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CUVÂNTUL Administratorii la raport

LIBER
în fața acționarilor so

cietăților comerciale, reuniți 
în aceste zile în adunări 
generale, se prezintă la 
raport consiliile de admi
nistrație. Adică acele or
ganisme care, potrivit le
gii, dețin prerogativele și 
pârghiile, atribuțiile și 
funcțiile care permit ad
ministrarea, în condiții de 
eficiență, a potențialului

In 
bine 
noi consiliilț de adminis
trație au fost create por- 
nindu.se de la opțiunile 
fundamentale, strategice ale 
economiei românești — li
beralizare și descentrali
zare, inițiativă și concu
rență, integrare în meca
nismele de piață. Iar ca 
o garanție a executării la
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Singurătatea președintelui
In campania electorală 

pentru alegerile preziden
țiale din noiembrie 1996, 
candidatul Emil Constan
tinescu a promis câte-n 
lună și-n stele. Ca și alții 
de altfel. La scurt timp 
după ce a fost propulsat 
în jilțul de la Cotroceni a 
avut însă tăria să recu
noască — lucru extrem da 
important — că în cam 
panic promițl orice, 
după aceea faci 
Așa se practică, 
întâmplă. Și nu 
noi.

J După un scurt 
acomodare cu noua func
ție, cu noii colaboratori, 
cu noile spații de manevră, 
președintele țării și-a in
trat dinamic și hotărât în 
atribuții. Iar poporul l-a 
înțeles și l-a susținut, 
văzând în el nu un supra, 
om, cl schimbarea, pro- 
greșul: Firesc și motivat. 
Deși oricine înțelege că e 
greu, că trebuie timp să 
izbândim. Mai ales că sta 
rea națiunii, venind în 
timp de pesto o jumătafr 
de secol, este din ce în ce 
mai grea. Și acum — 
parcă mai dură ca nicio
dată

O umbra de uimire nc-a

surprins însă zilele trecute 
când. șeful statului, aflat 
într-o vizită în orașul mar
tir Timișoara, a afirmat cu 
amărăciune că în lupta sa 
de când a preluat puterea 
în România acum se simte 
singur și își dă seama cum 
începe să fie înfrânt de 
realitate. Dl. Emil Constan- 
tinescu s«a referit la ati
tudinea opoziției, care mai

atâta nevoie de cadre în 
dura lupta împotriva co
rupției, nici unuL nu i-a 
urmat îndemnul. Vădit 
deznădăjduit, șeful statului 
a spus patetic: „Un singur 
om poate fi zdrobit și c 
pe cale de a fi zdrobit".

Cu siguranță, președin
tele României a făcut d- 
semenea afirmații 
impulsul 'unei stări

sub 
de

c~

acest context, .este \ 
de reamintit că la

iar 
ce poți.
așa 

doar
se 
la PE FAZĂ SCURTĂ

timp de mult face frondă în Par
lament decât construcție 
sănătoasă în beneficiul 
țării, și a manifestat dez
amăgirea că o serie de 
personalități, pe al căror 
sprijin miza, i au refuzat 
oferta de a accepta luitcții 
de ambasadori — și a e- 
xemplificat eu Andrei 
Pleșu, Ana Blundiana, Ga
briel Liiceanu, Octavian 
Paler. Adrian Marino, A. 
lexandru Zub, 
Manolcscu —, a 
cu regret că. In 
Domniei Sale ca 
măr de avocați 
o perioadă’ 
magistral ură. undo

Nicolac 
afirmat 
apelul 

un mi
să treacă 

tic- timp în 
este

oboseală și nu al rațiunii 
lucide și al spiritului, de 
luptător care .1 caracteri
zează. Pentru ca dl. 
mii Constantinescu nu 
singur. Poate că ceva 
puțini 
votat,, 
mulți 
l-au votat îi sunt aproape. 
Grija sa pentru ca Par
lamentul să dea legi bune, 
demersurile sale pentru 
limitarea fenomenului co
rupției, zbuciumul său 
pentru unitatea majorițățjj 
parlamentare și pentru de
rularea unei vieți politice 
reale, conjugate spre be
neficiu] națiunii, îi dau

din cei care 
dar și deva 

din cei care

E- 
este 
mai 
l-au 
mai

nu

gir și credibilitate preșe
dintelui. Cei din preajma 
sa și cei mai de departe, 
care cred în forța și în 
gândirea sănătoasă ale 
președintelui, trebuie să-l 
susțină mai hotărât, prin 
toate mijloacele. Pentru 
că încrengătura de inte
rese în fenomenul corup
ției și al crimei organizate 
duce până la 
cele mai 
ca" forțele 
care în 
dominate 
goiste, individualiste; 
iru că în structurile 
conducere au ajuns destui 
ncofiți, care bâjbâie prin 
sertarele cu privilegii la 
care le este dat să umble; 
șl pcntril că celui 
fidel câine de pază 
societății 
independentă, ■ care 
este atârnată puterii 
care, în gândul său 
ccr de a sluji societatea, 
le spune cu responsabili- 

pc 
cele 

HVClc

nivelurile 
de sijs; pentru’ 
politice - 

parte — 
de rațiuni

fic
șii nt 

e- 
pen- 

de

mai 
al 

presa (presa 
nu

sin-

tale și obiectivitate 
cele bune și pe 
rele) — i se' pun 
zăbale economice.

încolo, președintele 
nu o singur.

DUMITRU GHEONEA

„RomteleconTface protecție socială ?!
Modificări 10 tarifelor te.- 

lcfonic® survenite în ultP 
mă perioadă de timp s«au 
reflectat în mod negativ 
in atitudinea multor abo
nați. Ele au venit peste o 
stare de spirit creată deja 
și de alte majorări, dar 
nemulțumirile privind fac
turarea convorbirilor tcle- 

mai 
nume-

fonice craii chiar 
vechi. In prezent, 
roși beneficiari ai servi
ciilor telefonice • ne. au în
trebat cum este posibil ca, 
in condițiile în care 
redus mult

clus nici un impuls? Ce 
reprezintă, de fapt, acest 
abonament?
l-am plătit, 
sunt separat e.uraniaiw , 
,.De ce când faci comandă 
prin .991, indiferent că 
vorbești un minut sau o 
jumătate de minut, se 
plătesc 3 minute, acum 
când tariful pentru un sin-

Că aparatul 
iar serviciile, 
evidențiate!".

r

tehnic tehnologic, finan
ciar și uman.

Lucrurile par, deci, clare 
Aceasta însă numai pen
tru cei avizați în materie, 

- nu și pentru milioanele de 
acționari simpli care nu 
știu prea multe și nici nu 
sunt unși eu toate unso- 
rile economiei de piață. 
Toți aceia care „și-au bă- 

1 gat cuponu" primind cer
tificatele de acționar, vin 
la AGA întrebându -se în 
mod îndreptățit ' dincqt'ro 
bate vântul cu consiliile 
astea de administrație, cu 
ce oclti să le privească, 
în ce mod să le evalueze 
activitatea și, la o adică, 
cine anume sunt cei mai 
potriviți să i reprezinte și 
să le apere interesele în

■ aceste consilii.

i

>U=3 3

un înalt nivel a actului 
conducerii, echipele de ad
ministratori s .au dorit a 
fi constituite din cel mhi 
valoros fond de competență, 
probitate și profesionalism 

Viabilitatea și eficacita
tea echipelor care admi
nistrează sunt elocvent 
probate în multe din uni 
tățile 
nomia 
țului. 
zurile
pată perturbarea artificială 
a proceselor productive și 
s «a trecut la înviorarea 
producției și serviciilor. E- 
xistă, de asemenea, sem-

care definesc fizio- 
economică a jude- 

Sunt relevante ca- 
în care a fost sto.

LAURENȚIU VISKI

(Continuare în pag. a 2-a)
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PRODUSE NOI
Răspunzând cerințelor 

pieței; Ia S.C. Refractara 
din Baru se acordă aten
ție- sporită promovării u- 
nor noi'produse, între a. 
cesteu sunt de amintit ori
ficiile zirconice pentru

turnarea continuă și ba-» 
uxito — zirconice pentru 
oala de 65 de tone. Acum 
se, găsește în experimen
tare producerea capselor- 
dop, In premieră în țara 
noastră, acest produs fiind 
destinat siderurgiei. (N.T.)

• • • * — • —

Minerii de la Ghelari 
și Teliuc au întrerupt 

lucrul

au 
convorbirile, 

să plătească de circa trei 
ori mai mult decât îna- 

.inte. Unii - au avut tele
foanele defecte șl cu toate 
acestea au fost puș: la 
plată Am reținut urmă
toarele opinii: „Este do
meniul ale cărui calcule 
sunt puse sub semnul în
trebării mai mult decât 
oricare altul"; „Pensionarii 
de la poștă nu»plătesc și 
nici cei care sunt sala- 
riați; bine că plătim noi 
ca proștii". (P.S.); „îna
inte am plătit 6—8000 lei. 
Acum, im de plată peste 
19500. Nu-i prea mare creș
terea?"; „Când abonamen. 

. tul era mult mai mic, în el 
se regăseau 100 de Im
pulsii. Acum, că-i 10 000 
de lei, de ce nu este In.

BENEFICIARII 
SERVICIILOR TELEFONICE 

I NEMULȚUMIȚI

cr
degur minut este atât 

mare?'1 (L.M.)
Alte opinii: „Unii i 

au făcut sesizări au 
scutiți pe două luni, 
anumite plăți, și apoi au 
avut surpriza să constate 
că acele sume apar din 
nou.“; „Cu toate că am 
redus convorbirile Ia li
mita maximă, am 
surpriza să constat că am 
de plătit cu câteva zeci 
de mii de lei mai mult.“j 
„Dacă sunt deschiși și to
tul este corect, de ce nu 
este lămurită populația?" 
Sesizările, nedumeririle, 
nemulțuipirile exprimate 
ar putea continua. Din

care 
fost 

, de

avut

păcate ele se manifestă 
uneori și prin certuri și 
înjurături între abonați și 
salariatele de la ghișee, așa 
cum s-a întâmplat săplă. 
mâna trecută.

