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Intervenția 
a avut

Atent la multe dintre 
problemele locuitorilor ju
dețului, dl. Petru Șteolea 
deputat în Parlamentul 
României s-a adresat, in 
numele instituției paria, 
mentare, ministrului
transporturilor, Traian Bă- 
sescu, într-o problemă 
care.i interesează pe mulți 
din cetățenii care apelează 
la serviciile agențiilor de 
voiaj CFR. Este vorba de 
extinderea programului de 
lucru al agenției din De
va, între orele 8—20, în 
loc de 10—18. Intervenția 
era însoțită de propunerea

deputatului 
succes
ca acest program să fie 
extins la toate agențiile 
SNCFR care sunt înca
drate cu cel puțin 2 sa. 
lariați.

Răspunsul Ministerului 
Transporturilor n-a întâr
ziat. începând din 3 mar. 
tie a.c.. Agenția de voiaj 
CFR Deva funcționează pe 
două schimburi. Totodată 
ministerul prin Direcția 
Generală Comercială Că
lători a hotărât ca. și alte 
agenții din țară, care 
sunt încadrate cu cel 
puțin 2 salariați, să func
ționeze pe două schimburi.
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BUGETUL tNCÂ SE COACE Pânâ la 30 aprilie

Probabil că vor mai 
trece mulți ani ca guver
nanții și parlamentarii să 
definească șl să hotărască 
ta timp util bugetul de 
stat. în fiecare an după 
’89 adoptarea bugetului 
s-a făcut cu mare 
cultate și cu multă 
târziere. Schimbările 
dlcale din noiembrie 
dădeau oarece speranțe — 
mâi ales după promisiunile 
sforăitoare ale noilor aleși 

că se vor face pași 
înainte în toate domeniile. 
Se aștepta ca și bugetul 
pe 1997 să fie hotărât la 
timpul potrivit. Dar iată 
că întârzie. Se anunță cifre, 
procente, sume, se fac 
declarații, se proclamă 
demisii pentru insuficiența 
banilor în diferite sectoare, 
însă legea bugetului 
stat nu se dă încă.

Premierul Victor Ciorbea 
ține strâns în mapa sa

difi- 
în- 
ra_ 

1996

de

<

bugetul pe 1997, Ia care 
are probabil o cheiță și 
Banca Mondială, deși gu
vernanții afirmă că orga
nismele internaționale n_au 
nici o tangență cu buge
tul României. Traseul a- 
cestui extrem de impor
tant proiect de lege —

Unii miniștri și parla
mentari și-au afirmat deja 
nemulțumirea, pe care o 
vor dezvolta în continuare, 
față de sumele cu mult 
sub necesități, aprobate 
pentru sănătate (2,7 Ia 
sută din Produsul Intern 
Brut), învățământ (3,7 la

și pen- 
de ac- 

cUm a- 
Ciorbea, 
statului 

avem 
cre-

vital pentru evoluția eco
nomiei naționale în acest 
an — este cam lung, dar 
altul nu-i. Mai întâi bu
getul trebuie analizat și 
acceptat de către mem
brii guvernului, apoi intră 
în melița parlamentului.

Aici, după optimismul 
dlui Mircea Ciumara, mi
nistrul finanțelor, proiec
tul de lege va fi dezbă
tut cam... o lună de zile.

sută), cercetare (0,3 la 
sută).

De bună seamă, sumele 
acordate acestor sectoare 
de importanță cardinală 
pentru sănătatea fizică 
și intelectuală a națiunii, 
pentru modernizarea eco
nomică a țării sunt insu
ficiente. După cum insu
ficiente sunt și cele pre
văzute pentru armată — 
dacă raportăm trebuin-

țele acesteia la cerințele 
integrării în NATO —, 
și pentru cultură, 
tru alte domenii 
tivitate. însă, așa 
precia dl. Victor 
atâta este sacul 
la această oră. Și
toate motivele să-l 
dem. Geea ce se impune 
însă este voința- politică 
a guvernanților și*a par
lamentarilor de a dezbate 
cât mai repede și cât mai 
responsabil bugetul pe a- 
cest an șl de a-i da dru
mul spre utilizare. Iar în 
calea bugetului spre ma
terializare trebuie așezate 
și celelalte legi, vreo 68 
Ia număr, după aprecierea 
unor guvernanți, care 
așteaptă și ele cam de 
multă vreme.

dumitku giieonea

Mereu centru cetățeni, lângă cei in suferință

Noii acționari ai♦ 
societăților comerciale 

își vor putea alege 
directorii

Somuna Bucureșci, cu cele 
5 sate ale sale, numără a- 
proape 2500 de cetățeni. De 
o parte și de alta a șo
selei asfaltate ce străbate 
Bucure.șciul, dar șl pe 
„fețele" dealurilor înveci
nate într-un frumos decor 
natural al Țării Zarandu- 
lul, se află numeroase 
gospodării arătoase, bine 
structurate, în care cetă
țenii posedă și animale,

LA DISPENSARUL DIN BUCUREȘCI

păsări șl alte bunuri ce 
le asigură un nivel de 
trai corespunzător. Din 
majoritatea familiilor unul 
sau chiar doi lucrează în 
mina de la Barza sau în 
industria metalurgică din

0 „Un cerșetor spunea: Dacă te rogi lângă 
o floare, ea crește mai repede*'.

EMIL CIORAN

■

Grișcior — atelierele cen
trale, uzina de preparare.

Dornici să aflăm care 
este starea de sănătate, 
cum sunt îngrijiți și tra
tați oamenii acestor locuri 
când se îmbolnăvesc, am 
deschis ușa dispensarului. 
Aici, la prima oră a di
mineții, am dialogat cu dna 
Dorina David, asistentă 
medicală de ocrotire. Am

aflat, cu lux de amănunte, 
că dispensarul își poate 
primi pacienții în fiecare 
zi, între orele 8—14, iar 
de 2 ori pe săptămână, 
dna dr. Elena Florea a- 
cordă consultații (miercu
rea și vinerea). O bună 
parte din programul zil
nic este destinat activității 
medicale pe teren de a- 
sistentele Udia Oprișa, 
aflată în pragul pensio-

SABIN CERBU

(Continuare in pag. a 2-a)

Potrivit Ordonanței de 
urgență a Guvernului Ro
mâniei privind unele mă
suri pentru evidența acțio
narilor?1' organizarea și 
desfășurarea primei adu
nări generale a acționari
lor la societățile comer
ciale care au făcut obiec
tul procedurilor de priva
tizare instituite prin Legea 
55/1995. până la 30 apri
lie 1997, în toate aceste 
societăți se vor desfășura 
adunările generale extra
ordinare ale acționarilor, 
în noua structură.

La adunările 
ale acționărilor vor 
convocate persoanele 
au dobândit calitatea 
acționar în urma 
scripției publice de 
poane și 
proprietate 
prin Bursa 
Convocarea 
se va face 
rea unui anunț în două 
ziare de răspândire na
țională și într-unul local, 
timp de cinci zile lucră
toare. consecutiv.

La prima adunare gene
rală, un acționar poate 
încredința procură de re
prezentare altui acționar, 
dar nu va putea încredința 
această procură unui sa
lariat al societății PPM 
chiar dacă are calitatea

generale 
fi 

care 
de 

sub- 
cu- 
de 

caz, 
Valori.

certificate 
sau, după 

de 
acționarilor 

prin publica-

'9*

Viol asupra unei pensionare «

5

O pensionară de 53 
de ani din Petroșani a 
fost violată vineri, 1. 
martie, în jurul orei 20,00. 
Femeia se deplasa pe 
jos înspre casă când a 
fost acostată de un In
divid. Prin violență a- 
cesta a condus victima 
în curtea unei scoli din 
Petroșani, unde a săvâr
șit abominabila faptă. 
Poliția a fost anunțată 
ta jurul orei 23,00 de

către femeie.
Echipa operativă 

cercetare a reușit 
identifice pe autorul fap- î; 
tei în cursul zilei de 8 J • 
martie. Acesta este loan J! 
Zoica, de 31 de ani, dinI; 
Petroșani, lăcătuș la Re- I > 
miza GFR din municipiu.;! 
El este cercetat în stare ■ [ 
de arest, după cum se !; 
precizează într_un comu- ;! 
nicat al Inspectoratului •[ 
de Poliție al Județului!; 
Hunedoara. ’ ‘

de 
să

de acționar al acesteia, ma
nagerului sau unui admi
nistrator al societății co
merciale precum și afini
lor și rudelor acestora, sau 
soțului /soției acestora și 
afinilor și rudelor lor, 
până la gradul al doilea, 
inclusiv.

Adunarea generală va fi 
legal constituită dacă ac
ționarii reprezentând cel 
puțin 51 la sută din ca
pitalul social sunt prezenți 
sau reprezentați în urma 
primei convocări. în caz 
contrar adunarea generală 
se va întruni în același 
loc și la aceeași oră, peste 
14 zile, situație în care 
se ya putea delibera asu
pra problemelor înscrise 
pe ordinea de zi, indife
rent de numărul acțiuni
lor ai căror deținători sunt 
prezenți sau reprezentați. 
în ambele situații, pentru 
a fi valabile, hotărârile 
trebuie luate cu jumătate 
plus unu din numărul vo
turilor exprimate.

Gu ocazia acestor adu
nări, acționarii pot să ia 
în dezbatere toate proble
mele din societate, inclu
siv să țleagă consiliul de 
administrație și respectiv 
să-și desemneze directo
rul general al societății.

CORNEL POENAR

(Sindicatele se pregătesc pentru perspectivă!
1
î t r* 
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„Securitatea socială, 
sănătate și siguranță la 
locul de muncă" este te
ma cursului de pregătire 
sindicală ce s-a încheiat 
săptămâna trecută la Hu
nedoara și care a fost 
găzduit de Centrul de 
Educație și Formare Sin
dicală al GNS Cartei Alfa 
din localitate. Cursul a 
fost susținut de lectori 
din cadrul Sindicatului 
„Siderurgistul" Hune
doara, Adrian Cioară și 
Mircea Bordean, asistați 
de responsabilul Depar
tamentului Social — IDi- 
neret din CNS Cartel 
Alfa, Eugen Blănaru. 
Participanții, membri ai 
sindicatelor din 2onă șl 
responsabili cu protecția

muncii, au studiat modul 
în care acționează „Co
mitetele de Sănătate și 
Siguranță la Locul de 
Muncă", organism ce va 
trebui să-și intre în atri
buții în cadrul fiecărui 
agent economic, după 
cum prevăd ultimele 
Norme de Protecția Mun
cii adoptate de legislati
vul trecut.

Sindicatele se află, 
după cum spun lectorii 
cursului, din nou cu un 
pas înainte. Cunoscând 
faptul că pentru a fi 
acceptat pe piața euro
peană, fabricantul unui 
produs trebuie să garan
teze că în realizarea a- 
cestuia nu s-a făcut uz 
de sănătatea omului, sin.

numai la cadrul 
al întreprinderii, 
cunoscut faptul 
întreprindere ce 
condiții de lucru 

noxe,

dicaliștii au declanșat 
procedura corespunză
toare. Comitetele vor 
avea mult de lucru pen
tru că ele nu se limi
tează 
strict 
„Este 
că o 
oferă
proaste, cu multe 
afectează, în general, și 
un mic areal. Hunedoara 
este în această situație 
datorită combinatului si
derurgic. La nivel de 
combinat trebuie luată o 
măsură de stopare și pre
venire a noxelor, 
nu este de a se 
novații, ci de a 
efectele și mai 
uzele. Se merge

Ideea 
găsi vi_ 
înlătura 
ales ca- 
până la

gândirea unor procese 
tehnologice nepericuloase, 
știindu-se faptul că este 
mult mal scump să în
lături efectul decât să-I 
previi", spunea Eugen 
Blănaru.

Cursul- de la Hune
doara este cel de-al șap
telea în țară, realizat pe 
această temă, în care 
sunt pregătiți, prin pris
ma legii care a apărut, 
membrii Comitetului de 
bază al Combinatului 
Siderurgic. Conform or
ganizatorilor, vor mai 
apărea mici subcomitete, 
pe care legea nu le în

SORIN BLADA

(Continuare în pag. a 2-a)
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nării și Dorina David. 
Conform graficului săp
tămânal. după-amiază se 
efectuează tratamente a- 
casă, la bolnavii ce nu 
se pot deplasa la dispen- 
sar, iar în zilele prevăzute 
se urmărește starea de 
sănătate a copiilor și a- 
dulților. Sugarii până la 
o lună sunt vizitați și 
consultați săptămânal, cei 
de la o lună la 6 luni, 
de 2 ori pe lună 
iar de la 6 luni la un an, 
micuții cetățeni ai comunei

până la vârsta dc 
50 de ani au o stare de 
sănătate bună. Lucrul în 
mine. în alte locuri grele 
unde au muncit mulți ce
tățeni din satele comunei 
lasă însă urme și când 
ajung la pensie au con
tactat deja unele boli. A- 
vem în comună 20 de ca
zuri de diabet zaharat, 
19 cu boli digestive (ul
cer), 12 de boli pulmo
nare, 7 de hepatite cro
nice și ciroze, 3 de insu
ficiență renală, 17 cu tu
mori maligne și 96 de... 
hipertensivi.

£=3d=!£=3£=3t=II=lE=3E3C3C=ii=3i=3L=3C

Mereu pentru cetățeni, 
lângă ce în suferință 
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sunt vizitați lunar.
— Cum stați cu nata

litatea, ce întreprindeți 
pentru a reveni la normal?

