne vor» 
acapara tot mai mult,; 
viața ne va fi pusă per-1 
manent în pericol.

SA PĂZIM CU STRAS» 
NICIE PURITATEA ME-» 
DIULUI! I

NATURA ÎNSEAMNĂ I 
VIATA ! S-O APARAM I J

SINGURA SOLUȚIE — 
RETEHNOLOGIZAREA

Discuție cu dl ing. VASILE DEAC, 
directorul S.C. „Casial" S.A. Deva

ECO1OGIE SI VIATA
i ’

Cu ceva timp în urmă au fost în 
.udețul nostru câțiva tineri englezi 
care au făcut o scurtă perioadă de 
practică ecologică în parcul dendro- 
logic din Simeria. Dar n-am văzut, 
n-am auzit ca școlari sau studenți din 
județul nostru, în care avem trei insti
tuții de învățământ superior — una 
chiar ecologică — să inițieze măcar 
o acțiune de asanare a mizeriei din
tr-un oraș, dintr-un cartier, dintr-un 
parc sau măcar din sălile de biliard 
care gem zilnic de tineri, între care 
foarte mulți elevi.

N-am văzut, n-am auzit ca un pro
fesor, un director de întreprindere, 
un patron, un președinte de asociație 
de locatari sau o altă persoană să ia 
inițiativă organizării unei ieșiri în 
grup la un sfârșit de săptămână pen
tru adunarea miilor de reziduuri me
najere de pe străzi, alei, zone verzi.

Am văzut, în schimb, bărbați și 
copii jucând cărți, table, șah, de di
mineața până seara, în cartiere și în 
parcuri, lângă maidanele de gunoi și 
conteinerele pline ochi și revărsate 
de neglijența umană.

Asta apropo de Ziua Mondială a 
Mediului. (D.G.)

Dincolo de activitatea productivă po
zitivă — datorată unul colectiv robust 
și competent șl unui managerial di
namic, modern — S.C. „Casial" S.A. 
Deva, sau Fabrica de ciment de la Chiș- 
cădaga, cum este mai bine cunoscută, 
produce și poluare în zonă.

—• Din păcate, așa este, recunoaște 
dl ing. Vasile Deac, directorul societă
ții, specialist sobru și echilibrat, care 
conduce tenace și eficient, de peste 
două decenii, destinele unității.

— Cauzele
— Sunt bine cunoscute. De noi, de 

organele locale și tutelare, de factorii 
de mediu. Lucrăm și acum, în 1997, cu 
utilaje indigene din tehnologia anului 
1970. Ele funcționează defectuos, cu ran
damente scăzute, având un grad foar
te pronunțat de uzură și generând, deci, 
un mare volum de noxe.

— Cât de mare ?
—- De cinci — șapte ori peste 

centele admise, după măsurătorile 
cialiștilor în domeniul apărării și 
lecției mediului, și ele efectuate 
metode și cu instrumente nu tocmai 
formante, dimpotrivă.

— Dar parcă s-a mai făcut câte ceva 
în fabrică in scopul reducerii intensi
tății poluării în zonă, care afectează 
deopotrivă solul, sănătatea oainenilor yi 
a animalelor.

— Da, s-au adus unele îmbunătățiri 
tehnice utilajelor de desprăfuire, însă 
rezultatele sunt modestr. Apoi mai apar 
probleme șl din cauza fracționării dis

pro- 
spe- 
pro- 
prin 
per-

continue a anumitor agregate și insta
lații și chiar atitudini retrograde ale 
unor muncitori în exploatarea și între
ținerea acestora.

— Care ar fi soluțiile optime de di
minuare mai accentuată a poluării la 
Chișcădaga, la „Casial" ?

— S-a dovedit că, din cauza banilor 
extrem de puțini, prin forțe proprii nu 
reușim să facem decât cârpeli. încât nu 
putem birui poluarea. Aici trebuie mă
suri radicale. Prima și cea piai impor
tantă este retehnologizarea masivă a 
proceselor de producție, îndeosebi în 
circuitul cuptoarelor de clincher și al 
morilor de ciment. Speranța ar fi un 
investitor străin, pe care l-ar interesa 
privatizarea S.C. „Casial" S.A. Deva. Și 
sunt câteva oferte promițătoare în acest 
sens.

— Spuneți prima măsură... Este fi 
alta ?

— Ar mai fi și materializarea pro
gramului inițiat de Danemarca în mai 
multe țări din Europa, între care și Ro
mânia — fiind vizată chiar și între
prinderea noastră —, pe linia protec
ției mediului înconjurător. Se are In 
vedere, concret, introducerea in fabri
cile cu grad ridicat de poluare a unor 
echipamente și Instalații performante de 
reducere pronunțată a noxelor, până la 
eliminarea lor. Costurile acestor demer
suri ar" urma să fie suportate chiar de . 
guvernul Danemarcei, care luptă cu In- j 
verșunare pentru curățenia și sănătatea l 
Planetei.

— Deci, sunt speranțe ca Fabrica de 1 
ciment de la Chișcădaga să polueze mai l 
puțin, ■

— Speranțe, da... >
Discuție consemnată de I 
DUMITRU GIIEONEA ț

Termocentrala Mintia se încadrează
în normele
Dl ing. Victor Vaida, 

director general al F. E. 
Deva-Mintia, ne-a spus că, 
în ultimii șapte ani. Ia 
termocentrală s-au înlo
cuit toate cele 12 filtre 
existente, în prezent fiind 
active electrofiltrc cu ca
pacitate de reținere mare.

republicane
9in punct de vedere al 
depunerilor de cenușă în 
zonă, termocentrala de la 
Mintia se încadrează în 
normele republicane, lu
cru care este confirmat și 
de Agenția de Protecție a 
Mediului Deva. în aceste 
condiții, conducerea F.E.

în domeniu
Mintia susține ideea unei 
analize obiective a facto
rilor poluanți în zonă, re
zultatul unui asemenea 
studiu urmând să marche
ze sfârșitul unei epoci : 
aceea a încriminării ter
mocentralei de la Mintia 
ca principal poluator în 
zonă. (A.S.)

’ Impresia pe care o ofe- 
\ ră în general orașul Ha- 
. țeg în privința curățe

niei este pozitivă. încă 
' de la poarta de intrare 
\ dinspre Deva, de o parte 
. și de alta a șoselei, pot 

fi văzute întinderi verzi 
primenite, grădini îngri
jite. Parcurile și străzile 
urbei sunt. în cea mal 
mare parte, curate, ha- 
țeganii fiind cunoscuțl 
ca oameni harnici, ca- 
re-și fac curat în propria 
ogradă, dar și în fața 
porții. Pe malurile râului 
Galbena, care traversea
ză localitatea, nu se mai 
văd ca altă dată . rezi
duuri și nici pe curstil 
apei, adunate de vegeta
ția spontană.

Concret, despre grija 
pentru aspectul civilizat 
al orașului am purtat o 
discuție cu dl Nicolae Ti
miș, viceprimar, care a 
precizat: „Pentru noi, cu
rățenia este foarte im
portantă, atâta vreme 
cât avem un salariat ca
re se ocupă de proble- 

« mele mediului. Când am 
> venit aici, astă toamnă, 
ț am rugat Regia Apelor 
1 Române să curețe albia 
? râului Galbena, Forma- 
’ ția din Hațeg a introdus

„Este curat,
utilaje și a curățat albia 
de la intrarea în oraș și 
până la ieșire. Avem în
cheiat contract pentru 
salubrizarea orașului cu 
„Prestatorul" S.A. (fosta 
S.G.C.L.), în virtutea că
ruia am organizat în lu
na mal a.c. o acțiune 
amplă de îndepărtare a 
gunoaielor în zona blo
curilor, pe terenurile vi
rane ce aparțin consiliu
lui, pe strada Nicolae 
Ti tul eseu.

S-au creat în această 
primăvară și noi zone 
verzi, plantându-se 30 000 
fire de gard viu; s-au 
plantat totodată tranda
firi, au fost amplasate 20 
de coșuri pentru rezi
duuri pe arterele princi
pale — pe care s-a in
scripționat cu portocaliu 
chemarea „Păstrați cu
rățenia orașului" —, s-au 
reparat toate tomberoa
nele".