Luni, 24 martie, cu 7 
zile înainte de termenul 
scadent, se încasau factu
rile la cele două ghișee 
din localul Direcției 
Cu toate acestea, 
orei 9,30 era o 
aglomerație, dar 
parcă resemnați 
își achitau rând 
facturile. Am 
câțiva și la Biroul de re
lații cu publicul. Ani în
cercat cu dumndalor un 
dialog. Aveau nemulțumiri, 
dar au fost zgârciți la vor.

• bă, n-au vrut sâ li se facă
• publice numele.

Am încercat să clarifi
căm situația, stând de 
vorbă cu domnii Ovîditi 
Munteanu, directorul Di
recției . de Telecomunicații 
Hunedoara — Deva șl 
Parjtelimon Șerban, direc
torul economic al aceleiași 
direcții.

„Nici nouă nu ne con
vine când oamenii sunt 
nemulțumiți din cauza

MIWFEZl

» • • • • • • • • • • • • * » • • • • • • • • • T

I
I

boli grave, 
leacuri

■ Pentru 
sunt necesare
tari terapii de șoc.

I 
\ i

TS. 
în jurul 
oarecare 
oamenii, 
și triști, 
pe rând 
întâlnit

ESTERA ȘINA

I

(Continuare în pag. a 2-a)

— *

țări de la RAC Deva, cu 
datorii mai mari (EM De- 

Moldova Vouă șl iaia 
Arieș) au beneficiat 
prevederile hotărârii 

guvern, 
la

de mineri 
se aflau 

u treia zi 
lucrului.

900 
Ghelari 

I- cea de 
trerupere a 
la ora 3 a zilei de mier
curi acțiunea 
ploarc, 3000 
ai platformei 
(cu excepția 
preparare — 
foc continuu) 
intre în șut.

Minerii sunt nemulțumiți 
Ide faptul că nu au primit 

indexările salariale, în 
condițiile în care exploa-

i”

de 
ieri 
de

a luat am- 
de angajați 

EM Teliuc 
Uzinei 

unitate 
refuzând

de 
cu 
să

va, 
de 
de 
de 
loc 
doara < 
liderii 
fectul : 
dețului.

cerut

avut 
Hune- 
între 
pre

Ieri, a 
Prefectura 
o întâlnire 
minerilor și 
și subprefectul ju- 

Liderii sindicali 
-au cerut reprezentanților 

guvernului în teritoriu să 
se implice în rezolvarea 
problemelor. (S.B.)

■" ■ ■ ■ ▼r
■ ''—

nindu.se


...cotidianindependent CUVÂNTUL LIBER fe

Administratorii la raport
(Urmare din pag. 1)

și a uzat cu 
de autoritatea, 

compe- 
conferă

nale încurajatoare de spar . 
gere a blocajului financiar 
și asigurarea unor lichi
dități bancare, evitarea 
disponibilizării personalu
lui și plata unor câștiguri 
salariale onorabile. Cei 
care au avut inspirația 
sau norocul să devină ac
ționari la asemenea uni
tăți, constată că aici a fost 
hotărâtoare nu vreo con. 
junctură favorabilă ci, cu 

•precădere, a fost și este 
.,mâna“ consiliului de ad
ministrație, care ți a pus 
„Ia bătaie" 
pricepere
responsabilitatea și 
tențele pe care le 
legea.

Situațiile fericite 
nul celor de mai sus sunt, 
din păcate, prea puține, 
excepții de la fenomenele 
îngrijorătoare care mar
chează evoluția societăți
lor comerciale pe acțiuni. 
Scăderea directă a pro . 
ducției, trimiterea oameni
lor în șomaj, imobilizările 
exagerate în stocuri de 
produse fără desfacere, e- 
nergie și combustibili con
sumate excesiv și neachi
tate, mari sume neîncasate 
de la clienți, salarii la li. 
mita minimă sunt doar 
câteva din realitățile cu 
care multe consilii de ad
ministrație „ies la defi-

de ge-

lare" în fața acționarilor. 
Iar ca explicații se serveso 
motive arhirăsuflate, care 
nu mai găsesc credibilitate 
la nimeni. Numai de slaba 
activitate și gravele erori 
manageriale ale administra
torilor nu se spune nimic.

Or, tocmai aici și Ia a- 
cestea se rezumă totul. 
Chiar din start, după mo
dul de constituire, consi
liile de administrație vi» 
zate mai sus au fost con
damnate la anchilozare și 
ineficiență. Continuând 
practica fostelor com-uri, 
tfnde erau „aleși” „cei mai 
buni conducători și oa
meni politici", ministerele 
și departamentele de re., 
sort, dar mai cu seamă 
reprezentanțele în terito
riu ale FPS și FPP au 
impus în consiliile de ad
ministrație persoane „se
lectate” după criterii stră. 
.ine de principiile condu- 
eerii moderne. Sunt de 
notorietate scandalurile 
provocate de „ungerea” 
parlamentarilor prin câte 
.2—5 CA. Dar ei nu sunt 
singurii. Lor li se adaugă 
ștăbimea. consilierii și 
„experții” din ministere 
și departamente, șefimea 
de la județ și de la insti
tuțiile județene. S-a „lu, 
crat” în acest păgubitor 
demers după principiul că i 
bine „să ai pe cineva a- 
colo sus”, eri pe la fi
nanțe, la bănci, pe la di. 
recții și inspecții.

bizarerii- 
consiliilor 
a fost și 
bună — 

Acționarii

„Romtelecom" face protecție socială?!

CONCURSUL DIN 29 MARTIE J997

CH1EVO (7) 1 
victorii la' activ, în fațr 
aita i situația, gazdele 
de lider.

I. BRESCIA (1) —
Deși oaspeții au 2 

delor de data aceasta 
intr-o frumoasă poziție

I. EMPOIJ (5) — BARI (9) pauză x
Până la pauză, rezultatul este
I. EMPOLI — BARI — final 1 

De obicei gazdelor nu le scapă 
i se țin bine în deplasare.
4. FOGGIA 10) — -

1
^ III 11-u

L

I rI petii

14. FOGGIA 10) — ’ ’ '’"THESE (15) 1 
Credem că nu-i poate scăpa victoria echipei gazdă.

15. LECCE (2) — CREMONESE (16) — pauză x 
S-ar putea ca până la pauză oaspeții să poată 
Iține piept fotbaliștilor oe a i.ec,-e.
6. LECCE — CREMONESE 1

Iîn final, Lecce va câșt ga această partidă.
7. PADOVA 12) — CASTEL DI SANGRO (19) 

■ întrucât nici Padova nu stă pe roze, nu-șj poate 
permite să piardă în fața unei echipe debusolate.

incert.
x

victoria, însă oas

I 
I 
I
I
I 
I

Marea miză a 
lor în alcătuirea 
de administrație 
rămâne una și 
indemnizația, 
prezenți pentru prima oară 
la AGA pot realiza cu u- 
șurință cum în această 
perioadă de mari dificul
tăți în derularea activității 
economice, când o mul
țime de societăți comerci
ale sunt în prag de făli, 
ment, se bagă în buzuna
rele sau în conturile „ad
ministratorilor” sume exor
bitante, bani grei plătit 
pentru o treabă vecină 
sau egală cu zero. Acțio.. 
narii care au oarece în. 
doieli se pot convinge pre
tinzând încasatorilor de 
indemnizații să prezinte în 
fața AGA ce au făcut 
concret pentru societăți 
în calitatea lor de admi
nistratori. Nici nu re poate 
născoci o mai mare și 
stân;enitoare întj-ebare — 
încuietoare ca asta. . _

Actualele adunări ale 
acționarilor hotărăsc, între 
altele, și asupra, compo
nentei consilii'^r de ad
ministrație. Mulți dintre 
„administratori” își iau 
diplomatul și se duc. Dar 
nu cu fruntea plecată ci 
„cu sacii în căruță”, nu 
pentru incompetență ci 
pentru că nu mai sunt 
șefi. în locul lor Vor fi 
„promovați”, în maniera 
deja cunoscută, noii par
lamentari, șefii cei noi de 
pe ia ministere, departa . 
mente și județe. Ei vor 
fi .''-orali'' a'e ndem- 
nizații, bineînțeles actua
lizate cil rata inflației și 
supraindexate, așa cum 

.protecția socială”, 
ce va mai fi

i s c “ .-a ,j
administrată. sc 

degeaba 
restruc, 
cu asta, 
minune, 
sporește

zice...
tn rest, 

cu firma, 
trebuie 
va vedea. Dar nu 
se tot zice că vine 
furarea și, poate 
se .ntâmplă vreo 
crește producția, 
profitul și toată lumea va 
tfi mulțumită.

JOI, 27 MARTIE

i 
i 
4

!

i

I

(Urmare din pag 1)

„service' 
acesta ar _costa 
mult
„aparataj TF“? 

intră diverse lu-

— TORINO (6) pauză x8. PESCARA (3)
Jocurile de până acum ale acestor formații s-au 

■ încheiat de cele mai multe ori la egalitate.
9. PESCARA — todino î o

| Rezultatul final
TORINO — final 1 x 2 
e rreu de prevăzut. i I"poate câștiga, cum de fapt meciul se poate 

și cu un rezultat de egal'tate.
■ 10. RAVENNA (4) — PALERMO (20) 1I Nu numai forma sportivă a Ravennei

Oricare 
încheia

dar și I locurile ocupate în clasament ne îndeamnă să mergem 
pe mâna gazdelor.