— După întrebare. îmi 
dau seama că știți că peste 
tot natalitatea a cunoscut 
după 1990 o scădere sensi
bilă. Dacă în 1990 în co
muna noastră am avut 32 
de nașteri, în 1991 au scă
zut la 23, apoi la 19 și 
tot așa până la 12 nou 
născuți anul trecut. Dar 
tot de anul trecut a în
ceput o ușoară creștere 
a natalității față de anul 
1995 și pot să afirm că 
va spori în perioada ur
mătoare. Bineînțeles că 
noi ne facem datoria e- 
fectuând la timp vaccină
rile prevăzute în cadrul 
acțiunilor de educație sa
nitară a viitoarelor mame 
le învățăm cum se hră
nește bebelușul, cum se 
înfașă, cum sâ.i facă baie 
și toate celelalte reguli 
sanitare care trebuie să 
le respecte pentru a feri 
copilul de boli. Oricum, la 
noi cresc copii voinici, 
sănătoși ei neducând lipsa 
laptelui, a ouălor ca cei 
de la orașe. Ne mândrim 
că de foarte mulți ani 
nu s-a înregistrat nici un 
caz de mortalitate infan
tilă.

— Dar care este starea 
de sănătate a adultilor?

— In general, oamenii

— Atâția hipertensivi la 
oameni care lucrează și 
în industrie și acasă în 
propria gospodărie?

— Dgt Nu uitați că în 
această zonă se' consumă 
multe grăsimi și slănină 
e nelipsită de la masa 
bărbatului. Toate bolile 
sunt diagnosticate de me
dici specialiști' și toate 
schemele de tratament și 
rețetele sunt prescrise lu
nar de dumnealor.

Dispensarul dispune doar 
de instrumentarul necesar, 
de medicamente de primă 
urgență și la orice oră 
din zi și poapte poate 
beneficia de serviciul sal
vării de la Brad. Lucru 
îmbucurător în comună 
nu s-au înregistrat cazuri 
de epidemii, de gripă, să
tenii nevenind în contact 
cu grupuri mari de oa
meni. Acuză și ei în schimb 
impactul scumpirii medi- 
camentelor dar nu așa de 
dur fiindcă mulți sunt 
angajați iar alții pensio
nari și beneficiază de 
compensații.

In periplul nostru în 
Bucureșci, stând de vorbă 
cu cetățeni, cu dnii de la 
primărie, am auzit cuvinte 
de apreciere la adresa a- 
sistentelor sanitare, a dnei 
doctor Florea, mereu pre
zentă în rândurile cetă
țenilor, lângă cei aflați 
în suferință.

.».».•.,.w.,.v ,v.va
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Sindicatele se

pregătesc pentru I
perspectiva

(Urmare din pag I) yn-

terzice, la nivelul fiecă
rei secții sau uzine. E- 
tapa de evaluare a riscu
rilor care există în 
societate este prevăzută 
a se desfășura pe durata 
unui an sau a unui an 
și jumătate. Costurile de 
eliminare a noxelor pot

fi foarte mari, dar 
dicatele vor accepta 
lucrul în etape, cu timpi < 
clari și obiective de în- J 
deplinit până la o anu-S 
mită dată. Din Comitete 5 
vor putea face parte și ' 
reprezentanți ai patrona. 5 
tului. între cei doi par- S 
teneri sociali prefîgurân. < 
du-se o colaborare |n«J 
acest sens.

CONCURSUL DIN

r

— VICENZA — final 1

1. BOLOGNA (6) — NAPOLI (11) pauză 
Ca de obicei, până la pauză scorul poate

2. BOLOGNA — NAPOLI — final 1 x 
Cel mai firesc ni se pare că partida se

' 4. CAGLIARI
Sarzii trebuie să se țină tare până în ultimul 

.minut de joc pentru a-și adjudeca cele 3 puncte.

3. CAGLIARI (16) — VICENZA (8) pauză 1 
; Gazdele se află într-o situație grea și scăparea 
este să câștige tot ce se poate pe propriul teren.

!; 5. LAZIO (10) — ATALANTA (7) — pauză 1 x
i î Gazdele având avantajul terenului pot să-l va- 
J'lorifice din prima repriză.

î; 6. LAZIO — ATALANTA — final 1
■ ; Până la urmă? Lazio nu poate scăpa victoria.

16 MARTIE 1997
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PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT
!j cheia. cu un rezultat nedecis. Napolitanii au o sin-J 
[igură viețorie în deplasare ți 6 meciuri au terminat»! 
>;ia egalitate. J»

5

J. 7. MILAN (12) — FIORENTINA (9) 1 x 
Milanezii sunt debusolați rău. S-ar putea să 

•icâștige dar mai sigur este un egal.F 
I'

8. SAMPDORIA (4) — REGGlANA (17) pauză 1 
„Samp“ nu așteaptă să treacă o repriză pentru 

înscrie în poarta adversă.

9. SAMPDORIA — REGGlANA — final 1
Nu se pune problema învingătorului în această 

partidă.

10. 
De 

decis...

UDINESE (13) — PERUGIA (15) pauză 
obicei, Udinese termină prima repriză x 5ne-

J 
de

ingă ?.
5

12. VERONA (18) — PIACENZA (1-1) pauză x Ș 
In mod normal, repriza I se poate termina cu 
scor egal. ?

11. UDINESE — PERUGIA — final 1 x
Gazdele, în dorința de a se ține departe 

zona periculoasă a retrogradării, trebuie să înv 
Oaspeții ar putea spera la un punct.

<Jun

r . . . .
13. VERONA — PIACENZA — final 1 x
Oaspeții nu au încă o victorie în deplasare. Dar C 

-ar fi exclus să o obțină. J

JOI, 13 MARTIE

C TVR 1 ) C TV* 2 )

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

telefon 22 59 04

VINDE EN GRO$
Bere

REGUN
SILVA

Votcă — 33 grade
Rom — 32 grade
Rachiu alb — 26 grade 
Lichior frăguțe — 30 grade
Lichior banane — 30 grade

PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE,, 
PROPRII dc difuzare ale ziarului „Cuvântul 

j liber" din DEVA (lângă „Ciuntim" și în JWi
♦ cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
|(la sediul S.C. „Mercur"), ORĂȘTIE 
] „Palia"), HAȚEG (secția foto) 
i 

I
I* 
I♦ 
I*
I *

I *

• PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR 
'MICA ȘI MARE PUBLICITĂȚI'. 
J

SE AFLA în vanzare
(lângă

• Imprimate pentru preschimbarea per
miselor de conducere auto

• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale
■ plicuri
în aceste unități funcționează' AGENȚII

DE

I

• »■

7,00 TVM Teleniatinal; 
8,30 Santa Barbara (r);
9.15 Mag. satelit; 10.00
Limbi străine: germană, 
italiană; 11,00 Andrea Ce
leste (r); 12,40 D.a.; 13,10 
1001 audiții; 14,00 Jurnal; 
14,10 TVR lași; 15,00 TVR 
Cluj-N.; 15,40 Tradiții pe 
Valea Teleajenului (I);
16,00 Jurnal; 16,10 Cuvinte 
potrivite; 16,35 Mag. so
cial; 17,30 D.a.; 18,00 Tri
buna partidelor parlamen
tare; 18,25 Mrlenium; 19,10 
Lupii aerului (i); 20,00
Jurnal; 20,35 Ediție spe
cială; 20,50 Perla Coroa
nei (s); 21,50 Reflecții ru
tiere' 22,05 Tragerile Loto;
22.15 Studioul economic; 
22,55 Simpozion; 23,40 Jur
nal; 23,55 Berlin Alexan- 
derplatz (s).

J

7,00 TVM. Teleniatinal; 
8.30 TVR Cluj-N.; 9,20 Mu
zica pentru toți; 10,05 Mag. 
satelit; 10,50 întâlnirea de 
la miezul nopții (r); 11,45 
D.a.; 12,10 Telcenciclope- 
dia (r); 13,00 Engleza pen
tru copii; 13,10 Frumoasa 
și Bestia (r); 14,10 Repor
taj '97; 14,40 Limbi stră
ine (r); 15,40 D.a.; 16,05 
Tap Model (s); 17,00 Cea
iul dc la ora 5 (div.);

germ,;
20,30 
TVM

iul dc la
19,00 Em. în Ib.
20,00 Club 2020;
Enigma (cs); 21,00
Mesager; 21,35 Filmoteca 
de Aur; 22,05 Aventurile 
Catherinei C. (I); 23,45
Stadion;

neața; 9,00 Tânăr si ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 înrobită tic 
iubire (r); 11,15 Spilalul 
de urgență (s); 12,00 Be. 
verly Hills (r); 12,55 Știri; 
13,00 Gheața fierbinte (f 
muz.); 14,30 
Verdict: crimă! (s),
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
înrobită dc iubire (sj; 17.30 
Hercule (s); 18,15 Sport la 
minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place 
(s); 21,00 Doctor în Alaska 
(sj; 21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca 
în filme (sj 23,00 Știri; 23,15 
Sergentul Wolf (s); 0,10 
Sport la minut.

D.a.; 15,00
16,00

viii te 'la Antena 1; 10,30 
Viața în trei (s); 11,00 Știri; 
11,10 Iluzii (r); 12.00 Curca
nii (s); 13,00 Dincolo de 
realitate (s); 13,30 Digby 
(s); 14,00 Știri; 14,10 Ani 
întunecați (r); 16,00 Lumi
nă călăuzitoare (s); .17,00 
Știri; 17,10 Iluzii (s'; 18JM) 
D.a.; 18,30 Invitați Io An
tena 1; 19,30 Văduva (s); 
20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 
Intenții criminalo (thriller]; 
23,00 Milionarii de la mie
zul nopții; 0,30 Kassandra 
(4

țDEVASAT+J

(PRO - TV]
7,00 Ora 7, bună dimi-

(ANTENA 1]
7,00 Știri/Re». presei;

7,15 Văduva (r); 8,00 In

(

10,00 — 12,30 Reluări; 
14,00 Videotext; 39.00 O- 
biectiv; 19,15 Repere cul
turale; 20,00 Jurnal TVR ; 
21,00 Actualitatea in di
rect; 22,00 Film; 23,30 O- 
biectrv (r); 23,45 Videotext.

i

I

I
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Este în vogă un fel de 
război al tuturor împo
triva tuturora? Despre a- 
csest fenomen s-a vorbit 
mat; degrabă în experien
ța istorică, din perioade 
limită ale decăderii, cum 
ar fi regimurile totalita
re, sau lagărele de exter
minare. In situații extre
me, natura umană oferă 
reacții incredibile, indi
vizii devin brute, egois
mul explodează, omul se 

i desolidarizează de om, 
se dezgolesc cele mai hi
doase trăsături ale spe
ciei.

In războaie, în vremuri 
de foamete, iși arată col- 

i ții în societate fiara de
vorantă a urii, care pân
dea sub crusta fragilă a 
minimei rațiuni, a eticii 

i conviețuirii. Pentru a su
praviețui, unii fac și din 
crimă justificare a dicto
nului „scapă cine poate", 
sau „care pe care". Mai 
e și „picanta" zicere du
năreană „decât să plân
gă mama, mai bine să 

ț plângă mă-sa“. Formularea 
întrece în cinism, prin 
trivialitate, orice echiva
lentă. Umorul face crima 
grotescă.

Suntem noi, oare, în si
tuația de a ne război fie

D-scoteca—un caz știut de
Dansul, fie și modern, 

care e mai „zvăpăiat" es
te, precum sportul, folosi
tor celui care.l practică, 
nemaivorbind de relațiile 
interumane pozitive ce se 
pot crea. Una din condi
ții este insă că mediul fi
zic in care acesta se des. 
fasoară să fie lipsit de 
fum, praf și impurități in 
exces, „agresiunea" decibe
lilor asupra auzului șt sis
temului nervos al tinerilor 
să nu depășească unele li. 
mite, iar aceștia să nu ai
bă posibilitatea consumă
rii de alcool în acele ore 
plăcute de distracție. Cu 
atât mai mult cu cât ado

care cu fiecare, toți îm
potriva tuturor? Să ne fi 
diminuat ultima urmă de 
rezistență, de cumpănire, 
în fața zguduirilor vre
mii? Faptul că fenome
nul corupției, conjugat cu 
vânjoala politicardă re
suscitând în numeroși se
meni instinctele puterii, 
uneori orgia decăderii, a 
prostituării morale, a ex-

CONSPIRAȚII
plodat social la scară na
țională, ne smintește în- 
tr-atât, încât ne lăsăm 
duși târâș, conștienți sau 
nu, în acest război al tu
turor împotriva tuturor? 
Cum se explică azi sintag
ma colaborării dintre vic
timă și călău?

Frica de șomaj îi face 
pe unii să lovească pe la 
spate în cel de alături, să 
dea cu pâra, să vâre in
trigi, să apuce paiul dis
perării înecatului, nu
mai să-și obțină tainul, 
să ia blidul de linte zil
nic? Când înghețam, u- 
miliți de suspiciune, foa
me și disperare, la cozi,

lescenții sunt „clienții" de 
bază ai acestor discoteci, 
cu organismul lor atât de 
delicat, nematurizat com
plet, susceptibil la atâtea 
dereglări prin aceste agre
siuni exterioare.

Or, din câte cunosc eu, 
fiind și mama unui ado
lescent care frecventează 
aceste discoteci ale orașu
lui nostru, nimeni din cei 
care ar trebui și ar putea 
să se îngrijească de „cli. 
matul" acestor discoteci, nu 
s-a preocupat serios până 
acum ca tinerii să se dis
treze aici în mod plăcut, 
fără a-și pune în pericol 
sănătatea, uneori chiar in- 

pentțu un bruș de unt 
raționalizat, parcă eram 
mai solidari.