— Din bugetul pe acest 
an. care tocmai este în 
discuție, cum am înțe
les, cât se va aloca pen
tru asemenea lucruri ?

dar nu cât ne-am dori“...
— Pentru întrețineri de 

străzi și lucrări de asfal
tări s-a prevăzut suma 
de 980 milioane de lei. 
Folosesc prilejul să amin
tesc că vom sărbători în 
august a.c. 75Q de ani de 
la prima atestare docu
mentară a urbei, ocazie 
cu care vor fi dezvelite 
două plăci comemorati
ve — una amplasată pe 
noul sediu al primăriei 
și cealaltă la Școala ge
nerală nr. 1, care se va 
numi „Frații Densușianu". 
Un motiv în plus pentru 
ca apelul nostru către 
cetățeni — acela de a-șl 
păstra orașul mai curat 
și mai frumos — să mear
gă la inima tuturor.

— Care-i receptivita
tea cetățenilor față de 
necesitatea păstrării igie
nei, de fapt obligație le
gală. prevăzută de Legea 
Protecției Mediului, nr. 
137/1995 ?

— în general, oame
nii sunt receptivi. Pe 
străzi ca Horia, Progre
sului, M. Eminescu, I. L. 
Caragiale, V. Alecsandri

etc. — oamenii și-au cu
rățat rigolele și spațiile 
verzi, mulți și-au vopsit 
porțile, au văruit fața
dele.

Mai sunt însă și dintre 
aceia care nu înțeleg 
necesitatea păstrării cu
rate a mediului ambiant 
și aruncă gunoaie la în
tâmplare, nesocotind e- 
forturile semenilor pen
tru crearea și păstrarea 
frumosului. La coada 
lacului Nălați s-a făcut 
în toamnă o curățenie 
generală și în câteva luni 
aspectul a devenit cel 
inițial. Am pus tombe
roane, dar nu înțeleg nici 
să le plătească, nici sâ 
le folosească. Noi nu a- 
vem agent ca 24 de ore 
din 24 să păzească pen
tru a-i sancționa. Lumea 
n-a ajuns încă la nive
lul de conștiință și în
țelegere a acestei nece
sități. Noi îi înștiințăm 
cu privire la conținutul 
legilor, valabile de alt
fel pentru toată iumea. 
Am multiplicat un ex
tras din Legea 137/’95 și 
am pus afișe pe străzi.

pe scările blocurilor, în 
locurile circulate.

Folosesc prilejul să a- 
rpintesc că în oraș. în 
apropierea Autobazei, e- 
xistă un vechi sediu al 
fostului oficiu de imbu*  
nătățiri funciare (S.C.- 
C.I.F.-S.A.), care în pre
zent arată jalnic, fiind 
transformat în rampă de 
gunoi. Le-am trimis o a- 
dresă prin care i-am a- 
tenționat să facă curățe
nie să-l întrețină, le-am 
propus să ni-1 cedeze, dar 
un răspuns concret nu 
am primit încă.

■— Aveți hotărâri pro
prii în domeniul salubri
tății ?

— Da. Există Hotărâ
rea 26/’96 a Consiliului 
local al orașului, care 
prevede sancțiuni, atât 
pentru agenții economici 
cât și pentru persoanele 
fizice care nu mențin 
curățenia și ordinea în 
jurul clădirilor pe care 
le ocupă. In situații de 
repetare a neglijențelor 
se aplică amenzi : de 
250 000 iei pentru per
soanele juridice și de 
100 000 lei pentru cele 
fizice.

Convorbire realizată de 
ESTERA SÎN'A
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Se pune de c lăzmeriță la
• Șapte pojogani vin la Prefectură și lasă, apoi, 

o scrisoare la redacția ziarului nostru • Un oaspete 
— primit cu toată omenia — promite căte în lună 
și în stele • Prețul unei mașini sare precum un 
purice • De promisiuni Se alege praful și pul
berea • Obrăznicia și aroganța noului venit • Se 
opun pojoganii investitorilor străini ? • fn prag de 
răzmeriță • Promisiuni.

O delegație a satului Po
joga, în frunte cu dl Io
nel Brezovan, primarul co
munei Zam, a venit mier
curea trecută la Deva și 
a solicitat o audiență la 
Prefectură. în aceeași zi, 
dimineața, au adus și o 
scrisoare la redacția ziaru
lui nostru — semnată de 
domnii Roman Popovici, 
Gheorghe Cojan, Nicușor 
Tripon, Doru .I.upșa, A- 
drian Mariș, Martin Iacob 
și L. Baleț — în care ne 
anunța asupra evenimen
tului. Deci, luând cunoș
tință de audiența solicita
tă, am participat la ea. 
De ce au venit pojoganii 
la Deva ? Să derulăm, suc
cint evident, ce a spus 
limpede, convingător, cu 
patimă chiar dl Martin 
Iacob, unul din membrii 
delegației, în cadrul au
dienței :

— în primăvara anului 
1995, nu știm în ce împre
jurări, dl Aurel Sfârlogea, 
pe atunci viceprimar al co
munei Zam, l-a cunoscut 
pe un francez cu numele 
de Hugo Mosser, care i-a 
spus că ar vrea să cum

I

Țara Hațegului. — cum 
bine se știe — este o zo
nă foarte propice culti
vării cartofilor, iar co
muna Totești se numără 
printre localitățile ce 
plantează o suprafață în
semnată cu cartofi. Foar- ’ 
te mulți proprietari de 
pământ cultivă cartofi de 
elită și obțin tuberculi

i

Maria Pîrvu din Peș tea na și păsările sale.

•*•*•*•*•*•*•*•*■*••■ ••«•••^•*»*«***e*

de insâmânțarea I pe 
care în toamnă, iarna sau 
în primăvară îi vând,
la un preț bun evident,
celor ce plantează carto
fi pentru consumul pro
priu din județ sau chiar 
din afara lui. Dna Ca
melia Șalăi, de la Cen
trul agricol din localita-

pere un grajd de la un 
fost C.A.P. pentru a pune 
la cale o afacere. Cei doi 
s-au dus mai întâi la Săl- 
civa, dar oamenii de aco
lo i-au refuzat propune
rea. Apoi au venit la noi. 
L-am primit pe francez 
cu toată bunăvoința și o- 
menia, ba chiar cu prie
tenie. Oaspetele ne-a spus 
că vrea să arendeze pă
mânt de la oameni, să 
creeze o crescătorie de a- 
nimale, să amenajeze un 
abator ș.a. și că va da de 
lucru la mulți oameni din 
sat. Promisiunile ne-au 
bucurat foarte tare.

Primăria comunei a tri
mis la fața locului un ex
pert care a stabilit că va
loarea grajdului se ridică 
la 28 milioane lei. între
prinzătorul a promis că va 
aduce o combină de cerea
le în valoare de 11 milioa
ne lei, iar diferența o va 
plăti cu bani gheață. Noi, 
la Pojoga, voiam să înfiin
țăm o asociație și ne-am 
făcut socoteala că, cu banii 
luați pe grajd, vom cum
păra un tractor, poate și 
un plug și un disc, gân-

Țara cartofului

dindu-ne că, cu aceste ma
șini și agregate, plus com
bina, vom porni asociația.

După această discuție, 
francezul a dispărut. A ve
nit, după secerișul din 1995, 
aducând o combină nem
țească, veche și ne-a spus 
că nu mai costă 11 mili
oane ci 14, apoi 19, apoi 
26 de milioane. în fine, a 
intrat în posesia grajdului 
fostului C.A.P. și a aren
dat pământ de la oameni.

— Cam ce suprafață ? 
am întrebat în cadrul au
dienței.

— Vreo 50 de hectare. 
Lc-a promis oamenilor că 
le dă 600 kg grâu sau po
rumb pentru fiecare ha. 
A arat, a semănat pămân
tul luat în arendă, dar să 
vedeți cum. A distrus toa
te drumurile din câmp, a 
astupat canalele de eva
cuare a apei de pe ogoa
re a rupt porțile de ieșire 
din sat.

— Promisiunile celelal. 
te le-a împlinit ?

— Nici pomeneală. N-a 
pornit absolut nimic în le
gătură cu crescătoria și 
abatorul. Dar să vă spun 
cum se poartă cu oamenii 
din sat. îi amenință că va 
subjuga Pojoga, umblă ca 
nebunul cu mașina prin 
sat călcând tot ce întâlneș
te pe uliță. Pe un consă
tean l-a luat de gât, pe 
mine m-a dat în judecată,

te, ne spunea că în primă
vara acestui an cetățe
nii comunei au cultivat 
cu cartofi 
180 ha 
ne-a spus 
lucrărilor 
torită 
se recuperează și se pro- 
nostichează o recoltă bu
nă.

o suprafață de 
Tot dumneaei 
că întârzierea 

pe ogoare da- 
prelungirii iernii

*

i

Pojoga?
zice că i-am otrăvit câinii.