11. REGGINA (13) — COSENZA (18) 1 x 
Aproape sigur, Reggina va ieși învingătoare. 

Iegal ar fi o surpriză.
12. SALERNITANA (14) — GENOA (8) 1 x

I Acasă Salernitana are deja 7 victorii, 5 rezultate 
de egalitate și nici o înfrângere. Genoa, în depla-

Isare, 2 victorii. 7 egaluri și 4 meciuri pierdute...

113. VENEZIA (11) — CESENA (17) 1 
înclinăm spre succesul Veneziei. fine poate ar 
| putea merge cu un „x“.

I Un

I
11

I 
I 
I 
I 

J

*

*

*

)

j1

care 
de

unor măriri, dar suntem 
și noi niște necăjiți — a- 
precia dl. Ovidiu Mun- 
teanu. Tot mai mult se 
vehiculează problema pro., 
tecțiâi sociale a abonați
lor. Noi nu intrăm în acea 
protecție socială făcută 
de Guvern, ci facem noi 
protecție, prin tarife. Se 
poate vorbi de un nivel 
aj tarifelor la cei 
acumulează peste 150
impulsii.. Ceea ce este 
prevăzut în contractul co
lectiv de muncă, trebuie 
să respectăm. Nu cred că 
pretențiile oamenilor noș
tri sunt aberante. Față de 
REJVEL am rămas în urmă 
de aproape trei ori, dar 
nu ne gândim să creștem 
tarifele ea RENEL-ul.„ De 
la bugetul statului nu pri
mim nimic. Tot din tari
fe trebuie să ne facem o 
rezervă pentru asigura
rea modernizării ți dez
voltării”.

„Acest fenomen — a 
completat dl. Șerban — 
a luat amploare din cauza 
scumpirii proșriu-zise a 
tarifelor și serviciilor, cât 
și a faptului <-ă majorarea 
s-a făcut la mijlocul lunii 
și nu la începutul ei. A- 
ceasta a bulversat regulile 
de interpretare, 
rea factură va 
rat Rugămintea 
da nimeni să nu 
o îndoială
umbla la factura vreunui 
abonat. Zece mii de lei 
luăm pentru un abonament. 
Această sumă se încasează 
anticipat, pentru a se 
constitui o garanție care 
se restituie la eventuala 
desființare a postului tele
fonic”.

— Ce intră la rubrica 
„service?"

— Dacă se defectează 
aparatul propriu-zis abo
natul sesizează la 921. 
Există, începând din 1991, 
un contract de servicii

intre noi și abonat. Acesta 
se plătește indiferent dacă 
aparatul este ori nu de
fect. Dacă ar fi' 

•Aicazional.
mult mai 

— Dar 
— Aici

prări și servicii pe care 
Ie efectuăm. Actualul im
primat este astfel conce
put de regie. S-a stabilit, 
întrjo consfătuire din no
iembrie ’96, că noul for., 
mat va conține, detaliat, 
toate taxele și serviciile și, 
în plus, un spațiu pen
tru comunicări cu abo
natul.

Mai reținem că s*a  fă. 
cut fotografierea contori- 
lor de abonat, iar abonații 
din centralele digitale au 
contorii înregistrați pe 
bandă magnetică și pre . 
lucrarea lor se face auto
mat. Direcția TC este

preocupată de găsirea o- 
npr alte metode moderne 
de încasare a facturilor 
telefonice, în tot județul, 
în scopul evitării aglome
rației.

Cu toate :ă este regie 
de stat, alocație bugetară 
nu se primește, tarifele 
încasate trebuind să re
zolve trei mari probleme: 
costurile de producție, 
rezervele pentru dezvolta
re ți protecția socială a 
abonaților. Numai că, du
pă cum s-a văzut, aceasta 
din urmă. în opinia ma
jorității celor cu care am 
discutat, nud deloc vizi
bilă ci, dimpotrivă. Cert 
este că toate neclaritățile 
ar trebui lămurite prin 
mass-media. în timp optim. 
Pentru a ,nu se mai crea 
nici bulversări, nici îndo
ieli cu privire la corecti
tudine.

■t

C TVR I )
6.00 România: ora 6 fix!; 

8,30 Cei din Mogador (s); 
9,20 Santa 
10,00 Știri;
străine: germană, italiană; 
11,05 TVR Timișoara; 2,00 
Știri; 12,05 Andrea Celeste 
(r); 12,55 D.a.; 13,20 Me
moria exilului românesc 
(r); 14,00 Știri; 14,10 1001 
audiții; 15,00 TVR Cluj- 
Napoca; 15,40 Permanențe;
16.35 Conviețuiri; 17,10 Ur
mătoarea oprire: Europa;
17.35 Ecclesiast 97; 18,00
Alo, tu alegi! (muzică); 
18,15 Milenium; 19,00 Că
suța cu povești; 19,05 Lu
pii acrului (s); 19,55 Doar 
o vorbă...; 20,00 Jurnal; 
21,00 Dr. Quinn (s); 21.50 
Reflecții rutiere; 22,05 Cu 
ochii'n 4; 22,45 Un cân
tec, un zâmbet, o glumă...;

Barbara (r);
10.05 Limbi

_ > • • •

Următoa» 
arăta cu- 
mca este 
aibă, nici 

că cineva ar

C TVR 2 ]
7,00 TVM. Telematinal; 8,30 
D.a.; 9,00 Muzica pentru 
toți; 10,00 întâlnirea de la 
miezul nopții (r); 10,50 
Mag. de călătorii și des
coperiri; 12,00 Curcubeu;
13.10 Acopcră-i fața (r);
14.10 Refector fr); 14,40 
D.a.; 15,05 .inibi străine 
(r); 16,05 Top Model (s); 
17,00 Ceaiul de la ora 5 
(div); 19,00 Em în lb. 
germană; 20,00 Serialul se
rialelor; 20,30 Enigma (cs); 
21.00 Time Out (mag. spor
tiv); 22,00 TVM Mesager;
22.30 Santa Barbara (ș);
23.30 Festival Rock; 
Concert nocturn

0,30

Cpro - Tvj
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne-

- ■ ■
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1 ......
* amortizoarc pentru DACIA, ARO, TV, MER- 
I CEDES etc.

La livrările cu amănuntul sc practică un 
I adaus comercial de numai 10 la sută.
* 

I«I*I«
I«I

JTOARE BRASOV, ELECTROPRECIZIA SA- 
1 CELE. MEFIN SINAIA, PULSOR SCORNI 
J CEȘTI, RECMAS ROȘIORI, COMPA SIBIU, 

I
I

S.C. APROTERRA S.A. 
SIMERIA 

distribuitor autorizat a! firmelor 
HIRSTEIN COMPA SIBIU

Vinde en gros, la prețul producătorului,

TcI7 054/660424 ; 660966.

S.C. APROTERRA S A. 
SIMBRIA 

distribuitor autorizat al

S.C. ROMBAT BISTRIȚA, ROMRADIA

I 
j
I

!

1 
I

î 
î 
* 
I * 
I b 
!
i 
!

Vinde întregul sortiment de radiatoare și * 
j piese de schimb pentru auto, pentru tractoa- l 
Irc, la prețuri avantajoase, stabilite dc comun î 
| acord cu producătorii. I

Tel. 054/660424; 660966.

la 
șc- 
dc 
de

liniștit (r); 9,45 Sport 
minut; 10,00 Cine este 
ful? (r); 10,30 înrobită
iubire (r); 11,15 Spitalul 
urgentă (s); 12,00 Beverly
Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 
Brucc și Shaolin Kung Fu 
(f); 14,30 D.a.; 15,00 Ver
dict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 
înrobită de iubire (s); 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 
(s); 21,50 Știri; 22,00 Fain. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca 
în filme (s); 23,00 Știri; 
23,15 întâlniră cu presa 
(talkshow);- 0,25 Sport la 
minut.

vizită la Antena 1; 16.30 
Viata în trei (s); 11,00 
Știri; 11,10 Iluzii (r); 12,00 
Curcanii (s); 13,00 C . icolo 
de realitate (s); 13,30 Dig
by (s); 14,00 Știri; 14,20 
Ani întunecați (r); 16,00 
Lumină călăuzitoare |s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
18,00 D.a ; 18,30 Inedit 
TV magazin; 19,00 Știri; 
19.30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Su
flete dezgolite

CDEVftSATț)

CANTENA 1)
7,00 Știri/Rev. presei;

7,15 Văduva (r); 8,00 In

10,00 Obiectiv (r); 10,15 
Documentar; 11,15 Top 
dance (r); 12,30 Film ar
tistic (r); 14,00 Videotex»; 
19,00 Obiectiv; 19,15 Re- 

■ pere culturale; 20,00 Jur
nal TVR; 21,00 Actualitatea 
în direct; 22,00 Film; 23,30 
Obiectiv (r); 23,45 Video
text.

■ ■ ■ - ■ ~ • ■
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rifimw «Um JNlĂirorCfiir-125 de a»i j
I în acest an. Spitalul 
' rural din Baia de Criș 
1 împlinește 125 de ani, o 

lungă și prestigioasă acti- 
î vitate în slujba ocrotirii 

sănătății. Documentul o- 
Ificial de atestare a În

ființării Spitalului rural 
Idin Baia de Criș se află 

inclus în darea dc sea- 
J mă și discursul fostului 
I președinte al Tribunalii- 
• lui local și vice-comi- 
I te al Zarandului, dr. 
. Iosif Hodoș, prezentat la 
110 aprilie 1872 în aduna

rea reprezentanților Co- 
(mitatului Zarand. Re

dăm un fragment al dis
cursului respectând au- 

| tenticitatea scrisului.
„Ancă (incă) pe la a- 

| nulu 1862/63 s’au inceputu 
J r» șe facg pașii pentru in- 
■ ființarea unui spitalu aici 
' în Baia de Crișu, elu es- 
* te infiintatu prin concu- 
J renția a intregu poporu- 
| luj din acestu distr ctu ; 
» elu -este deschisu delal 
i ianuariu, anului curentu, 

1873, deservesce de a- 
| silu celoru moribosi. Mi- 
’ nlsteriulu de interne cu 
î fcsolutiunea «a din 31 ianu- 
t ariu a.c. (1872) nr. 2719 
J a intăritu statutele spi- 
I talului. Edificiulu ' s’a fa-, 
• cu'u prin concurenta lo- 
I cuitoriloru comitatului, 

iară loculu cu o grădină

|in’’nsă suntu dăru'te de 
către comunia B-da de 
î Crișiu; este situatți in

Până se va lămuri fie- 
care dacă și câte lucruri 
bune au fost realizate du. 
pă decembrie '89. un faot 
rămâne cert: printre bene
ficiarii unei absolut nece
sare schimbări în bine se 
numără, neîndoielnic, in. 
stituțiile de ocrotire a co
piilor. „S a făcut mult în 
privința îmbunătățirii con. 
dițiilor existente în unități 
de acest fel", este de pă
rere directorul -Școlii A. 
Jutătoare Săcel, dl loan 
Grozon.