Când iudele plătite, 
sau numai șantajate, ale 
„vigilenței" securiste ne 
provocau la „o vorbă", ne 
iscodeau, libidinoase, par
că știam să fim mai con
frați, să nu ne vindem 
semenii. Iar acum, când, 
în definitiv, țara afe o 

șansă, probabil ultima, de 
a ieși din mediocritate, a 
ne înălța tuturor frunțile 
spre un orizont limpezi
tor, să fim blestemați a 
rata din nou? Vrea cine
va anume, vreo institu
ție, suprastructură ocultă, 
vreo forță malefică să 
aibă în instrumentarul ei 
diabolic tocmai desolida
rizarea, vrajba și dezbi
nările, pentru a ne pune 
cu totul la pământ ca na. 
țiune? Există, intr-ade
văr, o conspirație mon
dială?

Repetat, de-o vreme, 
cunoscuți ai mei, parcă 
s-au înțeles, dându-și cu 

tegritatea corporală, știin- 
du.se ce urmări are con
sumul de alcool la această 
vârstă ca și inhalarea de 
fum de țigară, adesea pa
sivă și nemeritată!

Mă întreb, atunci:
— Știe, oare, toată lu

mea că in acele discoteci 
se. fumează fără restricție 
și că există posibilitatea 
procurării de către tineri 
a alcoolului din incinta a. 
cestor discoteci?

— Oare, „Protecția con
sumatorilor", care trebuie 
să vizeze și protecția să
nătății tinerilor, sub toa. 
te aspectele, precum și 
„Institutul de Poliție Sa 

părerea că noi, românii, 
suntem „lucrați" de te 
miri cine: de massonene, 
de evrei (I), de „bubuli" 
(din romanele lui Coruțlll) 
etc. Și să nu credeți că 
acești opinenți sunt niș
te ageamii! Ba, dimpotri
vă, sunt numai oameni 
cu facultate, ba chiar jur
naliști, scriitori etc.

încep să mă tem! Mai 
degrabă de ceva din mi
ne, din adâncul meu. ce
va care, îmi spun, se va 
fi atrofiat, ceva care m-a 
orbit, vai, și prins de vi
sare. de dorul de bine, de 
dragul de oameni, așa, în 
general, m-a îmbrobodit 
naivitatea și mi-a scăpat 
„marea • conspirație" a ă- 
lora...
-Care? Păi... Toți ■ vor 

să ne distrugă, să ne fa
că slugile Europei econo
mice (că stăm pe roze, 
oricum), toți conspiră. 
Deci dacă e vorba că a- 
vem un război al tuturor 
împotriva noastră, măi 
dragă, atunci ce să facem 
pe-acasă? Sporim vigi
lența, facem războiul tu
turor împotriva tuturor, 
între noi! Noi vom fi în
vingătorii și, deopotrivă, 
învinșii.

EUGEN EVU

I
!

toți?
nitară”, dar și de ,,Medi
cină Preventivă" nu au 
nici un cuvânt de spus în 
acest sens? Eu cred că ar 
putea și ar trebui să ai. 
bă, eventual prin inclu
derea ca ‘și clauză, la eli
berarea autorizațiilor de 
funcționare ale acestor dis. 
coteci, a interzicerii fuma
tului în sălile de dans ca 
și amplasării de baruri in 
imediata vecinătate a a- 
cestora.

Se aude oare? — întrea. 
bă părinții conștienți și, 
ca atare, profund îngrijo 
rați. Sperăm într-o grab, 
nică schimbare în bine!

Dr. DIANA POPESCU, 
Deva
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din Moldova și mereu 
| o sărmană pensionară, 
r...........................
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CLEPSIDRA

Șapte păcate—Zgârcenie
I 
r 
T
I
* I *

— „Nu dau bani la cerșetori, și eu sunt o fe-1
meie văduvă și pensionară, abia am și eu bani cu I 
ce să trăiesc de azi pe mâine". *

E într.adevăr văduvă și pensionară, soțul a mu- ț 
rit cu ani in urmă lăsăndu-i un frumos apartament l 
în zonă ultracentrală. Nu are copii, doar nepoți. | 
Nu-și permite lux nici in aramarea apartamentului, I 
nici in îmbrăcăminte, nici masa nu.i e îmbelșugată * 

ț De ani de zile proiectează o excursie la mănăstirile ț 
nu t ajUJlg banii de drum. Ei 

, văduvă, ce are câteva zeci 1 
de milioane în bancă șt poate mai puțin de zece ani 1 
de-trăit.' Și-a închiriat o cameră ca să mai compen. | 
seze cumva pensia care.i este prea mică. Uneori, ț 
când merge duminica la biserică, pune in cutia milei ♦ 
o singură monedă galbenă de 50 lei, doar e pensio., 
nară și văduvă.. Sunt zile când iși tot încearcă o I 
rochie de seară ponosită și spune că va merge la | 
teatru sau operă, dar renunță pentru că prețui bile-* 
tulul este prea ridicat și nu-i mai ajunge pensia. * 
Citește ziarul urmărind cu mare atenție cursul tia_l 
lutar, fluctuația dobânzilor și apoi rubrica „Decese" 1 
neuitând niciodată să menționeze:

— „Ce rost are să Iaci economii aici când te bagă*
îrt pământ la întuneric și frig, măcar să știi că ai I 
trăit aici viața în belșug, că dincolo nu știm ce ne* 
așteaptă". ț

Și cine oare sau ce o oprește să-și trăiască viața I 
în belșug ? •

IN A DELE A NU f
*
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I I
i Ansamblul folclorici
• „Haiegana“ în ! 
i Ungaria j
! în perioada 14—18 tea orașului înfrățit cu | 

; ' martie a.c.. ansamblul de municipiul Hunedoara, an- »
j cântece și dansuri popu- samblul hunedorean va I

I . lare „Hațegana" al Ca- participa la un festival J 
| sei de Cultură din Hu- folcloric internațional, a- |
J nedoara se va afla in Un- tât cu spectacole folclo- I 
Igaria, la Szombathely. La‘ rice, cât și cu o paradă J 

invitația primită din par- a portului popular. (G.B) |

ÎN ACEEAȘI ZI ȘI LOC, LA SARMIZEGETUSA

Mamă și fiu morti în accidente
de circulație!

Joi, 6 martie a.c., în ju
rul orei 17, pe drumul na
țional 66. în localitatea 
Sarmizegetusa, a avut loc 
un grav accident de circu
lație.

Accidentul s-a petrecut 
din cauza neatenției con
ducătorului auto Samoil 
Florescu. de 34 de ani. din 
Sarmizegetusa, autoturis
mul părăsind carosabilul 
l-a lovit de un copac. In 
acest accident și-.a. pierdut 
viața Ruben Claud iu Cos

tea, de 19 ani din locali
tate.

Fiind sesizat de ceea ce 
s-a întâmplat, ajutorul șe
fului de post din comună 
s-a deplasat la fața locului, 
cu autoturismul lui Ioan 
Dumbravă. In mașină se 
afla și Octavia Costea, ma
ma tânărului care deceda
se. Ajunși la locul acciden
tului, loan Dumbravă a e- 
fectuat un viraj spre stân
ga, fără să se asigure. In 
acel moment autoturismul

a fost acroșat și proiectat 
în afara carosabilului de 
un alt autoturism, condus 
de Cseresznyes Attila, ce
tățean român, cu domiciliul 
în Austria. A rezultat in
cendierea mașinii lui Dum
bravă. Octavia Costea. de 
39 de ani, nu a putut fi 
scdRsă din autoturismul in
cendiat, decedând. Subofi
țerul aflat în autoturism a 
suferit arsuri de gradul 
doi, fiind internat la spi
talul din orașul Hațeg. 
(V. Neagu) La piață Foto ; PAVEL LAZA

Atitudinea părinților fa
ță de activitatea de învă
țare a copiilor ar putea fi 
categorisită în: a) preocu
pare echilibrată, adică de 
secondare a școlii in a- 
ceastă muncă; b) de dez
interes sau subestimare a 
acestei activități ți c) de 
exces de zel față de acti
vitatea de învățare.

Părinții care nu se in
teresează de Învățătura 
propriilor lor copii consi
deră că aceasta este o trea
bă exclusivă a școlii șl a 
cadrelor didactice, ei având 
doar grija de a-i îmbrăca 
și hrăni. O atitudine mai 
regretabilă au acei părinți 

care desconsideră in fața 
copiilor învățătura: „Las* 
că nu o să te fac popă, e 
destul cât știi! Pe vremea 
mea am făcut doar patru 
clase și mi-a fost destul". 
Cum o să invețe sârguin- 
cios un copil care aude în 
familie un asemenea co
mentariu ? Din asemenea 
familii se recrutează, de 
obicei, codașii la Învăță
tură.

Mai mare este însă nu
mărul acelor părinți care 
preiau, din exces de zel, 
funcțiile instructive ale 
școlii Pentru aceștia șco
larizarea copiilor este o 
formalitate care trebuie 
îndeplinită, deoarece învă-

Colaborare familie — școală

Aspecte 
țătura copiilor o realizea
ză prin gama largă a me
ditațiilor: de la limba ro
mână și matematică, până 
la desen și educație fizi
că. Pentru această catego
rie de părinți toate obiec
tele de învățământ au ne
voie de o pregătire supli
mentară. Căci ce sunt o- 
rele de balet, de gimnas
tică, de pian, de vioară, 
de pictură sau de limbi 
străine decât modalități de 
pregătire suplimentară a

nedorite
propriei odrasle pe care 
vor să o știe „tobă de car
te*. Cu o asemenea „por
ție de suplimentări" mai 
este de mirare că băiatul 
(sau fetița) ajunge la școa
lă obosit și că nu maj a- 
re chef de învățătură, ci 
de joacă? De acea joacă 
de care propriii săi părinți 
l-au privat cu desăvârșire, 
dar de care are nevoie 
firească pentru a se dez
volta normal. Aoesit lu
cru îl scapă din vedere 

toți acei părinți care, pre
ocupați de „dopareă* iui 
intelectuală, uită de .aceas
tă nevoie organică și spi
rituală a copilului — jb- 
cul. Și apoi se miră de ce 
copilul lor a îmbătrânit 
înainte de vreme. Ba, unii 
chiar se laudă cu o ase
menea „performanță": „Co
pilul nostru nu este ca 
ceilalți copii, ci se poartă 
ca un om bătrân".

Dacă la nivelul claselor 
gimnaziale și liceale, gre
șelile mai sus amintite pro
vin din partea părinților 
în clasele primare există 
unele greșeli care sunt 
promovate de acei învăță
tori care tot din exces de 

zel instituie adevărate 
competiții între părinți In 
privința temelor pentru a- 
casă. Am cunoscut cazuri 
în care mamele (și tații) 
lucrau de zor la desene și 
la obiecte pentru lucru 
manual, mândrindu-se a- 
poi, cu notele luate de bă
iatul (fetița) lor pe dese
nul sau obiectul lucrat de 
ei. Mai grav mi s-a părut 
faptul că învățătorul (în
vățătoarea) clasei, deși cu
noștea cine este „autorul", 
nu se sfia să laude pe fal
sul autor și chiar să-i a- 
corde nota maximă.

Prof. univ.
dr. IOAN DRAGAN
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Reducerea pierderilor — piatra de moară ce 
atârnă de gâtul mineritului autohton

REP.: Die director ge- 
aeral, se vorbește insis- 
:ent despre iminența u- 
îor transformări de struc
tură în cadrul Regiei Au
tonome a Cuprului (R.A.C.), 
in contextul general al pu
nerii problemei unei ve
ritabile reforme în Româ
nia. De ce ar fi necesară 
transformarea în cazul 
R.A.C. ?

M.D. : Tendința predo
minantă, la ora actuală, 
este de a se reduce nive
lul pierderilor în cadrul 
regiei. Pentru 1997 se im
pune o diminuare cu i>0 
la sută a pierderilor, în 
mod real, prin acțiuni a- 
supra prețurilor la produ
sele miniere, a nivelului 
salariilor, numărului de 
salariați și a unităților 
neviabile. Până acum se 
poate bifa punctul privind 
liberalizarea prețurilor la 
produsele miniere.

REP. : La o convorbire 
avută cu mai bine de ju
mătate de an în urmă ați 
declarat că reforma în ca
drul R.A.C., datorită im
plicațiilor pe care le ge
nerează, presupune cu ti
tlu de necesitate, voința 
politică. Simțiți acum că 
ar exista o astfel de vo
ință care să catalizeze 
transformarea ?

M.D. : Prin acordul FE- 
SAL încheiat cu organis
mele financiare internațio
nale, acord ce stipulează 
direcțiile cadru ale refor
mei industriale însușite de

Cu toate că traversăm 
o perioadă sumbră pentru 
mineritul românesc, care 
este supus unui amplu 
proces de restructurare, 
nu poate fi ignorat câtuși 
de puțin faptul că o par
te din sectorul minier, in 
special cel de neferoase, 
este considerat de impor
tanță strategică. Intr-o a- 
semenea categorie se în
scrie, evident, și producția 
Minei Boița, unde, după 
cum arată studiile geolo
gice, există rezerve exploa
tabile de minereu pentru 
încă trei decenii.