— Avea câini ?
— Da trei de rasă. în- 

tr-o dimineață i-a găsit 
morți. Să fi fost otrăviți ? 
Poate. Dar nu eu am fă
cut treaba asta.

— A dat oamenilor ce 
le-a promis din recoltă ?

— La unii, da, la cei mal 
mulți nu. în orice caz, fap
tul că nu-și îndeplinește 
promisiunile, modul ctim 
se poartă cu oamenii, a 
scandalizat tot satul. Ru
găm Prefectura să inter
vină...

— Să înțelegem că sun
teți împotriva investito
rilor străini ?

— Nu. Nici vorbă. Vrem 
să vină investitori străini, 
dar oameni serioși, nu ter- 
chea-berchea, nu indivizi 
mincinoși și de nimic. 
Reiau: rugăm Prefectura 
să intervină, altfel la Po
joga se pot întâmpla lu
cruri neplăcute.

Cel ce a primit delega
ția pojoganilor — dl loan 
Buscan, directorul gene
ral al Prefecturii — a pro
mis că se va deplasa o co
misie la fața locului, care 
va verifica legalitatea afa
cerii cu dl Hugo Mosser și 
va stabili măsurile nece
sare. în ce ne privește, 
vom urmări evoluția situa, 
ției de la Pojoga și-i vom 
informa pe cititorii noștri 
asupra desfășurării ei.

Pagină realizată de
TRAIAN BONDOR

Foto ANTON SOCACI

Dispensar medical model
Comuna Totești are u- 

nul din cele mai frumoase 
și bine puse la punct dis
pensare medicale umane 
din mediul rural al jude
țului nostru. Clădirea a 
fost renovată anul trecut, 
s-a montat gresie și este 
foarte bine întreținută.

Dl dr. Alfred Felser, 
specialist în medicină ge
nerală, ce lucrează din 
1985 aici, ne spunea că

I Măsurarea r I F*
î pământului
* Dna Adela Bota, to- J
* pometrist la Oficiul de * 
î Cadastru și Organiza-f 
I rea Teritoriului Deva, L 
ț lucrează, împreună cu
* specialiștii Centrului a-1 
t gricol din localitate, la * 
j măsurarea pământului j 
I în satul de reședință a *
* comunei Totești. Dum-1 
ț neaei ne spunea că a-1
* ceasta operație — esen- T 
,1 țială pentru aplicarea * 
| Legii fondului funciar f 
I — se apropie de fina- *
* lizare. J

Suficiența — o stare de 
fapt ce nu are ce 

câuta în cooperația 
de consum

Fosta unitate alimen
tară din satul de reșe
dință a comunei Băița 
și-a restrâns spațiu la ju
mătate, în locul acesteia 
funcționând un punct de 
desfacere. Iată încă o do. 
vadă a faptului — sub
liniat ades și de ziarul 
nostru — că în unele zo
ne ale județului coope
rația de consum se pră
bușește. Reamintim citi
torilor că — printr-o ho
tărâre a „Federalcoop" 
Deva — „Consumcoop" 
Băița s-a desființat, re
țeaua de desfacere de aici 
fiind atribuită „Consum. 
coop“ Șoimuș. Acest fapt 
— pe care nu-l comen
tăm — în toc să deter
mine revigorarea activi
tății, a dus și duce la di
minuarea ei. Lucrătoarea 
de la punctul alimentar 
din Băița, dna Olga Gu-

> ga, ne spunea :
\ — Am. în unitate cam 

Cu oile la pășunat.

se înregistrează în jur de 
20 de consultații pe zi și 
că se simte foarte bine în 
localitate întrucât oamenii 
sunt extrem de binevoi
tori și de treabă. Dispen
sarul a primit cadou de 
la o firmă elvețiană apa
ratură pentru stomatolo
gie, care a fost șl instala
tă și ar fi oportună, deci, 
angajarea unui medic de 
specialitate. Promisiuni în 

tot ceea ce au nevoie oa
menii în mod cotidian — 
zahăr, ulei, făină ș.a. O- 
ferim pâine proaspătă în 
fiecare zi. Lunar realizez 
vânzări în valoare de 
circa cinci milioane lei.

— Aprovizionarea ar 
putea fi mai bună ?

— Da, dar oamenii nu 
prea au bani. In plus, 
au apărut unitățile par
ticulare, care ne fac con
curență. Deci, cea din 
prezent poate fi conside
rată suficientă.

Suficiență — iată un 
mod de a gândi și a pro
ceda ce nu-și are loc in
tr-o activitate extrem de 
importantă pentru cei ce 
trăiesc în mediul rural. 
El trebuie abandonat și 
acționat cu mai multă 
strădanie pentru a se a- 
junge la bine și chiar 
mai sus. La Băița și în 
toate localitățile jude
țului.

acest sens, din partea Di
recției sanitare județene 
există, rămâne ca ele să se 
și materializeze.

Interlocutorul nostru ne-a 
mai spus că ar fi utilă a- 
menajarea în satul Reea a 
unei săli unde s-ar putea 
acorda consultații pentru 
bolnavi, o zi pc săptămâ
nă. Susținem această L 
dee.
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„Trebuie arsă birocrația din 
fața întreprinzătorului româti“

S.C. CONDOR S.A.

LUCRĂRI MARI, 
ÎNCASĂRI MICI

REP. : Die director, cum 
am putea caracteriza pulsul 
activității în firmă și cum 
depinde el de ritmul în
casărilor pentru lucrările 
deja făcute ?

M.C. : După cum se știe, 
Condor S.A. este și are 
dotări adecvate unei fir
me mari de construcții. 
Din păcate, la capitolul 
lucrărilor de anvergură, al 
marilor investiții, se poa
te simți în prezent un 
notabil recul al pieței. De 
exemplu, luând ca reper 
anul trecut, în acest an 
capacitățile de producție 
angrenate în lucrări vor 
avea o cotă de acoperire 
a capacității de doar 85 
de procente. Acesta este 
un aspect. Un alt aspect 
vizează încasările pentru 
prestațiile făcute. Majo
ritatea lucrărilor mari pe 
care le executăm sunt fi
nanțate de la bugetul de 
stat. Deși s-a spus că în 
termeni reali acest buget 
va fi la nivelul eelui de 
anul trecut, semnalele pri
mite neagă acest lucru. 
Se pare că banii vor fi cu 
mult mai puțini. Acest lu
cru va genera un ritm de 
melc al lucrărilor, cu toa
te neajunsurile ce decurg 
de aici.

REP.: Care sunt aceste 
lucrări de anvergură ?

M.C. : Ar fi stația de e- 
purare a apei de la Deva, 
o investiție de peste 20 de 
miliarde de lei. tn prezent 
este executat cca. 30 la 
sută din această lucrare. 
Veniturile acordate • de 
la buget acestui obiectiv 
sunt pentru acest an de 
1,5 miliarde de lei. Din 
acești bani, 700 de milioa
ne reprezintă restanțe la 
plată pentru lucrări făcu
te. Deci, rămân efectiv de 
investit cca. 750 de milioa
ne de lei. O picătură in
tr-un ocean. Mai ales că 
pentru anul în curs pla
nul de lucrări prevedea 
executarea celor două de- 
cantoare primare, precum 
și a stației de pompe, lu

crări ce reclamă un efort 
financiar de peste 3 mi
liarde de lei. Este clar că, 
din lipsă de fonduri, nu 
vom putea respecta acest 
program, ritmul în care 
vin banii făcându-ne să 
ne gândim la termene de 
predare sărite mult peste 
anul 2000. O altă lucrare 
este Casa de cultură din 
Simeria. Pentru acest an 
sunt alocați 2 miliarde de 
lei, rămânând ca fond de 
investit, după achitarea 
prestațiilor deja făcute.