Cele aflate și văzute la 
țcoala menționată — ai că. 
rei elevi sunt copii cu de
bilitate mintală (respectiv 
cu un coeficient de inteli
gență de 55—89 la sută) — 
par să confirme astfel de 
aprecieri. Cu excepția unei 
părți a exteriorului, clădi, 
rite școlii și cea a inter
natului sunt bine întreți. 

unulu din cele mai fru- 
mose și mai sănătose 
locuri dm Baia de Cri
șiu".

In continuarea discursu
lui său, dr. Iosif Hodoș, 
apreciază contribuția e- 
sepțială la ridicarea a- 
cestui lăcaș de sănătate 
al colegului său Amos 
Frâncu (al doilea vice- 
comite al Zarandului), 
„ce a fostu necbositu in
tru realizarea acestui in- 
stitutu sanitariu, precum 
contribuția doctorului Si
gismund Reichenberger"; 
(primul director). Din 
documentele pe care 
le-am eonsuftat și deți
nem putem afirma că 
printre pacienții spitalu
lui în perioada 25 august 
— 6 septembrie 1872 a 
fost internat și Craiul 
Munților. Avram Iancu.

Făcând o retrospectivă 
fugară asupra activită
ții prestigioasei instituții, 
ce a slujit în permanență 
sănătatea moților din a- 
ceste teritorii și nu nu
mai, suntem obligați să 
amintim si să omagiem, 
chiar in memoriam, me
dicii care au contribuit 
la faima spitalului și ca
re și-au adus o contri
buție la dezvoltarea in
stituției respective. Se 
cuvine a-i menționa la 
loc de cinste pe regreta
bilii medici : Sabin Riș- 
cuța, Costică Suciu, loan

CONDIȚII MAI BUNE DUPĂ DECEMBRIE '89
nute; este vizibilă ordinea 
și curățenia pe coridoare, 
în dormitoare și mai ales 
Ia grupurile sanitare. A- 
nul trecut s-au cheltuit 18 
milioane de lei pentru zu

LA ȘCOALA AJUTĂTOARE SĂCEL

grăvirea școlii, iar aprovi. 
zionarea cu combustibil li
chid și solid este pe cale să 
fie realizată (cu ajutorul 
Consiliului local Sîntămâria 
Orlea) deja pentru anul 
școlar următor. Și „cu toa. 
te că resursele financiare 
au fost insuficiente, an 
căutat să suplinim o par
te din aceste lipsuri cu îm. 
brăcămintea pentru copii 
primită de Ia diferitele a. 
sociații de peste hotare cu 
care colaborăm (în special 
din Germania și din An

Bădău și Nîcolae Florea, 
care au slujit cu devota

ment. profesionalism, dem
nitate și dăruire Spitalul 
rural din Baia de Criș.

O contribuție deosebi
tă pentru continuarea 
prestigiului, câștigat în 
ani. cât și la dezvoltarea 
spitalului, îi revine me
dicului Constantin Ble- 
jan, actualmente senator, 
ce a trudit peste 35 de 
ani în această unitate, o 
îndelungată perioadă di
rector și care n-a găsit 
întotdeauna înțelegerea 
și sprijinul colegilor, în
deosebi a celora de la 
forurile tutelare județe
ne, motiv pentru care în- 
tr-o perioadă a fost boi
cotat și marginalizat. 
Considerăm că în noua 
sa funcție politică. va 
milita cu mai multe șan
se pentru prosperitatea 
unității. Au mai slujit cu 
credință și-n spiritul ju
rământului depus medi
cii : Francisc Schreiber. 
Marinei Sida, Gheorghe 
Stoiair.

Intr-o perioadă de gre
le încercări și transfor
mări, în unitatea de sănă
tate din Baia de Criș, a 
fost prezentă Și doamna 
dr. Marcela Turcu. o pe
rioadă directoare, care a 
avut prea multă credu
litate în ‘principiile re
formei sanitare și a în
cercat să înfrunte cu sto

glia)", menționează interlo
cutorul nostru.

Din coi 21° ’ ntre
.10 și 17 ani) înscriși în 
momentul de față la Școa
la Ajutătoare Săcel nu lip

sesc, după cum era de aș. 
teptat, cazurile comporta, 
mentale. Pentru rezolvarea 
și chiar prevenirea lor, se 
impune (și până acum s-a 
reușit) o bună colaborare 
cu Poliția locală; situație 
valabilă si . u Spitalul de 
Neuro Psihiatrie Infantilă 
din Păclișa (pentru copiii 
care au nevoie de trata
ment). Acum însă, în pe
rioada vacanței, cei mai 
mulți dintre elevi se în. 
torc în familiile lor. Dar 
practic în fiecare vacanță, 
40—45 de copii, care; au 

icism „perioada de tran- > 
ziție” ce a fost și rămâ- I 
ne un adevărat calvar J 
pentru instituțiile sanitare | 
și nu numai...

Directivele reformei, | 
împotriva voinței opiniei , 
publice, a Consiliului lo- i 
cal și-al executivului, J 
transformă Spitalul rural > 
din Baia de Criș. în Cen
tru de sănătate. în pre- J 
zent acesta se confruntă 
cu man greutăți finan- » 
ciare, ca de altfel toate | 
instituțiile sanitare din * 
țară, în această perloa- I 
dă. In momentul de față J 
Centrul de sănătate este i 
încadrat și deservit de că- I 
tre medicii : Emilia Tri- j 
fan — interne, Sorin Su- 
ciu — radiologie, Simo- * 
na ’ Matea și Constantin j 
Goldstein —urgență, de . 
asemenea, mai multe cadre 1 
medii, un colectiv tânăr, 
destoinic și omogen. în- i 
suflețită de prestigioșii ' 
înaintași și încrezătoare j 
în forțele tinere, existente, I 
doamna dr. Emilia Trifan, • 
directoarea Centrului de | 
sănătate, e decisă să mi- • 
liteze cu efort și dăruire | 
pentru depășirea greută- ' 
ților inerente, pentru a- ■ 
firmarea, sărbătorirea și ' 
omagierea așa cum se J 
cuvine a acestui arhaic li 
lăcaș de sănătate, ce a • 
fost și rămâne mândria j 
moților zârăndeni.

LIVID LUCACIU I

probleme în familie (sau 
care n.au părinți), rămân 
în internat, invidiindu-i 
probabil pe cei care încă 
mai au unde merge.

După absolvirea clasei a 
opta, majoritatea elevilor 
continuă școlarizarea în 
forma de învățământ pro. 
fesional <cu regim similar) 
de la Bretea, fn opinia dlui 
Grozon. problemele vor 
apărea după teminarea a- 
cesteia. fiind legate de in
tegrarea tinerilor, mai ales 
a celor care n au familie 
și care rămân fără nici un 
sprijin, implicit de găsirea 
unui loc de muncă adec
vat (mai ales acum, când 
șomajul ia amploare). Se 
consideră însă că, obținând 
mai mult ajutor din par
tea statului, asemenea pro
bleme ar putea fi mai U- 
șor rezolvate.

GEORGETA BÎRLA

Șapte păcate - InviUe
Mă oprește într-o zi pe stradă și-mi zice:
«- ,,Ai auzit de X ce noroc a dat peste ea ?
Nu era destui că ai et au vilă și mașină șt toată lu

mea știe că a lă ut nenorocite, aia de facultate doar pe 
banii lui taică-său, că nu a fost in sta%e să meargă la 
o facultate de stat, că acolo nu-și putea cumpăra exa
menele. Doar știi că nici in liceu nu era strălucită...

glEPSJDRA)

Dar imaginează-ți că se' mărită cu un tip. care e patron 
la o firmă străină și in plus e și bărbat bine Ce dra.cu 
o fi văzut la asta, că numai țoalele de pe ea sunt va
loroase și cum deschide gura spune câte o prostie mai 
mare ca ea, degeaba a trecut prin scoa’ă că a ieșit ca 
găsea din apă. fmaqinează-ți că ținu are o vilă undeva 
la munte și apartament in capitală, ce să-ți mai zic, că 
are două mașini și bani oărlă. E prieten cu ambasado
rul și o să le fie și nas de nun'ă. Săracul ambasador, 
când o vedea ce proastă fină are... Asta nu a făcut ni
mic toată viața ei, precis o să aibă servitoare, că nu știe 
nici un ou să (iarbă, nici hainele nu și le-a spălat nicio
dată. Bine i-a fost și peste mai bine a dat.

Spune-mt, cum au unele așa noroc ?_*.

