
Circulaţia pe timpul 
iernii

Căderea zăpezii din ul
timele zile a provo
cat unele perturbaţii ale 
traficului pe căile ferate, 
pe şosele şi drumuri. Din 
informaţiile culese de la 
factori de decizie locali ai 
C.P.R., • Drumuri Naţionale 
şi Direcţia judeţeană de 
drumuri şi poduri suntem 
în măsură să consemnăm 
un tablou edificator al ni
velului perturbaţiiler pro
duse, precum şi al măsu
rilor ce. s-au luat pentru 
remedierea situaţiei.

Conform celor declarate 
de către dl. ing. Ion Ola- 
ru, şef . tură la Regulato
rul de circulaţie şi . miş- 

. care (R.G.M.), zăpada a 
luat prin surprindere lu
crătorii S.N.C.F.R., lucru 
care sra resimţit de altfel, 
duminică, prin întârzierile 
importante ale unor tre
nuri ţn Gara Deva. Im
portante au fost întârzie
rile din tranzit cu un 
vârf pentru rapidul 25 
care acumulase încă de la 
Şibot, venind spre Deva, 
250 minute întârziere sau 
personalul 2025 care luni 
dimineaţa avea o întârziere 
de peste 100 minute. In acest 
context conform celor de
clarate de interlocutor, oa
menii au fost aduşi la lu- 
cşu începând cu duminică 
noaptea, existând personal 
angajat la deszăpezire Ia 
toate macazurile afectate 
de Intemperie. Deci fluenţa 
Circulaţiei, atât cât de
pinde de R.C.M. Deva. este 
asigurată, existând perspec
tive de a se reveni-la res
pectarea orarelor trenurilor.

* De-la Dnimuri Naţionale, 
dl. Gbeorghe Brânzan, 
şef secţie, ne-a spus că pe 
toate drumurile naţionale 
ce traversează judeţul cir
culaţia- Se desfăşoară nor
mal. Deşi efectivele ce sunt 
mplieate In deszăpezire sunt 
puţine (G6 de oameni în 
tot judeţul) âdţiunea se

desfăşoară începând de 
duminică după-amiază. Cele 
11 subunităţi ale secţiei au 
în dotare câte un tractor 
cu lamă şi un răspânditor 
de nisip şi sare cu care 
se creează condiţii de tra
fic normale pe carosabil. 
Se lucrează în mod deo
sebit pe DN 66 (Baru — 
Băniţa), DN 68' (Haţeg — 
Bucova) şi pe DN 7 Şibot 
spre limita de judeţ. E- 
xistă pericolul imposibili
tăţii acoperirii traseelor 
din cauza numărului redus 
de utilaje, în cazul în'care 
pe timpul nopţii se va 
produce îngheţ cu formare 
de polei. Potenţialul activ 
al secţiei Drumuri Naţio
nale se va îmbogăţi doar 
peste două săptămâni prin 
închirierea de noi utilaje. 
Pe şoseaua ce leagă Bra
dul de municipiul Deva, 
luni dimineaţa lucrau la 
deszăpezire 2 tractoare cu 
iarnă, fiind asigurate 200 
tone zgură pentru aşternut 
pe carosabil.

Dl. Petre Curetean, şef 
serviciu "producţie, în ca
drul Direcţiei Judeţene de 
Drumuri şi Poduri, a men
ţionat că pe drumurile ju
deţene nu sunt probleme 
deosebite, traficul de
curgând cu unele excepţii 
normal: Avem însă sem
nale de la dl, Viorel Gaş- 
par, primar la Cîrjiţi, că 
drumul Deva —Cîrjiţi este 
necirculabil, luni dimineaţă, 
nici un autobuz neputând 
< îtrunde „ e tro; ihii. r - a 
mai multă zăpadă a căzut 
în zona Hunedoara, Ghe- 
lar, Topliţa (20 cm), dar 
două autogredefe şi un 
tra 'i :n cu 1 im « au deg îj t 
rapid carosabilul. Şantie- ■ 
rul direcţiei de la Petro
şani se va transforma pe 
timp de iarnă &- bază de 

,z pe n • *»,i rând h<' 
cesul la Cabana Husu şi 

> rula Merisor - Vulcan 
£%s&MLAS,KMŞ
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Restructurarea RENEL-o necesitate 
actuală impusă de viitorCALENDAR

7 NOIEMBRIE

CURSUL VALUTAR
7 NOIEMBRIE

• 1 dolar SUA — 2261 lei
• 1 marcă germană — 1596 lei
• 100 yfeţii japonezi — 2182 lei
• 1 liră sterlină — 3573 lei
• 1 franc elveţian — 1987 lei
• 1 franc francez — 463 lei
• 100 lire italiene — 142 lei

Cursuri de referirea , ale' Băncii Naţionale
a României.

)(
l •  Sf. 33 de.Mucenici 
i din Meiitina. Cuv. La- 
1 zăr;
S •  7/19 — 9/21 no-
t icmbrie 1877. Trapele 
i române ocupă, după 
1 lupte grele, reduta Ra- 
) hova;

•  1918. A luat fiinţă 
la Deva şi Orăştie Con- 

. siliul Naţional Român 
V din aceste localităţi;
ţ •  S-au născut: în
1 1913, scriitorul francez 
l ALBEIiT CAMUS . (m.
I 1960); în 1914. scriitorul 
ţ ION BANUŢA;
( •  Soarele răsare la
|  ora "7 - şi apune )â 
J 16,58; lună plină; 
ţ •  Au trecut 310 zile 
( din an; au mai rămas ■ 
’ 55.

:— Ştii că 6 cămilă 
poâto merge opt zile 
fără să bea nimic?

— Şi eu ştiu pe unul 
care poate să bea opt 
zile fără să meargă de
loc...

La Gcoagiu-Băi s-au desfăşurat

„Zilele farmaciei hunedorene"
Complexul Borza Impex 

S.N.C. din Geoagiu-Băi a 
găzduit, in perioada 3—5 
noiembrie a.c., simpozionul 
„Zilele farmaciei hynedo- 
rene“, manifestare ştiinţi
fică de prim rang în do
meniul farmaceutic.

Acţiunea, organizată de 
către Societatea de Ştiinţe 
Farmaceutice din Româ
nia, Facultatea de Far
macie Giuj-Napoca, Cole
giul farmaciştilor din ju
deţul Hunedoara şl Labo
ratorul pentru Controlul 
Medicamentului Deva, a 
reunit 150 "d' r̂ticipanţi 
din ţară, la <• s-a mai 
adăugat prezenţa a patru 
firţne producătoare de me
dicamente, unităţi private, 
de prestigiu pe piaţa far
maceutică românească — 
V. Taurus Ro Agende 
Bucureşti, Labormed Bucu
reşti, Eli Lilly Bucureşti 
şl Rhone Poulen Rorer 
Qluj-Napoca.

Cele 30 de comunicări 
prezentate -de participanţi 
(cadre universitare şi spe*

oial ,*i î*r. i< meni u* pe 
patru secţiuni — 7 ;tino o- 
gia farm eutică s. blo- 
farmacie, Analiza şi con
trolul medicamentului, Or
ganizare şi legislaţie. far- 
naoeutică j Ma rage i er>- 

farmaceutic — au prilejuit 
un moment important de 
maliză i stadi >, ii hn-u'1- 
ceuticii româneşti, de dez
batere a problemelor de 

- buget şi de asigurarea, fon
duri! > necesare decont 
reţetelor compensate şl a 
grat î tăţil or. Df , n  ie tea 
s-au relevat muta
ţiile în domeniul far
maceutic, colaborarea far
macist — medic, care este 
una dintre pârghiile prin
cipale în tratamentul unui 
bolnav, rolul farmacistului 
în recomandarea şi elibe- 
area' « \> moi tul jL 11 

vestîgarea bolii, a dezechi
librelor produse şi reco- 
man darea' onui tratament 
care f exehidă eîec iele 
negative, prescrierea unui 
tratament cât maţ aproape 
de realitate — „medica
mentul trebuie să aibă o

1 îţiş >.re i’ : ă ea ce 
nu se întâmplă întotdea
una" precum şi adap
tarea unei metode de pri- 
vatizare r ’ <~i .
unităţii r farmaceutice 
funcţionează in locaţie de 
gestiune) au fost alte câ
teva dintre problemele im
portante aduse în discuţie 
de către participanţii la 
jimpoz on

Cât despre ţinuta mani
festării opinia re e? en- 
tantei furci V Taurus Ro 
Agencies Bucureşti, dr. 
Diana Stanciu, este rele
vantă: A fost o organi
zare foarte bună, iar te
mele luate în discuţie sunt 
foarte interesante. Pe lân
gă prezenţa unor cadre u- 
niversitare din Cluj şi 
Bucureşti, prezenţa produ
cătorilor de medicamente 
— în număr de patru — 
a permis un schimb util 
de informaţii, benefiu a- 
tât pentru farmacişti, cât 
şi pentru firmele producă
toare de medicamente

CORNEL POENAK

IiEP.: Dle director gene
rai, există .semnale care 
vin să confirme tot mai 
pregnant iminenta declan
şare a procesului de re
structurare în RENEL. Care 
consideraţi că ar fi facto
rii ce fac necesară o schim
bare de fond în activitatea 
actualei regii de electri
citate?

C.C.: Intr-adevăr, Con-

timp ce companiile naţio
nale de electricitate, cum 
probabil va deveni şi 
RENEL-ul vor evolua a- 
vând, în contabilitatea lor 
internă, conturi separate 
pentru' activităţile de pro 
ducţie, transport şi distri
buţie a curentului electric. 
Se vor putea, astfel, ur
mări cheltuielile pe acti
vităţi stabilindu-se , exact

Convorbire cu dl. ing. CORNEL CA/AN, 
director, general al F.R.E. Deva — Hunedoara 

. 7 ~ a •ar
si ii o idministraţie 
regiei a stabilit, principial, 
strategia de reorganizare a 
activităţilor în RENEL,.

orbit d des; re m< tivaţiiii 
care gen ea sceastâ 
schimbare, .* poate spune 
c i sunt d crî»* şi 
roase. Organizarea actuală 
a RENEL este moştenită 
din perioada as e, oară şi 
a avut lâ bază criterii po- 
litico-administrative. Este 
necesară, deci, reorganizarea 
pe principii tehnico-econo
mice menite a face RE-' 
NEL în măsură a se des
curca normal în noile con
diţii impuse de o econo
mie de piaţă.' Apoi, ce ne 
face să spunem că separa
rea activităţilor în RENEL 
este inevitabilă o consti
tuie semnarea de ;ătre 
R jmânia a Cai tei p itru 
Energie", act internaţional, 
care stipulează normele 
generale de structură şi 
funcţionare ce sunt strin
gent de a fi îndeplinite de 
către ramură energetică a 
ţărilor semnatare. Carta 
precizează necesitatea rea* 
lizării pieţei competiţio- 
naie în electricitate, în

centrele de cost şi de 
profit. Şi to.t la capitolul 
factorilor ce catalizează re
forma în RENEL aş a- 
minti condiţiile impuse de 
F.M.I., Banca Mondială şi 
alte organisme internaţio
nale ce condiţionează a- 
cordarea de credite de 
desprinderea, activităţilor 
în cadrul regiei de elec
tricitate. Aceste organisme 
propun chiar o restructu
rai dc i tegrată idic 
privatizarea anumitor sec
toare. Să nu uităm şi ne
cesitatea atragerii capita
lului străin în acest do
meniu.

REP.: Dacă acestea ar fi 
câteva din -cauzele princi
pale ale reformei în RE
NEL. în ce va consta, e- 
feetiv, această transformare 
a regiei?

C.G.: In i primul rând 
vreau să vă spun că e- 
xistă la ora actuală anu- ' 
mite cercuri, să le zic 
oculte, care fac un „lobby" 
nefast pe lângă factorii de 
decizie urmărind un singur 
v ap lezmemt 1 i, fact 
re: b . NFJ ului ' u
tini i *; lizea l însă c

fecte dezastruoase ar avea 
acest luerţi pentru noi şi 
pentru populaţie. Conside» 
că mpmentul ales de con
ducerea regiei pentru de-: 
mararea restructurării este 
bine gândit şi preiniâmpi- 
nător al unor tendinţe 
distructive. Pe scurt, va 
avea loc o reorganizare- in
tegrată pe verticală. A- 
ceasta înseamnă că toate 
subunităţile care există 
sau care vor apărea ca 
rezultat al reformei, vor 
rămâne în continuare îu 
cadrul RENEL, care are 
perspectiva de a deveni 
c< j fit publici de *'£t' 
trlcitah idică societate 
comercială pe acţiunii. A- 
cest lucru nu este o ino- 
/aţie a românilor, astfel 
de f or;-j mu, mai jv It sa ? 
rr . i* î> i' vatîzate, . 
xi râ id de r suit ti nţ în 
ţările ii-1 v< li i? din Euro-, 
pa f âmerica de Nord 
Obiectul restructurării vi-, 
«cază separarea g 
de tra tsport de caîe de 
distribuţie a aşa
cum u" i-*t i  lumea,
în timp ce producţia de 
curent electric va forma o 
entitate distinctă; Un lucru 
este cert şi anume acela că 
la baza organizării care se 
va- face va sta principiul 
eficienţei economice. Sta
tul va deţine monopolul
■' *i ,’i ii si , 1 si. “ -
tegic, de transport al e- 
nergiei. Va exista un ope
rator unic. care va decide, 
funcţie de preţul de li
vrare' a kilowattului pro
dus, cine se va putea co- 
it- a a si *-•■! ui energf tia

Convorbire consemnată de 
ADRIAN SALAGEAN

(Continuare îu pag. , 2-a)

La Rişculita au fost cuutiţi eroii
Mai mult ca oricând, în zilele noastre 

oamenii sunt obişnuiţi a cinsti memoria 
înaintaşilor, actele lor de vitejie, dragostea 
de glia românească, sentimentul de dem
nitate şi onestitate, că au devenit şi că 
sunt demni urmaşi, continuatori ai aces
tora. *

La un asemenea eveniment am fost mar
tori duminică, 5 noiembrie a.c., în satul 
Rişculiţa din comuna Baia de Criş, când 
locuitorii acestei aşezări şi-au cinstit e- 
roii căzuţi în cele două războaie mon
diale.

De dimineaţă cetăţenii satului, fiii a-" 
vtt'iirăspândiţi dar adunaţi în cinste; 
evenimentului, din diferite localităţi ale 
ju personalităţi ala judeţ ale
societăţii „Avram Iancu", ale unor for
maţiuni politice şi Consiliului local, s-au 
întâlnit la Biserica Ortodoxa unde preotul 
Toan Birău â ţinut liturghia.
J La ora< 43 în- faţa. bisericii la monu

mentul recent ridicat în cinstea eroilor, 
fanfara unităţii militare „Vânători de 
munte" din Brad a Intonat Imnul Naţio
nal, apoi tn cadrul Imnului Eroilor au 
fost depuse coroane de flori din partea

P efecturii Consiliului io j< Pa oiiiei ot- 
todoxe locale, Societăţii „Avram Iancu", 
filiala judeţeană, Unităţii militare „Vână
tori de munte" Brad, Fabricii de pâine 
şi din partea şcolii din locaiitate, apoi «n 
i'1' ’ * Icâtuit >•> j> rintele

protopop de Zarand,, Ioan Jorja, preoţii 
Ioan Birău şi Arsenie Ilieş au sfinţit cru
cea şi placa comemorativă şi au ridicat 
un parastas de pomenire pentru .eroii 
satului Rişculiţa şf ai neamului căzuţi 
în cele două războaie mondiale. ' X 

In faţa mulţimii s-a făcut o amplă şi 
însufleţitoare evocare a contribuţiei şi 
curajului manifestat de oamenii locului 
in cele două războaie pentru demnitate, 
libertate şi adevăr.