în discuția purtată cu 
dl ing. Marius Poenaru, 
șeful sectorului preparare 
și lider sindical, au reve
nit deseori în discuție pro
blemele legate de îngrijo
rarea ce există în rândul 
minerilor și preparatorilor 
privind soarta lor incertă, 
imediată și mai ales de 
perspectivă. Vorbind de
spre preparație, am reținut 
că aici, de la începutul 
lunii decembrie 1996 și 
până în aprilie a.c., au 
fost programate reparații, 
jumătate din efectivul de 
salariați (aproape 50 la 
număr) aflându-se în șo
maj timp de 4 luni de zi
le. în perioada respecti
vă s-a făcut un însemnat 
stoc de minereu, capaci
tatea de prelucrare fiind 
de 33 000 tone pe an. De
sigur că in condițiile când 
concentratul extras este 
vândut nu pe principii co
merciale și la prețuri ne
gociate, când nu există o 
Lege a minelor și o stra
tegie clară a acestui sec
tor, oamenii au toate mo
tivele să gândească la si-

Dialog cu dl ing. MIRCEA DOBRE, 
director general al R.A.C.

actualii guvernanți, se pa
re că unda verde a restruc
turării s-a emis deja. Fiind 
încadrată în categoria a 
II-a, laolaltă cu alte regii 
miniere, R.A.C.-ul, conform 
acordului, va urma calea 
transformării în societate 
comercială, F.P-S.-ul deve
nind acționarul ei princi
pal. Ulterior va fi dema
rat procevul de privatiza
re, căutându-se investitori 
strategici, existând posibi
litatea cotării la bursă a 
acțiunilor.

REP. : Deci nu există în
că o imagine clară asupra 
a ce va reprezenta refor
ma pentru R.A.C. ?

M.D.: După cum spu
neam, vorbim de direcțiile- 
cadru ale schimbării. Ce 
este însă cert vizează ni
velul subvenției. Aceasta 
va cunoaște în acest an 
o reducere cu 50 la sută 
față de 1996. Mai multe 
amănunte despre structura 
viitoare a regiei sunt im
posibil de dat acum. Poa
te se vor pune bazele u- 
nei companii având carac
ter de holding, poate se 
vor privatiza exploatările 
pe unități și zăcăminte. 
Pentru fiecare unitate în 
parte, în urma unor ana
lize extrem de complexe.

De minereuri neferoase 
mai este, totuși, nevoie

tuații mai grele, spectrul 
șomajului constituind o 
permanentă amenințare. 
Ca o alternativă pentru 
angajații din zonă, dar nu 
pentru toți salariații, ar 
fi agricultura, însă pămân
tul de fertilitate foarte scă
zută nu are resurse nici 
de subzistență pentru pro
prietarii săi.

Vorbind despre parame
trii de exploatare și de e- 
ficiență, am notat că din 
cele 315 milioane lei chel- 
tuiți pe lună la sectorul 
de preparare, numai chel
tuielile cu energia electri
că reprezintă 245 milioane 
lei, deși consumul este 
optimizat. Cu referire la 
salarii, acestea sunt unde
va sub 400 000 lei în me
die pe angajat, însă de 
doi ani încoace nu s-au 
luat banii în totalitate, 
plata fiind în raport de 
programul de producție.

Am dis'cutat pe îndelete 
și cu câțiva salariați ai 
minei (care are aproape 200 
de angajați), între care ii 
amintim pe Ionel Scorobete, 
Cornel Coșa, Gheorghe Pă- 
ran, Ionel Maghescu și 
Iustin Andrioiu — mineri 
și electricieni. Ei se arătau 
nemulțumiți pentru faptul 
că, în ceea ce privește con
dițiile de muncă, acestea 
sunt ca la începutul mine
ritului, adică cu trocul și 
cu sapa, mecanizarea fiind 
doar un vis irealizabil, ra
diațiile și noxele fiind 
„prietenii" minerilor, în 

se va elabora un program 
de activitate, care vizea
ză ■ încadrarea cheltuielilor 
în venituri.

REP.: Câte din zăcămin
tele exploatate acum de 
regie credeți că ar fi ten
tante pentru un investi
tor străin ?

M.D. : După cum se știe, 
zăcămintele românești nu 
sunt foarte bogate, alte 
țări renunțând la exploa
tarea unor zăcăminte si
milare ca și conținut de 
util. în aceste condiții, 
pentru obținerea unor re
zultate cât de cât accepta
bile pentru investitor, a- 
cesta trebuie să folosească 
tehnologii extrem de per
formante și costisitoare, 
care să fie în măsură să 
stoarcă)până la ultima pi
cătură utilul din minereu. 
După părerea mea nici 10 
la sută din zăcămintele 
existente nu au gradul de 
atractivitate necesar atra
gerii capitalului investito
rilor.

REP. : Cât din necesarul 
economiei românești este 
asigurat de produsele mi
niere ale R.A.C. și la ce 
preț?

M.D. : La cupru R.A.C.- 
ul asigură 60 la sută, la 
plumb și zinc cam tot atâta.

majoritate tineri aici. Ser
virea mesei gratuite este 
doar o iluzie pierdută, alo
cația de 3000 leit zi și asta 
dată din când în când, ne
ajungând nici cel puțin 
pentru un mic dejun. Dis
cutând despre salarii, ni 
s-a spus că abia în două 
luni și jumătate — trei se 
poate realiza un salariu 
întreg cuvenit pentru o lu
nă de zile. Așa că nici a- 
ceastă muncă nu poate să 
fie prea invidiată. Unii erau 
de părere că, în caz de 
restructurare, dar mai ales 
de lichidare, măsura de a 
se da 6—12 salarii după 
impozitarea cumulată a ve
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La secția finisaj a Cooperativei „Cauciucul" din 
Deva se execută numai produse de calitate, inclusiv 
pentru export. Foto : ANTON SOCACI

Vorbind acum despre preț, 
se poate spune, grosso mo
do, că în prezent, importul 
unor astfel de produse ar 
fi mai ieftin decât prețul 
plătit pentru extragerea lor 
din țară.

REP.: Aceasta înseamnă 
că viitorul va aduce lichi
darea exploatărilor mini
ere autohtone ?

M.D.: Nu lichidarea, ci 
doar reabilitarea celor care 
prin nivelul zăcământului 
se pot apropia de pragul 
rentabilității, dublată de 
închiderea perimetrelor ne
viabile. Spun aceasta având 
în vedere caracterul stra
tegic al exploatării acestor 
zăcăminte. Din semnalele 
pe care le-am primit, am 
înțeles că la nivel înalt 
s-a înțeles necesitatea con
tinuării subvenționării mi
neritului, dar de pe alte 
poziții. Aceasta înseamnă 
că, pe fondul reducerii sub
venției, suntem obligați, du
pă cum spuneam, să ajun
gem în acest an la un ni
vel al pierderilor care să 
reprezinte 10 la sută din 
cele ale anului trecut. Ori
cum, aprioric nu se pot 
da rețete de reformă sută 
la sută viabile, evoluția re
formei urmând să fie cea 
care poate decide, corect, 
resursele pe care Ie pot 
asigura operatorii econo
mici cât și statul, pentru ca 
efortul comun să se întâl
nească cât mai aproape de 
pragul rentabilului în mi
nerit.

adrian sAlAgean

nitului respectiv rămânând 
puțini bani, cu care nu poți 
pune pe picioare nici o a- 
facere.

Știind că unii dintre in
terlocutori sunt și proprie
tari de pământ în zonă, am 
discutat și despre această 
dublă calitate. „O greutate 
mai mare pe capul nostru, 
ca pământul, nici că se pu
tea să ni se dea — spuneau 
interlocutorii. Era mai bine 
pe vremea dinainte, când 
era luat la CAP. Dacă a- 
flați că vin investitorii stră
ini și vor pământ pentru 
ferme, să spuneți la guvern 
să-i trimită la noi".

Dincolo de greutăți și de 
necazuri, minerii de la 
Boița cred că mineritul va 
supraviețui, totuși, acesta 
fiind subvenționat. în în
treaga lume.
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Lipsește oare curajul ?
Ne reamintim că actualul ministru al Reformei, 

dl Ulm Spineanu, spunea că și-a asumat o mare ră 
pundere privind restructurarea economiei, afirma cu, 
este omul care trece cu canistra de benzină prin foc< 
De altfel și programul executivului, care prevede pri
vatizarea superaccelerată a câte 50 de întreprinderi pe 
săptămână, prezintă în esență viitoarea evoluție a eco
nomiei de piață, unde cererea și oferta sunt criteriile 
care decid viabilitatea firmelor.

Din păcate însă, asistăm cum se bate pasul pe loc, 
până acum nimeni neîndrăznind să ia taurul privati
zării de coarne. Cel puțin în privința unităților din a- 
gricultura de stat am văzut că s-a elaborat și publicai 
o listă cu primele 20 de societăți comerciale, speciali
zate pentru creșterea păsărilor și a porcilor. După cum 
se precizează, până la sfârșitul acestei luni, se va trece 
la privatizarea sau introducerea in procedură de lichi
dare a 20 de ferme (de ce nu societăți ?) de păsări și 
porci, conform listei stabilite de către Banca Mondială 
și Ministerul Agriculturii și Alimentației. In perioada 
martie-decembrie 1997 se prevede să fie încheiat pro
cesul de lichidare a altor 20 de ferme de porci și pă
sări. în același timp, s-a stabilit ca până la sfârșitul 
acestei luni să fie elaborat, în cadrul pachetului 
executivului, actele normative care să permită ca ac
țiunile sau mijloacele fixe aparținând fermelor de porci 
și păsări și ale fostelor IAS-uri. să fie vândute prin 
licitație, la prețul pieței.

Potrivit programului, până în luna mai 1998 toate 
fermele de păsări __ și de porci vor fi privatizate sau 
lichidate.

Consecințele adevăratei restructurări, de abia după 
aceia vor putea fi percepute la reala lor dimensiune. 
(N.T.).

■
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S-au împlinit 28 de ani 
de când dna Maria Cor- 
doș, diriginta Oficiului 
Poștal din Sarmizegetusa, 

țîși desfășoară activitatea 
în același loc de muncă. 
Interlocutoarea își amin
tește cu nostalgie, dar și 
cu emoție, despre înce
putul muncii sale in do
meniul poștei, dar are 
și motive de satisfacție 
că acum oficiul se gă
sește într-o clădire nouă, 
funcțională și spațioasă, 
unde cetățenii se Adre
sează, cu multă încrede-

tânărul Gabriel Micșonl, 
care are și el trei ani de 
când e la acest oficiu, 
realizează cu profesiona
lism prestațiile specifice 
pentru locuitorii comu
nei. Ca o observație ce 
ne-a reținut atenția este 
și aceea referitoare la 
munca ce o desfășoară 
privind difuzarea presei 
la sate.

Pe lângă alte publicații 
(cotidiene sau periodice), 
în ciuda costului ce a 
crescut, nu din vina zia
riștilor, ci a avalanșei 
prețurilor, la combusti-

ție bună înțelegere și co
laborare cu beneficiarii, 
nu mai surprinde pe ni
meni de ce. la serviciile 
oficiului apelează multă 
lume, chiar și din împre
jurimi, în special cel ce 
fac depuneri la termen, 
operațiuni în convenții 
și alte operațiuni speci
fice.

Dorința și voința de 
bună gospodărire a re
surselor proprii consti
tuie o caracteristică prin
cipală a muncii salaria
ților oficiului, aprecieri
le conducerilor Districtu-

școală... normală

I

j

*
I
*

J5

\
| o serie

II

i
I

re, calitatea salariaților 
firmei fiind atributul 
sențial care a făcut 
in aproape 3 decenii 
nu existe reclamații 
adresa activității lor.

intr-o 
docu-

e- 
ca 
să 
la

Zilele trecute, 
deplasare pentru 
montare in zonă, am dis
cutat pe îndelete cu dna 
Cordoș despre probleme
le specifice muncii pe 
care o desfășoară, de
spre împlinirile persona
le, relațiile cu locuitorii 
satelor- și cu redacția zia
rului nostru, desprinzând 

de aspecte 
ce merită să fie releva
te. Intre altele, este no
tabil faptul că, împreună 
cu factorii poștali Dumi
tru lovănescu (aflat în 
prag de pensionare din 
această meserie, având 
înregistrați numai în a- 
nii de muncă efectivă, 
veste 100 000 km in sluj
ba oamenilor) și cu mai

există un abo- 
la 8 locuitori, 

să recunoaștem 
este un merit

bill, hârtie și alte mate
riale, interlocutoarea ne-a 
spus că in comună exis
tă câte un abonament la 
ziarul „Cuvântul liber" 
care revin la mai pu
țin de 13 locuitori ai co
munei, iar in zona de
servită de către dnul lo
vănescu, 
nament 
ceea ce, 
obiectiv,
al abonaților care au în
credere în forța presei 
și în cuvântul scris, dar 
și al celor ce fac ca ști
rile să ajungă la timp 
în casa cititorului. Că nu 
este deloc ușor ca de-a 
lungul anului să înfrunți 
gerul, arșița sau ploaia, 
ducând la destinație tri
miterile poștale de 
felul, se 
ușurință, 
când iți 
in muncă și ai legături

tot 
poate intui cu 

însă atunci 
respecți crezul

lui din Hunedoara și Di
recției Teritoriale din Ti
mișoara, de care aparți
ne această instituție, con
stituind un semn al pre
țuirii de care se bucură 
salariații oficiului.

In altă ordine de idei, 
dincolo de aspectele pro
fesiei, am mai notat că 
dna Cordoș* nu neglijea
ză nici problemele de fa
milie și de gospodărie, 
dorința fiind ca fiica sa, 
Mălina, elevă acum 
Clasa a Xl-a, să-și 
plinească 
științele economice, 
băiatului, Adrian, 
ner zootehnist, împreună 
cu tatăl său, să le mear
gă bine și cu stupăritul 
(având 80 de familii de 
albine), pentru că. numai 
așa se mai pot completa, 
nu fără efort și cheltuia
lă, bineînțeles, veniturile 
proprii. (N.T.)