ORASTIE — Statuia lui Aurel Vlaicu. 
Foto : ANTON SOCACI

IînsAmântArile
AU ÎNCEPUT

! De ia dl ing. Nîcolae 
I Vancea, manager al S.C. 
J Agromec Hațeg, am a- I flat că această unitate a I însămânțat, până acum.

mai mult de 60 de ha 

cu wrzoaică, din cete 1001 
programate pentru aceas-J 
tă primăvară. Lucrarea I 
s-a efectuat pe terenuri-■ 
le luate sub formă dej 
arendă în localitățile Ha-| 
țeg. Totești. Sarmizege-J 
tusa și altele. (N.T.). I

întrecerile județene ale 
olimpiadelor școlare pe 
obiecte s-au încheiat, și 
acum șt trimestrul doi 
In preajma vacanței de 
primăvară, la Școala 
Generală Nr. 4 Deva, cea 
mai mare școală gene
rală din județ, bucuria 
reușitei și mândria re
zultatelor meritorii la o- 
limpiadele și concursuri
le județene au determi
nat conducerea instituției 
să organizeze premierea 
elevilor cu rezultate deo
sebite la această etapă. 
Careul festiv organizat 
cu elevii claselor gimna
ziale a fost cadrul în ca
re directorul școlii, dom
nul profesor GELU MI- 
NIȘCA, a adresat elevi
lor și cadrelor didactice 
felicitări și mulțumiri 
pentru rezultatele obți

nute și pentru modul în 
care procesul de învăță
mânt din școală a con
curat la obținerea celor 
42 premii și mențiuni.

Diplomele oferite de că
tre Inspectoratul Școlar 
Județean. premiile în 
bani și obiecte oferite cu 
generozitate de sponsorii 
MAN IOSIF și SC POINT 
PAPER SA. aplauzele co
legilor și florile au re
compensat. poate doar 
parțial, efortul acestor e- 
levi care merită ,a fi cu- 
noscuți ; Lucian Stăncu- 
lescu, cls. a VIII-a și A- 
na Truță, cls. a Vîl-a — 
locul 1 fizică; Anca Dan,

cls. a V-a — locul 1 lim
ba română; Carmina Mi
ron și Andreea lacob, 
cls. a VIII-a — locul 1 
istorie: Vasiîe Ardelean, 
cls. a Vl-a și Ciprian 
Crăciun, cls. a VII-a — 
locul 1 la informatică; 
echipa de baschet băieți, 
locul 1 în campionatul 
școlilor generale; Damoc 
Bogdan, cls. a VII-a — 
locul II la fizică; Man 
Ramona, cls. a Vl-a — 
locul II la biologie; Ali
na Fortun. cls. a VIII-a, 
Liviu Nicula, cls. a VII-a, 
Loredana Haida, 
VIII-a, 
cls. a VIII-a și

cls. a
Daniela Bârdea, 

Ovidiu

II la geografie, 
istorie, cultură 
și informatică
au obținut menți- 

limba 
istorie 
biolo- 
și in-

fi- 
ci-
17

Rudean, cls. a VII-a 
locul 
zică, 
vică 
elevi

• uni. din care 6 la 
română, câte 4 la 
și fizică, câte 1 la 
gie. cultură civică 
formatică. .

Aceste rezultate au fost 
posibile și datorită res
ponsabilității în pregăti
re. precum și calității 
muncii dascălilor : Dorin 
Sitaru. Carmen Zglobiu, 
Ileana Bența. Elena Drozd, 
Adelia Costa. Lina Căta, 
Viorica Ancaș, Emilian 
Boldor, Sabina Lazăr, 

Theodora Nelega. Eva 
Hulea, Ladrslau Koszegi, 
Mariana Nae.

Trimestrul II școlar s-a 
încheiat spre bucuria e- 
levilor. majoritatea din
tre ei aflându-se in va
cantă. dar 15 elevi ai a- 
cestei școli continuă lup
ta pentru creșterea per
formantelor în concursu
rile naționale și interju- 
detene. Astfel : Lucian
Stănculescu. Bogdan Da
moc șl Ana Truță sunt 
la etapa finală a olim
piadei de fizică: Miron 
Carmina și lacob An
dreea la olimpiada na
țională de istorie: iar e

chipa de baschet băieți i 
în componența Drăgoiu B., I 
Dimitrov R. Chiriacescu 
B.. Sincovici C. Klem A , 
Manea C. Adafinoaie V., 
Tufeanu M.. Petresc FI., 
Juia FI luptă pentru 
câștigarea locului*  1 la e- 
tapa interjudețeană de la 
Deva.

Cu convingei ea calită
ții pregătirii efectuate și a. 
valorii acestor elevi și a . 
dascățjlor lor. sperăm ca 
etapele naționale să con
firme încrederea acorda
tă lor. Tuturor elevilor 
care reprezintă județul la 
etapele naționale ale o- 
limpladelor școlare le u- 
răm succes și inspirație 
pentru a evidenția prin 
premii - valoarea învăță
mântului hunedorean.

MINEL BODEA
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S.C. Agromec Hațeg — 
la un pas de privatizare 

lntr-o discuție pe care am avut-o recent cu dl ing.
Nicolae Vantea, manager al S.C. Agromec Hațeg, am 
adus in discuție problemele esențiale care privesc sta
rea actuală a acestei societăți comerciale -prestatoare de 
servicii pentru agricultură, precum și a agriculturii din 
zonă.' Abordarea aspectelor menționate a pornit de la 
situația privatizării țirmei, având in vedere că demer
surile in acest scop au început cu câțiva ani in urmă. 
După atâta alergătură, consum de nervi și de bani, iată 
că vin și rezultatele, interlocutorul spunându-ne că u- 
nitatea se găsește la ultimul pas spre privatizare, până 
la sfârșitul acestei luni stabilindu-se să fie semnat con
tractul de vânzare-cumpărare cu FPS-ul. Unele semne 
de întrebare mai planează, totuși, în legătură cu garan
țiile și cu alegerea sursei de acoperire a primei rate 
prevăzute.

Dincolo de tergiversări și canoane, firma s-a miș
cat cum a putut pentru a supraviețui, pentru că despre 
fonduri destinate dotării cu noi utilaje agricole nici nu 
putea fi vorba, iar apelul la creditele bancare cu rate 
atât de ridicate ale dobânzilor este imposibil, soarta 
fiind comună cu cea a celorlalte Agromecuri din ju
deț și din țară, majoritatea unităților nemaiavând 
vocație la împrumuturi, ca urmare a datoriilor acumu
late in cont.

Adaptându-se la condițiile dificile și specifice pe
rioadei actuale, s-a convenit cu proprietarii de pământ 
să fie lucrată o suprafață de 600 ha sub formă de a- 
rendă, proprietarii terenurilor primind în produse — 
cereale — echipamentul, diferențiat în raport de gra
dul de fertilitate, a 600 kg-grâu.

In funcție de opțiuni și de cerințele pieței, în toamna 
trecută s-au însămânțat 210 ha cu grâu și 40 ha cu orz, 
mare parte din producție fiind contractată cu ANPA și 
cu Semrom, punând accentul pe producța de semințe. 
In baza contractelor încheiate s-au primit și ingrășă- 
mintele chimice, chiar dacă nu in cantitățile necesare. 
Culturile respective au însă o stare bună de vegetație, 
promițând o producție acoperitoare pentru cheltuielile 
făcute.

Vorbind despre raza de aetivitatc, am reținut că fon
dul de lucru a ajuns până chiar și la Jimbolia, unde 
după 1990 s-a lucrat în special la recoltatul păioaselor, 
la floarea soarelui și la porumb, aici găsindu-se o în
cărcătură mai bună pentru combinele din dotare.

In conjunctura actuală, grea sub aspect financiar, 
când unitatea nici până acum nu primit o sumă de 
98 milioane lei pentru calamitățile din anul trecut, 
s-au căutat alte resurse pentru a demara lucrqrile agri
cole de primăvară, o bună pofte din resursele bănești 
necesare reparațiilor și procurării motorinei provenind 
din încasări pentru închirieri de spații.

Cu forțe și resurse proprii, unitatea a reușit să în
sămânțeze în această primăvară peste 60 de ha cu or- 
zoaică din cele 100 stabilite, în structura culturilor o 
pondere importantă o va deține floarea soarelui, in a- 
cest sens încheindu-se contract cu fabrica -de profil din 
Oradea. Important de relevat este că tn majoritatea 
cazurilor de colaborare cu beneficiarii producției s-a 
mers pe ideea de asigurare a plății, in cea mai mare 
parte, la recoltarea produselor, astfel existând posibili
tatea ieșirii din criza financiară ce a pus severe am
prente pe aproape întreaga agricultură românească.

NICOLAE TÎRCOB

■

/ în timp ce unele pres- 
I țări de servicii dispar, 
î dezvoltarea societății 
i scoate la lumină alte o- 
J ferte care vin să se ali- 
ț nieze rigorilor cerute de 
( societate. O astfel de ofer, 
j tă este reprezentată de 
1 serviciul de închiriere a 
i calculatoarelor; ce repre- 
, zintă o noutate absolută 
î pe piața Devei. în pre- 

zent două sunt firmele 
i care oferă, contra cost, 
' astfel de servicii.
ț La etajul unu al ma. 
i gazinului Romarta, firma 
’ Multi System SRL oferă 
î doritorilor accesul la 
1 patru calculatoare. Ideea 
l de la care s-a pornit, măr- 
î turisește dl Ștefan O. 
ț prea, proprietarul firmei, 
i a fost aceea de a se asi- 
, gura un suport promoțio. 
) nai produselor soft ale 
ț firmei Microsoft, laolal. 
i tă cu oportunitatea ofe

In sfârșit, vin 
americanii!