Programul manifestărilor s-a încheiat 
> 1"; r I u tui »l >» ide i fost s i-ri.V!’
un program artistic prezentat de ansam-i 
blul folcloric „Doina Crişului" al ‘Casei 
de .cultură din Brad, condus de dl. Ionel 
Goza, avându-i ca solişti pe Lidia Benea, 
Ana Banciu, Ciprian Roman, Lenuţa Ev- 
sei.

ALEXANDRU JURC A 
colaborator



Consemnări de la a lUa Conferinţă a Filialei judeţene a PUH8

Sâmbătă, 4 noiembrie 
ac s.au desfăşurat, lâ 

»a, lucrările cetei de a 
II-a Conferinţe a Filialei 
judeţene a Partidului U- 
nităţii Naţionale Române. 
La lucrări au luat parte 
peste 120 de delegaţi aleşi 
de subfilialele orăşeneşti 
şi comunale, reprezentanţi 
ai filialelor şi organizaţii
lor judeţene ale formaţiuni
lor politice ce conlucrează 
cu P.U.N.R, ziarişti, invi
taţi. Au participat, de a* 
semenea, dl. Petru Şteo- 
lea, deputat P.U.N.R. în 
Parlamentul Remftniei, 
precu# şi 41. Nioolae Bă* 
rămuş din partea B noului 
Naţidnăl al partidului.

In conformitate cu or
dinea da zi adoptată. Con
ferinţa a analizat activi
tatea desfăşurată de . Fi
lială de la constituirea Ci 
până în prezent; Pe mar
ginea dării de seamă pre
zentată de dl. Avram Dara, 
preşedintele acesteia, şi a 

programului de acţiune pen
tru perioada următoare 
s-au făcut propuneri pen
tru Statutul partidului şi 
doctrina acestuia, precum 
şi pentru tactica şi strate
gia P.U.N.R. în Viitoarea 
campanie electorală. Dl. 
Petru Ştdoleâ şi-a prezen
tat activitatea depusă In 
calitate de reprezentant al 
Filialei In Parlamentul Ro
mânişi.

Dintre ideile subliniate 
în materialele prezentate 
spicuim: a P.U.N.R. este o 
formaţie politică tot mai 
puternică, in continuă ex
tindere şl întărire. •  E- 
xistenţa sa este o necesi
tate obiectivă, partidul 
acţionând cu tărie pentru 
unitate naţională şi îibe.
■ alism. Doctrina sa se în
temeiază pe liberalism şi 
naţionalism temperat •  
Partidul se situează în

centrta'eşichierului politic 
românesc. •  P.U.N.R. co
laborează la redresarea 
ţării, la promovarea demo
craţiei, făcând parte din 
coaliţia ca sprijllii Guver
nul Văeăreiu. a  Filiala ju
deţeană are subfiliale In 
toate municipiile şl oraşele 
judeţului nostru, precum 
şi într-un mare număr de 
comune. •  La ' alegerile 
trecute, în 69 de localităţi 
oamenii au acordat voturi 
candidaţilor P.U.N.R.. for 
«raţiunea având, în pre
zent, in judeţul Hunedoara, 
circa 7660 de membri şi 
în jur de 50 000 de simpa
tizanţi,

In cadrul discuţiilor nu
meroşi participanţi la cu
vânt au vorbit despre re
uşitele înregişţrate, dar şi 
despre neîmpliniri, subli
niind rolul si locui tot mai 
important ce-1 are şi tre
buie să-l aibă partidul in 
devenirea României, tn 

trârea şi întărirea fifls- 
sale naţionale. S-au 
t numeroase propuneri 

şi s-au vehiculat idei pre
ţioase. Iată câteva: Avram 
Dara: P.D.S.R. riu este un 
partener loial şi-fi duce 
aliaţii cu zăhărelul. Vier®! 
Vulturar: La Brad acţio
nează o organizaţie pu
ternică ce unfeşt® te jurai 
ei patrioţii acestei cunu
nate zone a patriei. Este 
bine că n-am rupi alianţa 
cu P.D.S.R. şi P.S.M. şi 
partidul nostru trebuie să 
acţioneze mai consecvent 
pentru , redresare» patriei. 
Dorin testa: Avem forţă 
să câştigăm alegerile vii
toare, cu condiţia să ve
nim cu oameni cai» să să 
bucure de Încrederea elec
toratului. I. Buzdugan: 
Ardealul a fost şi va fî 
totdeauna pământ româ
nesc. T.V.R. prezintă de
format activitatea fbrma-
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ţiunilor iubitoare de 
şi de ţară. Petru FSHp; 
Di. deputat Petru Şteolea 
se implică foarte mult 
în activitatea Parlamentu
lui, precum şl în soluţio
narea problemelor judeţu
lui. Propun Realegerea diui 
Gheorghe Lunar in frun
tea partidului. Oh. Cândva; 
învăţământul Hunedorean 
se situează în primul eşa
lon al învăţământului ro
mânesc, I, Pred*; P.U.N.R. 
acordă o mare grijă şi a- 
tenţie omagierii tai Avram 
Iancu. Aceeaşi atitudine 
trebuie s-o adopte şi pen- 
tru Ovid Densusianu, uft 
om de teme cultură ■ şl 
patriotism al acestor lo
curi. .

In cadrul discuţiilor a 
vorbi şi dl. deputat Petru 

■ Şteolea.
In ultima parte a lucră

rilor sale conferinţa a ales 
Consiliul judeţean ăl fi
lialei — format din 21 de 
membri — şl Biroul exe
cutiv, alcătuit din îl- In 
funcţia de preşedinte a 
fost aies dl. deputat Petru 
Şteolea, ca vicepreşedinţi 
teii Viorel.Vulturar, Mircea 
COstea, Gheorghe Berea, 
Adrian Mang, îoan Dilea, 
Liviu Ghirca şl Marius 
Dara, iar ca secretar exe
cutiv — dl. îoan Dehelea- 
nu. - .

TRAIAN SONDOR
■T

' NOUA CENTRALA

telefonica

Recent în complexul fe
roviar Simeria s-a dat în 
folosinţă o nouă şi mo
dernă centrală telefonică, 
marca Penta Conta-1000, 
ce Înlocuieşte vechea cen
trală aflată în funcţiune 
de peste 30 de ani. Dacă 
vechea centrală avea doar 
SO de numere, noua dotare 
Va satisface 1000 de abo
naţi în coadiţii deosebite 
de calitate a comunicării.

JOAN JURA, V.
Deva

HOTĂRÂRI

La 3l octombrie a avui 
loc primă şedinţă ă Con
siliului local al noului 
municipiu Brad fn Care au 
fost discutate şi aprobate 
unele hotărâri — etan ne-» 
comunicat dl. ing. Nico
iae Mogâ, primarul mu
nicipiului. Printre acestea 
se numără: aprobarea stra
tegiei de dezvoltare eco
nomică şi socială a muni
cipiului până in anul 2004, 
reînfiinţarea R.A.G.CX- 
prin desfiinţarea S.C, Apă* 
Term, S.A., aprobarea re- 
gulamentului de organizare 
şi funcţionare a Biblioteci» 
municipale etc. (Al. Jj.

R estru c tu ra rea  RENEL - o necesita te  

a c tu a lă  im p u să  de v iito r
(Urmare din pag. I)

„■  I ea. no#, n ■■ jin' ....mm i mm ■ ■

naţional şi cine nu. A- 
cest hieru va duce ta 
dispariţia monopolului RB- 
Nel, se va liberaliza piaţa 
de energie electrică, Iar, 
prin pârghii economice, 
preţurile de cost la consu
matori vor fi minime

REP.t Cât timp credeţi 
Că va dura separarea ac
tivităţilor de transport şt 
distribuite?

C.C.: Din informaţiile pe 
«are te am acum trântor- 
marea va fl încheiată pe 
la finele anului 1997. Dar 
cred că la această intre* 
bare, v-ar putea răspunde 
mai bine cei abilitaţi să 
conducă restructurarea în 
RENEL.

REP.: Dle director ge
neral, de mai multe ori 
aţi folosit cuvântul priva
tizam. Iste de actualitate 
o astfel de perspectivă în 
cadrul RENEL ?

C.C.: Sigur această per- 
spectivi a reformei induce 
|b rândul oamenilor din 
RENEL o oarecare nelinişte 
alimentată de necunoscu
tele perioadei ce va urma. 
Cert, «Sie, însă, că pro
blema privatizării nu se 
poate pune acum. Nu se 
va privatiza nimic. Nu

este nimeni atât de tetfto- 
ştient Încât să sacrific* un 
patrimoniu strategic e« ne
cesită eforturi iavesiiţto* 
nale importante pe «te* 
rui intereselor pecuAimm 
ate unui anumit grup* Est* 
exclus, nefited, te prezent, 
toate condiţiile pentru ţ_. 
ceasta privatizare. In altă 
ordine d» idei aş mai gm 
cuta faptul că în contextul 
actual al economiei româ
neşti, fn care blocate f i  
nanciar tronează, eficienţă 
acestei restructurări no se 
Va vedeâ imediat. De e- 
xemplu aici la FJRJâ De
va — Hunedoara avem te  
prezent de încasat peste 
66 miliarde de le» de kt 
. beneficiarii ' rău- plMftiei  
Spun, însă, că se vor pune 
bazele unei firme modeme, 
consumatorii vor deveki 
clienţi cu toate avantăjete 
ce decani din aste, a#ft*ţii 
economici vor plăti cttt*»- 
tul mai puţin decât cete- 
sitmatorii casnici, aceştia 
din urmă nemaifited ne
voiţi sâ plătească penţbu 
Orice cumpără un piţeţ 

■ majorat de preţul enţte-
giei. Aşa este peste tot
lume. Practic această . re-j 
formă este un gir al pre-J 
zentuiuf pentru viitorul- 
RENEL, ' f

i

Directorului ti plăcea carnea de viţel (I)
nuri.

* Angajări pe baril de viţel, valută şl a
i.
•  Pentru transportul cărnii la 

torului se foloseau inclusiv maşinile unităţii
ate ii precari a unor

Cuvinte tafreductive

direc-

* Situaţia materială 
schimba pretenţiile.

* Largă arie infracţională şi încercări do muşa
malizare.

complicată.' cu ramificaţii 
ce trec de porţile unităţii. 
O sinteză ă acestor fapte

riteseu şi Iostf Toplicean, 
Nu de altceva dar In acea 
zi, pe numele directorului 
şi şefului biroului admi
nistrativ, Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hune
doara emite mandate de 
arestare. De. ce? Pentru 
că, bria intermediul lui 
Toplicean, Uritescu a pri. 
mit 90 kg carne de viţel

Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara şi-a 
încheiat urmărirea penală 
privind pe inculpaţii Mircea 
Adrian Uritescu, director 
şi Iosif Toplicean, şef bi
rou administrativ la E.M, 
Ghelari. In urmă cu câ
teva luni, când cei doi au 
fost arestaţi, cititorii noştri 
au putut afla, pe scurt, că 
sunt cercetaţi pentru luare 
de mită şi complicitate la 
luare de mită. La acel timp 
se ştia puţin despreactivjta-' 
tea infracţională ce se des
făşura Ia E.M. Gheiart 
In jurul angajării unor oa
meni. Acum se ştie mult 
mai mult şi, să v-a spu
nem de ia început, mai

v-o prezentăm şi dumnea
voastră. $  pentru a nu a. 
vea nici un toi de discuţie
cu nimeni, vă precizăm eS 
tot ceea, ce vom .relata se 
bazeazfi pe concluziile par- , 
chetuiui formulate în ur
ma examinării materialu- ‘ 
fiii de urmărire penală. .

Acestea fiind zise, să-i 
«pin cframif.

12 aprilie, zi ca ghinion?
12 aprilie 1995 poate fi 

considerată o zi cu ghinion 
pentru Mircea Adrian w*

de la Daniel Toma, pentru 
angajarea acestuia la E.M. 
Ghelari. Acest lucru în
seamnă lu a «  de - mită. în 
ceea ce-I priveşte, pe To- 
plicean, fapta lui se nu. 
meşte complicitate la luare 
de mâţă

Ei bine, din acest mo
ment, lucrurile încep să 
se complice pentru cei 
doi. Se stabileşte că, Intr- 
adevăr, pentru a-i aproba 
angajarea, prin, iaterme. 
dhri te l Toplicean, direc

torul îi pretinde 
aia un viţel. Deşi 
spune că nu are in 
dărie aşa ceva, i se 
clar: fără viţel nu va 
angajat. Văzând acest ta-ţ - 
cru şi având o situaţia ma
terială precară. Toma făas 
rost de un viţel, plăteşte! 
un avans şi II sacrifică )te 
domiciliul său, Poepite; 
Voinii. Rezultă 90 kg de 
carne «şre va fi brahlpor- 

. tată la domiciliu! directo
rului de Toplicean şi tocă 
o persoană. Apoi, deşi Ia. 
percheziţie va fi descope. 
rită o parte din carne, 
Uritescu na va recunoaşte. 
Susţinerile lui vor fi însă 
infirmate de declaraţiile 
celor implicaţi. De altfel, 
trebuie spus Că pe durata 
anchetei, nu va' fi prima 
tentativă a directorate! de: 
a muşamaliza afacerii* pe, 
care le-a făcut. Şi ele 
surit multe, veţi vedea!

(Va urma)
VALENTIN NEAGU, 
IOVIŢA BA CRAN,

procuror j
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N 6.36 Seriale, desene a- 
nimate; 9M5 Springfield 
Story (s); 16,05 Santa 
B arb a»  £s>; 11A6 Frumos 
şi bogat gs); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţui e  fierbinte (es>; 
12,30 Duelul familiilor 
ţes); 13,66 Magazinul a . 
miezii; 13.30 Fetele de 
aur (siteom); 14,00 Pasi
unea ei e crima (s.p.); 
15,00 BarbeJ Schafer talk- 
show; 16,60 Ilona Christen 
talkshovv; 17,00 Ilans
Melser talkshow; 18.00 
Jcopărdy! ţes); 18.30 In
tre .noi (s); 19,00 Bună
seara (mag. ionduritar) j
19,45 Ştiri, meteo, sp ort; 
20,10 Exploziv — maga.

TfiQ Ştiri; 9,45 
lui , _
12.30 Forum (show); 14,00 
Ştiri; 14JS Cotidiene 
(show); 1440 Beautiful 
(s); 15,15 RobinSonH te); 
15,45 Casa Owfateia 
(show); 17,00 D-a; 19,00 
OK, preţul e cornet (cs);
20.00 Roate norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21,25 Circulă
zvonul (show); 2M# FUm; 
0,00 Ştiri; 0,15 Show-ul 
lui M. Costanzo; 2,30 Co
tidiene ţr); 2,45 Circulă 
zvonul (show/r); ’ 3,30
Frontierele spiritului (em.

relig./r); 4&> Target (mag ); 
5.30 Nu doar moda (mag.);
6.00 "Un cuplu ciudat (s).