ILa trecerea prin satul 
Boița ne-a atras atenția 
firma aflată la intrarea 
în școala din localitate, pe 
care este scris foarte vizibil 
cu litere de-o șchioapă 
„Școala Normală1'. Curio
zitatea ne-a împins, vă
zând și starea jalnică în 
care se găsește cea mai 
mare parte a clădirii res
pective, să vedem ce se 
ascunde în spatele acestei 
firme.

La intrare ne-a întâm
pinat dra Anișoara Tomo- 
ni, care este educatoare la 
grădinița ce ocupă o în
căpere de clasă în aceas
tă școală. Din discuții am 
înțeles că are 15 copii ca
re frecventează grădinița, 
însă la data când am fost 
acolo nu erau prezenți 
decât 6 copii, deoarece cei
lalți s-au îmbolnăvit 
gripă, unii de peste 
săptămâni. Cum am 
în astfel de situații
foarte greu să se descurce 
oamenii, deoarece în co
mună — la Răchitova —

de 
două 
aflat, 
este

nu există medic care să 
pună diagnostice și să pre
scrie rețete, totul fiind lă
sat în seama unui asistent 
medical, ce este drept des
tul de priceput, dar cu a- 
tribuții limitate. Ca urma
re, cazurile mai deosebi
te se rezolvă la Densuș 
sau la Hațeg.

Copiii prezenți își ve
deau de activitățile speci
fice vârstei, încercând să 
deprindă tainele desenu
lui și trasării bastonașe- 
lor. Cu forțe proprii și cu 
ajutorul nemijlocit al pă
rinților s-a creat aici un 
plăcut mediu, specific gră
dinițelor. Grija cea mare 
a micuților, ca și cu oca
zia sărbătorilor de iarnă, 
era să pregătească un pro
gram cât mai reușit 
putință, prilejuit de 
bătorirea Zilei femeii.

într-o altă sală, de 
fel singura cu elevi 
clasa I. am găsit-o pe 
Carmen Bobora, care,
preună cu cei 5 copii des
fășura ora de activitate

cu 
săr-

alt- 
de 

dra 
îm-

programată. Ga șl la gră
diniță, cu ajutorul copiilor 
și al părinților, s-a crea* 
un cadru plăcut pentru ca 
începătorii în ale scrisu
lui și cititului să se simtă 
într-un climat propice în
vățăturii.

Vorbind despre , starea 
deplorabilă a celorlalte în
căperi ale elădirii școlii — 
acum fără geamuri, uși 
și pardoseli, ni s-a spus că 
stricăciunile s-au produs în 
anii 1994 și 1995, când aici 
localul nu a mai funcțio
nat ca școală. Intenția este 
ca cel puțin cu sprijinul 
primăriei să se poată pro-; 
teja cele două săli de cla
să, închîzându-se coridorul 
pentru a nu se mai pro
duce stricăciuni de către 
copiii din afara școlii.

Referitor la firmă, cele 
două interlocutoare ne-au 
spus că greșeala cu „nor
mală* aparține celui care 
a făcut inscripționarea, 
promițându-ne că se vo» 
face corecturile necesare în 
timpul cel mai scurt. (N.T.)

în 
îm- 

drumul spre 
iar 

ingi-

i
Din agricultură nu prea

faci avere

Oamenii au alergieasociere
în satele comunei Hărău, 

aplicarea Legii 18 este fi
nalizată în proporție de 
circa 80 la sută. în zonă 
există mai multe asociații 
ce însumează cca 30—40 
de ha pământ fiecare, pă
mânturile fiind lucrate de 
întreprinzători ce~ dispun 
de utilaje agricole adecva
te. Din cele declarate 
dna Natalia Spinean, 
cretar al primăriei din 
mună, cei care au fost 
acord să-și pună pămân
turile în asociație sunt bă
trânii care pu mai pot lu
cra și țăranii — orășeni,

de 
se
co
de

care locuind la oraș, nu 
au posibilitatea de a lu
cra ritmic tarlaua.

Interlocutoarea a preci
zat că există o veritabilă 
alergie la ideea de asoci
ere, aceasta fiind percepu
tă ca un • soi de cooperati
vizare. în comună, un în
treprinzător specializat pe 
industrializarea laptelui se 
ocupă cu crearea unei linii 
de colectare a acestuia. De 
la vacile din Hărău se ob
țin, pe timp de vară, pes
te 1000 de litri de lapte pe 
zi. întreprinzătorul s-a o- 
ferit să aducă și anima

le de rasă, pentru cine 
vrea să le întrețină și să 
câștige niște bani, exis
tând și disponibilitatea de 
a se asigura și o parte din 
necesarul de furaje. (A.S.)

într-o localitate cu pă
mânt mai puțin productiv, 
respectiv la Ciula Mare, 
am stat de vorbă cu un 
proprietar de pământ șl 
producător agricol. Este 
vorba despre dl Eronim 
Luncaviță. L-am întâlnit 
recent, într-o zi însorită de 
primăvară, când transpor
ta la câmp, împreună cu 
soția, folosind atelajul pro
priu, gunoi de grajd pe te
renul ce urmează să fie 
cultivat, nu peste multă 
vreme.

A fi proprietar de pă
mânt și producător agricol 
la Ciula Mare nu este 
o calitate câtuși de puțin 
de invidiat, având în ve
dere condițiile grele de 
muncă și de viață ale a.

De nici
Dacă dispariția împrej

muirii cu gard de sârmă 
a livezii fostei CAP Den- 
suș nu mai surprinde, de 
parcă nici n-ar fi existat 
vreodată, ca și inițiativa 
unor proprietari de a 
transforma plantația ce li 
s-a atribuit în teren ara7 
bil, un semn de întrebare

se pune, totuși, în legătu
ră cu ceea ce a mai ră
mas. în situația când po
mii nu mai rodesc, iar lu
crări de îngrijire de nici 
un fel nu se mai aplică, 
puținii pomi rămași în ve
getație nu fac decât um
bră degeaba pământului, 
cu alte cuvinte nemai- 
fiind de nici un folos.

un folos

Pomicultura modernă nu se poate concepe fără 
mijloace mecanizate și tehnologii aplicate corect. 

Foto : ANTON SOCACI

gricultorului român, mai 
ales în situația acestui an 
când nu mai sunt bani 
pentru îngrășăminte, ară
turi și semințe. Chiar da
că are o pensie, după 21 
de ani lucrați la mină, a. 
ceasta reprezentând 230 000 
lei pe lună, iar în gospo
dărie deține doi cai, o va
că, doi viței, un porc și 
cinci oi, dl Luncaviță, îm
preună cu soția, de abia 
reușesc să se descurce, roa
dele obținute neîngăduin- 
du-le să valorifice cine 
știe ce surplus și la piață.

în toamnă, mi-a spus, nu 
a însămânțat deloc grâu, 
rămânându-i tot terenul în 
vederea cultivării cu car. 
tofi, porumb, fasole, sfe
clă furajeră. Din pământ 
nu prea poți scoate cine 
știe ce recoltă, mai ales că 
sunt unele parcele unde și 
mistreții provoacă mari 
stricăciuni, ducând chiar la 
compromiterea totală a 
producției. Privind situația 
actuală a prețurilor și sta
rea generală a agriculturii, 
dl E.L. crede Că mai 
un drum enorm de 
curs până ce — așa 
a aflat de la fiica sa, 
bilită în Franța (unde con
diția agricultorilor, mai 
exact spus, a fermierilor, 
este la un înalt nivel și un 
randament ridicat), se vor 
schimba în bine lucrurile, 
pentru a merge și noi spre 
Europa. întrebările sale 
privesc specula făcută de 
intermediari cu produse a. 
gricole, ținând seama de 
cheltuielile mari ce le fa
ce țăranul să crească ani
male, când numai plata 
pentru o zi de coasă este

este 
par- 
cum 
sta-

de 
de 
în 
poate din motive economi» 
ce pentru cei ce îl colee. 
tează) doar cu 1000 leii 
litru, acesta fiind echiva» 
lentul a numai un paha* 
de cola (!).

Aceste anomalii simțite 
efectiv de țăran, dar ne» 
luate în seamă de executiv 
și de parlamentari, con
duc la inversarea unor ra
porturi care sunt norma» 
le în alte țări, 
la descurajarea 
torilor agricoli, 
văd zădărnicite 
să-și facă și ei 
o avere din munca pro» 
prie, și nu din speculă, cum 
se întâmplă cu mulți co- 
mercianți, care le valori» 
fică produsele. Argumen» 
tând că munca țăranului 
este grea și prost plătită, 
el neavând sâmbătă și du
minică 
zori și 
câmp 
pentru 
nul, dl 
re că aici în zonă, 
pământul este sărac, doar 
lucrul la mină i-a mai a- 
jutat pe oameni să-și men
țină gospodăriile, cu oare
care aspirație spre bună
stare. Cum agricultura nu 
poate fi concepută fard 
ajutor financiar, speranța 
oamenilor de la sate este 
aceea că mult promisul, 
credit rural va devent ope
rațional și la Ciula Mare, 
până ce nu vor pieri toți 
țăranii care mai au trage
re de inimă pentru pământ, 
cei ce se mai străduiesc s3 
lucreze si ogoarele sterpe. 
(N.T.)

40—50 000 lei, iar litrul 
lapte se plătește (da* 

sat nu se fac achiziții.

precum șl 
producă, 

care ișl 
eforturile 

cât de cdl

liberă, trudind din 
până în noapte pe 
sau în zootehnie, 

ceea ce o da Dom* 
E.L. este de pâre, 

unde
ț

■— *!" ▼
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Gytia Horn: „România o upă un loc strategic în Europa11
România ocupă un loc 

și un rol deosebii, chiar 
slra.cgic, în Europa Cen
trală și de Est și este și în 
interesul Ungariei ca ea 
sa intre în NATO chiar in 

, primul tur. a declarat pre
mierul ungar, Gyula Horn, 

I intr-un interviu acordat 
i PRO TV. Horn a afirmat, 

de asemenea, că integrarea 
României în NATO oferă 

j pentru maghiarii din a- 
ceastă țară „noi posibilități 

i de afirmare a intereselor 
, proprii", de unde rezultă 
; că „interesele române și 
, ungare sunt comune". Prc- 
i mieriii ungar a subliniat 
I că Budapesta a promovat 

întotdeauna ideea că in- 
! trarea României în NATO 
i In primul val nu este doar 

In interesul Bucureștiului, 
I ci șj al Ungariei. în cur- 
i Sul vizitei sale la Bucu- 
| cești, efectuată la sfârșitul
1 •<-

lumi februarie, Viktor Or
ban, președintele Comisiei 
pentru integrare a Parla
mentului ungar și lider al 
Uniunii Tinerilor Demo
crato (de opoziție), a afir
mat că printre motivele 
pentru care Ungaria vrea 
ca și România să facă par
te din primul val al inte
grării în NATO este că 
Budapesta nu ar dori să 
fie „cap de linie" al Alian
ței Ncrd-Atlantice.

Premierul Horn a rea
mintit că România și Un
garia au convenit să se 
sprijine în procesul de in
tegrare europeană și euro- 
atlantică. Un astfel de an
gajament este formulat în 
Tratatul politic de bază, 
semnat în septembrie 1996. 
îmbunătățirea relațiilor bi
laterale este un astfel de 
sprijin reciproc pe care 
cele două țări și-1 pot a- 
corda, a arătat premierul

ungar. El este deosebit de 
important deoarece atât U- 
munea Europeană, cât și 
NATO și-au anunțat inten
ția de a nu include decât 
state care și-au reglemen
tat relațiile cu vecinii. 
„Deci, dacă noi vom nor
maliza legăturile — și sun
tem deja pe acest drum — 
acesta ar fi un impuls și 
un semnal foarte impor
tant pentru UB și NATO", 
a declarat Horn. El a a- 
dăugat că noile autorități 
românești — Parlamentul, 
președintele. Guvernul — 
„doresc în mod serios și 
sincer îmbunătățirea situa
ției" în plus, îmbucură
tor este și sprijinul pe ca
re opoziția ungară l-a a- 
nunțat pentru normaliza
rea relațiilor cu România.

în ultimele săptămâni, 
delegații ale partidelor po
litice din Ungaria — De

mocrații Liberi, de guver
nământ, și Uniunea Tine
rilor Democrați — au pur
tat discuții la București cu 
mediile politice și cu au
toritățile românești. Cu a- 
ceastâ ocazie. politicienii 
ungari și-au exprimat spri
jinul pentru ideea de par- 
teneriat strategic cu Ro
mânia, idee convenită în 
decembrie 1996, la nivelul 
miniștrilor de Externe. „A- 
cesta este un moment deo
sebit de important pentru 
întreaga regiune și repre
zintă un bilet de intrare 
în structurile europene și 
euro-atlantice". a conchis 
Horn.

Premierul Victor Ciorbea 
a sosit, ieri, la Budapesta, 
pentru discuții cu omolo
gul său ungar, dedicate 
problemelor integrării ce
lor două țări în UE și 
NATO, precum și dezvol
tării relațiilor bilaterale.

NATO nu se va reduce doar la statele 
ce vor fi invitate ia summit-ul de la Madrid

, Summit-ul de la Madrid, 
t tn cadrul căruia vor fi no- 
i minaiizate statele care vor 
' începe negocierile de ade
rare la NATO, nu repre- 

' zintă nici începutul și nici 
sfârșitul extinderii Alian- 

I ței, a declarat, luni, Chris 
! Donnelly, consilier special 
j al secretarului general al 
1 MATO pentru Europa Cen- 
I trală și de Est, aflat în vi- 
j zită in România. Donnelly 
; a refuzat să precizeze ca- 
I re ar fi recomandarea sa 
1 In ceea ce privește Româ- 
! nia și a arătat că „nu are 
! nici o idee despre numă
rul și numele statelor care 

' vor fi invitate să înceapă 
I negocierile de aderare”. El 
i consideră că statutul de 
; membru NATO nu consti- 
i tuie finalitatea acestui pro- 
' cea, ci mdNul de a atinge 
acest obiectiv. „NATO nu 
rezolvă problemele nimă-

. nui. Alianța, In sine, nu a- 
' duce nici economie de pia

ță și nici securitate, ci, 
dimpotrivă, statutul de stat 
democratic duce la inte
grarea în NATO", a decla
rat Donnelly.