Dialog cu dl ing. 
MIRCEA CHIRILA, 
director producție

cca. 400 de milioane de 
lei. O situație ceva mai 
bună o avem la clădirea 
Primăriei Hațeg. Sperăm 
ca în baza banilor primiți 
la finele acestui an obiec
tivul să fie terminat în 
proporție de 70 la sută, 
Sunt asigurate resursele 
financiare și pentru pala
tul administrativ de la De
va, pentru care sunt alo
cate în acest an 4—5 mb 
liarde de lei. La acest o- 
bieetiv sunt probleme le
gate de achitarea contra
valorii lucrărilor de către 
unii dintre beneficiari. 
Dacă Consiliul județean a 
dus până acum greul in
vestiției, nu același lucru 
se poate spune despre Pre
fectură sau Consiliul mu
nicipal. Ca să nu mai po
menim de Trustul Insta- 
lații-Montaj Cluj, benefi
ciar care până în prezent 
nu a plătit nici un leu din 
cota ce-i revine.

REP. : Ce percepție a- 
veți față de modalitatea 
în care se organizează li
citațiile pentru adjudeca
rea unor lucrări în con
strucții ?

.-•••■ *
■- •'-•«

M.6. : După părerea 
mea, este loc de mai bine 
în acest domeniu. Sunt 
necesare modificări ale 
modului și criteriilor de 
acordare a punctajelor. Ac
tualul sistem permite o 
prea mare larghețe, lucru 
care poate genera inter
pretări și aprecieri ero
nate. De altfel, noi am fă
cut prin ARACO — Aso
ciația Română a Antrepre
norilor în Construcții — 
întâmpinări și propuneri 
de îmbunătățire a modu
lui în care se desfășoară 
licitațiile. Din cunoștin
țele mele. în prezent Mi
nisterul Lucrărilor Publi
ce lucrează la un proiect 
menit să amelioreze regle
mentările specifice ținerii 
acestor licitații.

REP. : Societatea comer
cială „Condor" S.A. este 
cotată la bursă. Ce înseam
nă acest lucru pentru dum
neavoastră ?

M.G.: în prezent, porto
foliul de acțiuni al Con
dor este împărțit în urmă
toarea proporție : 51 de
procente deține F.P.S., iar 
diferența a fost adjudeca
tă în cadrul ofertei pu
blice și al procesului de 
mare privatizare desfășu
rate. E adevărat, firma 
noastră este cotată la bur
să. Acest lucru ne permi
te cunoașterea valorii de 
piață a acțiunii Condor, 
care este în prezent de 
5—6 000 de lei.

REP.: Veți da dividen
de pe anul trecut și în ce 
valoare ?

M.G.: Da, acționarii noș
tri vor primi dividende. 
Valoarea acestora va fi 
de 450 de lei pe o ac
țiune.

Pagină realizată de
ADRIAN SALAGEAN

Dialogul purtat cu dna 
ing. Liliana Neghină, șef 
birou Privatizare, Corp 
control comercial din ca
drul Primăriei Hunedoa
ra, a relevat câteva din 
eforturile care se fac la- 
acest nivel pentru spriji
nirea micului întreprin
zător local.

Unul din aspectele pre
zentate este legat de imi
nenta restructurare a ma
rii industrii din zonă, 
restructurare care va ge
nera și disponibilizări de 
personal. O parte din dis- 
ponibilizați vor fi tentați 
să-și înceapă afaceri pe 
cont propriu. „Este greu de 
crezut, precizează dna Ne
ghină, că oamenii își vor 
înființa din prima s.r.l.-uri 
sau alte forme de socie
tăți comerciale. Mai po
trivit pentru resursele lor 
financiare ar fi asociația 
familială sau activitatea 
independentă. „Necazul 
este că exclusivitate pen
tru aprobarea autorizații
lor de acest gen o are 
Consiliul județean, iar șe
dințele de avizare se or
ganizează de două ori pe 
lună. Acest sistem, cen
tralizat, îl poate face pe 
om să se descurajeze, în- 
depărtându-1 de tentația 
propriei Iul afaceri. în o- 
pinia dnei Neghină, micul 
întreprinzător ar fi cu 
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mult mai ajutat dacă apro
barea pentru activitatea 
independentă sau familială 
s-ar putea obține la pri
mărie. „Pentru hunedo- 
reni ar fi cu mult mai fa
cil să vină aici, la primă
rie, pentru obținerea au
torizației. In plus, noi cu
noaștem bine situația din 
zonă, putând asigura ma
xima operativitate în re
zolvarea solicitărilor. E 
destul să spun că ședin
țele de avizare se țin la 
noi săptămânal. Deci, din- 
tr-un foc, solicitantul ar 
fi scutit de drumuri, nervi 
și așteptări”, precizează 
dna Neghină. Interlocu
toarea a menționat că pri
măria hunedoreană a fă
cut și un demers scris în 
vederea dobândirii de că
tre această instituție a 
dreptului de avizare a au
torizațiilor de mie între
prinzător.

Un alt punct al discu
ției a vizat problema au
torizațiilor necesare unui 
întreprinzător pentru a-și 
putea desfășura, în lega
litate, activitatea. In pre
zent, există peste 25 de 
tipuri de autorizări pe ca
re, în funcție de tipul afa
cerii, întreprinzătorul tre
buie să le procure. Acest 
lucru creează probleme 
datorită numărului mare 
de instituții la care tre

buie apelat pentru elibe
rarea acestor autorizații. 
Chiar dacă Camera dc Co
merț și Industrie a recep
tat acest mesaj, demersul 
ei de a fluidiza accesul 
mai ușor la autorizații, e- 
vident în condițiile legii, 
este, în opinia dnei Ne
ghină, neproductiv, ducând 
la o supercentralizare a a- 
cestei prestații în ograda 
prefecturii. La fel ca în 
cazul autorizațiilor de 
independent sau asociație 
familială, dna Neghină 
este de părere că ar fi 
deosebit de bine pentru 
întreprinzători dacă s-ap 
putea obține aceste auto 
rizații la nivel de primă
rie. Este necesar pentru 
aceasta, preciza interlocu
toarea, crearea unei inter
fețe între primării și in
stituțiile abilitate să acor
de autorizații. Poliția Sa- 
nitară. Pompierii etc., ast
fel încât solicitantul să fio 
sprijinit cu operativitate.

Ideile și inițiativele Pri
măriei hunedorene in a- 
cest domeniu, al sprijini
rii micului întreprinzător 
prin netezirea hățișului 
birocratic ce îi stă de-a 
curmezișul încă de la în
ceputul afacerii, mi se pap 
lăudabile, iar punerea lor 
în practică, generalizat, 
ar fi, până Ia urmă. în 
folosul tuturor.

în spectrul tot mai larg 
al domeniilor unde iniția
tiva micului întreprinză
tor desăvârșește afacerea, 
un loc aparte, consolidat, 
îl au serviciile făcute în 
slujba frumuseții sau mai 
bine-zis a înfrumusețării. 
Prefigurând succesul „de 
casă", cum se întâmplă a- 
proape întotdeauna când 
persoana gestionarului a- 
facerii coincide cu cea a 
„meșterului" prestator, at
mosfera 'cabinetelor de 
înfrumusețare, în variantă 
privată, transformă mo
mentele de așteptare ale 
clientului în clipe de gra
ție. La confluența dintre 
abundența instrumentelor 
de lucru specifice, dupli
cate dc multitudinea de 
oglinzi aninate peste fa
ianța asortată, cu simfo
nia. olfactivă a produselor 
cosmetice ,-,puse în ope-
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imbol- 
reflex 
în ve- 
televi- 

orice

ră", clientul simte 
dul de a mai sta, 
normal dacă avem 
dere că dincolo de 
ziunea prin cablu 
cabinet de cosmetică ce se 
respectă are în dotare un 
minibar, unde se poate 
servi o cafea sau răcori- 
toarea preferată.