începem să ne obișnu
im, incet-încet, cu stilul 
diui ministru al Agricul
turii și Alimentației, Dinu 
Gavriiescu, care ne furni
zează deseori vești com
binate, adică, urja caldă, 
alta rece. între ultimele 
știri anunțate, vestea cal
dă este aceea că un con
cern american și-a ex
primat intenția de a face 
agricultură în România, pe 
o suprafață de circa 300 000 
ha. Bine ar fi să vină cât 
mai repede posibil, că și 
așa rămân, poate, sute de 
mii de ha de pământ ne- 
lucrăt. Nu s-a spus însă 
când, în ce condiții și un
de se va începe acțiunea, 
precum și care va fi avan
tajul românului de rând, 
in urma acestei afaceri. 
Așa stând lucrurile, agri
cultorii români se gândesc 
de pe acum la binefaceri
le ce ar cădea pe capul 
lor, dacă s-ar găsi măcar 
vreo 30 de astfel de con
cerne. care ne-ar lucra tot. 
pământul arabil al țării. 

rită de acest serviciu de 
a pătrunde mai aproape 
de nivelul de informare 
a beneficiarilor virtuali 
ai societății Multisystem. 
La un preț de 5000 de lei

Apar noi servicii
ora, cele patru calcula
toare sunt solicitate de 
cca. 8 până la 15 per. 
soane. Chiar dacă în pri
ma fază nu este deosebit 
de rentabilă, această preș, 
tare de servicii, în opi. 
nia dlui Oprea, se vrea 
ca un pas înainte făcut 
în întâmpinarea informa
tizării societății româ
nești, chiar dacă în pre
zent tinerii liceeni și e- 
levi consumatori sunt a- 
trași mai mult de jocu.

Aceasta i-ar putea scuti de 
multe griji ale pământu
lui pe proprietarii noștri. 
Dar cine poate ști exact 
ce ne mai rezervă viitorul?

Vestea cea rea, care nu
mai ca succes nu poate fi 
apreciată, este aceea care, 
privește lichidarea a 30 la 
sută din efectivele de porci 
și de păsări, vizându-se 
închiderea complexelor cu 
datorii. Efectul măsurii 
respective nu este prea 
greu de intuit. Se va mân
ca cu 30 la sută mai pu
țină carne și mai puține 
ouă (pentru că și așa ro
mânii o duceau prea bi
ne, nu ?), încât bolile cau
zate de subnutriție încep 
să se simtă acut în rândul 
populației. Deci, vrem nu 
vrem, cu 30 la sută trebuie 
să strângem cureaua. Este 
limpede de constatat ca
re va fi efectul tăierii sub
vențiilor pentru agricultu
ră, lucru care nu se întâm
plă însă în toate țările, fie 
ele și cu cea mai avansa
tă agricultură. (N.T.) 

rile informatice ce se lă- 
făie pe monitoare.

într-un spațiu antena, 
jat în stil vestic (la eta
jul unu al Casei de Cui. 
tură din Deva), se găseș

te rețeaua Windows NT, 
ce conține sub pălăria ei 
zece calculatoare Pentium 
Multimedia de mare per
formanță. Deși tarifele 
sunt duble serviciul ofe. 
rit prin calitatea tehnicii 
de calcul și ambian
ță de lucru își me
rită toți banii. Investiția, 
ce depășește 100 de mi
lioane de lei, aparține 
firmei Memorii Data Tech 
SRL din Hunedoara, ad
ministrată de soții Szabo,

Curiozitatea m-a deter, 
minat (cunoscând faptul că 
și în urbea noastră există 
niște întreprinzători parti
culari care, cu cheltuieli 
ce nu pot fi neglijate, au 
îndrăznit să.și instaleze în 
propriile locuințe, respectiv 
la apartamentele din bloc, 

Efectul contorizării
aparate pentru contorizarea 
consumului de apă caldă 
și rece) să mă interesez 
de efectul măsurii respec
tive. Nu mică mi-a fost 
mirarea să constat că re. 
zultatul este deosebit de 
benefic. Ca dovadă, la con
sumul de apă rece, s-a 
înregistrat o scădere cu 
circa 50 la sută, iar la a. 
pa caldă reducerea este și 
mai însemnată. Iată deci 
ce mari posibilități există 
pentru scăderea consumu
lui și, implicit, a plăților 
datorate de către consu
matori față de RAGCL, în 
timp existând și șansa să 

în asociere cu o firmă 
clujeană reprezentată de 
dl Dan Nădăban. Con
stituind o bază materia, 
lă extrem de solidă, re
țeaua va fi folosită, pe 
lângă închirierea ei cu 
ora, și pentru organiza
rea unor cursuri de ini. 
țiere și perfecționare în 
informatică, cursuri gi. 
rate de Centrul Națio
nal de Informatică, Bu. 
curești. Principalii clienți 
ai acestei rețele sunt e 
levi de liceu ce doresc 
să-și, dezvolte aptitudini, 
le de programatori în 
Vijual C ++, sau de u- 
tilizatori ai programului 
de calcul tabelar Excel. 
Pentru cursurile de in. 
formatică, întreprinzăto
rii intenționează să adu
că cercetători ai Cen
trului de Informatică de 
la Cluj.

ADRIAN SALAGEAN

fie recuperate, pe seama 
eednomiilor ca se fac, chel
tuielile ocazionate de pro. 
curarea aparaturii de mă
sură.

Nu dorim să detaliem a. 
ceastă problemă, însă ar 
merita să știm ce șansă 
mai există pentru a se con-

toriza consumurile de apă 
caldă și rece, dacă nu la 
nivel de locuință indivi
duală, cel puțin la fieca
re scară de bloc. Interesul 
față de o asemenea acțiu
ne este cât se poate de 
mare, în condițiile cân' 
valul scumpirilor, mai Br
ies la agentul termic, de. 
vine tot mai presant. O 
schimbare în bine a lu
crurilor este de așteptat să 
se întâmple și în acest do
meniu, în condițiile efind 
omul de rând nu mai po^ 
te suporta financiar risipa 
și încărcarea uneori nejus. 
tificată a facturilor. (N.TJ

Un start slab și o imagine șifonată-handicapuri greu de surmohtat
REP. ; Die Sîrbu, privind 

cu ochi obiectivi, se poa
te afirma că în familia 
selectă a firmelor ce do
mină in prezent piața au
tohtonă a tehnicii de cal
cul și biroticii, IIRUC nu 
se regăsește. Este un fapt 
ciudat dacă avem in vedere 
anvergura națională și tra
diția informatică a aces
tei firme. Care să fie mo
tivele ce au generat aceas
tă stare de fapt ?

I.S.: Unul dintre moti
ve ar fi startul prga ane
mic avut în 1990 in cursa 
pentru câștigarea pieței. 
Atunci in timp ce între
prinzătorii particulari abia 
apăruți puneau bazele u- 
nor viitoare afaceri pro
fitabile, devenind dealeri 
ni principalelor firme fur
nizoare de tehnică de cal
cul și aparatură 'de biro
tică, IIRUC-ul, parcă a- 
dormit, visa încă la bene
ficiile. pc care monopolul 
deținut până în 1989 i le-a 

adus. Așa s-a făcut că, de 
exemplu, la Huhedoara 
am pierdut piața copia
toarelor după care imediat 
pe cea a calculatoarelor. 
Ulterioara încercare de d 
remonta cursa s-a dovedit 
neproductivă. Deci lipsa 
de promptitudine în reac
ție a dus la saturarea pie
ței, sau mai bine zis la 
satisfacerea ei de către fir
mele particulare concuren
te care pe această cale și-au 
asigurat și service-ul apa
raturilor vândute.

REP. : Cu ce a mai ră
mas acum IIRUC Hune
doara din „tortul" mare 
avut până în 1989 ?

I.S.: Avem exclusivita
te la mașinile de scris me
canice. Facem service pen
tru mașini de calculat și 
cântarele electronice pe 
care le comercializăm. Au 
fost și situații când după 
trecerea perioadei de garan
ție unele firme particulare 
azi renunțat de a mai asi

gura service-ul produselor 
vândute, beneficiarii aces
tora fiind nevoiți să cea
ră sprijin in altă parte. 
Au venit la noi și le-am 
rezolvat probleniele. De
sigur, lucrăm service și 
pentru P.C.-uri. Aproape 
80 la sută din comenzile 
ce ne vin sunt din combi
nat. încercând să ne atra
gem venituri suplimentare

Dialog cu dl ing. ION SÎRBU, 
șef Filială IIRUC Hunedoara

am oferit și alte servicii. 
Suntem furnizori de In
ternet și ne merge vân
zarea de consumabile des
tinate aparaturilor de copiat 
sau tipărit, xeroxuri sau 
imprimante. De asemenea 
avem exclusivitate la re
pararea stațiilor radio e- 
misie-recepție existente pe 
piața Hunedoarei.

REP.: Mai puteți iden

tifica și alte motive ce au 
dus la pierderea suprema
ției IIRUC după 1989 ? 
Este cumva vorba de struc
tura centralizată a firmei 
care a generat lentoare în 
reacții ?

I.S.: N-aș pune vina pe 
structură. După părerea 
mea structura națională a 
IIRUC ar fi trebuit să fie 
un atu extraordinar pen

tru orice firmă străină ce-și 
comercializează produsele pe 
piața României. Nu s-a 
întâmplat aceasta. Am cu
noștință de încercările u- 
nor investitori străini de 
a coopera cu noi, fără nici 
un rezultat- insă. A exis
tat imediat după 1989 o 
lipsă de interes care a ge
nerat stagnarea. Aș mai 
aminti aici alt aspect ca
re ne-a fost nefavorabil: 

imaginea. IIRUC a trecut 
în 1990 cur o imagine și
fonată datorită unor ele
mente din interior, certa
te cu . seriozitatea și pro
fesionalismul. Odată cu a- 
pariția concurenței IIRUC- 
ul pentru a-și ameliora i- 
maginea a recurs la epu
rări ale personalului neco
respunzător, punând ac
cent, măi mult ca oricare 
firmă, pe reconstruirea în
crederii în rândul benefi
ciarilor.

REP. : Care este starea 
aparaturii cu care, lucrați 
și cum rezolvați aprovi
zionarea cu piese de 
schimb ?