6,30 Germania azi di. 
ndneaţă; 1CM» Catmon 
(s.p.); 11,00 Insula fan- 
teriiîor (s); 12,00 In orice 
caz. Stcphanie (s/r); 13,00 
Love Boât C&a J; 14,00 
Trapper John, M-D. te)î
15.00 Star Trei (s. SF);
16.00 MacGyver (s.p.);
17.00 Totul sau nimic 
(cs); 18,00 Familia Part- 
ridge (siteom); 19,00 A- 
şa-i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
sport meteo; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Bună, 
dOetorei (s>; 22,15 Sch- 
wartz intervine (s.p.); 
2345 Hunter (s,p.>; 0,00 
Spieget TV (rep.); 0^5 
Oraşul (f.p.); 2,00 Relu
ări,

6,30 Ştiri, cu Ton Bro- 
kaw* 7,15 In miezBl a- 
faceriior (mag.); 8,69 Ari 
—• informaţii la zi; 10,00 
Super Shop; 11,00 Roate 
banilor: Europa; 17,00 
Rdata banilor: SUA; 18,30 
Buletin bursier; 19,00 
Ştiri şi reportate 1W; 
19A0 Ushuaia (do); 20,30 
Selina Scott, Show; 21,30 
Rusia, acum (do); 22,00 
Europa 2000 (do); 22,30
fTN; 23,00 Show-ul serii, 
cu Jay Leno: talkshow cn 
celebrităţi; 0,00 Baschet, 
Buckler Challange; 1,00 
Bulette financiar; 146 
Ştirile nopţii cu T. 
Brokaw; 2,00 Real Per
sonal (talkshow). , v

9,30 Golf. Magazin 
FGA (r); 10,30 Magazin 
internaţional al sporturi
lor cu motor; 12,00 Moto, 
CM Indoor de supereros 
de la Barcelona (r); 13A0 
Fotbal, Eurogoluri; 14.00 
FotbaL Samba Footbal ; 
15,00 Powerlifting. The 
Strongcst Man — Germa
ni* (r); 16,00 Aerobic.
Miss Fitncss UŞA — fi
nale, partea 2 te); 17,00 
Tenis. Turneul ATP de 
la Stockholm — ziua 2 
(d); 20^6 Buletin de ştiri 
1; 21,00 Tenis, Turneul 
ATP de la Stockholm — 
ziua 2 (do); 23,00 Maga
zinul internaţional al 
sporturilor cu mofete; 0,10 
Snooker. Liga europeană 
— retrospectivă 1995 (r).

7,00 Casa Desehenes (*);
7.30 Teiedimineaţa; 9M  
Bibi şi prietenii săi te)*.
10.15 Meciul vieţii (mag.);
11.15 Fa, Si, La, a eftnto 
(cs); * 11.45 Thatassa te):
12.45 Miza. Punctul'(r)î
14,05 Xuminile.., (r); 1430 
Antologia de sâmbătă (r),
16.30 Casa Desehenes (r):
17.15 Mag. culinar; 17,30 
Bibi şi prietenii săi te):
18.15 Studio Gabriel (r);
18.45 Campionul (es); 19,30 
Jurnal TV5; 20,00 Lumi
nile Parisului; 20,30 Jur
nal elveţian; 21A0 Trimis 
special, fn direct de la 
Beirut. 22,30 Jurnal F2; 
23,40 Bouillon de culturc; 
0,50 Viva (mag.).
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DIVIZIA NAŢIONALĂ

a prins
p o z iţia  a
In timp ce Şeaua „păleşte" şi în cam* 

! plnnatoa intern, Rapidul a luat viteză! 
A trecut cu o uşurinţa greu de crezut 
prin., «parcul cu platani’', administrând 
ttn usturător 4—0 elevilor lui Hplagtan 
Care de 6 etape n-au mal cunoscut în
frângerea. E drept rapidiştii au evoluat 

1 mpcetoe adversarilor tar, portarul Tene 
a «mm" când a trebuit mai mult, însă 
nici bancarii n-au fost cei din meciurile 
anterioare. Boală mai veche a fotbalişti

t  noştri, ca după câteva succese in şir, 
li se „taie* avântul, crezând (prema
tur) că sunt de neînvins. După rezulta

tele de ia Braşov şi apoi in Ligă, cd 
Borassia, militarii n-ou reuşit decât un 
egal 4a Ghencea, cu Farul.

Până «na-alta, Rapidul a devansat două 
fondaţii -bine cotate: Dinamo şi Uni*. 
Craiova. Aruncând o privire asupra ur
mătoarelor trei etape ne dăm seama de 
importanţa rezultatelor ce se vor Jnre-

S a in partidele : Dinamo — Univ. Cra- 
, Univ, Craiova — Rapid şi Rapid — 
ano î Poate aşa, măcar la aceste În

tâlniri, spectatorii vor reveni în număr 
Cât mai mare pe stadioane, lupta pen
tru primele trei focuri devenind cu ade
vărat spectaculoasă- 

Luptându-se cU adversarii (dar mai 
nou şi cu arbitrii), studenţii tiftiişoreni au 
reuşit, in sfârşit, să spargă gheaţa (4—3 
cu Ceahlăul) şi să -facă „rocadă” cu FC 
Argeş, ce a intrat în posesia lanternei 
roşii

Rezultatele etapei: U. Craiova -— U, 
Cluj 0—0; Inter — CU. Bistriţa 0—0; Poli. 
potif. — Ceahlăul 4—3; Poli. Iaşi — FC 
Braşov 3—1; AS Bacău — Oţelul Gi 
FC Naţional — Rapid 0—4; Petrolul 
Dimuno I—0;- Sportul — FC Argeş 3—0; 
Steaua — Farul 2—2.

c l a s a m e n t u l

Divizia A se r ia  a ll-a

Rezultatele etapei: Foresta — Minaur 
Zi 2—1; FC Bucovina — Olimpia S.M. 
5—2; Jiul — FC Bihor 2—0; CSM Reşiţa 
— Corvinul 4—3; Unirea Dej — Gaz M. 
3—2; ASA Tg.M. — Min. Motru 1—0; 
FC Maram. — Un. A.I. 2—0; CFR Ti
miş — Gi Reşiţa 2—0; FC Vficea' — 
UTA fh-î. - -  J;.'.:/.

C B A S  A M  E N T V & :

L Jiul Petr.
2. ASA Tg-M. 

x 3. Foresta 
4-5» U». Dej 

T UTA
6. CSM Reşiţa
7. Gaz M.
8. CFR Timiş. 
S. FC Maram.

10. FC Bihor 
l i  Corvinul
12. Bucovina
13. Qtirop, S.M.
14. Minaur
15. M- Motru
16. Un. A.I.
1?, <31. Reşiţa 
18. FC Vâlcea

li  8 
U 7 
11 7 
11 7 
11 6 
U 
11 
11 
11 
11 
H 
11 
11 
11

1
2 
1
0 
3 
2 

5 2
5 
4 
4
3
4 
4 
3

11 3’ 2 
U 3 1 
11 3 1. 
11 2 1

2 19— 5 25
2 10-10 23
3 18— 6 22
4 20—10 21 
2 20-10  21 
3 20—11 20 
* 1 2 —12 17 
5 13—18 16 
5 12—18 14

10—15 14 
18-18 13 
20—24 13 
14—18 13 
10—12 12 
9—15 11 

13—18 10 
6—19 10

3
*
6
6
7

8 10—24 7

L  Steaua 
2. Rapid . ' v

3-4 Fund
U. jCraiova

6. Gi Bistriţ» 
îi Ceahlăul 
8» FC Naţional
9, Poli. Iaşi

10. Sportul 
i i  Inter
12. Petrolul
13, AS Bacău 
14 U, Cluj 
15. Ceriul Gl,
14 FC Braşov
17. Timiş.
18. FC Argeş

14 10 
14 8
14
14
14
14
14
II
14 6 
14 5 
14 a

3 1 36—15 33
1 5 32—16 25 
3 4 25—17 24 
3 4 19—11, 24
2 5 17—15 23» 
I  6 17—15 22
3 5 17—20 81
z  6 21—26 20
1 7 18-30 J9 
3 6 17-15 18

14
14
14
14 5 
14 4

15— 14 1#
16— 18 18 
18—-27 18 
18—18 17

Î4
14

viitoare: Dinamo

0 
2
t  8 15—19 17 „ 
3 7 13—25 15 
* 8 23—28 14 
8 8 18—24 14 

U. Craio
va; Rapid — Petrolul; Ceahlăul — AS 
Bacău; Oţelul — FC Naţional; U. Quj
__Steaua; Farul — Sportul; FC Argeş
•* Jafor; G i Bistriţa — Poli. laşi; F©- 
Braşov — Poli. ffimiş,

w r w w w w w vw v v v v w v v rn w

Vlad a plecat 
de la Dinamo

După meciul cu F.C. Naţional, pe te
ren propriu, la Dinamo „s-a umplut pa
har*r“, conducerea clubului având obiec
ţii şl ta adresa arbitrului Ion Crăciums- 
cu. Cert este dl Remus Vlad s-a adresat 
în scris Biroului Executiv cerând retra
gerea din funcţia de antrenor principal. 
Şi cum unii (din conducere) atâta aştep
tau, au acceptat-o. Dl Cornel Dinu (care 
nu prea l-a avut la inimă de mult timp 
pe Ii. Vlad) A SPUS că „nici nu ne-a 
şurpritis, nici nu ne-a creat probleme 
deosebite",

Conducerea tehnică este asigurată de 
Florin Cheran — antrenor principal, Io
nel Augustln, secund şi D. Moraru antre
nor pentru portari. Cum schimbarea (în 
bine) nu se poate produce de la o zi la 
alta, Dinamo a pierdut şi la Ploieşti. Şi 
duminică aşteaptă replica studenţilor era- 
loveni.,.(S.C.).

Etapa viitoare: Min. Motru — Un. Dej; 
Olimpia — «Jiul; FC Bihor — ASA; Mi
naur — Bucovina; Corvinul — Foresta; 
Unu A.I. -4 CSM Reşiţa; Gaz M. — FC 
Vâlcea; Gi Reşiţa -  FC Maram.; . UTA 
— CFR Timiş;.' . - . * '

C.S.M. Reşiţa — 
F.C. Corvinul 

4-3 (2-1)
ti - x . ,t, l v,. , , , . t

Desfăşurată intr-un autentic decor de 
iarnă, partid» dintre cele două comba
tante a oferit un spectacol agreabil, cu 
mult peste nivelul Diviziei A, un rezul
tat de egalitate ar fj fost echitabil. Chiar 
&» primul minut; Clorea a fost foarte a- 
proape de gol, dar gazdele au deschis 
scorul tn mm- la o dublă ezitare a a. 
părării şi Panescu a reluat cu capul în 
poartă, 1—0. In min. 21, Aniţa a fost în 
foţa golului, trei minute mal târziu, N. 
Mitrică pătrunde singur în careu, cu dri
bling In plus şi egalarea se amână. Ea 
va surveni Sn min. 34, când Costâcheseu 
reia pe sub portar, şi 1—1. Gazdele preiau 
din nou conducerea In min. 36, când Ma
ri neseu transformă penaltiul acordat to 
urma unui fault, In careul oaspeţilor; fn 
min. 44, Costăchescu de la 6 m a ratat 
egalărea. ’! ■>. ~ •"

Imediat după pauză (min. 47) Panescu 
ridică scorul ia 3—1. Hunedoreni! nu 
dezarmează şi două minute mai tfirziu 
reduc din diferenţă. N. Mitrică a execu
tat o IOvitură liberă de Ia 25 de metri, 
Ianu II nu a putut reţine şi pe fază 
Costăchescu a  împins mingea in plasă. 
3—2. In min. 53, Bordean pătrunde in 
careu, este agăţat de Ibric şi lovitura de 
ia 11 m este transformată pu siguranţă de 
Mitrică, 3—3, Bucurie de scurtă 
durată, pentru Că tn min. 67 gaz
dele înscriu golul victoriei, prin 
Marinescu, care a transform ato 
lovitură liberă de la 17 m, 4—3. Cor- 
viniştii domină cu autoritate ereându-şi 
mari, ocazii de egalare. Bordean, Păcurar, 
Mitrică ratează ocazii bune. Apoi, după ce 
Costăchescu este oprit din cursă pentru un 
ofsaid imaginar (min. 85), în min. 87 Bor
dean şutează pe jos, dar nici Costăches
cu şi nici Mitrică nu reuşesc să împingă 
balonul în poartă. Trebuie să remarcăm 
evoluţia bună a hunedorenilor, echipa a- 
flându.se pe un drum ascendent, dătă
tor de speranţe, I , . ..

F.C. CORVINUL» a aliniat formaţia i 
Popa, — Bordean, Sterean, Haidiner, Pe- 
troesc — Tetileanu, Aniţa, dorea (min. 
61 Păpurar), Bardac — Costăchescu, N. 
Mitrică» '

„  m  ION BADlN>: msgzrr-m-'
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Divizia B •aria a iii-a

Constructorul Craiova-  
Cwtej 0-1

Protida de la Craiova dintre Construc
torul (rezerva de cadre a Universităţii) 
şi Minerul Certej s-a desfăşurat pe un 
timp de autentică iarnă, suprafaţa de 
joc .fiind acoperită cu un strat gros de 
zăpadă, pe tot parcursul Jocului. Echipa 
oaspete, in noua ei structură, a abordat 
partida cu obiectivul clar, de obţinere a 
unui rezultat favorabil, în timp ce gaz
dele afişau multă siguranţă, înaintea me
ciului. Deşi a fost un joctn care velei
tăţile tehnico-tactlce erau greu realiza
bile, de ambele părţi, partida a fort as
pru disputată. Mai bine aşezaţi tn teren, 
Jucătorii oaspeţi s-au adaptat mai rapid 
la condiţiile „gazonului” şi In prima par
te nu putem consemna decât câteva con
traatacuri tăioase ale oaspeţilor, la «nul 
dintre acestea Achirn fiind foarte aproa
pe de Înscrierea golului, dar şi interven
ţia sigură a portarului Groza la această 
acţiune mai consistentă a gazdelor*

In repriza a doua, echipa din Certej îm
pinge jocul printr-un marcaj sever In 
terenul / gazdelor reuşind multe intercep
ţii de balon, însă situaţiile de poartă au 
fost irosite. Ip min. 70, un jucător craia- 
vean este eliminat (două cartonaşe gal
bene) şi totuşi cei care ies la joc sunt 
gazdele! Insă din min. 75, noii intraţi 
în joc, Zalomir şi Ungureanu, înclină din 
nou balanţa In favoarea oaspeţilor şi prin 
Contraatacurile întreprinse îşi creetiză câ
teva situaţii bune de a înscrie. Şi golul 
este înscris în min. 82, de Ohîi care din 
interiorul careului şutează plasat, fă
când inutilă intervenţia portarului cra- 
iovean şi in acelaşi timp aducând multă 
bucurie inimoşilor suporteri care şl de 
data aceasta şi-au susţinut, echipa favo
rită Minerul Certej ! x

Partida a fost condusă de o brigadă 
din Bucureşti, avându-1 la centru pe N. 
Căprărescu, A. Buzea şi I. Oiteanu la 
linie. ■ . '

C  . T. BIŞIU

Rezultatele etapei: Petr. Ţioleai — AS 
Paroşeni’ 2—0; Petr. Videle — ICIM Bv. 
2-—Q;„-Mine-Ral — FC Drobeta 2—1;
Constr. <fv. — Mirt. Certej 0—1; Nitra- 
monia Făg. — Vega Deva 3—2; Precizisf 
Săeele — Pete, Drăgăşani 5—1; Un. A* 
lexandria — Mets|tpg. Sadfa? .1—2; F^r. 
Stoina — Mirt. Mătăsar! 2—1; Min. U- 
rjeani — Şoimii Sibiu 2—0; Parângul L. 
— Min. Lupem 5—4» - \ . *

C l A S A M B M T U L  
1. FC firobeta 13 10 I 2 32— 8 31 

13 9 3
13 9 0

3

2. Precizia
3. Petr, Stoina
4. Şoimii Sibiu ,13 7
5. Vaga Deva 13 T
6. Min. Mât."
7. Parângul L.
8. Petr. Videle
9. Min. Urieani 

40. Nitr. Făg.
11. Constr. Cv.
12-13. Mine-Rai

AS Paroşeni
14. Petr. Ţicieni
15. Petr. Drăgăş.
16. Min. Lupeni
17. Min. Certej
18. Metalurg. S.
19. ICIM Bv.
20. Un. Alexand,

13 7 
.13 7 0 
13 7 0 
Î3 6 2 
13 6 1 
13 6 0 
13 6 6 
13 6 0 

5 2 
5 1 
5 
4 
4 
4 
1

13
13
13
13
13
13
13

1 28- 3 39 
4 26—U 27
4 21—16 23
5 32—23 22
6 21—19 21
6 21—24 21

16— 23 21 
2T— KT 20
17— ;17 19 
19—21 18
17— 23 18
18— 23 18 
16—20 17 
21—26 16

0 8 22—24 15 
2 7 13—19 14

7 H—21

6
5
6 
7 
7 
7 
6 
7

142
0 9 10—20 13-
1 11 7—30 4
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1. Bari — Atalanta 1—3 2
2. Cremonese — Parma 0—2 2
3. Florentina —■ Lazio 2—0 1
4. Milan — Cagliari 3—2 1
5. Sampdoria — Inter 0—0 X
6. Terîno — Napoli 0—0 X
7. Udinese — Juventus 1
8. Vicenza Piacenza I—1 X
9- Brescia — Genoa 2—0 1

10. Ccsena —• Verona 1
11. Chievo — F. Andria X .
12. l oggia — Hologna 0-0 X
13, Venezia — Lucehese X

FOND DE CÂŞTIGURI: 178499 854 tei.