Consilierul secretarului 
general al NATO a con
damnat atitudinea potrivit 
căreia, o dată cu intrarea 
în Alianță, statele nou-pri- 
mite vor fi îndrumate pen
tru realizarea reformei și 
a procesului democratic. 
„Este necesar ca aceste lu
cruri să fie realizate înain
te de aderare. Nu este nor
mal ca oamenii să aștep
te de la NATO indicații 
pentru ce au de făcut", a 
arătat Donnelly. El consi
deră că este greșit Ca sta
tele aspirante la aderare 
să se concentreze asupra 
summit-ului de la Madrid, 
deoarece nu înseamnă, în ‘ 
mod neapărat, că țările ca
re vor fi invitate să încea
pă negocierile vor deveni 
membre ale NATO, sau că

problemele lor vor fi re
zolvate.

Chris Donnelly s-a aflat 
la București pentru reali
zarea unui program’ de 
pregătire a experților din 
MApN și MAE și servicii
le de informare în dome
niul politicii de apărare și 
securitate Programul, ca
re se va derula în perioa
da mai—iunie 1997. urmă
rește alinierea la standar
dele NATO a forțelor ar
mate din țările candidate 
pentru aderarea la NATO. 
Proiectul acestui program 
a fost inițiat în perspecti
va începerii procesului de 
lărgire a Alianței Nord-A- 
tlantice. Programul va in
clude prelegeri despre po
litica de apărare și secu
ritate. în această perioadă, 
vor fi organizate telecon- 
ferințe cu personalități din 
țările aliate și exerciții de 
simulare a gestionării cri- | 
zelor.

DEUTSCHE BANK ESTE 
INTERESATĂ DE 

PIAȚA ROMANEASCA

Concernul Deutsche Bank 
din Germania intenționea
ză să finanțeze unele pro
iecte de infrastructură și 
să participe la programe de 
dezvoltare a sectorului e- 
nergetic și a altor ramuri 
industriale din țara noas
tră. Președintele concernu
lui, Peter Tils, a declarat, 
in cadrul întrevederii cu 
premierul Victor Ciorbea, 
disponibilitatea de a par
ticipa la procesul de lan
sare de obligațiuni româ
nești pe piețele financiare 

I occidentale. Deutsche Bank 
consideră că România este 
una dintre cele mai im
portante și dinamice pie
țe din Europa Centrală și 
de Est și este interesată 
să pătrundă pe această 
piață. Interesul băncii ger
mane este materializat atât 
în sprijinirea și încuraja
rea investițiilor germane 
în România, cât și în do
rința de a se implica în 
procesul de privatizare a 
băncilor românești.

i

I

Avertizări asupra conflictelor ce 
izbucni în Europa

ar putea
I

Abonament la ziarul
CUVÂNTUL LIBER"
.... ................................... ............. ——XJ

cel mai

5*■

l
s
> ziarul la un preț cât mai scăzut și 
£ rioade de timp a reușit acest lucru.
£ Valul de scumpiri din ultima vreme, creș- 
Jterea costurilor hârtiei de ziar și manoperei 
^tipografice, majorarea tarifelor de transport 
£și a cheltuielilor de distribuire ne obligă să 
£ ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de 

începând cu 1 aprilie 1997.
Abonamentul rămâne in continuare calea 
mai avantajoasă 
COSTUL UNUI

RUL „CUVÂNTUL 
DE LEI/LUNĂ plus

It
£

.Cuvântul liber” este cotidianul 
Ș apropiat de dumneavoastră.

Redacția s-a străduit permanent să o^ere
lungi pe-

5

5
£ lei, 
£

cea de procurare □ 
ABONAMENT 

LIBER1* ESTE 
taxele poștale.

ziarului. 
LA ZIA 
DE 5 000

evident, 5
pe lună, 5

Avantajul abonamentului este 
J de 11 exemplare primite gratuit 
£față de cumpărarea cu bucata. 
J NU UI1 ATI: REÎNNCiTVA 
ÎMENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER», 
£ dacă nu aveți abonament, ! 
£ rilor poștali să vă facă. 
£ FOAR'E IMPORTANT! 
5 se fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ si 5 
Șla factorii poștali — numai cu bani în nume ? 
Ș rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira Ș 
î'ment. Relații la telefon 21 30 07. <
5 RAMANETI CU NOI ! j

ABONA î 
iar £ 

solicitați facto- £ 
s 

! Abonamentele J

i

■
■
■

MODEX*
Cel mai mare distribuitor en gros 

din țară de

ÎMBRĂCĂMINTE balotata 
IMPORT VEST

48

I

• peste 50 de sortimente de imbrăcămin-;»

VA OFERĂ

!te sortată de cea mai bună calitate (în saci;! 
J transparent de 5-10 kg):

— cămăși, bluze, tricouri, pantaloni, tre-î;
ninguri, !;

— pulovăre, geci.
— sacou rj, baloane etc.
Toate sortimentele de sezon disponibileî

«.

■:
£din stoc ’ I
£ NOI GARANTAM PENTRU CALITATE !

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

Ai EGETI CALITATEA !

■ 
a 
a 
« ■ 

i
i

Ministrul britanic de Ex
terne, Malcolm Rifkind, a 
avertizat, luni, asupra pe
ricolului ca în Europa să 
izbucnească noi conflicte 
de natură etnică și națio
nalistă, dacă Rusia va reu
și să blocheze extinderea 
Către Est a Alianței Nord- 
Atlantice. relatează Reu
ter. Intr-un discurs susți
nut ia Institutul Interna
țional Carnegie pentru Pa
ce, Rifkind a afirmat că, 
în cazul în care NATO nu 
va primi în rândurile sa
le noi membri, statele est- 
europene din fostul bloc 
sovietic vor fi izolate în 
spate.e unei noi Cortine 
de . ier.

„zueste state vor trebui 
să iși constituie propriile 
aranjamente de securitate, 
independent de țările oc
cidentale, ale căror inte
rese și valori și le-au a- 
sumat. Alianțele locale și 
regionale vor începe să a- 
pară. ca într-o înfricoșă
toare „copie la indigo" a 
Eu--- “i dinaintea celui

de-al doilea război mon
dial. Ar putea, de aseme
nea, să apară, noi conflic
te etnice sau naționaliste 
de-a lungul liniilor de de
marcație. Este o perspecti
vă într-adevăr sumbră, ce 
ne-ar putea atrage și pe 
noi, cei din Europa Occi
dentală și America, în noi 
tensiuni rși conflicte", a a- 
firmat Rifkind. Moscova se 
opune cu fermitate extin
derii NATO, afirmând că 
aceasta i-ar afecta securi
tatea, însă Alianța a insis
tat pe ideea invitării mai 
multor state foste membre 
ale Pactului de la Varșo
via la negocieri în vede
rea aderării, cu ocazia 
summit-ului ce va avea loo 
în luna iulie a acestui an, 
la Madrid.

Remarcile lui Rifkind 
constituie o replică la nu
mărul crescând de edito
riale și comentarii apărute 
în presa americană, ce com
bat intenția administrației 
Clinton de a promova ex

tinderea NATO. în cadrul 
unui mic dejun cu repre
zentanții presei, Rifkind a 
afirmat că dezbaterea pe 
marginea lărgirii NATO 
este binevenită, însă „tre
buie explicat de ce extin
derea Alianței este pe de
plin justificată în contex
tul actual al securității eu
ropene". Rifkind se află în 
vizită la Washington, pen
tru a avea convorbiri cu 
Secretarul de Stat ameri
can, Madeleine Albright, 
Secretarul Apărării, Wil
liam Cohen, precum și cu 
membri ai Congresului a- 
merican,

în cliscursul său, Rif
kind a subliniat că NATO 
face tot posibilul pentru 
a asigura Moscova că nu 
are nici o intenție de a 
lansa un atac împotriva 
Rusiei, enumerând totoda
tă și riscurile cu care se 
confruntă țări precum Po
lonia, Republica Cehă și 
Ungaria în cazul în care 
nu vor fi admise în NATO, 
„în primul rând, țările din

centrul Europei vor trage 
concluzia că au rămas în 
continuare în sfera de in
fluență a Rusiei. Strategia 
sondă și previzibilă în ve
derea aderării, care a fost 
pusă la punct timp de trei 
ani, va fi stopată, doar 
pentru că Rusiei nu i-a 
plăcut. îmi pot imagina 
doar vag ce consecințe va 
avea acest lucru în Euro
pa Centrală. Dacă proce
sul extinderii va fi stopat 
brusc, acestea vor fi obli
gate să adopte strategii na
ționale de apărare și nu 
de tip cooperant. Ne vom 
trezi apoi cu o barieră 
trasată prin centrul Euro
pei, exact cum a fost Cor
tina de Fier, singura țară 
ce a reușit să treacă din
colo fiind Germania de 
Est. Cortina de Fier a fost 
o crudă aberație. Perpetua
rea, în orice formă, a di
vizării pe care a simboli
zat-o nu poate fi justă", a 
afirmat șeful diplomației 
britanice.

între
JI• 
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Mari reduceri de prețuri in luna martie a.c. <
- s—iu. sâmbătă: £

nr. 6. tel.; I

Birouri, luni-vineri ; 8—18;
8—14.

Cluj-Napoca, str. Iuliu 
964—194030. 193493.

Sunați-ne ! Dacă sună 
; Depozit, luni—vineri : 
J8-14; jud. Cluj, sat Vlaha.

Vizitați-ne si vă ’eți convinge că a me 
I ritat I

L
• n

Maniu,

ocupat
8-18;

ii 
■ ! 
!•

reveniți I 
sâmbătă :;

■ 
« 
« 
a I

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează în data de 21. III. 1997 li- ;

cu următoarele : ;
— produse biologice ; ;
— reactivi ; !
— medii de cultură ; I
— sticlărie laborator ; I;
— aparatură șl instrumentar medical ve- !;

terinar; •;
— medicamente de uz veterinar. >
Condițiile de participare la licitație se;

■ primi

J vzrguiiizvazu m urna uv i-i* ui. n

i I ’citatie publică pentru licitarea aprovizionă'
..._____ x._____ i_ .rii

;; 
!•

■

■
a

i

1 !
■
■ 
I
1■ 
I

:•■
la sediul Direcției Sanitare Vete-

str. 22 Decembrie ;î
5 vor
zrinare, din Deva, str. 22 Decembrie ■
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j C.E.C. 7
f SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA —7 
f DEVA

A pus în circulație un nou instrument de * 
I economisire „CERTIFICATUL DE DEPOZIT”, î 

> 1 prin ghișeul sucursalei Deva și prin ghișeele .
* filialelor Hunedoara și Petroșani. |

Certificatele de depozit sunt emise in [
* valori nominale de 500 000 lei, 1 000 000 lei, [ 
15 000 000 lei, 10 000 000 și 25 000 000 lei. [

Dobânda menționată pe certificat la pu-1 
j nerea în circulație nu se modifică pe întreaga 1 
j perioadă până la scadență in momentul de față ; 
jse acordă o dobândă anuală de 115 la sută. 
I 
13 luni de la data vânzării.
1 — •
Ide 3 luni se face la valoarea nominală a a- 
I cestora. Răscumpărarea după perioada de sca- 
Idență se face la valoarea nominală plus do- 
« bânda cuvenită pentru cele 3 luni de valabi- 
1 litate.
« Certificatele de depozit în valori nominale 
ide 500 000 lei. 1 000 000 lei și 5 000 000 Iei
* se răscumpără numai la unitatea contabilă e-
* mitentă. Certificatele de depozit în valori de *
»10 000 000 lei și 25 000 000 lei se pot răs- f 
| cumpăra Ia orice unitate contabilă (sucursale, ț ț filiale) cu confirmare telefonică. f

Certificatele de depozit se pot emite atât f 
1 în regim de instrument nominal cât și in sis- * 
țtem la purtător. *

Aducem la cunoștința titularilor de librete f 
fde economii că se pot adresa tuturor unităților * 
țC.E.C. din județul Hunedoara pentru înscrie-* 
țrea dobânzilor pe anul 1996.* 
f
I K

.............. . . ------ _ |— . _ » ♦
Scadența certificatelor de depozit este de 1

1
Răscumpărarea certificatelor mai devreme l

♦ 
l ♦ i
♦ i» i » i♦
»
i

CREDIT BANK DEVA
Vinde Ia

ce va avea loc in data de 17. 03. 1997, la 
Judecătoria Hunedoara, birou executor ju

decătoresc:
— spațiu comercial, situat in Hunedoara, 

bdul Dacia, nr. 1, bl. 38, parter;
— fabrică de bere, situată în Hunedoara, 

str. Enescu, capacitate 1 0001/zi;
— casă, proprietate personală, situată în 

Hunedoara, str. AI. Oborului, nr. 19.
Informații suplimentare la tel. 054/211853.

1
I

;

INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII JUD. 
HUNEDOARA — DEVA

Anunță susținerea examenului de autori
zare a diriginților de șantier pentru data de:

• 26. 03. 1997 — Valea Jiului la sediul 
R.A.II. ora 10.