I.S.: La prestările pe 
care le facem noi, apara
tura cu care lucrăm este 
bună. Lipsa unei rezerve 
financiare generează, în
să unele probleme la a- 
provizionarea cu piese de 
schimb Este imposibil a- 
cum să punem bazele u- 
nui stoc al principalelor 

piese de schimb și com
ponente care fac obiec
tul unor activități de ser
vice. Acest fapt generea
ză o oarecare lentoare fa 
rezolvarea problemelor, în
târzierea datorându-se tim
pului necesar de la lan
sarea comenzii către fur
nizori, până la primirea 
componentului.

REP. : Ce credeți că va 
aduce viitorul pentru 
IIRUC ?

I.S. : Viitorul il văd in 
roz numai dacă nu vom 
rămâne calați pe ce fa
cem acum strict. Mă gân
desc la un posibil inves
titor care dispunând de 
capital să deschidă linii 
de asamblare tehnică de 
calcul sau alte echipamen
te. Cred că singură pro
ducția va fi in măsură să 
ridice IIRUC, renăscând 
forța economică a acestei 
firme.

ADRIAN SALAGEAN
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rințeior cititorilor din zo. 
nă.
• La SC Refractara 

din Baru, ținând seama 
de cerințele pieței, se ac
ționează pentru dezvol
tarea capacităților pro
ductive, existând șansa 
ca în scurt timp să creas
că de aproximativ 10 
ori producția lunară de 
teracotă.
• La Biblioteca din 

comuna Pui, numărul de 
cititori e în creștere, a. 
preda dna bibliotecară 
Olga Dencișor. In cursul 
anului trecut 635 de ci
titori au trecut pragul in
stituției, solicitând mai 
ales cărți din literatU'ra 
beletristică și pentru co. 
pit (in total cca 13 000 
de volume difuzate).
• Pentru acest an, în 

comuna Sălașu de Sus 
lucrări de reparații au 
mai rămas de efectuat 
doar la două școli; la ce
lelalte unități școlare lu
crările (în valoare 'de 22 
milioane de lei) au fost 
finalizate anul trecut.
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Amețeala cu pământul continuă
• In comuna Sălașu de Sus din circa 6000 ha, 

s-au pus în posesie abia 100 ha • Există proprietari 
de pământ care au terenul în 10—20,- chiar până 
la 60 de parcele * Lipsa topografilor este cauza 
principală a rămânerii în urmă • Primarul sau vice- 
primarul sunt blocați zilnic pentru clarificarea pro
blemelor legate de împărțirea pământului.

Pe dl Petru Itul, prima, 
rul comunei Sălașu de 
Sus, l-am găsit blocat, 
cum spunea, la primă, 
rie, unde, împreună cu 
dl Vaier Vlăiconi, de la 
OCOT Deva și cu dl Con
stantin Mărăngoci (în nu
mele soției sale, în ca. 
litate de moștenitoare), 
încercau să clarifice 
nele probleme legate 
dreptul de proprietate 
supra pământului. Nu 
te o situație similară
ceasta — apreciau inter
locutorii. Zilnic la pri.

u- 
de
a- 

es.
a-

Dacă pentru următorii 
ani tendința de scădere a 
populației școlare devine 
caracteristică pentru tot 
mai multe școli, iată că la 
Școala Generală din .Pe- 
tros (comuna Baru) ase
menea perspectivă nu e 
imediată. Mai mult chiar, 
pe lângă faptul că această 
unitate școlară în general 
a avut efective foarte bu- 

mărie vin numeroși ce
tățeni, care doresc să li 
se soluționeze proble
mele privind punerea în 
posesie. După cum ne-a 
spus primarul, în special 
datorită lipsei de tppo- 
grafi, în comună s-a ră
mas mult în urmă cu pu- 
nerea în posesie, acțiu. 
nea ne fiind realizată de. 
cât pentru o suprafață de 
400 ha, din cele circa 
6000, la cât au dreptul 
cetățenii. Zile în șir, 
după cum am înțeles, 
primarul s-a implicat e- 
fectiv, deplasându-se la 

în rezultatele elevilor; noi 
constatăm că numărul ce
lor cu medii de 9 și de 
10 începe să crească, .în 
timp ce la corigențe ne si
tuăm sub media pe județ 
(în momentul de față a- 
vem un singur elev cu si
tuația neincheiată). Și la 
noi profnovarea nu se fa
ce formal, mai ales că, în 
perspectiva anunțatului e-

Petroșani, la cartea fun
ciară, pentru a copia hăr
țile cadastrale necesare 
identificării parcelelor și 
proprietarilor. Potrivit 
celor relatate, în nici u- 
nul din cele 11 sate, nu 
s-a încheiat acțiunea de 
punere in posesie.

Există, destule greutăți 
în privința stabilirii pro
prietăților, mai ales da
că se are în vedere fap
tul că în cele mai mul
te cazuri fiecare proprie, 
tar deține terenuri situa, 
te în 10—20, chiar până 
la 60 de parcele, media 
ce revine pe o gospodă
rie fiind în suprafață de 
circa 4 ha. Sunt situații, 
așa fiind ele moștenite, 
când pentru o parcelă e. 
xistă câte 3—4 proprie, 
tari, fără ca parcela res
pectivă să fie delimitată

Efectul austerității din perioada trănziției se re
simte acum și pe tarabele din piață.

Foto : ANTON SOCACI

clar, prin hotar, în ceea 
ce privește partea ce re. 
vine fiecăruia. Aici, spre 
exemplu, s-a convenit ca 
in cazul fânațelor, fie
care să cosească, cu 
dul, o dată la patru

Din cele relatate 
către interlocutori, 
desprins faptul că, 
această perioadă, ;

rân. 
! ani. 

de 
am 
în 

preo
cuparea esențială a pri
măriei o reprezintă asi. 
gurarea condițiilor pen
tru a urgenta punerea in 
posesie, astfel încât fie
care proprietar să.și poa
tă organiza activitatea in 
funcție de interese și de 
scopul urmărit, în pri
vința asocierii existând 
în unele cazuri opțiuni 
favorabile, iar în altele 
o totală opoziție față 
o asemenea formă de 
ganizare a activității 
agricultură.
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Un agricultor cere j 

audiență la prefect ! 
l.a sfârșitul sâptcțmâ. făcut, bazate pe devizele I

nil. trecute, dl Nicolae 
; luga, agricultor din sa- 
Itul Lapușnic, comuna Do

bra, care lucrează sub 
J formă de arendă o su. 
| prafață de 250—300 ha, 
• ne-a contâctat la redac

ție, rugându.ne să-i mij- 
. locim o întâlnire cu pre. 
I fectul județului, dl Pom- 
J piliu Budulan, făcând un 
Iapel din partea sa pen.

tru a fi primit într-o au- J diența pe probleme ar. I zătoare, care sunt comu- 
« ne multor agricultori din I județ. Nu dorește sub 
I nici un motiv să i se fa 
Ied vreun favor, prin a.

cordarea, acestei audien- 
Ițe, ci, pur și simplu, 

spune ca a mai încercat 
Isă ajungfl la. audiență, 

însă, ■ sub presiunea tre- J burilor actuale din câmp, I nu are atâta vreme să 
tot facă naveta spre De. 

| va, fără să știe precis 
' când poate ajunge să I poarte dialogul mult aș- 
| teptat cu dl prefect.

Problemele ce-l fră. I mântă pe dl luga sunt 
strict legate de produc- I ția agricolă (ele fiind co. 

' inline multor altor agri- I cultori din județ și din 
țară), el spunându-ne că, 

| după calculele ce le.a

de culturi, ar avea acum • 
nevoie de peste 900 mi- | 
lioane de lei, sumă care « 
luată împrumut, de la I 
bancă, cu dobânda zilei, J 
ar conduce cel puțin la ■ 
dublarea sumei datorate. I 
Dacă ar dispune de ba- J 
nii respectivi, punându-i | 
la bancă în depozit, se. * 
înțelege că ar câștiga du- I 
I4u, fără să mai facă * 
nici un efort pentru pro- | 
ducția agricolă. -

Având în vedere neca. > 
zurile cu care se confrun- I 
tă agricultorii in aceas- J ' 
tâ perioadă, considerăm 11 
că este benefic ca dl pre. » , 
feet să-i faciliteze dlui I ț 
luga audiența solicitată, J' 
astfel existând șansa ca 11 
dialogul să clarifice mul- ’ 
te din întrebările pe ca. 11 
re oamenii ogoarelor și I i 
le pun privind soarta a- J' 
griculturii și asigurarea | 
securității alimentare a • 
populației. |

în finalul discuției, dl •: 
luga ne-a rugat să trans. | 
mitem anticipat mulțumi- J 
rile sale dlui prefect I 
pentru înțelegere și po. J 
sibila primire in audicn- ț 
ță, intr-un timp cât mai • 
scurt, pentru că treburi. I 
le pe ogoare sunt mul- J 
te, presante și diverse în | 
această perioadă.

îl

O școală cu efective 
de elevi în creștere

ne de elevi — menționea
ză dl director NICOLAE 
BUTNAR — în anul șco. 
Iar următor vor fi mai 
mulți elevi (187, față de 
162, în prezent). Nici Școa
la Primară din centrul co
munei nu e mai prejos, ce
le patru clase cuprinzând 
86 de copii; de altfel, pe 
cuprinsul comunei sunt în 
total patru unități școlare 
și tot atâtea grădinițe.

— Cum a fost anul tre
cut in privința reparării' și 
întreținerii școlilor, die 
director?

— Ceea ce a fost strict 
necesar s a făcut: reparații 
curente, lucrări de igieni
zare la școlile din Petros, 
Livadia și Valea Lupului, 
însumând circa 15 milioa
ne de lei. Apoi, la cele din 
Petros și Baru s-a intro, 
dus gazul metan, combus
tibilul lemnos, fiind asigu. 
rat însă la toate unitățile 
pentru acest an școlar.

— în aceste condiții, cum 
se desfășoară procesul in- 
structiv-cducativ propriu, 
zis în școală?