^ D i v i z i a  C

Rezultatele etapei: EGCL Câlan W 
Min. Teii«cr3—4; Min. Aninoasa — Au
rul Brad 3—1; Favior Orăştle — Min. 
Bârbâteni 1—0; Min. Şt. Vulcan — Da
cia Orăşiie 3—2; JÎul Petrila — Constr. 
Hd. 4—1; Victoria Călan — Min, Ghe- 
lari 5—0; Min. Livezeni — CFR Sirne- 
ria 6—1; Haber Haţeg — Met. Crişcior 
0 -4 ...  '

C L A S A M  B N TU  h

1. Min. Şt. Vulc. 13 9 2 2
2. Min. Anin. 13 8 3 2

3-4. Aurul 13 8 1 4
'• Dacia Q. '■ 13 8 1 4
5. -Vid. Căi. 13 6 4 3
6. Min, Bârb. 13 0 3 4
7. Jiul Petrila 13 6 3 4

. 8i Favioir 13 5 5 3
9. Min. Ghel. 13 6 1 ®

10. Min. Teliuc 13 5 3 S
11. Constr. Hd. 13 6 0 7
13. Met. Crişcior 13 S 3 S .
13. Min. Livez. 13 4 4 5
14. EGCL Căi. 13 3 0 10
15. Haoer ' 13 2 1 10
16. CFR Sim. 13 0 0 13

28— 7 29
23— 10 271 
34—16 -2ă 
34—16 25 
19—12 22
29— 15 
27—18 21
16— 9 23
13— 18 19 
21—16 18
24— 22 18
17— 22 18
14— 49 1§

■ 16—39 8
6—44 7

-7—47 0

Etapa viitoare: Aurul Brad -r» Min. 
Ţeliuc; Min. Bârbâteni — Min. Aninoasa; 
Dacia Orăştie — Favior; Constr. Hd. — 
Min. Şt. Vulcan; Min. Ghelari — Jiul 
Petrila; CFR Simeria — Victoria Călan; 
Met. Crişcior — Min. Livezeni; Haber 
— EGCL Călan. \

Metalul Crişcior 0 -4
Când arbitrul Lazăr Kelemen a fluie

rat începutul meciului dintre Haber Ha
ţeg —Metalul Crişcior au căzut şi primii 
fuigi de zăpadă care nu s-au oprit, tere
nul îmbrăcând o mantie aibă, îngreunând 
controlul balonului. Chiar de la începu
tul partidei s-a văzut că tânăra echipă a 
gazdelor cu nu mai puţin de 5 juniori 
aduşi de la Vulcan în formaţie face cu 
greut faţă jocului omogenei şi experimen
tatei echipe Metalul. Oaspeţii, cu o apă
rare sigură în care „pivoţii" Iancu şi 
Boticiu s-au detaşat — au legat foarte bi
ne jocul, Mursâ, Gavrilâ, V. Iga, Şerban, 
Deoancă şi Cor punând multe ^probleme 
tinerilor apărători de la «gazde. ;
' până lâ min. Î9 »  fişroţine un oare
care echilibru pe teren, 'dar in acest mi
nut Mursa de la Metalul -scapă singur 
spre poarta lui Amrttţa insă trage ală
turi. DU|)ă numai 2 mtnute, Boticiu exe
cută periculos de la 2S ra o lovitură li
beră şi apoi In replică Cizmhşiu de ia 
Haber ratează o bună ocazie. Oaspeţii 
continuă sâ domine şi după ce In min. 
23 Gavrilă (Metalul) dă ftferi emoţii gaz
delor, Insă singur trage pe lângă poar
tă, in min. 25, oaspeţii deschid scorul: 
de ia 30 m Metalul beneficiază (te a lo* 
viţură liberă. directă pe care Iancu o 
transformă magistral sub bara transver
sală a porţii şi 0—L la min. 27 Ancuţa 
reuşeşte prmtr-o excelentă „robinsonadă" 
să scoată un gol gata făcut de Şerban. 
Gazdele puteau egala in min. 38 când 
pu profită de o bâlbâială a apărării şi 
Cizmaşiu ratează.

La reluare, metalurgiştii sunt decişi 
să-şi mărească avantajul şi în min. 53 
acelaşi Iancu execută o lovitură de la 
25 m, dar nu direct. în poartă ci îi des
chide excelent ,da Întâlnire" pe Mursa 
care nu îl iartă pe portar: 0—2. Metar 
lui parcă joacă la'.,. Brad, pune stăpâni
re pe joc şi punctează din nou în min. 
60 când, Ciobănică faultează clar In ca
reu pe Deoancă şi lovitura de la 11 ra 
a fost transformată de Gavrilă (0—3) şi 
în min. 79 Mursa pecetluieşte scorul fi
nal : 0—4.

A arbitrat foarte bine brigada : L. Ke
lemen la centru şi Claudiu Petiic cu 
Liviu Preeupaş la linie.

Haber: Ancuţa, Ciobănică, Ţârlea, Con
stantin, Dudui, Avasiloaie, Notar, Ciz
maşiu (59 Stângă), Apostol (45 Gostea), 
Koncz, Calu.

Metalul: Sandu, Circo, Iancu, Boticiu, 
Ghiurea, Mursa, Şerban, Gavrilă (72 V. 
Ştefan), V.-Iga, Deoancă (68 Neagu), Cor.

Marp, 7 noiembrie 1995



Raid pe traseul Deva-Curechiu şi 
retur... cu opriri în staţiile de autobuz

Era duminică dis-de-di- 
mineaţă. Vreme bună, cu 
soare, călduţ. Ne-am în
chipuit că nu vom găsi 
aglomeraţie prin staţiile de 
autobuz, duminică nefiind 
navetiştii, elevii necircu
lând. în felul acesta şi au
tobuze sunt mai puţine pe 
trasee. Ne-am zis însă că 
ne apropiem de mijlocul 
toamnei şi ploile ei reci, 
sâcâitoare, orchestrate de 
vânturi aspre, tăioase sunt 
pe aproape. Atunci şi au
tobuzele vor circula mai 
anevoie, aşteptările prin 
staţii, la margine de drum, 
numai dv., călătorii, ştiţi 
cât sunt de... blagoslovite.

O primă constatare. La 
ieşirea din Deva, pe stân
ga, la staţia de autobuz de 
lângă pasearea de la iz
vorul Derebal, opresc au
tobuzele de la transportul 
local, staţia fiind folosită, 
vorba vine, de lucrătorii 
de la mină şi preparaţia 
Deva. Cum arată aşa-zisa 
staţie? Jalnici „Zugrăvită" 
de sus până jos de noroaie, 
fără geamuri, încărcată de 
gunoaie...

Am semnalat şi in alte 
toamne treaba aceasta,» 
dar se; pare că dom
nii ce răspund, de 
soarta ei nu circulă eu 
autobuzele, nu aşteaptă 
prin staţii. Au alte mij
loace de locomoţie. -

La intiUrea in Şoimuş, 
aproape de bifurcaţia spre 
camping spre Certeju 
de Sus, -staţie metalică 
•ouă. Lu«n» de laudă. Da
că i s-ar ptMK şi geamuri

ar fi de... toată lauda că
lătorilor! -

Bejan. Aşa dai în apro
pierea bifurcaţiei drumu
rilor spre Brad şi Chişcă- 
daga — Băiţa s-au zidit 
două -staţii de autobuz, în 
stânga şi-n dreapta şose
lei. Bine întreţinute, cura
te, cu bănci în interior, 
fac "mult; mai scurte aştep
tările autobuzelor.

Ne continuăm raidul pe 
traseu. Până in centrul Vă-' 
lişoarei nu mâi întâlnim 
altă staţie care să te poa
tă feri cât de cât de vânt. 
Au doar simple acoperi
şuri, din tablă, bune vara 
de umbră, bănci ponosite, 
multă murdărie. Cum zi
ceam, cea de peste drum 
de Consiliul local Vâli- 
şoara este din tablă, tip 
baracă, doar că n-are gea- 

■ muri:'
Câte o băncuţă şi o ta

blă ruginită deasupra ca
pului înseamnă... staţie de 
autobuz de dinaintea  ̂ser
pentinelor de la Luncoiu 
de Sus (bifurcaţia spre 
Băiţa), Podele, Luncoiu de 
Jos, Câinelu de Jos.

La Gurabarza, in cen
tru, o staţie mult solicita
tă, mereu plină de ba- 
meni. Are o bancă lungă, 
un acoperiş asemenea, ni
mic împotriva vântului, ţn 
schimb am văzut-o şi a- 
cuma ca şi in alte dăţi 
plină de murdărie...

Asemenea staţii am maf 
notat la Crişcior, Bucu
reşti, Curechiu,. Mihăileni, 
Buceş, Băiţa, Hârţăgani*! 
Nedumerit stai şi te în
trebi : ale cui sunt? Cum

protejează şie pe bietul om 
care aşteaptă, uneori cea
suri întregi, în aceste cum 
să le zicem staţii? î»i al
te toamne când am făcut 
asemenea: raiduri, am pri
mit nişte răspunsuri, cârd 
efectiv - ne-au derutat: 
„Sunt date în răspunderea 
consiliilor locale pe teri. 
foriul cărora sunt ampla
sate". „Ba nu. glăsuia un 
alt răspuns. Spnt ale Di
recţiei judeţene de dru
muri şi poduri". (Cele de. 
pe drumurile judeţene 'şi 
comunale), „Ale Drumuri
lor Naţionale" (Cele de pe 
marginea şoselelor). , „Ba 
sunt în seama firmelor ca
re fac transport de călă
tori, era o altă găselniţă, 
că în costul biletului de 
călătorie este inclus şi cos
tul întreţinerii staţiilor de 
autobuz".

Ne întrebăm din nou. 
Ca şi dumneavoastră, sti-' 

" maţi călători-eitifori: In
răspunderea cui sunt da
te aceste staţii ? Sunteţi de 
acord cu noi că sunt ale 
nimănui ? Pentru a veni 
in sprijinul dv, care veţi 
fi lâ iarnă... responsabili 
cu tremuratul prin staţii 
în aşteptarea autobuzelor, 
noi ara sesizat din vreme 
starea jalnică a acestora 
Poate, poate se'îijdură ci
neva să vă sară în aju- 

> tor. Până una-alta, noi ne 
vom continua raidurile pe 
alte trasee ale judeţului. 
CuocpM pe starea staţii-1 
lor de-autobuz, bineînţeles.

GU I. NBGREA

•  OAMENII ÎŞI PRI
MESC PĂDUREA. Dl
Mircea Tudoran, vicepri- 
mar al comunei Crişcior, 
ne-a informat că pentru 

î aplicarea legii fondului 
: fpnciar comisia constitui- 
; tă ă soluţionat până a- 
. cum dosare de restituire 
( a 153 ha de pădure. A 
; fost împărţită pădurea a- 

cefcr persoane îndreptă. 
* ţite să o primească din 

Gura Gârzii, Valea Ar- 
' sului, Barza.. Au fost- în

mânate oamenilor 34 ti- 
, tluri de proprietate, iar 

alte fişe cu punerea în 
posesie au fost trimise ia 
OCOT Deva pentru com
pletarea titlurilor.

•  LICITAŢIE. De cu.
rând Consiliul local al 
municipiului Brad a 
scos la licitaţie exe
cuţia podului , de acces 
peste pârâul Luncoi spre 

' zona Poieniţa şi a pode
ţului de peste pârâul Ră- 
băreâsa. Primul obiectiv 
a fost adjudecat de că
tre S.C. Socot S.A. Târgu

Mureş, şantier .Mihăileni, 
director executiv dnul ing. 
Gheorghe Mihancea, care 
s-a angajat să-l finalize
ze până la sfârşitul anu
lui, iar cel de-al doilea 
va fi executat de către 
S.A. Metal-Expres, filia
la Brad, director dl ing. 
Vasiie Sa va. Termenul'de 
execuţie este primul se
mestru al anului 1986. De 
reţinut că la ambele o- 
biective finanţarea se exe
cută din veniturile pro
prii ale Consiliului local 
municipal.

•  SPRIJIN. Centrul a. 
gricol Crişcior, prin dna 
ing. Maria Miheţ,' a asi
gurat de la Unisem Orăş- 
tie seminţe de grâu ne
cesare producătorilor a- 
gricoli pentru însămân- 
ţările"de toamnă. Semin
ţele asigurate şi tratate 
sunt din soiurile „Arie- 
şan ”, „Fundulea", „Tur
da". Pentru ca preţul 
transportului să fie ac
ceptabil buzunarului pro
ducătorului agricol, apro

vizionarea s-a făcut in 
colaborare cu Centrul a- 
gricol din municipiul 
Brad, şef ing. îoan A. 
vram. Oamenii pământu
lui din această zonă aş
teaptă un sprijin mult 
mai eficient în această 
perioadă, cât timpul per
mite, din partea factori
lor de la agrbmecurile 
din Baia de Criş şi 
Luncoiu de Jos, privind 
repartizarea tractoarelor 
în vederea insămânţării 
păioaselor şi arăturilor. »

•  AJUTOR SOCIAL.
In conformitate CU Legea 
67/1995 privind acordarea' 
ajutorului social, pe ra
za "comunei Buceş au fost 
întocmite 239 dosare. 
Dintre acestea, 77 au fost 
plătite în cursul lunii 
septembrie, însumând 
4 500000 lei. Cu data de 
1 octombrie au intrat la 
plată şi cei 162 de bene
ficiari care vor primi 
suma de 9 500 000 lei.
ALEXANDRU JURCA, 

colaborator

de
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Concesionare de terenuri
ţa ziua de ?4 octombrie -*995, Con- 

sUiut local al oraşului Aninoasa a 
«rgmbat licitaţie publică pentru con
cesionarea de terenuri pentru garaje.

Oferta minimă cerută de «mcendent 
a fost de 1 lei/mp.