• 27. 03. 1997 — Deva, Hunedoara, O-

I

<
j
1
1 
I

)
1
>

*

l
\ răștie la sediul S.C. Condor S.A. ora 10.
ț Dosarele candidaților întocmite conform 
l prevederilor din buletinul construcțiilor nr. 4/ 
t 1996 și suma de 53400 Iei reprezentând taxa 
. de autorizare se vor depune Ia sediul Inspec- 
’ ției în Construcții jud. Hunedoara — Deva, 
i str. A. Iancu, bl. H3 mezanin până la data de 
? 20. 03. 1997.

r 
r 
r 
t 
* 
I 
î 
» 
I 
r

D.M.P.S.J. HUNEDOARA 
OFICIUL DE PENSII ȘI ASIGURĂRI 

SOCIALE PENTRU AGRICULTORI DEVA 
Rear>ntește agenților economici cu per- 

țsonalitate juridică, care produc, industrializează
* și comercializează produse agricole și alimen- 
ț tare, că potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) 
*din Legea nr. 80/1992, privind pensiile și alte ț
* drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, *
* sunt obligați ca începând cu data de 1. 01. * 
‘ 1997 să vireze la fondul de pensii și asigurări î
* sociale pentru agricultori contribuția de 2—4* 
’ la sută stabilită prin Hotărârea Guvernului *
* României nr. 3/1997, publicată în Monitorul f 
î Oficial al României, nr. 8/1997. Plata se facet
1 în termen de 20 zile de la expirarea lunii pen- î 
J tru care aceasta se datorează. Neplata la ter- i 
| men atrage majorări de 0,3 la sută pentru fic-
] care zi de întârziere. I
| Plata se face în contul Oficiului de Pensii [ 
■pentru Agricultori — nr. 30104374350, deschis I
2 la Țrezorcria Municipiului Deva. J,
| Relații suplimentare la telefon: 219155, [

nt. 133. ’ I

i
S.C. IMPACT INTERCOM SRL DEVA 
str. Mihai Eminescu, 85, tel/fax 223400

VINDE EN GROS
• PORTOCALE Grecia, 4 800 lei/kg (TVA

inclus)
• LAMAI Grecia, 5 900 lei/kg (TVA inclus)

ANGAJEZA
• Agenți vânzări pentru produsele R.J. 

Reynolds Tobacco.

£ S.C. „SIDERURGICA” S.A. HUNEDOARA I 
£ Cu sediul în Hunedoara, str. Piața Iancu! 
Jde Hunedoara, nr. 1. I
5 ANUNȚA

Scoaterea la concurs a 4 (patru) posturi; 
de analist programator, pentru Centrul de | 
Calcul Electronic.

J Condiții de participare:
£ — absolvenți ai unei facultăți cu profil!
•; tehnic, economic, de matematică sau fizică; ! 
£ —- domiciliul stabil în Hunedoara.
£ înscrieri la concurs: până la data de 24 ! 
£ martie a.c.
„• Informații privind modul de desfășurare ■' 

! a concursului se pot obține Ia Serviciul per-' 
!sonal — învățământ (telefon: 716121 — inte-'. 
' rior 2013).

I

5

■ z

i

i

■CONVOCATOR
Consiliul de administrație al SC. CORA-

! TRANS S.A. Deva convoacă, în baza art. 73, 75
■ și 77 din Legea 31/1990 adunarea generală a 
: acționarilor pentru data de 28. 03. 1997, ora 
! 12,00.

Adunarea generală se va ține in sala de, >
■ ședință a Reg. CFR — Secția L 5 Deva, str. ]'
■ Horea, nr. 12—>14, având următoarea I

ORDINE DE ZI: ;
— Prezentarea raportului administratori-!L

ii
!;anul 1996 și fixarea dividendului;

■
I

— Prezentarea raportului cenzorilor;
— Discutarea și aprobarea bilanțului pe;

EDITURA SI CASA DE COMERȚ „REGINA” 
S.R.L.

( 1 Desface prin DEPOZITUL EN-GROS
[ „AROMA” DIN DEVA, STR. M. EM1NESCU, 
. NR. 48 (localul fostei Fabrici de mobilă): • 
' Ulei la sticle de 0,5 și 1 litru • Făină albă 
' • Griș • Zahăr • Sare • Apă minerală

• Alcool rafinat • Spirt 
alcoolice diverse O Dulciuri 
Pop Corn • Arome pentru

' „Perla Harghitei” 
l sanitar • Băuturi 
l • Porumb pentru 
\ sucuri la dozator.

La unele produse prețurile sunt nemajo- 
i rate.

Informații la tel. 212057. (98650)
4

— Pronunțarea asupra gestiunii admi-;! 
; nistratorilor;

— Alegerea cenzorilor; | !
— Fixarea remunerației cuvenite pentru • 

îexercițiul în curs administratorilor și cenzori-!» 
Jlor;
;! — Stabilirea bugetului de venituri și!;
;! cheltuieli și a programului de activitate pen-!; 
;!tru exercițiul financiar 1997;
;! — Aprobarea trecerii pe cheltuielile del!
;!exploatare, conform Normelor Ministerului;! 
’!Finanțelor nr. 18845/13. 02. 1997 a amorți-;! 

> zării înreg. in contul 8045, amortizare aferentă;! 
; gradului de neutilizare;

— Propunerea privind modificarea art.

; pct. 10 din Contractul de societate, referitor la ; 
; puterile și drepturile de administrare și repre- ! 
! zentare ale administratorilor societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE! 
PREȘEDINTE, 

ing. Băgăianu Mircea

I

I
I

■
1
>1■

f

!:
"j 14, alin. 3 din Statutul societății și art. 14,
■
■■■

ii
4

I
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Programul returului Campionatului județean de fotbal,
ETAPA XIV — 16. 03. 1997

Foresta Orăștie — CIF Al. Brad-----
Minerul II Gliei. — Recolta Băcia-----
Gloria Bretea — Gloria Geoagiu -----
Victoria Dobra — Avântul Zdrapți»-----
Santos Boz — Mureșul Brănișca-----
Mec. Sântandrei — Fotbal Start D-----
Retezatul Hațeg — Unirea Vețel-----

Mureșul Brănișca — Min. II. Chel. 
Gloria Geoagiu — Recolta Băcia
Avântul Zdrapți — CIF Al. Brad

ETAPA XVIII — 13. 04. 1997 
Orăștie — Gloria Geoagiu - 
Băcia — Avântul Zdrapți - 
Brad — Mureșul Brănișca - 
Ghelari — Fotbal Start D. -

ETAPA XXI — 4. 05. 1997
Victoria Dobra — Foresta Orăștie —---- -
Santos Boz (ora 11) — Gloria Bretea ■ 
Mec. Sântandrei — Min. II Ghelari —-----
Unirea Vețel — Recolta Băcia ■ — — 
Fotbal Start D. — Gloria Geoagiu — 
Mureșul Brănișca — A. Zdrapți — 
Retezatul Hațeg — CIF Al. Brad ■—

ediția 1996-1997
Recolta Băcia — Santos Boz — 
CIF Al. Brad — Victoria Dobra — 
Min. II Ghelari — Gloria Bretea —-

ETAPA XV — 23. 03. 1997 
Retezatul Hațeg — Foresta Orăștie 
Unirea Vețel — Mec. Sântandrei 
Fotbal Start D. — Santos Boz 
Mureșul Brănișca — Victoria Dobra 
Avântul Zdrapți — Gloria Bretea 
Gloria Geoagiu — Min. II Ghelari 
Recolta Băcia — CIF Al. Brad

Foresta
Recolta
CIF Al.
Min. II
Gloria Bretea — Unirea Vețel 
Victoria Dobra — Retezatul Hațeg 
Santos Boz — Mec. Sântandrei

ETAPA XIX — 20. 04. 1997

ETAPA XVI — 30. ' 03. 1997
Foresta Orăștie — Recolta Băcia-----
CIF Al. Brad — Gloria Geoagiu-----
Min. II Ghelari — Avântul Zdrapți-----
Gloria Bretea — Mureșul Brănișca ■ ■ - 
Victoriei Dobra — Fotbal Start D. -. — 
Santos Boz — Unirea Vețel -----
Mec. Sântandrei — Retezatul Hațeg-----

Santos Boz (ora 11) — Foresta O. 
Mec Sântandrei — Victoria Dobra 
Retezatul Hațeg — Gloria Bretea 
Unirea Vețel — Min. II Ghelari 
Fotbal Start Dv. — CIF Al. Brad 
Mureșul Brănișca — Recolta Băcia 
Avântul Zdrapți — Gloria Geoagiu

ETAPA XXII — 11. 05. 1997 
Foresta Orăștie — Mureșul Br. - 
Avântul Zdrapți — Fotbal Start D. - 
Gloria Geoagiu — Unirea Vețel - 
Recolta Băcia — Retezatul Hațeg - 
CIF Al. Brad — Mec. Sântandrei - 
Min. Ghelari II — Santos 
Gloria Bretea — Victoria

ETAPA XXV — 1. 06. 1997 
Minerul II Ghelan — Foresta O. 
Gloria Bretea —• CIF Al. Brad 
Victoria Dobra — Recolta Băcia 
Santos Boz — Gloria Geoagiu 
Mec. Sântandrei — Avântul Zdrapți 
Retezatul Hațeg — Mureșul B. 
Unirea Vețel — Fotbal Start D.

ETAPA XXIII — 18.

ETAPA XX — 26. 04. 1997

Boa
Dobra

ETAPA XVII — 6. 04. 1997
Mec. Sântandrei — Foresta Orăștie - 
Retezatul Hațeg
Unirea

' Fotbal

Santos Boz
Vețel — Victoria Dobra 
Start D. — Gloria Bretea

Forcsta Orăștie — Avântul Zdrapți 
Gloria Geoagiu — Mureșul Brânișca 
Recolta Băcia — Fotbal Start D. 
CIF Al. Brad — Unirea Vețel 
Min. II Ghelari — Retezatul Hațeg 
Gloria Bretea — Mec. Sântandrei 
Victoria Dobra — Santos Boz

05. 1997 
Gloria Bretea — Foresta Orăștie ~ - ■ ■ 
Victoria Dobra — Min. II Ghelari ——— 
Mec. Sântandrei — Recolta Băcia " - ■■ 
Santos Boz — CIF Al. Brad — 
Retezatul Hațeg — Gloria Geoagiu ——— 
Unirea Vețel — Avântul Zdrapți — 
Fotbal Start D. — Mureșul Brănișca----—

ETAPA XXIV — 25. 05. 1997 
Foresta Orăștie — Fotbal Start D. — 
Mureșul Brănișca — Unirea Vețel — 
Avântul Zdrapți — Retezatul H. -■ 
Gloria Geoagiu — Mec. Sântandrei —

IXJ
....................... ........ ... !--w.v» >. w»vaw.;.wa

—
ANUL IX • NR. 1842

ETAPA XXVI — 8. 06. 1997 
Foresta Orăștie — Unirea Vețel - 
Fotbal Start D. — Retezatul Hațeg - 
Avântul Zdrapți — Santos Boz - 
Mureșul B. — Mec. Sântandrei - 
Gloria Geoagiu — Victoria Dobra - 
Recolta Băcia — Gloria Bretea 
CIF Al. Brad — Min. II Ghelari -

în zHNOTA: Jocurile se vor disputa 
lele de duminică de la ora 11,00. TERE* | 
NURI DE JOC: Minerul II Ghelari — j 
Minerul Ghelari I, Foresta Orăștie —«■ 
Favior Orăștie, CIF Aliman Brad — 
Lie. Avram Iancu Brad, Avântul Zdrapți
— Gurabarza — Crișcior, Santos Boz
— Mureșul Brănișca, Retezatul Hațeg —♦ 
Hațeg, Fotbal Start Deva — CFR Sime-, 
ria, Gloria Geoagiu — Geoagiu — sat,

_____________________________________

■ ■■ ■ .—
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VbLICITATC
• La mulți ani Iuga 

[Ramona îți urează Car- 
|men și bunica cu ocazia 
împlinirii unui anișor.

(8711)

; • Vând apartament două
. camere ultracentral cu îm
bunătățiri. Informații la 
tel. 224433, orele 16—18.

(8699)

• Vând apartament 
ultracentral, două ca
mere decomandate cu 
multiple 
țiri, etaj 
milioane 
bil. Tei

bere. Hunedoara, tel. 
722985. (7436)

• Vând apartament 3
camere, decomandate, cen
tru civic. Tel. 716181, zil
nic. (7433)

■ Vând mașină de în
ghețată Carpigiani. 
715610.

• Vând Audi
cmc catalizator, 
tară Peugeot J 
cmc TD supraînălțată, VW 
Passat 1600 cmc. Tel.: 
054j/214894; 214678. (9175)

Tel. 
(7434) 

80, 1800 
autoutili- 
5, 2500

îmbunătă- 
VII, preț 65 
lei, negocia- 
617742.

(9176)

in. 
mp, 
Do- 
mi-

• Vând teren 
travilan, 2100 
construibil, zona 
robanți. preț 70
lioane lei. Tel. 614230.

(9170)

• NOU!!! Centrale 
termice HERMAN ran
dament și siguranță 
maxime, PLATA ÎN 
RATE. Distribuitor 
IMPERIAL ORAȘTIE, 
054/642580. (8323)

^M 4 mmm a a a aa^a a

• Vând casă mare cu 
grădină și brutărie în I- 
lia. Tel.:

• SC Hortensia Import 
Export SRL Brad anunță 
intenția de autorizare pro
tecție mediu pentru chioșo 
flori, piață Brad. Even
tualele propuneri și re
clamații se depun la APM 
Deva, în termen de 15 
zile de la publicare. (6640)

• SC Zoo Corn Impex
SRL Hunedoara anunță 
depunerea documentației 
pentru autorizarea de me
diu a barului de zi din 
Hunedoara, str. Eroilor, 
9/11. (7830)

• SC Dariu Astra Prod, 
SRL Hunedoara anunță 
depunerea documentației 
pentru autorizație de me
diu a magazinului ABC, 
situat în Răcăștie, nr. 61.