O astfel de oază, unde 
frumusețea se primenește 
în răstimpuri după goana 
cotidiană printre griji „și- 
fonante”, este și cabinetul 
de înfrumusețare proprie
tatea dnei cosmetician Ne- 
lia Danciu. în opinia in
terlocutoarei, inițierea u- 
nei astfel de afaceri soli
cită micul întreprinzător 
atât financiar cât și ner-

UZINA" DE FRUMUSEȚE
vos, fiind.o veritabilă pier
dere de timp și hârșâială 
în obținerea de autorizații 
pe filiera birocratică în 
vigoare. Structura cabi
netului cuprinde trei com
partimente; cosmetică, coa
for și manichiură-pedi- 
chitiră. După investiția cu 
spațiul, procurarea instru
mentelor și aparaturii de 
lucru constituie cel mai 
important efort financiar. 
Multitudinea de foarfeci, 
perii, piepteni, clame, on
dulatoare de păr, dar șl 
aparatele pentru ionizări, 
dispozitivul cu infraroșii 
destinat tratării acneil dar 
și altor afecțiuni ale pie
lii, precum și alte dotări 
dau marca profeslonalis-

mului. în cabinetul dnei 
Danciu clientela găsește 
servicii complete. In prin
cipal, clientele sunt per
soane din „lumea bună" 
ce dispun de un anumit 
confort financiar și care 
sunt regulat consumatoa
re ale unor servicii cos
metice complete. Pe lângă 
aceste cliente tradiționale, 
cu ocazia organizării unor 
nunți sau banchete, aflu
xul de cereri crește în 
special pentru prestațiile 
de coafură, de multe ori 
fiind extrem de greu de 
acoperit întreaga coman
dă. Prețurile practicate 
sunt strâns corelate cu 
costul materialelor consu
mabile — creme, uleiuri,

la
o sută de

afacerea
poate în-

măști cosmetice — ce în 
schimbul calității deose
bite cer sume bănești con. 
siderabile. De exemplu, un 
set de servicii ce cuprin
de tratament cosmetic 
față-gât, un permanent și 
un epilat lung costă, 
maxim, aproape 
mii de lei.

Deși rentabilă, 
dnei Danciu nu 
toarce beneficii copleșitoa
re. Cu toate că a trecut 
un an de Ia amorsarea ei, 
momentul amortizării in
vestiției inițiale 
aproape. După 
consumurilor de 
energie electrică, 
lariilor celor nouă 
jate și achiziționarea con- 

nu este 
achitarea 

apă și 
plata sa. 

anga-

milelor necesare acti-
; iții, rămân, lunar, bani 

are să asigure un trai 
confortabil, afirma între
prinzătorul

Dna Danciu, asemenea 
altor proprietari de mici 
afaceri, este nemulțumi
tă de poziția dezavanta
joasă a acestora față de 
marile monopoluri econo
mice; „S-a întâmplat, nu 
o dată, ca fără avertis
ment, regia ce gospodăreș
te furnizarea apei să-mi 
sisteze, dintr-un motiv sau 
altul, de care sunt străi
nă, alimentarea. Lucrul 
acesta pentru mine în
seamnă pierderi. Mă în
treb, cine le plătește ?”

Ca perspective, intenția 
dnei Danciu este de a-și 
extinde suprafața cabine_ 
tului, de așa manieră în
cât să poată •f^'n fată so- . 
licitărilor in creștere.
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Părinții, care au venit 
să-și ia copilașii de la 
Creșa din Gojdu (Deva), 
aflaseră că in acea du- 
pă-amiază vor avea o 
surpriză. Unii bănuiau că 
vor assta la un mini- 
spectacol, precedat de un 
sfat medical binevenit, 
așa cum s-a procedat me
reu aid.

înainte ca micuții să-fi 
ocupe locurile la măsu
țe, părinții s-au dovedit 
deosebit de interesați de 
momentul de educație 
nitară prin care dna 
Doina Popescu, medic 
diatrv., le-a punctat 
teva măsuri concrete 
prevenire a bolilor
gestive acute în sezonul 
estival la copilul mic, iar 
dna dr. Viorica Sevlciu, 
medic primar neuropsi- 
hiatru, a răspuns între
bărilor cu privire la li
nele aspecte ale patolo
giei de proveniență psi
hiatrică la copii.

Și iată că surpriza s-a 
produs! Nu era vorba 
de un minispectacol, ci 
despre o minișcoalâ A- 
țezați ia măsuțe, ocrotiți 
de asistentele Virginia 
Rusnac, Natalia David, 
Maria Chițan și asist, 
coordonator (olanda Theo-

dorn, copilașii de 2—3 
anișori răspundeau cu 
dezinvoltură întrebărilor 
pe care asist. Monica 
Criștiu ‘le adresa, plim
bând prin fața acestora 
planșa ce înfățișa o... gă
ină. Eusebiu, Bianca I., 
Cristi, Andra, Ionela, Bi
anca C., Alin, Timeea,

sa- 
dr. 
pe- 
cd- 
de 
di-

la
minișcoalâ

Andrada, Edina, 
Claudiu, Andrei, 
Diana, Vasilică, 

copilaș era pre

Alina, 
Dalila, 
Florin, 
fiecare 
gătit cu răspuns bun pen
tru orice întrebare. Nu
mai când întrebarea s-a 
referit la modul în care 
se manifestă găina după 
ce și-a lăsat în cuibar 
oul, în sală s-a auzit — 
spre amuzamentul tutu
ror — un „Cucuriguu!“. 
N-au lipsit nici poezioa
rele la temă, unde Euse
biu, Edina și Dalila au 
făcut deliciul întâlnirii 
cu „Are cloșca 10 pui/ 
Niciodată sătui".

Pentru răspunsurile bune 
fi îndemânarea dovedi
tă de copii la lucrarea 
aplicativă, fiecare „s-a a- 
Ies" cu o bulină roșie, 
iar surprizele au conti
nuat : într-o cușcă a fost 
adusă „Cocuța", găinușa 
cea cuminte, material 
didactic natural, în preaj
ma căreia copiii au în
vățat, câteva zile în șir, 
despre structura acesteia, 
despre foloasele pe ca
re aceasta le dă. Cocuța 
a fost însoțită de o far
furie cu ouă proaspete, 
de un pachețel cu carne 
de pasăre, de o pernă- 
puișor, pentru că. în pă
tucurile de la creșă co
piii simt sub căpșor căl
dura pufului de găină.

Minilecția s-a încheiat 
cu o „surpriză dulce" 
pentru minișcolart. La 
bucătăria creșei s-au pre
parat prăjiturile prefera
te : eclaire. Insă, de a- 
ceastă dată prăjiturile a- 
veau chip de puișor, In 
ton cu tema manifestă
rii ! In ton cu strădania, 
cu .profesionalismul, cu 
dragostea pentru copii a 
doamnelor-mame de 
Creșa din Gojdu!

i
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Aflat în delegație în Canaaa
Prefectul județului a făcut loby 

pentru România

LUCIA LICIU

Mona Pîrvu este elevă la Școala generală din orașul Ilațeg, cl. a V-a. Aș- 
tea-.ă vacanța de vară, timp în care o să-și ajute părinții ia creșterea ani- 

' matelor și o să învețe pentru îndeplinirea dorinței sale să devină învățătoare, 
toare.

o

O delegație româneas- 
I că din care a făcut par- 
■ te șl domnul fng. Pom- I piliu Budulan — prefec- J tul județului Hunedoara,1 s-a înapoiat zilele trecu-2 te din Canada, unde a 
| răspuns invitației grupu- I lui canadian de firme 1 „Gabriel".
. Prezența în delegație J a secretarului de stat Ni- I colae Stăiculescu, de la I Ministerul Industriei și I Comerțului, a consilieru

lui prezidențial Adrian 
IȘerbu șl a Iul Nicolae 

Stanca — director gene- 
Iral al Regiei Autonome 

a Cuprului Deva, corela- 
Ită cu autorul invitației, 

explică scopul prezenței I delegației române în Ca
nada și anume perfecta- 

Irea unor detalii ale a- 
socierii R.A.C. Deva cu

• grupul de firme cana- I diano-australian „Gabriel" 
I. în vederea exploatării șl 

valorificării rezervelor de

I minereuri aurifere,. ar- 
gintifere-cuprifere din

Munții Apuseni — zona 
Roșia Montană.

La conferința de presă 
organizată la întoarcerea 
ain Canada, prefectul 
județului a afirmat că 
acest contract de asocie- 
re va fi semnat sâmbă
tă, 7 iunie, la Deva.

Prefectul a mai comu
nicat presei că principa
lii asociați „Gabriel 
Group" L.T.D. fac din 
acesta un partener bine 
implantat în sfera aface
rilor pe care Ie face, deci 
cu multă credibilitate.

Prezența prefectului de 
Hunedoara în delegație, 
însă, i-a rezervat acestuia 
și misiunea de a face cu
noscut autorităților șl oa
menilor de afaceri cana
dieni cu care au avut 
contacte și un alt rol, a- 
cela de a dezvălui cana
dienilor potențialul de 
afaceri al agenților eco
nomici din județul Hu
nedoara, dar și elemente 
majore ale programului

de guvernare al Româ
niei.