S-au înregistrat 9 ofertanţi cu ofer

tă minimă de 3 MO iei/mp • şi cea 
maximă de 7 500 lei/mp, cu sponsori
zare de 5 000 lei Ia 30000 lei pentru 
acţiuni soeial-culturale, precum şi a- 
sigurarea transportului >de bolnavi de 
la Aninoasa ia Petroşani şi a combus
tibilului solid la Şcoala generală nr. 
1 Aninoasa. (I.C.).

r«â
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•  Criş, sat in Comuna 
Blâjeni; Baia de Criş, sat 
comună; Târnava de Cr*ş, 
sat in comuna Vaţa de Jos. 
Numele Criş a fost dat prin 
extensiune după cel al râu
lui Crişul Alb; Hidronimul 
este de origine dacică. A- 
testat încă in sec: VI. ’â. 
G. Grisla (lordanes), Gre- 
sia (Geographus RaVennas) 
şi. de către Constantin 
Porphyrogenetu). Etimonul 
presupus este traco-dacul 
Cr*siu, caise a putut deve
ni Criş, cu s trecut in ş 

' ca In tracul Naisşus tre
cut In Niş, In ce priveşte 
,'llpnumirile Baia de Crfcş 
şi -Târnava de»Criş . este 
de menţionat genitivul con
struit cu prepoziţia de în
că In vremea latinei po
pulare,
fl» Cr*şci©r, sat, comună. 
Toponimul este derivat cu 
sufiîcul diminutival — cier 
de la rtUmele Criş. Din 
vremea Daciei romane s-a 
descoperit pe teritoriul lo. 
calităţii o piuă mare de 
fier, folosită la zdrobitul

minereului aurifer. Sat 
enezial stăpânit de Bălea 
fiul lui Bouar, ctitor al 
bisericii locale, căruia in 
4464 ■ regele Şigisipund . îi 
întăreşte stăpânirea peste 
satele: Rişca, Tărăţel şi 
Zdrapţi.

•  stăuini, şat în cernu- 
na Balşa. Ovid Densusia- 
nu ckcază pe H.P. Raşdeu 
cafre susţine eă stăuini în
seamnă „kxauri cu iarbă 
domestică şi plăcută; oilor* 
şi pe Iv- Lacca pentru care 
8tăam|; este „loc pe cm* 
sunt I|u *u fost aşezată 
stâna şi strunga" : (Ovid

_ Densusianu, Aspecte ling-
' vistiee ale- păstorit ului,
- 1931—1934).

•  Ciopeia, sat în comu
na Sântămărie-Orlea; Ves. 
tigiile rămase aflate, pe ,te
ritoriul localităţii aduc do
vada Unei Vieţuiri a unei 
popidaţii băştinaşe iifcă din 
antichitate. Prima 'atesta
re documentară a satului 
datează din 1435 sub for
mă Thopol, care ţsroviafe 
de la vechiul slav ‘ţopol (a), 
„o specie de plop - (Plopu-

Ordonanţa nr. 42/1995 
(publicată în Monitorul O- 
ficial nr. 203/1 septembrie 
a.c.), în baza căreia a fost 
emis şi Ordinul nr. 83/5 
octombrie a.c. al Ministe
rului Agriculturii şi Ali
mentaţiei, stabilesc o se
rie de măsuri şi acţiuni 
privind aeordarea licenţe
lor de producţie pentru 
produsele alimentare ■ des
tinate comercializării. In 
legătură eu conţinutul şi: 
aplicarea, prevederilor a- 
cjrstor acte normative, dl 
ing. Ion Dărăbanţ, de la 
Serviciul de industrie ali
mentară al Direcţiei pen
tru agricultură ‘"şi alimen
taţie a judeţului nostru, 
ne-a furnizat câteva de
talii. Potrivit ordonanţei 
şi ordinului amintite, toţi 
agenţii economici, persoa
ne juridice şi fizice (indi
ferent de organizare sau

Licenţele pentru producţia de produse 
alimentare destinate comercializării

de tipul de proprietate), 
care au ea obiect de acti
vitate producţia de pro
duse alimentare destinate 
comercializării, au obliga
ţia să obţină licenţe de 
fabricaţie pentru lapte şi 
produse lactate, carne şi 
produse din carne, produ
se de panificaţie, piscicole, 
uleiuri şi grăsimi vegeta
le, băuturi răcoritoare şi 
spirtoase etc., urmărindu-Se 
o mai bună protecţie a 
consumatorului şi a , me
diului prin înlăturarea po
sibilităţilor de abuzuri ş i , 
falsuri.' Aceste acte nor
mative stabilesc condiţiile 
tehnice şi de consum pe

care trebuie să le înde
plinească produsele fabri
cate, preţum şi proceduri- 
le de urmat in vederea 
obţinerii licenţelor, vizând 
in egală măsură şi pres
tările de servicii în do
meniul producţiei alimen
tare.

Important de reţinut es
te" că acordarea licenţei, 
care se face pentru fie
care produs şi este ne
transmisibilă,. se realizea
ză la solicitarea agenţilor 
economici, la . punerea în 
funcţiune a fiecărei unităţi 
de şeest tip. Agenţii eco
nomici aflaţi în funcţiune 
la data intrării în vigoa

re a ordonanţei sunt q- 
bligaţi ca în termen pe 60 
de zile să solicite acorda
rea licenţei, acţiune ce se 
înfăptuieşte în cel mult 120, 
de zile de lâ înregistrarea 
cererii, după achitarea ta
xei de 500 000 lei pentru, 
agenţii economici persoane 
juridice şi'250 000 lei. pen-4 
tru asociaţii familial^ şi 
persoane fizice autorizate. 
Pentru' acordarea' licenţe
lor, cei interesaţi vor de- 
pune cererea şi documen
tele prevăzute la comisia 
de reprezentanţi împuterni
ciţi, care sunt desemnaţi 
în arest scop de către Di
recţia judeţeană pentru

agricultură şi alimentaţie.
Reprezentanţii împuter

niciţi verifică la faţa lo
cului valabilitatea datelor 
înscrise în documente, a- 
vând acces la toate spaţii
le de producţie. Ei pot dis
pune şi efectuarea anali
zelor care le consideră ne
cesare asupra calităţii pro
duselor fabricata Comisia 
de împuterniciţi urmăreşte 
dotarea tehnică şi respec
tarea procesului tehnologic, 
existenţa personalului' ca
lificat, condiţiile de amba
lare şi transport, precum 
şi alte aspecte ce ţin de 
calitate, pentru abateri con. 
stafate şi neremediate în

lus alba)“. Denumirea sub 
această formă este ulteri
oară celei româneşti 
Plop (i); ■ mai ales că 
pe raza satului există to
ponimul Părău Plopului, V

•  Călăii, oraş. Prinsa
menţiune documentară da
tează din fipt. lorgu Ior
dan susţine provenienţa to
ponimului de & slavul Kai 
„mlaştini nsăătiă": Pâre- 
- rea iHMgttl '*she ’ -că denu
mirea J p  w  originea în- 
tr-un omofon,
derivat -ta» safixul — m 
■ de.' fe "t$K|iţi-vai — In a- 
cest sensr--iSâ ,«e ««npare 
numele româ
neşti ; CUsrjfe. Calea, Ca- 
lan, Călea, riCăle5cu (Dic
ţionar al muâdlor de fa
milie jomŞmeigţi):

•  CtrmliiW.ti, -■ sat - în 
comuna , Gurâsada.- Prima 
atestare- din ^6 8  este" re
dată sub fongna corectă 
Cămârzăneştbc derivat cu 
sufixul — eşti de la nu
mele de familie Cămărzan.

Dr. MIRCEA VALEA, 
DeVa

30 de zile putând retrage 
autorizaţia de funcţionare 
a agentului economic in 
cauză.. Agenţii economici 
au obligaţia să le pună la 
dispoziţie toate documen
tele şi informaţiile care 
atestă legalitatea activită
ţii lor, având în vedere 
că încălcarea prevederilor 
actelor normative se sanc
ţionează civil sau penal, 
după caz, amendă fiind cU_; 
prinsă între 500 00.0 lei şi 
3 milioane lei, în funcţie 
de gravitate.

Întrucât ordonanţa a- 
mintită a intrat în vigoa
re, important este ca toţi 
agenţii economici care se 
ocupă de producţia produ
selor alimentare destinate 
comercializării — câteva 
mii în judeţul nostru — 
să solicite acordarea licen
ţelor de fabricaţie.

NICOLAE TÎRCOB
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O pâine caldă
O aromă ademenitoare 

de pâine aburindă iţi dă 
de ştire că la Aştoria ,De
va se produce acest a- 
liment atât de preţuit de 
români. Iar când păşeşti 
în spaţiul ocupat înain
te de patiserie, din spa
tele Restaurantului As- 
toria, te întâmpină, pe 
lângă mirosul de pâine 
abia scoasă din cuptor, o 
căldură plăcută, contras
tantă cu răceala de afa
ră.

Pâinea şi specialităţile 
•produse de Filiala Deva 
a SC Basel SA Oradea 
sunt cunoscute şi apre
ciate de devenii care Ie 
'cumpără fie de la ghi
şeul aflat în imediata a- 
propiere a cuptparelor, de 
la toneţa proprie din Pia
ţa centrală, fie de la ma
gazinele care se aprovi
zionează' de aici.

Ceea; ce se ştie mai pu
ţin de către cei ce se 
bucură de produsele a- 
cesţei brutării' este că aici 
luerează în foc continuu, 
In schimburi de 12 cu 24 
ore, 23 de femei şi 6 
-bărbaţi. Cu excepţia co
că tarHor, toţi bărbaţi, 
pemtruacHvităţi-de mo
delare sau vânzare sunt 
înai potehrite femeii». 
Chiar şi între cei 3 bru
tari este jo femeie. Ma
joritatea tinere şi foarte 
itinfere, având între Ift şi 
30 de -.ani, mult», fiind 
calificate,.-. ; . -

In zh».documentării e-

rau la filială patronul si
rian dl Marwan HijjazI 
şi dna Rodica Sălăjan, 
contabila firmei SG Ba
sel SA, cu sediul în O- 
radea. De lâ dna Sălă
jan am reţinut că mai 
au un punct de lucru la 
Marghita, unde, de ase
menea, majoritatea din
tre cei 17 lucrători sunt 
femei. Iar cel mai impor
tant lucru este că Ia a- 
ceastă firmă au 6 slujbă 
mai bine plătită decât la 
alţi patroni şi mâi ales 
au contract de muncă şi ' 
carte de muncă, ceea ce 
Ie asigură toate dreptu
rile de care se poate bu
cura un salariat.

Intre două facturi com
pletate reuşim să schim- 
băm câteva cuvinte cu 

dra Dana Vizitiu, care se 
ocupă de întoemirea ac
telor, dar la nevoie dă 
o mână de ajutor şi Ia 
producţie dnei Nadia 
Şeu. „Treaba merge bi
ne. Avem vânzări" — 
declară cu satisfacţie tâ
nără interlocutoare.

Alături o permanentă 
forfotă, ca intr-un stup 
de albine, te face să în
ţelegi că aici activitatea 
nu conteneşte. între două 
discuţii: am aruncat o 
privire lâ ceea de' se pe
trecea. Suporţi de metal 

, cu tăvi încărcate de fran
zele, colaci, covrigi, ba
toane ţ.a. se perindau 
d ins pe Incul da «modala 
re, treceau ' - de mâinile

cocătorului care le dă
dea un ultim retuş inain- 
tăe de a primi botezul fo
cului. Şi după 15—20 de 
minute de stat în cuptor, 
sub .privirile atente ale 
lucrătorului, produsele, 
rumenite şi răspândind 
cunoscutul parfum, erau 
preluate îierbinţi de că
tre cei care le-au coman
dat (între cei care şi-au 
ridicat comenzile în mai 
puţin de o oră am re
marcat şi persoane în do
liu ce-şi luau colacii pen
tru o înmormântare).

Treaba mergea fără ră
gaz. Aşa ciim se întâm
plă mereu. Şi se întâm
plă spre mulţumirea con
sumatorilor, chiar cei mai 
exigenţi recunoscând ca
litatea produselor de pa
nificaţie realizate aici şi 
faptul că preţurile sunt 
rezonabile. Deci realiza, 
tarii acestor produse ar 
trebui să fie mulţumiţi. 
Şi chiar sunt. Dar asta nu 
înseamnă că lasă ştache
ta exigenţei să coboare. 
Dna Letiţia Macavei, ad
ministratorul filialei, a- 
preciind că femeile au ( 
aici „o pâine caldă?,, un \ 
loc de muncă tot cald," 
crede că „unele persoane 
ar trebui să dovedească 
mai multă atenţie şi In
teres pentru ceea ce fac". 
Sau altfel spus şi. acojo 
unde lucrurile merg bine 
există' loc pentru mai bi
ne.

VIORICA ROMAN

j M e n i r i ]

•  FEMEIA •
» S C O R P I O N  . J

V* .*• (22 ock — t t  isw.) J
I ?  Se ofensează' uşor şi Z

*  < ?  nu iartă niciodată; '  Pot •ÎMlini A I A I încântătoare fa ţade*
i i v  J , f  prietene, insă sunt sus- *.

•z ecptil e. Nu* e hirte să m 
9 le fii duşman, Le fas- *

Credeam că ştiind mai 
mult'oriee îndoială se va 
risipi. , Dar abia atunci 
am început să înţeleg că 
ştiind mai mult afli cât' 
de poţi» eaneşti, abia a- 
tune».descoperi.uriaşul ne
cunoscut ce- se aşterne în 
faţa ta, necuprinsul... Da
că ştiu puţin poate că mi 
se  pare ceva sigur, nu mă 
îndoiesc, mă pot limita 
la cunoştinţele palpabile, 
verificate, certe, dar când 
trec pragul necunoscutu
lui mă aflu pe nisipuri 
mişcătoare şi apare în
dată îndoiala.