(7831)

• SC Antal Luxor Com-
prest SNC Hunedoara, cu 
sediul în str. Eliberării, 
nr. 5, anunță că a depus 
la APM Deva documen
tația pentru obținerea a_ 
utorizației de mediu a 
centrului de colectare de
șeuri metalice, refolosi- 
bile. (7435)

COMEMORĂRI

încărcate dc durere 
pricinuite de trecerea 
în neființă a tatălui, 
cel care a fost distin
sul om, arbitru și ob
servator

CAPRĂ NICOLAE 
(NICU)

Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate.

(8724)

• Asociația Sportivă 
CFR Mârmosim Sime- 
ria este alături de 
familia Capră la du
reroasa ^despărțire de 
distinsul om, antrenor, 
arbitru și observator

CAPRA NICOLAE 
(NICU) 

Dumnezeu să-l odih
nească. (8724)

■Fondul Proprietății de Stat i
1 i
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î în baza Legii nr. 55/1995 și HG 887/1995 
» privind vânzarea contra numerar a acțiunilor 
| societăților comerciale cu capital majoritar de 
j stat care se privatizează, organizează licitație 
I publică fără preselecție, pentru vânzarea ac- 
| țiunilor societății comerciale Transport Local 
' Valea Jiului S.A. Iscroni.
I*
I*
I
I
«

I
I*
I*
I*
I*
I*
I*
I
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I
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I
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| de o oră, cu reducerea prețului la fiecare rundă 
j cu câte 5 la sută din prețul de pornire a lici- 
| tației publicat in listă.
*
i 
I*
I*
I*
I

vânzare:

la sută;
• Un ultim omagiu 

din partea colegilor 
de la Asociația Mu
nicipală a Arbitrilor 
Deva — pentru cel 
care a fost reputatul 
arbitru de fotbal 

NICU CAPRA 
și transmitem sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate. (8716)

150. 
leî/acțî-

• Vând imprimantă HP 
600 C INKJET. Tel. 217824.

(8722)
• Pierdut legitimație

handicapat, pe numele 
Râpa Eleonora. O declar 
nulă. (8337)

• Pierdut legitimație 
serviciu pe numele Sulescu 
Florin. O declar nulă.

(7432)
• închiriez apartament 

Orăștie. Informații tel. 
647213, sau la 660093.

. (8340)
• închiriez apartament

două camere, mobilat, te
lefon, cablu. Vând biblio
tecă. Tel. 227162, după ora 
16. (6388)

• Ofer spre închiriere
garsonieră, Aleea Romani
lor, bl. 16, sc. 2, ap. 38, 
Deva. (8710)

■ Ofer spre închiriere 
spațiu comercial ultracen
tral. Informații 219320, în
tre orele 7—22. (8569)

• închiriez spațiu co
mercial cu dotare. 
622400.

• Școala de
„O.Z.N.“ Deva organizează 
cursuri pentru categoriile 
A și B. Tel. 627932, 16—18; 
213817, după 21. (8695)

• Meditez engleza in
tensiv, orice nivel, emi
grare, admitere . Tel. 
621609. (6387)

• Împrumuturi avanta
joase la casa de amanet 
„Prestige" din Deva, 
zavi de Liceul ~ 
Tel. 219184.

• SG Cristina Servcom 
SRL Deva, Al. Romanilor, 
10, anunță depunerea do
cumentației pentru autori
zația 
Deva. 
Deva 
zile.

• SC Donit Corn 
SRL Deva, Al. Romanilor, 
10, anunță depunerea do
cumentației pentru 
rizația de mediu la 
Deva. Reclamații la 
Deva în termen de 
zile.

• SG Veramil Campion
Prest Impex SRL anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a depozi
tului en gros, situat în 
Hațeg, str. Progresului, 
nr. 1. Eventualele recla
mații șî sugestii se depun 
la APM Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, în 15 zile 
de la data apariției a_ 
nunțului. (8696)

• SC Rams Prodimpex 
SRL Romos antință depu
nerea documentației pen
tru protecțiar mediului la 
APM Deva. Eventuale se
sizări și reclamații, în ter
men de 15 zile, de la 
publicarea anunțului.

(8336)

Denumire: Transport Local Valea Jiului 
S.A.
Adresa: Iscroni, nr. 3.
Obiect de activitate: transporturi terestre.
Capital social: 3 259 400 mii lei. 
Nr. total acțiuni: 130 376.
Ia sută din capitalul social pus în 
40 la sută. (
Structură acționariat: FPS: 70 
FPP: 30 la sută.
Nr. acțiuni puse în vânzare: 52
Preț de pornire licitație: 25 000 
une.
Poziția din lista anexă la Legea 55/1995: 
1 834.

\ Locul desfășurării licitației: Filiala FPS 
Hunedoara — Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 35.
Ora licitației: 9,00. x
Licitația va avea loc in data de 28 martie 

1997, la sediul și ora menționate în lista 
mai sus.

Conform Metodologiei de organizare 
desfășurare a licitațiilor pentru vânzarea 
acțiuni publicată in Monitorul Oficial al

625350; 224013.
(8654) 

teren intravilan, 
Cristur, tel.

(6393)

•
800 
671613.

• Vând urgent aparta
ment două camere Gojdu

1 — Deva, preț negociabil. 
Tel. 232186. (8705)

| • Vând casă în Deva
cu grădină, gaz, încălzire 
centrală, apă, canalizare, 

i str. Prelungirea Oituz nr. 
150 (colț <?u str. 1 Mai), 
; preț informativ 68 000 DM. 
Informații, tel. 627932, în
tre orele 16—18. (8694)

, • Vând teren cu livadă,
1600 mp pentru agrement. 
Deva. tel. 216988. (8692)

• Vântl SRL producție, 
scutire impozit până în

; 1999. Informații tel. 730194, 
după ora 14. (8709)

• Vând garsonieră cen
tral, bl. 40, str. M. Viteazu, 
ap. 48. Tel. 611482. (8707)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente

'țpotență. frigiditate, zahăr 
‘ afrodisiac. 01—6376273.

(8544)
• Vând Mercedes Benz, 

, 200 D, fabricație 1978, în- 
, matriculat, CIVT, preț 
[$3800 DM, negociabil. Tel. 
j 054/642109; 647263. (8338)

• Complex Agrosem O- 
răștie, cu sediul în Orâș_ 
tie, str. Gării, nr. 10, or

ganizează licitație în data 
ide 25 martie 1997, ora 9, 
■la sediul unității, în ve
derea vânzării a 45 tone 

•orz de toamnă. Preț de 
•pornire 800 lei/kg. (8339)

• Vând Oltcit Club,
1989, cu CI. Tel. 656239, 
65V058. (6638)

• Consiliul Local al
Orașului Hațeg organi
zează licitație publică în 
ziua -de 20. 03. 1997, ora 
10, la sediul Primăriei, 
în vederea vânzării a două 
saivane amplasate în satul 
■Sitvașu de Sus: saivan oi 
cu structura din cărămidă, 
cu preț minim de por
nire 15 milioane; saivan 
oi cu structura din lemn, 
preț minim de pornire de 
7 milioane lei. Cererile 
pentru participare la li
citație se primesc până 
la 12. 03. 1997, ora 15.
Taxa de participare la li
citație este 
în caz de 
{licitația se 
[în fiecare 
săptămânii, 
plimentare se pot 
Ia sediul primăriei orașu
lui Hațeg, str. Libertății, 
nr. 5. (5199)

• Vând dozator Fresco, 
trei capete, suc și unul

Vând 
mp.

Tel.
(8652) 
șoferi-

vi-
Decebal. 

(6395)

de mediu la 
Reclamații la 

în termen de

APM 
APM 

30 de 
(6390) 
Exim

auto- 
APM 
APM 

30 de 
(6389)

de 50 000 lei. 
neadjudecare 
va organiza, 

ei de joi a 
Informații su- 

obține I

• Mulțumim tuturor ce. 
lor care au fost alături 
de noi în grelele momente 
pricinuite de pierderea 
unui om deosebit, soț, 
tată și bunic

PLETER GIIEORGIIE 
Lacrimi și flori la împli
nirea a 6 săptămâni de 
la dureroasa despărțire. 
Nu te vom uita niciodată. 
Soția Genica, copiii Ghiță 
și Monica și nepoții.

(8719)

DECESE

• Familiile Mihăiescu și 
Mihuț sunt hiaturi de 
familia Capră în greaua 
pierdere suferită prin de
cesul tatălui

CAPRĂ NICOLAE
Sincere condoleanțe. (8703)

• Cu adâncă durere 
soția Stela și copiii 
Nicușor și Lucian a- 
nunță trecerea în ne
ființă la numai 58 
ani a dragului nostru

CAPRA NICOLAE
Prin trecerea în ne
ființă a lăsat un gol 
imens în sânul fami
liei. înmormântarea 
are loc azi, ora 14, 
la cimitirul ortodox 
din Simeria. (8702)

« Familia Predovici 
este alături de fami
lia Capră în greaua 
pierdere suferită prin 
trecerea în neființă 
a celui care a fost 
soț si tată iubitor

CAPRĂ NICOLAE 
din Simeria. Sincere 
condoleanțe. (8712)

• Arbitrii Comisiei 
Locale de Fotbal Si
meria sunt alături de 
colegul lor ing. Capră 
Lucian .arbitru divi
zionar, în clipele grele.

• Organizația PNȚCD 
județul Hunedoara a- 
duce un ultim oma
giu celui care a fost 
ing IIAGEA OVIDIU 

Dumnezeu să-l odih
nească în pace.

(8721)

• Cu adâncă durere 
în suflet, colectivul 
policlinicii de Stoma
tologie Hunedoara a- 
nunță dispariția pre
matură a celei care 
a fost o devotată co
legă, tehnician 

BIBIANA 
IIARAGEA 

căreia îi vom păstra 
o veșnică amintire.

Odihnească-se în 
pace! (7437)

• Conducerea E.M 
Vețel, sindicatul liber, 
toți salariații sunt a- 
lături de colegul lor 
ing. Nicușor Gherman 
la greaua pierdere su
ferită prin decesul 
părintelui său

IOACHIM 
GHERMAN 

șl transmitem întregii 
familii sincere con
doleanțe. Dumnezeu 
să-1 odihnească.

• Conducerea Spi
talului municipal Hu
nedoara transmite sin
cere condoleanțe fa
miliilor Haragca și 
Bokor și regretă moar
tea fulgerătoare a ce
lei care a fost

B1BICA IIARAGEA
(7446)

• Sincere condo
leanțe familiei îndoli
ate pentru pierderea 
dragei lor

BIBICA
Familia dr Mircea 

Mihu. (7445)
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■ S.C. QUADRANT VVESTIM l’EPSI COLA '
> ANGAJEAZĂ 1

• • gestionar. j

I Condiții: i
— vârsta minim 35 de ani, de preferință I 

I bărbat; J
j — experiență în domeniu minim trei ani. ■
I Pentru relații sunați Ia tel. 224880, Deva. I

Interviul va avea loc vineri, ora 13, Ia 1
J sediul firmei din Deva, str. Depozitelor (ICRA). .

(9179)|
MM MM MM BMB MM MM MM MM MM MM MM iMB^MMMB

ii—ii------------------------------ :'

de

și 
de 

r----------  ------------------  ------------- Ro-
mâniei, partea I din data de 7 iunie 1996, cu | 
nr. 119, dacă nu se îndeplinesc concomitent 
condițiile de la art. 9, paragraful I, se orga
nizează două noi runde de licitații la interval

*
r

*

I
*

I
Cei interesați in desfășurarea licitațiilor | 

trebuie să achite taxa de participare în valoare 
de 200 000 lei la casieria Filialei FPS Hune
doara, Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, până 
la data și ora ținerii licitației.

Participanții 
mentelc care să 
calitatea, precum 
plată al garanției 

| valoarea totală a 
' la prețul de pornire a licitației, în contul Fon- 
I dului Proprietății de Stat nr. 4001680900313 

pentru garanții bancare, deschis la BRD 
SMB.

Persoanele fizice străine și persoanele ju
ridice străine vor depune, după caz, documente 
echivalente cu cele menționate în Nota de la 
Anexa nr. 1.1 la Metodologia de organizare și 
desfășurare a licitațiilor pentru vânzare de 
acțiuni, traduse în limba română și autentifi
cate de Notariate publice.

Informații suplimentare se pot obține Ia 
' telefonul 01/6597371 — FPS București și la 
| sediul Filialei FPS Hunedoara din Deva, te-
• Iefoane 211089 și 214503.
• în situație de ’neadjudecare, licitația se va 
| relua la data de 14. 04. 1997.
• .

I
I 
« 

I
I♦ 
I % 
!________ __________________
! EXECUTĂM TRANSPORT MARFĂ !

I*
I 
s 

I* 
I

Ia licitație vor depune docu- 
le dovedească identitatea și 
și o copie după ordinul de 
în numerar de 3 la sută din 
acțiunilor solicitată calculată
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I
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I
I
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I

S.C. AGROCOMPANY S.R.L. DEVA 
Cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 123.

SCOATE LA VÂNZARE
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I
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I
*

I
*

I
I
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w 

I
*

I
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I 
I
*

• Mașini și utilaje agricole
• Mijloace de transport auto
• Magazin alimentar, Sântuhalm, nr. 70 I
• Chioșc alimentar, Cristur
Relații suplimentare la telefon 054/621374. |

______________ , *
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1,5 tone 
Tel. 211275 
Fax 218061
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