Potrivit afirmației dom
nului prefect, canadie
nii, cel puțin cei din sta
tul Ontario, din marile 
metropole Otawa și To
ronto, manifestă în pre
zent un interes deosebit 
pentru România în spe
cial. Schimbarea pe calea 
democratică a alegerilor, 
a puterii în România, a 
făcut ca oamenii de afa
ceri canadieni să priveas
că România cu alți ochi, 
ca pe un partener de a- 
faceri credibil.

Autoritățile cu care de
legația din care a făcut 
parte și prefectul de Hu
nedoara manifestă, a spus, 
domnia sa, o disponibili
tate sporită față de Ro
mânia, în particular față 
de județul Hunedoara, 
pentru care prefectul și 
ceilalți membri ai dele
gației au făcut un loby 
convingător.

ION CIOCLEI

(aflăm de la politie ft )
• în municipiul Hune

doara a fost arestat Radu 
Bucur, de 26 ani, din lo
calitate, fără ocupație, fost 
condamnat, care în data 
de 27 martie 1997, în ju
rul orei 23,00, aflându-se 
în localul -SC „Micro Me
ga Computer" SRL Hune
doara, a folosit violența 
împotriva unei vânzătoare, 
sustrăgfind din unitate 
băuturi alcoolice.

• în camera de gardă

un scandal ce s-a soldat 
cu distrugerea mai multor 
bunuri.

Va fi trimis în judeca
tă pentru săvârșirea in
fracțiunii de ultraj contra 
bunelor moravuri.

• Polițiștii au constatat 
tot mai frecvent săvârși
rea infracțiunii de vân
zare a băuturilor alcooli
ce cu lipsă la măsurătoa
re. în ultima perioadă au 
fost depistați : Daniela Ne-

gran, barmană la SC „I 
cavei" SRL Hunedot 
Iuliana Siminov, barm; 
la Restaurantul „Parfii 
din Hunedoara, Gean 
Pop, barmană la SC „ 
tamira" SRL Deva, 
niela Manea, barmană 
SC „Colex" SRL Uric. 
Eleonora Florea și Ci i 
na Marcu de la barut .. 
sino" din Petrila, Veror 
Grozav și Alicia Soft 
barmanc la SC „Poia 
SRL Hunedoara,

Rubrică realizată pe 
za informațiilor primite 
la Inspectoratul de F 
ție al județului Ilunedo

a Spitalului Județean De
va, brancardierul Ovidiu 
Sorin Kandler, în vârstă 
de 27 de ani, a provocat

----------------------------------------------------------- I

Demografie negativă i
I I

-- “ ' - . - o * Bulaa, secretara Consiliului local, ne spunea că, în |
e ce numărul ceiur » 

I decedați se ridică la 37. Cel mai mic sat al comunei | 
j| este Ludeștii de Sus, unde mai sunt, în prezent, 37 • 
• de case locuite. (Tr. B.). j
i!----------------------------------------------------- •

|l In comuna Orăștioara de Sus, indicatorul de- 
I mografic se află in evoluție negativă. Dna Emilia 
" carrptarq Conciliului local no sDunea*  că. în
| 1996 și in perioada trecută din acest an, s-au înre- 
I gistrat trei nou născuți, în vreme ce numărul celor

t

I 
I 
I 
I* 
I

Primenire
Clădirea ce găzduiește Primăria și Consiliul lo

cal a] comunei Sîntămărie-Orlea a fost recent rca- 
menajată și renovată. Dl Victor Ioan Filip, primarul 
localității, ne spunea că primenirea clădirii care, la 
ora actuală, este foarte frumoasă, s-a realizat numai 
după ce au fost supuse acestui proces patru școli, 
dispensarul medical uman, ș.a. (Tr. B.).

«
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp și bani pu3. 
lefi publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agent 
țiile publicitare din 3

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim*  ; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 25 (stația de autobuz 
.Orizont"),

• HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel, 
716926).

• BRAD, strada Republidl (tel; 
650968), la sediul S.C. „MERCUR*.

• ORÂȘT1E, la chioșcul de lângă ma: 
gazinul „Palia",

• HAȚEG, pe sir. Progresului, nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publidtate; în intersecție se întâm piă multe, mal ales ci 

Conduci neatent. Degeaba dăm vina pe „ceasul ră 
Foto ANTON SOCAC

----------------------------------------------------- ---------------.
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$ prin LADA CAR ROMÂNIA!

* IR
LADA este astăzi în țară, i:

,!Ș

„LADA CAR ROMANIA- SRL ii>
£cu sediul in București, vă oferă spre vânzare 
< noua generație de autoturisme ale prestigioa- 
% sei firme LADA :

Luând în calcul situația complexă a vân
zărilor de bunuri de folosință îndelungată, 

LADA CAR ROMANIA 
EFECTUEAZĂ MARI REDUCERI

DE PRETURI IN PERIOADA
28 MAI — 28 IUNIE A.C.

LA MAȘINILE AFLATE ÎN STOC 
în consecință, prețurile valabile în această . | 

perioadă vor fi următoarele:
• LADA VERA — 6 783 dolari ! •
• LADA PRIMAVERA — 6 928 dolari1
• LADA EXCLUSIV — 6 952 dolari
• LADA SAMARA — 8 826 dolari
• LADA SAMARA SL — 9 226 dolari
• LADA SAMARA SEDAN — 9 396 dolari

S • LADA
> • LADA
;■ • LADA

1

$ i

!

SAMARA — 8 996 dolari 
NIVA — 10 573 dolari
M V A GLX — 12 455 dolari
(la cursul zilei al dolarului)

> La aceste prețuri autoturismele vor fi mal ;> 
% ieftine cia aproximativ 4,5 milioane lei față.

de până acum. , ►
Mașinile, la zero km, se livrează la Deva,;! 

cu promptitudine, în cel mult 15 zile de la;!
>data încheierii contractului.
< Contractele de vânzare-cumpărare se In-S 
«cheie prin S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A.S 
«DEVA. str. 1 Decembrie, nr. 35. tel. 211275,$ 
4 fax 218061.
> Cei interesați pot consulta la sediul redac-! 
Jției ziarului „Cuvântul liber" întreaga docu-!’ 
Smentație privind modalitățile de vânzare-cum-; 
J părare.

I LADA /recomandă ■

■bl>tt
ȘI

FILIALA DE TRANSPORT 
DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ji

DEVA

Vinde la licitație publică ARO 10, cu nr.
? circulație HD-36-FRE si Autolaborator Dacia ;
> 31-HD-2039.
? Lista aprobată este afișată la sediul filialei;
> din Deva» str. George Enescu, nr. 39.
5; Licitația va avea loc la se 'ii, in ]
■; data de 16 iunie 1997, ora 11,00.
j tn cazul neadjudecării, licitația se va re- !
4 peta la data de 17 iunie 1997, >ra 11,00. 3

înscrierea pentru participarea la licitație.'a 
precum și depunerea anticipației se pot ; 
face până în ziua licitației propriu-zise, ora ! 
9,00.

Relații suplimentare la telefon 21 36 85. !

»

»

« JOI, 5 IUNIE 19SI

za HG 1223/1996 si se aplică amendă de 500 000 j 
lei — 700 000 Iei.’ • ;
M r flMB < 9 *9* 9 *99» 9 « MM 4 MM * MM 9 ** 4 MM • M

,,4.n?.ni. ui.i ■ nuti.iiii.h.i.i............  .................. .....................
....................... —.....................................................................—■ ----• •• *• ' ' - ■mmo— 
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J bl
1 • Renault 25 GTX pentru piese de schimb;
I — autocamion DAF 1500. ?
I Informații suplimentare la tel. 054/211853. f

A —** E» A* A* fr1" 4» B — ♦ ■ ♦ —

OFICIUL DE REPRODUCȚIE ȘI SELECȚIE 
A ANIMALELOR HUNEDOARA — DEVA

Anunță crescătorii de taurine că in urma 
privatizării acțiunii de insămânțări artificiale 
s a stabilit o taxă de 25 000 lei pentru o însă» 
mânțare, cu o repetare gratuită.