Dar ţiu trebuie să merg 
pe tărâmul ştiinţei, ci a- 
jtinge să iau în cerceta
re un cuplu oarecare în
temeiat pe iubire, pe do
rinţa de întregire a eu. 
lui, minunat cuplu aflat 

-la început .de drum, un
de dragostea şi încrede
rea reciprocă sunt stăpâ
ne. Gât ţine iubirea cea

mare a lunii de miere to
tul este văzut durabil, 
veşnid, caria Îndoielii pa-' 
re că mf există, însă toa. 
te sunt. trecătoare şi din 
păcate undeva stă ascun
să la pândă Minciuna,-ca-, 
re atrage după sine sora 
ei cea şireată ; îndoiala. 
Ajunge o minciună mică 
şi nevinovată, aproape 
inobservabilă dar dacă a. 
devărul ‘ ov. scoate la i- 
veală, hop şi îndoia
la ce va roade' asemeni 
cariei în stâlpul ce părea 
doar a fi Veşnic, al iu
birii ş> încrederii. Şi da
că în căsnicie apare în
doiala ne şi aflăm în ca
zul nesocotitului care şi-a 
construit casa pe nisip, 
au venit ploi şi vânturi 
şi casa cea frumoasă s-a 
prăbuşit, tntr-adevăr iu
birea, asemeni casei , con. 
struite pe stâncă, poate 
face faţă vântului şi ploii, 
doar dacă este alături de 
sinceritate, fidelitate şi 
adevăr. ./

te

t

Intre veteranii de război decoraţi de "Ziua Ar
matei Române s-a numărat şi. dna Maria Catiţa 
Costea din Deva. Foto : PA VEL LAZA

... ■" ■ - - ■ . ■; .f;

T l i n s a c u e  d e  D u m i n i c ă  \
... Şi att căzut şt primii fulgi de nea... Au cobo- J 

rât din înaltul cerului şi s-au aşezat peste oraş în- |  
tr-o sfântă zi de Duminică ; şi noi i-am primit ca pe » 
nişte daruri. Aii acoperit şi frunze, şi ramuri, şi ca- |, 
se, şi dealuri, împovărăndu-le de atâta alb. Cred că * 
toamna s-a supărat niţel; fulgişorii au cam luat-oj  
pe nepregătite. N-a apucat să-yf strângă din copaci * 
toate ruginiile-i frunze şi-acum aşteaptă înfrigurată J 
să-şi poată face încă puţin loc pentru a-şi lua rămas | 
bun. Primăvara şl vara stau ascunse Şi chicotesc pe ’ 
seama nedumeririi toamnei. Se va supăra oare* în- I 
tr-atât, încât şă ceară ajutor soarelui şi vântului pen- « 
fru a alunga fulguirile ? Sau se va resemna, tăcută, I 
cu gândul de. a-şi lua revanşa altădată ? J

tn sfântă zi de Duminică S-a lăsat înserarea şi i 
dinfrro dată totul x s-a acoperit de alb. Năzdrăvanii F 
futgf de- ne»r continuau să panseze ameţitor, şi apoi, j  
obosiţi, se aştemeati peste ■ pământ. Şi lâ marginea g 
nopţii, .privind prin sticla geamurilor; nu te pateor ♦ 
gândi la altceva decât tă basmele bunicik-sau la săr- I 
băibrile de iarnă... ■ *' - *

CMar, de, vor dispărea de-afară, jucăuşii fulgi de |  
nea rămân prinşi in gândul şi în sufletul nostru, ca J 
primele semne albe şi sincere ale ternii. «
- ;  GEORGETA RlRLA I

? -cinează banul; când iu- g 
Z besc un bărbat devin * 
Z exigente, exclusive, dar#' 
Z se dăruiesc trup şi.su- •  
Z flet. fn general, sunt in- ş  
Z trigante, egoistê  geloa- jg 
^  se, ceea de le conduce « 
0  la lipsă de tact, mânie, g 
0  orgolii, hriister în jurul « 
^ controversatei lor exis- W 
m tenţe. ; «
•

i

0  ■ r  Getuţe, spune-mi sincer, mă crezi tâmpit 1
— Nu, dar «mul se mai înşeală...
O — Mizerabilo! N-ai «ici măcar scuza celor 

care se vând—
— Oh,-dragul meu, te asigur că nu e pe gratis!..

Selectate de ILIE LEAHU

INA DELEANU |

A
9 Ş t

„Peisaj de toamnă* ^

PR E V E ST IR I
Se crede ca urntai^krele 

întâmplări aduc noroc :
." ' «• •
-a-- •  dacă tfŢ;’Şgăţi de ceva 
în . timpul mersului ;

•  dacă răstomi cutia de 
chibrituri;

V,
^ •  dacă atingi cocoaşa 
unui cocoşat;

•  dacă spargi un pahar 
alb sau plin ;

•  dacă păşeşti într-o 
murdărie ,

•  dacă verşi vin pe 
m asă;

•  dacă-ţi ţiuie urechea 
stângă ;

•  dacă scapi din mână 
un ou ;

•  dacă dai pâine unui 
sărac ;

•  dacă atârni vâsc în 
casă ;

Nu aduc noroc următoa
rele întâmplări:

•  dacă omori o . pisică 
sau un câine, ; o broască 
sau o pasăre de noapte ţ

■ «'dacă omori o albină|

•  dacă porţi verighetă 
înainte de a te căsători j

o dacă spargi o farfurie ş
... ' i ■

a dacă spargi a oglindă J

o dacă vei cânta vine-

o dacă imiţi unvşebiopţ
' ■ • . i

o dacă dai cuiva o pot
coavă pe care ai găsât2> |

O daeă- vo*'călca o coa
dă depioieă';

•  d«că* wo*Şi- sare 
pijmr; ,

. , ** nimeresc N
pecsoooe -hr-muft -y- ■ ;

REŢETA PENTRU ,
i

SUFERINZII DE 

> ULCERŞI 

CONSTIPAŢIE
. • i .
într-o sticlă de I litru 

se toarnă 0,500 1 ulei’-, de 
măsline. Se adaugă 50'gra
me flori de sunătoare, pes
te care se toarnă iar ulei 
până la ' umplerea sticlei 
(deci un litru de ulei ; se 
poate folosi şi ulei de po
rumb sau ’de floarea soa
relui, *dar cel de măsline 
este mai eficace). Se aşa- 
ză sticla la un loc însorit, 
timp de 2—3 săptămâni. 
La fiecare 2 zile agităm 
cohţinutul cam 2—3 mi
nute.

StrecUrăm uleiul prin. 
tr-un tifon curat şi-l păs
trăm la loc răcoros şi um
brit. Se bea de trei ori pe 
zi câte un păhărel, dintr-p 
dată, cu un sfert de oră 
înaintea meselor. Concomi
tent,* se ţine regim ali
mentar. !
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De la apariţia sa, ce- ,

z s s $ B j % - r .
Bibliotecii Judeţene „O- 
vid Den»u»ianu“ din De
va, şi-a obişnuit simpati
zanţii ori cititorii filia
lei ca periodic să se în
tâlnească cu prilejul ani
versării unor scriitori ori = 
al altor evenimente li- 
■ terare. :;‘V ■■■; >

Un astfel de moment 
La constituit şi întâlnirea 
cu scriitorul devean Au- 
gustin Guran, mâi puţin 
«moscul chiar şi în pei
sajul local, dânsul pu
blicând sporadic şi sub 
pseudonime, Ofiţer su
perior în rezervă, A Gu-

m a debutat în anul 
cu (Myestiri de spio
naj, primuj roman apă

rând cu opt ani mal tar. 
■tu, J W m m  roba", 
scris împreună ca Pfitrf- 

Cjorobea. După cum 
‘ ' > ssdor pre»nţi,

„microbul" scrisului l-a 
avut Jncă din timpul co
pilăriei când, < v fiind.

Işi scria jurnalul, pentru 
ca apoi — la fel câ ma* 
joritatea tinerilor — să 
continue cu poezie (atât 
sentimentală dar şi mi
litantă): Sub influenţa li
teraturii studiate In şcoa
lă a început să acrie pro
ză, făcând parte şi din 
cenaclul acesteia. Prima 
povestire publicată ■ (şi 
premiată) apare ceva mai 
târaiu, _ te paginile ria-

fost nevoie, In primul 
rând, să locuiesc intr-un 
oraş universitar, pentru 
a avea acces la o biblio
tecă universitară; şl apoi 
ţm astfel de traseu e mult 
mai complicat. In schimb, 
filosofla m-a ajutat mult 
in viaţă. In diferite mo-

ruiui „In slujba jpatrtel* 
la care A. Gttfan colabo
ra in timpul activităţii sa 
le profesionale.

Preocupările 
losofio

mpările pe plan fi- 
(autorul fiind II* 
in iiioeofîe) şi-aucenţiat In fitosofte) şi-au 

lăsat amprenta inclusiv
asupra, romanelor sale v,_ 
spionaj, fUad de remar
cat mult» trimiteri ia fi
losofi te cuprinsul texte, 
lor .
— Nu v«a tentat să pă-

trundeţi mai adânc în

mente şi situaţii
— Care credeţi câ va 

fi soarta romanului de 
spionaj }n continuare, a- 
vând jn vedere noile vre
muri i . după 198$ «1 ci 
«cest gen de literatură 
suscită interesul unor va
riate categorii de citi
tori î

— Eu cred că 
va începe să semene 
c«l occidental şi că 
va pierde cititorii, 
altfel, romanul de 
nai mâl ales, mi 
fi scris <fe «rişte 
râţl. cei implicaţi «wu« 
asemenea domeniu putând 
să-l facă, cu adevărat, in
teresant.

Pentru asta ar fi \

SPRE LU A R E -A M IN TE
t e  sediul Oficiului de 

e a Consumatorului 
informai» că in. 
din cadrul institu

ia colaborare cu re- 
»ţi al Inspectora- 

de Poliţie Sanitară şl
,__îicină Preventivă, aure-
ftitzut o acţtune'db control 
In. zonele Haţeg — Baru 
Mm»' — SMaşu de Sus şi 
In . Valea Jiului. Cu acel 
prilej au fost verificate 
Condiţiile igienico-sanţtare 
ţn  care-şi desfăşoară acti- 
¥*tetoa diferite societăţi co
merciale, cum sunt corner- ; 
ctelizate produsele şi preş- ; 
»te serviciile, legalitatea 
funcţionării, existenţa au- * 
tOrizaţiei sanitare. OJ.P.C. 
a verificat modul de des
făşurare a activităţi», do
cumentele de «testere apa- 
rametrilor calitativi, certi
ficatele de calitate sau de- 
eUtraţiUe de conformitate, 
buletinele de analiză.

S-a stabilit că S.C. Ga-

documente de atestare a ea-
j« ,'.

Wipp şi OMO. in

de 443 000 tei, ca şi cafea 
firasero, In valoare - .do
383 O00 tei. Deşi societate» 
a mai fost sancţionată pen
tru aceleaşi deficienţe, a 
persistat te» nereguli. S-a 
aplicat o amendă in valoa
re de 300000 tei şi au foit 
oprite temporar de la co
mercializare produsele a- 
mintite.
' Au mai fost controlate 
popasul turistic „Narcisa" 
şi depozitul (ambele ale 
Consumcoop) 3ălaşu de Sus. 
Unitatea de alimentaţie pu
blică. nu; corespundea din 
punct de vedere igienico- 
sanitar, iar produsele a- 
fiate ia cantesrcializaro nu 
aveau documente de ates
tare a calităţii, (Este vorba 
despre pulpe de pui, calita
tea X, fn valoare totală1 do 
225 000 lei, şi de bere Ha
ţeg; îti valoare de- 40000 
iei), A  fost oprită tempo-, 
rar activitatea unităţii şi 
scoase, m t ^ p o n r .  de la 
comerciafifiWU 'prbduvŞe şi 
s-a apflfeat ©— amendă de 
200 000 lei. ,

Produse cu termen de va
labilitate depăşit, ca şi pro-

mărfuriior — facturi, «vi
to şi acte de aţestete-'Cef.
litativă. Acestea au fost o- 
prite definitiv de la co. 
mere i aii zare. Iar «te fără 
traducerea elementelor de 
identificare, temporar.

AU msl toâ controlate şt 
unităţi ale Consumcoop
Pui. Bufetul Lîvadea, spre
exemplu,, ny dispunea - 
apă caldă şi rece curent* 
şi nu era • dotat cu sub
stanţe dezinfectante pentru 
veselă şi pahare ; starea l- 
gienico-sanitară era neco
respunzătoare. Ca atare, 
s-a oprit temporar activi
tatea de alimentaţie publi
că şi s-au aplicat sancţiuni 
contravenţionale unităţii şi 
cooperativei de care apar» 

/ ţine aceasta.' ' ' • -

ESTERA gJţIA

*

i păstra clientul
| In economia de pia- J 
* ţă caracterizată în p ri-| 
| mul rând de o acerbă * 
, concurenţă pentru păs-1

Itrarea clientului se d* *
A jţd ip v a rfită  l i tn f i ;  ’ Hat* i

I
adevărată luptă, dar I 

o luptă - loială, la care ■
învingătorul este botă- > 
rât de calitatea produ- .1* Q* UC vwzf tavva .Jsf* WM
sulul sau a serviciului. g 

»|n acest caz, lupta este |  
I o arte. Arte aceasta j 
« vreau s-o ilustre?! prin-1 
I tr-un fapt. J
J Medicul stomatolog la |  
|  care-ml rezolv mici sau J 
I mal mari probleme ale |

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL

I
I
I

„CUVÂNTUL LIBER" I
I

Abonamentul este calea cea mai siau- j
ră şi mai avantajoasă de procurare a Zia- - 
n ilu l nostru. C o s t u l  abonamentuluiI
pe luna decembrie este de 2 500 lei, |
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra-1
rea zilnică a Harului de la chioşc, care arg ~̂  

4200 lei, prin abonament1cosea 4000
te economisesc lunar aproximativ 
de le i,în  funcţie de numărul zilelor

î danturii este posesorul 
I unul cabinet particular, j 
j Căutare are, pentru că |  
|  lucrează bine. S-a ' In- •
« tâmplat ea "la o lucra- J 
î «  de care aveftm ne- 2 
I vaite să nu : » şufieien-1 
Ită mâna medicului Era *
î nevoie de a tehnlcianu- • 
I lui cu pţotezare, dar a -1

apare zilnic în 8 pagini l 
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru ktm  
decembrie puteţi face abonamente în iot 
cursul lunii noiembrie.

I
l

casta lipsea pentru un î

duse de import, fără tra
ducerea In limba romănă 
a elementelor de ittentlfi- 
care.caracterizare, au fost 
depistate la S-C. Slmpatex 
Prod Exitn SRL Baru Ma
re. Nu existau, de aseme
nea, la aceeaşi societate, 
documente de însoţire a

... . . ....  ..._ ̂  _  . ...   =. . . £
hlmp. Jenat eâ au mă 1 
î  poate servi, medicul se * 
I scuza. Intr-o după-amia-1 
;  Ză, cineva dîn cei als 
I casai m-a anunţat; „V-a 1 
I căutat doctorul cutare, 2 
i Vă roagă dacă puteţi! 
I merge să .vă facă ta* J 
; crarea". |
1 Am rămas foarte plă- s
2 cut surprins ştiind că |

; fll tn  1: - '8 "fi w  : 'lăc-îvi: oî i . ? '

FOSTUb SOŢ 
DA POC... ■

La locuinţa )B t» i  j
tei -betriaru din Vulcan 

18 incendiua izbucnit un _____...
in care M ars bunuri 
în valoare d« aproxi
mativ « 0tt MO tei i Când 

întors acasă.

aproape In aproape _ 
găsit şi a uterul. El se 

Cteariaatla Bate.

4•i :
I%
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HOŢI ARESTAŢI

t

Î Aron Pădurea», de 51 A 
•Pi, din SnWşte, până *

tm  de mult încadrat Jn > 
«twtcâ c# muncitor ne- I 
2 «aUficat la E.M. Troiţa. » 

1 unde cftşriga bine, Im-1 
• preună cu tean Mibăilă » 
I de 21 ani, tot din Să- f  
• fişte, de meserie „tăie- *

un uepanaior dcciroinsi 06 incr«ii6r6

I tor de frunze" la câini, i 
5 dar recidivist, sfii sus- J

ttra* din cadrul magaziei . 
de materiale a exploa- I

I târli sus menţionate bu- i
I nuri In valoare de |

Specialist In depanarea 
aparaturii electronice de 
diverse Mpuri, de la apa
rate radio cu lămpi până 
la cele mai evoluate tele
vizoare color, vijeocaseto. 
toane player şl recorder, 
cântare şl case de marcat 
electronice, radiocasetotoa. 
ne* auto şi recorder, cal
culatoare şi alte aparate e-, 
lectronice, tânărul Emil' 
Ciucă, salariat la IIBUG

Aşa cum îi stă cel mai 
bine unui adevărat spe
cialist, tânărul Ciucă E- 
mll este modest, conştient
fiind ci intr-un asemenea 

t, atât de

* .043000 lei. Cei doi au * 
|  fost depistaţi rapid de I
• poliţie, fiind .arestaţi , 
I preventiv şi trimişi în j 
î judecată. Două Întrebări * 
|  ne stăruie: unde au J 
I fost cei care trebuiau I

Deva, şi-a depăşit cu mult 
' speciali

J.«* păzească bunurile ma- J 
teriale şl cum au fost {

'  tegîtimate persoanele - 
I străine intrate în uni- I 
j  tete ? (Ai. J ). ;

nivelul de specializare ca
re, în mod obişnuit,- i 1-ar 
permite vârsta. Intr-un do
meniu atât de vast şi da 
complex, '

Fiind permanent ocupat 
şi în plină activitate, sfu. - 
diind cu interes literatura 
de specialitete. el a ajuns 
să şe perfecţioneze şi să-şi 
ridice competenţa.

domeniu captivant, 
dinamic şi cu o evoluţia 
atât de rapidă, totdeauna 
mai ai ceva de învăţat, 
pentru care nici nu-ţi poţi 
permite pauze, pentru «. 
ţine pas cu noul şl a 
puţea face faţă astfel ori
cărui caz de depanare ca
re se iveşte.