Atragem atenția deținătorilor de tauri 
neautorizați că folosirea la monta femelelor . 
altor producători constituie contravenție in ba - I 

< nnn n nAz*  • !• w __ iw *

* 
I
I
I

CREDIT BANK DEVA
« Vinde la •

j: LICITAȚIE PUBLICA j
. ce va avea Ioc în data de 5. 06. 1997, ora •
J 10,00, Ia sediul CREDIT BANK, bdul Decebal. • 
Jbl. 8: f

U

;• FILIALA DE TRANSPORT ȘlDISTRIBUȚIE

;Strică racordați la liniile electrice de pe Valea 
jRâul Mare Retezat care nu au încheiat coiu 
Jtracte de livrare a energiei electrice să se pre- ■ • • . , _____.w __ ,• i r*|.  1 -

A ENERGIEI ELECTRICE DEVA

Anunță toți consumatorii de energie elec-

î'zinte de urgență la sediul filialei din str. Geor» 
1' ge Enescu» nr. 39 în vederea întocmirii for

melor necesare pentru încheierea contractului. 
In caz de neprezentare se va întrerupe ijțmL, 
zarea energiei electrice începând cu data de 
12. 06. 1997.

ț
a-zawaw.w.-.'.v.
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FESTIVALUL MUZICAL — ARTISTIC 
„SABIN DRĂGOI" 

— ediția a III a

ÎA

i După Concursul națio, 
hal de interpretare *ăz_  
Șduit de către Liceul de 
fArtă din Deva, o nouă 
[manifestare artistică de 
[anvergură reține atenția 
'hunedorenilor, a învăță
mântului românesc în ge- 
Ineral. Este vorba de a 
IlI-a ediție a Festivalului 
muzical — artistic „Sabin 
Drăgoi" al școlilor nor- 
mâlc (colegiilor pedagogice) 
din întreaga țară, organi. 
zat de Ministerul învăță, 
mântului. Inspectoratul 
Școlar al județului Hune.» 
jdoara, Școala Normală 
(„Sabin Drăgoi" din Deva. 
'Festivalul este găzduit de 
municipiul Deva, sâmbătă 
|{7 iunie) și duminică (8 
iunie) a.c.
i Și.au anunțat participa.
I
i

VERNISAJ
. Ieri la Secția de Arta a 
Muzeului Civilizației Da- 
fcice și Romane din Deva 
'a avut loc vernisajul ex. 
poziției de artă „Transit, 
vania sub auspiciile artei 
'ți culturii europene". Ex„

rea formații corale, vocal 
— instrumentale, de mu. 
zică populară, ușoară, ta. 
rafuri și orchestre, grupuri 
vocal — instrumentale, in. 
terpreți individuali de la 
școlile normale din Ale. 
xandria. Bacău, Bârlad, 
Brașov, București, Buzău, 
Caransebeș, Drobeta Tur. 
nu — Severin, Focșani, 
Galați, Giurgiu, Iași, Deva, 
Cluj „Napoca, Sfântu Gheor. 
glie, Oradea, Satu Mare, 
Toplița, Timișoara, Tg. 
Mureș, Câmpulung Muscel.

Repertoriul abordat, ca. 
litatea interpretării, pre. 
zența scenică propriu zisă 
îi vor evidenția pe cei 
mai buni în fața specia, 
liștilor și a publicului spec, 
ta tor devean.

MINEL BODEA

poziția reunește carte ve. 
che, pictură, artă decora, 
tivă, creațiile fiind, urmă, 
rite cu cel mai mare în. 
teres de către publicul 
vizitator pentru valoarea 
și frumusețea lor artistică 
și documentară. (M.B.)

SPECTACOL
, Aseară Ia Casa de cui. 
tură din Deva s-a desfu-. 
burat un frumos spectacol 
oferit de formații artistice 
și interpreți individuali de 
la Șco'ala Generală Nr. 4 
îin Deva. Talentul elevi, 

lor, pus cu măiestrie în 
Evidență de către cadrele

didactice dc aici, a atras 
ropote de aplauze din par. 
tea colegilor, părinților, 
a altor invitați. Spectaco. 
Iul se constituie într^o 
primă manifestare dedicată 
împlinirii, anul acesta în 
octombrie, a 30 de ani de 
la înființarea școlii. (M.B.)

SOCRATES
Județean
Corpului

WA'.V.'.'.-.-.V.WA'/.VMVAV.'.VA’.vrA'.V.SWrr

I

l Inspectoratul
Școlar și Casa
Didactic Deva organizează
O întâlnire cu directorii de 
școli pentru prezentarea

programului de integrare 
europeană SOCRATES. în. 
tâlnirea va avea loc joi, 
ora 10,00, la Școala Nor. 

-mala „Sabin Drăgoi" De.
va. (V.R.)

^PaSLICITATe
V&NZARI —
CUMPĂRĂRI

• Vindem din stoc plasă
STM 0 6/10/10, 240.000
lei/buc. OB 0 12, 2.500
lei/kg. Informații la tel 
233266, 232966, zilnic în
tre orele 7—15.

(5659)
• Vând Volvo 740, în

matriculat, multiple op
țiuni, 13.000 DM. Tele
fon 612979. (4098/

• Vând apartament 3 
camere, parter, Gojdu 
62.000.000 Iei, negociabil. 
Deva. tel. 215896.

(4696)
• Vând teren intravilan 

Geoagiu — Băi. Relații 
tel. 616590, după 20.

• Vând livadă și teren 
de agrement 60 ari în Bo- 
hoit. Tel. 222061 Deva, 
3 milioane, negociabil.

(5459)

• SG Agromicia 
Ferma Deva, str. Ilă. 
răului, tel. 212505, vin. 
de telemea oi, 12 000 
lei/kg. TVA inclus.

(5700)

• Vând garsonieră 
confort sporit în O. 
răștie, str. Mureșului, 
bl. 17, ap. 54, etaj 2. 
Relații la tel. 233059.

(5705)

• Vând apartament 3 
camere, bdul N. Bălcescu, 
bl. 34, ap. 16, etaj 4, Deva 
(deasupra de Banca Dacia 
Felix). Informații la tel. 
224447.

• Vând Dacia 1310, 1988, 
5 viteze, motor Renault, 
stare foarte bună. Tel.

615037. (5692)

■ Vând orgă Kheibord 
4 octave preț avantajos, 
ttel. 631209, Roșcanl.

15694)
• Vând tractor U 650

DT, camion DAF TD, an 
1988, 12 t, Renault 12, mo. 
tor Golf 2, benzină, toate 
aduse recent Germania. 
Tel. 661320. (5305)

• Vând sau închiriez 
chioșc alimentar cu teren 
300 mp. Tel. 711955. (5689)

• Vând apartament trei
camere decomandate De. 
va, 22 Decembrie, tel. 
624332 (5688)

• Vând apartament trei 
camere, bl. 11, so. A, 
ap. 17, Simeria, tel. 661790.

(5687)
• Vând armă de vâ- 

nătoare carabină ZB cu lu. 
netă 8 x 56. Tel. 230217.

(5682)
• Vând casă 5 camere,

apă, gaz, șură, garaj, gră. 
dină 800 mp, baie, corn 
Băcia. nr. 250. (4705)

• Vând Ford Sierra 2,3
Diesel — 1988 și garso
nieră confort sporit eu 
multiple îmbunătățiri — 
parter - ultracentral De- 
va Informații tel. 215052, 
orele 17- 20,30. (56G8)

• Vând biliard, joe 
distractiv, pupitru bar, 
grilaje metal: ce. Tel. G60091.

(5679)
• Vând casă trei camere,

baie, cămară, bucătărie, 
canalizare, grădină, gaz, 
3 focuri. Deva, Vlahuță, 
nr. 3. (5677)

• Cumpăr mobilă vecile, 
tablouri, antichități scuip, 
turi în piatră. Tel. 642573.

(54G2)
• Vând casă în Găstău,

nr. 144. Informații Orăștie. 
tel. 647018. (5463)

• Vând Mercedes 220, 
Diesel, înmatriculat și 
Dacia 1300, avariată, înma
triculată ^Tcl. 770867.

(9358)

• Vând Dacia 1300, an 
fabricație 1976, stare per. 
fectă, carte de identitate, 
preț convenabil. Tel. 621124.

(4153)

DIVERSE

• SC La Noblesse SRL 
cere autorizarea pentru 
protecția mediului a de. 
pozitului en gros din O. 
răștie, str. A. Vlaicu, nr. 
9, și a unității din Geoa
giu — Băi, str. Germisara, 
nr, 283. Sesizări și recla. 
mâții la ARM Deva. (5467)

• Consiliul local Sarmi- 
zegetusa licitează lucrări 
de reparații curente la 
școli și primărie, pe data 
de 13. 06. 1997. Relații 
suplimentare la sediul pri
măriei. Tel. 762210. (9363)

• Schimb Rabă Izoter. 
mă, perfectă stare, cu 25 
tone zahăr sau echivalent’ 
Tel. 770951 sau 231736.