Competenţa, dublată şi 
de seriozitatea cu care 
priveşte respectarea anga. 
jamentului de executare a 
lucrării de depanare la 
termenul promis, fapt hu 
prea frecvent de Întâlnit 
la alţi depanatori, face 
ea dl Ciucă să fie apre
ciat de către clienţi ca fin 
depanator de încredere, o-

nest şi modest, calităţi nu 
foarte uşor de găsit la a- 
ceeaşi persoană,

Cele spuse aici nu au un 
caracter şi un scop publi
citar. Publîcitetea şl-o fa
ce dl CiUc* singur, prin 
munca sa de calitate şi la 
timpul convenit, pentru 
terminarea lucrării de de
panare, când clientul său 
din Deva, sau dirt alte Io-, 
calităţi, se va prezenta 
pentru a-şi ridica aparatul 
bine repus în funcţiune.

A scris aceste rânduri, 
unul care, nu mimai că 
îl cunoaşte bine pe tână
rul Ciucă, făr* a fi rude 
sau apropiat în vreun fel 
subiectiv cu dânsul, dar 
care nu este străin nici de 
electronică, -

IONEL PETBEANU,
• ■ - Dev»::

—1 * — ŵw wvwwwwvvvuvvvvnAnrvwvvvv^wvvvwwvvvwvvvysvwvvsvwwvww’vw^v

1 mi i-am lăsatţ medica-» 
thil numărul meu de te- i
I leton. Spune ceva asta, ■
I n u ?  j
j Po^e că nu mi bucur 1 
Ide credibilitate cu pri,* 
; vira la veridicitatea a- |  
loestei plăcute întâmplări, * 
»Vă rog să mi-o acordaţi I

!căci este strict autenti- * 
că. (I.C.). |

MHBM

S»Cs IMCOMEX S.RX.
V  I  N D

Ş«şa 1̂

pr«B RB̂aZUtUi'’CEN'tHVl.''Jin CAâfttê  u-y- »
sjţ'N Bâlecscu. ar II, telefon 647494:

» TKI.FA I/OAKt COLOR: \£I. ORION,
(iO! JîSlAR (90 pfegramc. iclecomardS, cu şi Ruâ tele»c\i)
♦  TELEVIZOARE ALB-MGRt - BucurcşU
• FRIGIDERE ŞI CONGEfitTOARE • CJeşti
• AR.VGA/.E * Saiu-Marc
* MA5CNI DF. SPĂIA i - Cusir
♦  BICICLETE PORTOS V18 VITEZE - lui;
• COVOARE $1MOCH ETF. - Cisnâdic 

' » GRESIE Şi F'ALVN | A - model Italia
* VOPSE A CHIT Şl DII.I ANT AUTO
* INCUBATOARE PEMTU Pri DE GĂINĂ

j y f t  „ALTE PRODUSE clMţroniccişi.e1c?trocajflicc>.-fî c. 
cafiM'.'rijmtc dccafca, mi sere dccirtcc.. storcătoare de, fructe, 
isptratowc, boilere pe gaz, plite jk gaz, bţuţiţt aragaz ..

La toate produsele -se acordă 
G A R A N Ţ I E  in t r e  â - 3  i in l  

i GARANTAT CELE. MAI MICI PREŢURI!

r

Produsele se \ ând şi cp

PLATA tN 12  RATE (12 tuni)
cu dobîndă de numai 4,5%

pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara

!; se acorda Împrumuturi în i ei.
WHNCasaDe amanet

,<n

S.C. 4 AS — I lODlMPEX S.R I . BEVA

VINDE EN
I
i

•  zahăr şl orez prin depozitul din $tr. M.«
mr 63. I

Telefon: 618404, orele 8—16. - |

S.C. „SINERCOM" S.R.L. DEVA
I

la Sindicatului EnergetidenUor F.R.E. Deva, 
jcu sediul în str. G. Enescu,’ nr, 39, etaj IV, t

I
i wmmm i I

#  administrator societate (bărbat) în coa- 
|diţiiie legii, având îndeplinite şi‘ următoarele 
|cerinţe;
■  — pregătire medie in alimentaţie publică;
1 — vechime minim 5 ani; '
|  — să posede carnet de conducere auto

1 minim categoria B
Angajarea se va face pe perioadă nede- 

I  terminată, eu contraet de muncă, după o pe- 
arioadă de probă de la 3 la 6 luni.
■  Concursul de selecţie va fi în data de 8. 
J l l ,  1993* ora 10, Ia sediul sindicatului.

! Informaţii suplimentare pentru completare 
dosar la tel/fax 615949.

I

I
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In şedinţa sa din ăO 
lăartie 1995, prin Decizia 
«are poartă nr. 16, Dele
gaţia permanentă a Con
siliului judeţean a apro
bat înfiinţarea Regiei 
Autonome de Apă Valea 
Jiului. ,

Orice modificare Orga
nizatorică prin care ■ se 
aduc îmbunătăţiri !ntr-un 
domeniu de activitate este 
sdlutară ti binevenită, 
f« principiu. Numai că 

" j * în cazul de faţă deiega- 
ţia permanentă a decis 
singură, intr-o problemă 
care era «tai curând dejtl.
deţeâa (Legea «9/1991, 
art. 64, combinat cu art. 
59, literele d, e, f, 1, j). 
îi» sfârşit, RAAVJ este 
a  realitate. Se pare că 
singura de «West fc! din 
ţară şi in alte judeţe 
infiinţându-se regii pen
tru apă, dar care orga
nizează şi conduc această 
activitate în întregul ju
deţ. Aşadar Regia Autono
mă «ie Apă Valea Jiului are 
o „Viaţă** de 1 luni de 
zile. în acest timp s-â 
completat schema de or
ganizare şi f uncţiona re 
Necesar acest lucru, 'de
sigur. Numai că proporţia 
intre personalul cu atri
buţii directe în exploa
tarea sistemelor de cap- 

tafe-tratare-distribuţie a a- 
pei (muncitori, maiştri) şi 
restul personalului (TESA 
şl de conducere evident) 
nu este cea mai econo
micoasă, ca să folosim, un 
tiaplttert mai blând. Do- 

r  tarile care s-au făcut 
-Sţî. vorbesc de o casă mare,

şi hu de o regie de ap*.
Legea referitoare la 

consUUia de administra
ţie şi mânager; prevede 
că managerul preia par
ţial sau total atribuţiile

de «xmduaerea regiei, eu 
maximă responsabilitate, 

Investiţiile se grupează, 
fn principal, In sistemul 
de captare — tratare —- 
aducţiune Polatişte, Lo*

ce e scumpa apa 
in Valea Jiului
«»■■«■——ri.Hi— n I ii mi»,■ iiri.—l.in.iii. iiiii.u m« mmm,mmm

CUitorii Petroşaniului, care 
âu apa rece cu restricţii 
|a program, aşteaptă cu 
sufletul la gură darea te 
exploatare a primelor ea. 
parităţi de a ic V dar aş
teptarea lor se tot lun
geşte. _Ba»i se cheltu
iesc te schimb te acest 
timpş Şi CU cât- finaliza
rea investiţiei se bule- 
părteazâ, cu atât cheltu
iala devine tot mai mare» 
Iar iâvesfiţia tot mai con
sumatoare de bani pu. 
blici.
; Deipre ceea ee s-a e- 
xecutat şi plătit deja, ar 
fi d | consemnat câteva

consiliului de 
ţie. Ar rezulte de aici 
Uit consiliu de administr** 
ţie modest ca număr de 

membri, dar cel ăl RAAVJ 
este cât cel ăî RAH. CU 
consiliile de administra
ţie. se ştie. se fac chel
tuieli: cu indemnizaţia 
de $edinţ«r — detoe mică 
—, eu protocolul — nu 
prea modest. Cheltuielile 
se regăsesc în tariful 
pentru apă, acceptat re
giei, cu multă largheţe.

Ui părăsim fesă acest 
domeniu alunecos fn care, 
dacă vreâ, are cine sa 
facă-lumină, şr să n» a- 
propiem.de eef major, al 
investiţiilor pentru dez
voltare» capitol care de 
altfel a şi stat la baza 
motivării deciziei pentru 
înfiinţarea regiei respec
tive. ■ \

Volumul acestor investi
ţii se ridică în Valea 
Jiului la miliarde de iei, 
bani de fa buget $i s-ar 
fi cuvenit să fie tratat

lucruri asupra cărora 
comisia «ie recepţie a 
beneficiarului a închis 
nepermis ochii.

printr-o neta a miei 
comisii speciale a Con
siliului Judeţean din iu
nie 1994, Se interzicea 
să se mâl potete con
ducta direct pe pământ 
sau pe Stâncă, dar con
structorul a continuat si 
o pozeze astfel. Prevede
rii* normelor ţehnltsc-.'.şutit 
ea această «oadtteţă să 
fie pozată pe nisip, în 
şanţuri de minimum 1 m 
adâncime* căre să asi

gure O acoperire corespun
zătoare cu pământ-,' in 
scop. de protejare împo
triva Îngheţului Con. 
ducta ' s-a ■ pozat la ' 60 
cm adâncime, cu porţi» 
uni cu feluri sub «m 

Plăţi In avans s-au fă
cut ta aceasta lucrare şi 
te asul 190# ţi te 1995, 
«iar bici măcar aprovizio
narea ou conductă nu s-a 
făcut intr.un ritm cores
punzător, termenul de 
punere parţială te func
ţie fiind compromis.
Ia#, DUMITRU FLORIN 

TURNA,
consilier Judeţean 

ION CIOCLEI

s!cT  Ş S r A T a T v ^ T
Cu sediul în comuna Vaţa de Jos, judeţul { 

Hunedoara, str. Platanilor, nr. 2, înregistrată ■  
la Registrul Comerţului sub nr. 3 20/9/J 906. |

lansarea dfe oferte pentru ocuparea funcţiei «le 
•  MANAGER

în coni«Hrmitate cu prevederîlo Legii nr,
1993 a contractului de management.

Depunerea ofertelor se face in termen 4*1 
maxim 36 adie de la data publicării prezentului I  
anunţ. Concursul de selecţie a ofertelor şi testa-1 
rea concurenţilor va avea loc la sedfnî soete-§ 
taţii, în data de 11 decembrie 1999, sau ît» ca
zul cS intervin elemente neprevăzute, ta data 
de 15 decembrie 1995. '

Pentru Informaţii şl relaţii suplimentare 
v i adresaţi dnel ec. Herta V , telefon 054 — 
690544.

’BT.N, OL consilier Ţwnă a depus la secretariatul _ 
Consiliului judeţean, două scrisori Una era mai de
mult şi destinată dini. Costel Alic, fost preşedinte fi 
te prezent prefectul Judeţului, iar alta consMlertter ' 
Ce alcătuiete consiliul Judeţean, în scopul introdu. 
Cerli discutării kw pe eriUnca de zi a unei şedinţe 8 
consiliului. Caracterul grav a! acuzaţiilor aduse prim 
•ceste scrisori ne-a făcut si fim rezervaţi te vehi- 
euianttt vreunor cifre, până Ia verificarea lor de ci
fre organe autorizate, verificare pe care sperăm tă 
6 pteVoace ComăihU jodeţeaw şi Prefectura.

sare,
etc.

S C. LUCACÎU S.N.C. — DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 17 <cdMFRtfCî> 
Telefon 221425. ■. t*
DISTRIBUITOR UNIC PENTRULINCO. , 
COMERCIALIZEAZĂ: * '
Orez, oţet, zahăr, ulei Oradea, mărgărind 

tomate, conserve carne,

Angrosiştii beneficiază de preţ de 
reşti.

V* aşteptăm!

Sâ-i învăţăm pe oameni 
munca de

S.C. INTERNET 8.R.L. CLUJ-NAPOCA 
V& oferă

Vată de sticlă import, ideală pentru' 
izolaţii termice şi fonice. v>

C&utăm distribuitor, informaţii te l
o B f m z n .  i

Dl. lori* Moise mono 
că este „mărită!" fn Aurel 
Vlaicu, dar recunoaşte trea
ba ăsta şi n-are cum pro
ceda altfel, de vreme ce 
aşa stau lucrurile în rea
litate. în fond, faptul n-are 
nici o însemnătate, mai 

, •, important este eâ te eo» 
- E  laborare cu dl. îoan Bo-

— Vrem sâ realiaSm un
ciclu complet, producţie — 
consum. Recoltele ce te 
obţinem te Moşim la creş
terea porcilor, iar pe a- 
ceştia ii livrăm pentru cţţn- 
sum. îit prezent amenajăm 
o carmangerie, aven» cup
tor «le pâine şi tm maga
zin alimentar.

— Cuta lucraţi pămân
tul?

— Avem toată gama de 
maşini necesare precum şi 
«antoni care lucrează «a* 
ele, ■

— Aţi avut mare curaj
dle. Moise. , :

şorogan a avut curajul şâ 
pună pe picioare o socie
tate te satul amintit. A- 
dică ce-au făcut cai doi 
domni ? Lwfrurite start 
simple: au luat pământ de 
la oameni în arendă —* 
care cât a vrut să dea —
•  * • • • • • * • • • • • • « U  • • • • • • • • • • • «

Patronul — acest em întreprinzător
# * • • • • • • • • # • • » • •  <U * «M* • •  • • • • • «

Am avut Trebuie si 
spun câ nimic nu se rea
lizează în economia de

în special de la oameni 
în vârstă sau plecaţi de-; 
■finitiv din sat, l-au arat, 
î-au semănat cu grâu, orz. 
orzoaică, porumb, cartofi 

; Ş.a. Din recoltele obţinute 
: au dat proprietarilor can
titatea negociată cu fiecare 
în parte, iar restul produc
ţiei l-au folosit în două 
scopuri: pentru fabricarea 
pâinii şi pentru ereşterta 
porcilor de prăsii*. îşi 
aduce aminte dl. Idsfî 
Moise:

— Ara licitat ou spaţiu 
de Ia fostul CAP şi am 
organizat o crescătorie de 
porci. Treaba am început.o 
cu o singură scroafă. A- 
ceasta a fătat un număr de 
purcei. Ser of iţele le-am ţi
nut, ceilalţi purcei i-am 
vândut. Şi tot aşa. Astăzi 
avem 80 de porci, iar vân
zarea purceilor este o trea
bă foart* rentabilă, ideea 
mea şi a asociatului) meu 
este sfi realizăm Un cerc 
închis: producţie — con
sum.

— Cam adică, dle pa
tron?

piaţă fără curaj şi risc. 
Suntem însă mulţumiţi 
că producem ceva — pâine 
şi hrană pentru oameni» 
Şi am mai înţeles ceva: 
că democraţia este bună, 
dar oamenii trebuie să în
veţe să facă ftiera de că
utate. Fără muncă, nimic 
nu Se poate obţine, în 
orice Societate.