(9364)

• SG „Beloryoana" SRb 
Ilațeg anunță că a depus 
documentația la ApM De. 
va pentru obținerea auto, 
rlzației .de mediu pentru 
Magazin din str. T. Vlâ- 
dimirescu, nr. 17 B. In
formații sa obțin la APM 
Deva în termen de 15 zile 
dc la publicarea anunțului.

(5691)

• Urgent! Sou tract mun
că Italia, dansatoare. Tel. 
233038, orele 12-18. (4152)

PIERDERI

• Pierdut carnet stu
dent pe numele Bita 
Bianca. îl declar nul.

(4155)

• Pierdut legitimație 
serviciu, pe numele I.abou 
Marius. O declar nulă.

(4157)

OFERTE 
DE SERVICII

• SC Dorex SRL Deva 
angajează de urgență bar. 
man. Informații la sediu! 
firmei, tel. 627804, 223455

(5663!
• începând cu data de

15. 06. 1997, Filiala AGE 
Hunedoara, deschide curt 
pentru Școala de Șoferi 
Profesioniști, categ. B, G 
E. Informații la ACR De. 
va, ttr. Jreorge Soșbua 
?1 tel. 212822. (538

• Cooperativa de Con. 
suni Șoimuș angajează lu. 
ciător gestionar la maga. 
zlnul din satul Șoimu, 
Condițiile de încadrare 
sunt cele prevăzute prii 
Legea 22/1969 și Dec. 14/ 
1970 Centrocoop. Relații 
suplimentare la sediul 
Cooperativei de Consun 
Șoimuș si tel. 668260.

(4708!
• Societate comer

cială angajăm tinere 
cu aspect fizic plăcut 
pentru meseria de 
barman, ospătar, în 
Geoagiu — Băi (re
tribuție deosebită). Re
lații la tel. 648105.

(5705)

DECESE
• Cu adâncă durere ... 

nunțăm dispariția fulgeră 
toare a celei caro a fost

ROȘU VERONICA
Odilinccișcă.se în pace 
Dan și Paula.

• Cu adâncă durere 
în suflet familia în
doliată anunță înce. 
tarea din viață a celui 
care a fost soț, tată 
și bunic

1OSEF iitinti 
înmormântarea va ti
vea loc astăzi, 5 iunie 
1997, ora 14, la cimi
tirul din str. Emi- 
nescu. Dumnezeu să-1 
odihnească in pace!

(5697)

ÎNCHIRIERI

• Gaut pentru închi
riat apartament mobilat, 
cu telefon, în Deva, plata 
anticipat 6 luni. Telefon 
054/715913, după ora 18.

(5690)
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CURSUL VALUTARCONCURSUL DIN
8 IUNIE 1997

1. CASTEL DI SANGRO (61) — PESCARA (6) 
1 X

Deși sunt la poluri opuse în clasament, meciul
are miză mare pentru cele 3 formații ce au același 
gând, victoria.

2. EMPOLI (3) — CESENA (17) 1
Dacă vor cu adevărat, gazdele pot învinge.
3. FOGGIA (10) — BAIU (2) p. x
Cel mai aproape de adevăr ni se pare un rezul. 
de egalitate.
4. FOGGIA — BARI (final) x 2
Până în final, Bari poate pleca chiar cu toate î 
Dimctelc*. •

5. LECCE (5) — TORINO (8) p. x 1
Un meci între 2 echipe apropiate ca valoare. I

'Credem că până la pauză se poate păstră tabela de I 
marcaj neschimbată. *

6. LECCE — TORINO — final 1 x *
Gazdele, dacă vor cu adevărat să câștige, o pot

face.
7. LUCCHESE (15) — CREMONESE (20) 1

' Gazdele se află pe un loc ce nu le poate permite 
să piardă puncte acasă.

8. PADOVA (13) — COSENZA (18) 1 x
LuDtă strânsă din care oaspeții s-ar mulțumi 

un punct.
9. PALERMO (19) — GHIEVO (7) p. 1 x

. De regulă, ambele echipe nu realizează lucruri 
«mari în prima repriză.

10. PALERMO — GHIEVO final x 2
Până la sfârșit oaspeții vor căuta să sc impună. ♦
11. RAVENNA (9) — GENOA (4) 3 
Marinarii vor „vâsli" serios i

^punctele puse în joc.
12. REGGINA (12) — BRESCIA (1) x

. Oaspeții cu un i
■se pot considera promovați. Poate și gazdele ar sta 
mai liniștite cu un nou punct acumulat.

13. VENEZIA (11) — SALERNITANA (14) 1 X 
Venczicnii pentru a scăpa dc orice griji, își pot

apropia victoria.
4»—*—«
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pentru a câștiga |

ți; X
singur punct câștigat duminică, , 
imovatl. Poate si gazdele ar sta •

cu

4 IUNIE
• 1 dolar SUA 7151
• 1 marcă gerinatiu 4128
• 100 yeni japonezi 6145
• 1 liră sterlină 11680
• 1 franc elve|ian 4949
• 1 franc francez 1224
• 100 lire italiene 420

Cursurile incluse în această listă au la bază 
cetății ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor' In 
tranzacții efective d schimb valutar și înregistrări 
contabila.

\
i LICEUL TEORETIC „SILV IU
\ ILIA

Primește pană la dala de
1 oferte în vederea achiziționării 
, lemne pentru loc.

DRAGOMIR" |

16 iuiție 1.99.7
a 350 m cubi 1 

î

LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR" 
ILIA

Primește până Ia data de 20 iunie 1997 
oferte în vederea efectuării de reparații cu,, 
rente la Grădinița din llia, la Școala Primară 
din Sârbi și la LICEUL ILIA.

Informații la conducerea liceului. (6030)

LICITAȚII

• Direcția Silvică Deva, 
eu sediu] în Dc-va, str. 
Titu Maiorescu, 2, or. 
gatzizeazâ licitație pentru 
vânzarea următoarelor mij
loace fixe aprobate la 
scoatere dia funcțiune, si
tuate pe ter .a proprietate 
particular^. adăpost sub
stanțe chimice, împrejmu
ire și post tremfer și ali
mentare cu energie elec
trică, adăpost substanțe 
chimi.ce. Licitația va avea 
loc în ziua de 6. 06. 199'?,- 
ora 10. iar în caz de ncad- 
judecare și în ziua dc 9. 
06. 1997. Relații la sediul 
Direcției Silvice Deva, nr. 
tel. 051/224619. (5686)

■*  Consiliul local IS 
rocT o’rgânizează licilatie_ 
publică în dala dc 20 Iu
nie 1997, ora 10, în vede
rea vânzării sau închirierii 
unor imobile ce au apar
ținut fostelor CAP_url Bo- 
șorod și Ghilid. Licitația 
se va repeta în fiecare 
zi de vineri la aceeași oră 
până la lichidarea listei. 
Lista mijloacelor fixe se 
poate consulta la sediul 
Primăriei Boșorod, tel. 
130, (5685)

• Salariații Regiei Auto 
nome a Cuprului De‘ 
sunt alături dc colegul lo 
Biber Emil în grcUa în 
cercare pricinuită de de 
ccsul tatălui său

IOSEF BIBER
Sincere condoleanțe.

' (4711

• Fiul, nurorile, ginerel 
și nepoții anunță încetare 
din viață la 3 iunie 199! 
a celui care a fost

preot doctor IACO11
ROMULUS EMANOIE 
înmormântarea la 5 iu 

nie 1997, la ora 13, dup 
ritual ortodox, în Ilit 
din str. T/iberlătii.’ nr. !

(4711

• Cu adâncă durere fu 
milia anunța încetarea di 
viața, la venerabila varsl 
dc 92 de ani, a preot uit 
doctor

IACOIi ROMUX/US
Înmormântarea va ave 

loc în data do 5 iun' 
la C'mitirul ortodox dl 
Ilia, la ora 13.

Dumnezeu săj odifc 
neasca în pace. (471

• Sindicatul biblioteci
filer din județul Hunt
cloaca este alături de c< 
lega Trosan Eugenia di 
Orăștioara de Sus, 
greua încercare pricinuil 
de pierderea tatălui.

Sincere condoleanțe.
(570
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