— Sunteţi de meserie a- 
gricaltor?

Nu,) Dar--»#):' mî*e 
ruşine să pun mâna pe
carte şî să învăţ agricul. 
tură.

— Sunteţi mulţumit de
ceea ce aţi realizai p&m 
acum?

— Nu ne plângem. Im
portant este că n-am luat 
nici tm leu din bânefl, fer 
venituţ acumulat îl in
vestim in dezvoltarea so
cietăţii „Adeîifîori* pe care 
ara creat-o.

TRAIAN SONDOR

l  ÎN  O kîCE

J OCAZIE !
| PUBLICITATEA 
I PRIN 

„CUVÂNTUL 
LIBER"

i
f f

1
Deva

I ' ÎN

1 SPRIJINUL

Strada M. FminetcuUT. 2 .ţ AGENŢILOR Tel. 41 66 65
1 ECONOMICI

} Ş l AL

\ POPULAŢIEI * '

mmm

YELLOW CUB
TAXIURILE UflLBENu
CU CELE MAI MICI TARIFE 

24 dţ an  din 24, 
la dispoziţia dumneavoastră.

>ID-ieftin- corn
Taxarea se face din momeniMr 

predării clientului _  r
TO TU L LA TELEFON 9 5

*

F&P
TRANS S.R.L.

•  Sinucidere în  pis
cina. Şoc Ia Pentagon în 
urina sinuciderii unei ti
nere puşcaş marin, surve
nită la una dintre bazele 
de recreere ale Departa
mentului Apărării. „A mu
rit în urina Unei răniri ctt 
O armă de foc pe care, 
după toate aparenţele, şi-a 
produ*-« ea însăşi", a fost 
comentariul laconic dintr- 
uii comunicat al Departa
mentalul Fata s-a împuş

cat în cap. Se numea Jen- 
nifer Merrihew şi se năs
cuse în urmă cu 19 ani la 
Spring, o periferie din 
Houston, In Texas.

Deja în urmă cu câţiva 
ani Pentagonul avusese 
de desfăşurat anchete ase
mănătoare, după ce în mai 
puţin de cinci Juni două- 
zeci de militari Intre 2*
S 29 ani îşi luaseră zilele, 

cazărmi. Unica expli
caţie ofidalâ pe care, a-

tOnci reuşiseră să « dea 
experţii armatei era tea
ma tinerilor de a nu fi 
scoşi dm cadrele marinei, 
ca urmare & drasticelor re
duceri operate în bugetul 
Apărării SUA. Dar, cel 
pttţin în cazul câtorva 
fete In uniformă, motiva
ţia reală pare mai de
grabă legată de atmosfera 
de permanentă tensiune, 
ce făcea viaţa de cazar
mă de nesuportat!

•  TIN^ TURNER şl-a 
încheiat înregistrările cân- 
tecultti-generic de la „Gol- 
den jSyes", noul film a-

vâridu-1 ca erou pe James 
Bond, Comentându-şi ulfi» i 
ma creaţie etern tâ»*«i 
Tina a declarat: „Aş- fl 

" preferat ■ sâ -'mi - se' piepumB 
un rol aiâturi de teeroB 
Brosnan, care-1 interpret 
tează pe agentul 00T“,

•  BRENT TOWNSBBD
a realizat noua 
canadiană de doi 
caue-jnţ fi pusă In cte»ţ 
laţie* în fribruarie 1186. 
Aceasta monedă repre
zentând un urs polar, pre
zentarea oficială s-a des-, 
făşurat, firesc, intr-o gră
dină zoologică, ia • Torente,-

S—»—«- »— Sşi-
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Vând casă ctt etaj, 
ondinţe, strada Frunză 
‘  ̂nr. 46 B, Bţadi;:| p p ;

•  Vând casă şi grădini, 
Peşteana. Informaţii 

ţeg, Câmpului, 6. (2221)

t Vând casă, curte, gră- 
ină, în sat Mînerău, nr.

I, , - -ţ , (2223|
-• Vând furgonetă Bar- 
Sş da 1,5 tone, cu motor 
®cia şl remorcă Padiş. 
IfOrinaţii 619270, după 
ra .20. (2231)

<• Vând mese biliare) noi, 
j£B accesorii import, asigur 
transport, la cerere, preţ 
MW DM, tel. 057/281657, 

/flupâ ora 15. (2228)
j - *• *
j •  Vând apartament 2 
i casiere, Minerului, etaj ‘
W, tel 666653, Boz. (2229)

'. « Vând casă mare. Să» 
i uleşti, 13, uşi, ferestre, preţ 
jgvaptajos. (2213)
| '■ •  Vând talon Wartburg 
JSrea/s cu carte identitate. 
Ţnformaţii Băiţa, 189.
, l ' ; (2226)
. Jm Vând dozator TEG,
maşină de Îngheţată ger
mană, informaţii tel. 612221, 
6129*7. (222#)

•  Vând garsonieră Da- 
Ita, Mo» 9, tel, 61234% ' 

l (2273)
Vând antenă satelit,

televizor color, 
cu receptor ste- 

antenă Of- 
i 1$0 w t,60, convertea1 

arp,-sistem rotire cu 
motoraş. Vel. 223082. (2116)

fâ Vlnd gater pentru 
marmură. Informaţii 

oerie, Gh. Doja, 78. ’ 
V  ţ-' . (2218)
jggte Vând dulap frigorific, 
Splţiu comercial preţ a- 
vantajps. Orăştie, tel 
847182, (1712)

te (EPumpăr urgent gar
sonieră, exclus Dacia, Mi
ţe? li, tel. 623133. (2227)

©unipăr garsonieră 
confort*!, centrală, Deva, 
«*, 621999, orele 9—17.
i, (2218)

Cumpăr talon Audy 
IDO, benZină, fără carte de 
identitate. Tel. 612853:
$£ (2236)

Cooperativa „Moţul 
.CMţ“ din Baia de 0riş, 
tei. 125, vinde autoutilitară 

, «V 1,5 tone, Diesel vân
zare prin licitaţie în pri
mi • fază pentru Coopera
tiva meşteşugărească până 
Ia data de 15 noiembrie 

*89, faza a H-a pentru 
fizice şi juridlee,

15 noiembrie 1995.
(222D

Vând urgent maşină 
îngheţată stradală, trei 
Italia, tel. 642790.

(1708)
p  V&njf convenabil com- 

presOare pdhtru frigidei-e 
şl congelatoare, cu garanţie, 
informaţii tel 712339.
■r :  (7895)
teVâad motocicletă mar

că <3Hera, neînmatriculată, 
fabricaţie ’87, pregătită 
pentru- raliu de 129 cmc. 
Este dotata cu răcire apă,
8 viteze etc. Informaţii 
Hunedoara, tel. 713344.

- . (7894)
0*mrtâ BMW 318; fabri- 

•aţie *3, impecabil neîn- 
:atr^ttfet. Preţ4OO0 mărci, 
el. 712344. (7894)

•  Vând pământ intra
vilan, 2255 mp, Boş, 138, 
tel 716252. (7890)

•  Cumpăr garsonieră sau 
apartament 2 camere. Tel. 
714379, după ora 18. (7893)

•  Cumpăr Trabant ma
xim 1 milion, Oltcit, Wart
burg, 2 milioane. Tel. 051/ 
139817. (7891)

•  Cumpăr apartament 4
camere, zonă centrală, ex
clus etaj IV sau ofer a- 
partamenl cu 2 camere şi 
diferenţă de valoare. Tel. 
611862, , (2241)

•  Vând televizor eolor
cu telecomandă (german) 
de 3, 9 ani, haină piele 
lungă, damă, nr. 48. Tel 
617694.' (2024)

C O N V O C A R E

•  P.N.L. Hunedoara 
invită meembrii . ; şl 
simpatizanţii săi la o 
întâlnire în data ... de 
10 noiembrie 1995, ora 
17, la sediul din stra- 

' da Brâncuşi. (7892)

: S C H IM B U R I

D E  L O C U IN Ţ E

•  Schimb„ apartament
confort redus Dacia, 
2 camere cu apar
tament 2 camere, central, 
plus diferenţă. Informaţii: 
libertăţii, bloc O, se. ,B, 
et. I, ap. 52. (2026)

ÎN C H IR IE R I
-' -, '* * ' '  ̂ . - \

•  Caut pentru închiriat
apartament 2 camere, mo
bilat, pu telefon, prefera
bil zonă centrală, Deva, 
tel. 651191. . (2296)

•  Căutăm apârtament sau 
garsonieră de Închiriat In 
Deva/ Tel. 624472. (9993)

O F E R T E '

D E S E R V IC II

•FEDERALCOOP Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 14, 
angajează prin concurs lu
crator gestionar, la maga
zinele mixte Hărău şi 6hi- 
mindia. Cererile se vor 
depune la sediul unităţii. 
Informaţii la tel. 614530, 
int. 10 sau 19. (22tî)

D E C E S E

•  Un ultim şl pios 
omagiu din partea co
lectivului de cadre di
dactice, administrativ 
şi de elevi din şcoala 
ajutătoare Peşteana, 
deasupra cărora, prin 
sufletul şi capacitatea 
profesională, a reuşit 
să strălucească mereu 
cea care a fost omul 
şi profesoara

GRAŢIELA BULZA

A răsărit ca un lu
ceafăr, a strălucit, a 
luminat- şi s-a stins 
asemenea. îi vom păs
tra veşnic amintirea. 
Dumnezeu s-o odih- 
-'.sască In pace! (7096)

•  Solectivul S.0. 
Contrasimex S.A., fi
liala Deva, este ală
turi de familia Po* 
pescu Eugeniu, la ma
rea durere pricinuită 
de decesul soacrei sale 
şl transmite sincere 
condoleanţe. (2232).

BULZA GRAŢIELA
'-.Hţ;, . r .: ••• "V'l ■

înmormântarea va avea 
Ioa în ’ data de 7 noiem
brie 1995, ora 13, la Giml- 
tirul ortodox, str. Gălugă- 
reni Deva. Mama, verii
Uţu, Geta şi -nepoata Ra- 
mona. ■ (2244)

TRAGEREA LOTO 
SPECIAL „6/49“ 
DIN 05. 11. *95

10 12 36 42. 18

Fond de câştiguri: 
813 409 200, lei

TRAGEREA NOROQ 
DIN 05. 11, *95

7 9 1 1 4 7 8
Fond de câştiguri: 

154124 478 lei. /

DE LA D.M.P.S.
I  Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale Hune-j 
'■doară — Deva, Camera de muncă, anunţă pej

Itoţi agenţii ecofiomici care au personal 
că virarea comisionului de 1 la sută din fondula 

#de salarii realizat lunar, prevăzut de H.G, nr.l

1738/1905, se va {ace odată cu plata salariilor,| 
dar nu mai târziu de 15 a lunii următoare ce-« 

I Iei peiitru care se plătesc drepturile salariale.1

I* în contul nr. 50034374350 deschis la Trezorerial 
Deva, 'cod nr. 5122001. Htular: D.MJPJS. — Ca-j

I I
I
II
I
II
I
Iţ
I

mera de muncă.

S.C, COMFRUCT S.A. DEVA 

Vă oferă:
— Zahăr
— ;breZ : ' ;
—i Făină.
— Gris
V — Mălai
— .Lămâi 

Conserve carne
porc şi vită-

— Conserve peşte
—•Pateuri
— Muştar 200 gr.
— Pastă tomate
— Bulion 

Bere Steffl
— Băuturi alcoolice
— Detergent
— Hiphdorlt

Deva, str. Depozitelor, nr. 17, tel. 227783.

I
I

S.C. METALOTEX S.A. DEVA 
Angajează cu probă de lucru:

I  —■ croitorese (confecţioner-textile); lăcătuşij
I  mecanici; sudori; strungari; tâmplari; brutar;j|

I morar; inginer mecanic. - m l
Relaţii la tel.: 611854; *26000 sau la se-l 

|  diul Socieri^B din Deva, bdul 22 Decembrie,! 
|  bloc 4 parter. . ,

AGENŢIILE DE PUBLICITATE J
1 > „CUVÂNTUL LIBER* J
I . 1 |
j Pentru a economisi timp şi bani, pu- » 
î teţi publica anunţuri de mică şi mare pu-1  
j blicitate în ziarul nostru, apelând la aaen- j 
j ţiile de publicitate din 3 ;
! _ •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI J
j din* str. 1 Decembrie, nr. 35 0n clădirea j 
- Tribunalului judeţean) ;  la chioşcul din 1

| zinul „Comtim* j =  la chioşcul din CAR- 
' TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz
[+ „Orizont").

! CENTRULMUmcmtlLUI, maqa- \

i*I%I
lmU:I
I

I •  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel 
J 716926X
î •  BRAD, strada Republicii (iei. 
I 650968), la sediul S.C. „MERCUR".
1 ; •  ORĂSTIE, la chioşcul de lângă ma-
j gazimil JP ifila?.
î •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
| (in spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
j 710735.
î Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
|  taxe rezonabile, ; publicarea cu Maximă

S.C. INTERNET S.R.L. CLUJ-NAPOCA; 

Vă oferă

Vată de sticlă import, ideală pentru izo

laţii termice şi fonice. /

Căutăm distribuitor, informaţii tel. 064/ 
193221.

'

S.C. VITICOLA S.A.

Cu sediul în Şoimuş, str. Viilor (uliţa şco
lii), vinde zilnic, cu excepţia zilei de duminică, 
intre orele 10—17, tulburel 1520 lei/litru, ra
chiu 50 grade, 5000 lei/litru. Preţurile includ 
şi TVA.

TRIBUNALUL HUNEDOARA V

Executor Judecătoresc. \

Anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ in data de | 
9 noiembrie 1995, orele 10, în localitatea Orăş- ) 
tie, la sediul S.C. 'COMB6r  S.A., str. Luncii, V 
nr. 2, pentru vânzarea următoarelor bunuri care ) 
aparţin S.C. COMBOR S.A. ORĂŞTIE:

•  3 autobene de 7,5 tone

•  1 tractor UB 50 f  Jl'm .'

•  2 ifroane .

•  1 Wolla

•1, locomotivă „Diesel** (022141)

FEDERALCOOP HUNEDOARA — DEVA

Organizează

v.v*,.v

în fiecare vineri a săptămânii pentru vânzare 
de

#  mijloace fixe, v
lista  cu acestea se află Ia sediul'întreprin

derii.
Informaţii suplimentare Ia tel.: 614530, 

611221. (562)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLIŢA

- * - Organizează - -; £,

I

[î mică şi mare publicitate:

în vederea vânzării unei cantităţi de

•  1000 mc masă lemnoasă din păşunea 
împădurită, în locul numit Dosul lui GoIeS.

Taxa minimă de participare este de 9000 
lei/ţnc. ^

Informaţii suplimentare şi consultarea do
cumentaţiei se pot obţine zilnic între orele 10 
şi 14 la sediul Consiliului local Topbţa. I

Documentele licitaţiei se pot ridica contra 
cost de la Consiliul local al comunei Topliţa.

Ofertele se depun până în data de 14 no
iembrie 4995, ora 14, Ia sediul Consiliului local 
Topliţa. |

Garanţia de participare la licitaţie este de 
900000 lei. ,

Taxa de participare la licitaţie este de 
80000 Iei. :';'i

; jm u u  w n u m u t i n »  ; L icitaţi Va avea loc în 2iua d e l f  noiem.
I promptitudine a tuturor anunţurilor de ţ  - brie 1995, om 10,- Ia sediul Consiliului local albrie 1995, ora 10,'ia se^tâ Consiliului local d  

comunei Topliţa. ! f

•  Nr, 1506 JL  Marţi, 7 noiembrie 1995

t