— Pe de o parte, eficien. 
ța acestuia se reflectă și 

> Pagină realizată de

GEORGETA birla, nicolae tîrcob, 
TRAIAN BONDOR

xamen de capacitate de la 
finalul clasei a opta, exi. 
gența profesorilor ar trebui 
să crească, la fel și pregă
tirea elevilor. Cu toate a. 
cestea, considerăm că ac
tuala programă școlară es
te prea încărcată; sunt zi
le în care copiii trebuie să 
asimileze câte cincizeci de 
noțiuni noi...

Pe de altă parte, eu cred 
că munca educativă mei 
are de făcut pași, deocam
dată ea rămânând în ur
ma procesului instructiv. 
Trebuie făcut un efort ca 
să se reia o serie de acti
vități în acest sens, Ia ca
re s-a renunțat în ultimii 
ani.

— în orientarea profe- 
sională a elevilor, o anu
mită influență o are, cu 
siguranță, și existența în 
comună a unei fabrici cum 
este SC „Refractara" SA...

— E-adevărat, majori
tatea absolvenților noștri 
își continuă studiile la li
cee și școli profesionale din 
Valea Jiului; mulți se ca
lifică acolo și apoi se în
torc aici, să lucreze în 
tabrică.

Dispensar modern, dar fără nici
Comuna Baru are un 

dispensar medical uman 
de toată frumusețea — fa- 
ianțat aproape în întregi, 
me, cabinetele de consul
tații au gresie pe jos și 
este foarte bine dotat cu 
aparatură necesară investi
gațiilor. Are, de asemenea, 
un personal mediu bine 
pregătit, alcătuit din Ma
ria Popa, Maria Ardelean, 
Valentina Mihăilă, Doinei

_ • In comuna Baru e.
’ xistă, în prezent, circa
I 1850 de pensionari, foști
• lucrători ai minelor din ■ 
1 Valea Jiului, căii ferate,
J combinatului siderurgic 
I Călan ș.a. Despre nive- 
■ Iul pensiilor nu vorbim.
• Oricum Guvernul Cior- 
» bea le-a indexat recent.
• • „Consumcoop" Pui 
J a ajuns la o cifră de a- 

I faceri de aproape două
• miliarde lei. In anul tre-
• cut sectorul de producție
• și de prestări servicii i.a

Iadus unității venituri în 
valoare de 305 milioane 
l de lei.
• In comuna Sălașu 

Ide Sus există, la ora ac
tuală, 265 autoturisme 

. /Proprietate personală și 

. 43 de tractoare. Numărul
i acestora crește continuu.

• Viorel Ceuță, țigan 
' din cătunul Gară al co- 
• munei Pui, s.a îmbătat 
♦ într-o seară și a . luat-o 
. la bătaie pe nevasta 

dumnealui și pe copilul 
» ce s.a născut doar cu o J lună și ceva în urmă.
« • Poliția din Pul are
A o gazetă de stradă în ca

re îi „popularizează* . pe 

Pavelescu, Georgeta Diaco- 
nu și Carmen Hoban. Dis
pensarul, fiind așezat la 
parterul unui bloc, benefi
ciază de încălzire centrală, 
iar numărul de oameni ce 
apelează la această unita
te se ridică la 30—40 zil
nic. Dispensarul are în 
schemă — ne.au spus a- 
sistentele — trei posturi de 
medici — unul de medici
nă generală, un pediatru

PE SCURT
cei ce se abat de la le
gile țării. Ultimii apăruți 
aici simt Mihai Sticlan, 
Liviu Timișan, Vasile 
Mihalca, Petru Muntean 
și Ștefan Drăgănesc. Să-i 
știe lumea.
• în blocul de garso

niere din Baru au 
intrat recent familii de 
țigani. Noii locatari au 
făcut și fac praf și pul
bere spațiul locativ ce.l 
ocupă.
• în dispensarul me

dical uman din comuna 
Pui, plouă. Repararea 
clădirii ar costa foarte 
mult, mul't mai mult de
cât valoarea lucrărilor ce 
mai trebuie efectuate la 
noul dispensar aflat în 
construcție care însă au 
fost oprite.
• De notat- că în zo. 

na blocurilor de locuin
țe dm Barp s-a deschis, 
de curând, un chioșc al 
Rodipet, unde se vinde 
presă centrală și locală. 
Este un semn bun că 
astfel se dă răspuns ce. 

și un stomatolog.
De o bună bucată de vre

me, dispensarul din Baru 
nu are nici un medic, vine 
de două ori pe săptămână 
— marțea și joia — doc
torul Constantin Nistor de 
la dispensarul din Pui. tn 
celelalte zile, bolnavii sunt 
trimiși în comuna vecină. 
Este o situație foarte ne
plăcută întrucât unitatea 
medicală din Baru are și

un medic
caracter de dispensar de 
întreprindere, la el apelând 
și lucrătorii societății „Rcm 
fractara" din localitate.

Cum s-ar putea elimi. 
na această stare de lucruri^ 
Nu pronunțăm nici o se-, 
luție, dar Direcția Sanita
ră județeană trebuie să • 
caute, să o găsească și s-a 
aplice. Și asta cât mai re
pede.

• In localitatea Râu 
Alb, cu ani în urmă func. 
ționa un dispensar me
dical. Anul trecut s-au 
realizat reparații ale clă. 
dirii (în valoare de 7—8 
milioane de' lei), urmând 
să fie solicitate și unul- 
douâ cadre medii pentru 
a relua activitatea la a- 
cest dispensar. '
• Cu toate promisiuni, 

le făcute din 1989 de 
când la Sălașu de Sus 
s-a asigurat loc pentru 
instalare și s-a adus o 
centrală telefonică, nici 
până acum oamenii co. 
munei nu beneficiază de 
serviciile acestei centrale. 
Comunicațiile se asigură 
prin unicul telefon cu 
manivelă de la primăria 
din localitate (un alt post 
telefonic existând la po
liție), in vreme ce pos
tul public automat insta. 
lat nu a funcționat de
cât pentru scurtă vreme. 
Poate Romtelecomul gă
sește o soluție să rezolve 
cerințele acute de pune, 
re la punct a comunica
țiilor în zonă, unde este 
intensă șt circulația tu
riștilor.



CUVÂNTUL LIBER

Riscurile unor... 
aranjamente

Dăm curs rugăminții ex
prese a unui domn din 

i Cas.-u de a au ii publi
ca numele. Problema ri
dicată în scrisoarea foar- 

I te explicită nu poate ti 
i Soluționată însă în sensul 
dorit de cititorul nostru.

,n esență este vorba de
spre o mișcare „inteligen
tă ' făcută pentru copiii 

’ săi, care acum însă îl cos- 
I tâ. Mai exact, refuzând 
să-ș» inscrie un băiat și 0 

! lata la școala din Casiau, 
ji-a fătcut mutație de lio- 
țant in Orâștie. Dar, locu- 

I jnd cu familia in Căstău, 
' copiii nu beneficiază de 
plata abonamentului de 

1 transport la jumătate de 
1 preț. De- aici nemulțumi- 
Irea și... nedumerirea pă
rinte.ui. Judecând însă du

ll pă exprimarea destul de 
t Îngrijită și după felul in 
! care relatează faptele cre
dem, că de fapt știe de Ce 

; copiii săi nu benefi.iază 
1 de aceste facilități, acest 
inconvenient asumându-și-1 
in clipa în care și-a „schim
bat fie și fictiv, domici- 

' tiu*.
Deferitor la opțiunea de 

a nu-și înscrie copiii la 
școala din sat nu-1 putem 
condamna. De altfel acest 
refuz e foarte bine moti
vat în scrisoare. „Localul 

I are dtJar patru săli de cla- 
| să, n-are sală de sport, lip

sește apa curentă, grupuri- 
i ie sociale nu sunt dotate 
cu obiecte sanitare". Dar, 

»

Venerabilul președinte

în vara lui H85, părinții 
au fost consultați dacă ar 
dori „sa se construiască o 
școală pentru clasele I— 
VIII". Toți părinții au fost 
de acord și și-a,u înscris 
numele, sub semnătură, pe 
un tabel pentru Inspecto
ratul Școlar, care urmă să

c crisoare 

comantatâ

acorde fondurile necesare. 
Cum vara a trecut fără să 
se întâmple nimic, în afa
ra unor reparații la ve
chiul local, mai mulți pă
rinți și-au înscris, prin a- 
ceeași procedură probabil, 
copiii la școli din Orăștie.

încă un aspect l-a ne
mulțumit pe domnul din 
Căstău. Singura școală o- 
răștiană care nu l-ar fi o- 
bligat să-și facă mutația 
„în scripte" pentru sine și 
copil a fost Liceul „Aurel 
Vlaicu". Insă aici trebuia 
susținut un examen, fiind 
locuri mai puține decât so
licitări. „Nu a fost nici un 
moment în care să mă 
gândesc că nu va trece 

copilul meu de acel exa
men, deoarece în clasele 
I—IV a avut numai note 
mari și în fiecare an a 
luat unul dintre cele trei 
premii. Dar, stupoare. Nu 
a putut trece baremul. Și 
atunci stau și mă întreb 
pe ce a luat premii? Nu 
cumva copiii sunt notați 
nu pe merit, ci așa ca să 
facă să crească prestigiul 
învățătorilor...”

înțelegem dificultățile u- 
nui părinte bugetar, cu 4 
copii, dintre care 3 fac na
veta la Orăștie, în condi
țiile când un abonament 
lunar costa la începutul 
lui martie 24 de mii lei. 
Dm păcate nici diriginții 
nici directorul școlii n-au 
cum să vă ajute, stimate 
domn, explicația celui din 
urmă fiind justificată. Es
te de înțeles si dorința pă
rinților ca fiii lor să fie 
bine școliți. Iar -că acest 
lucru mai lasă de dorit în 
mediul rural o știu prea 
bine și mai marii zilei 
dovadă „avantajele" ofe
rite dascălilor pentru a se 
stabili la țară (în discuția 
parlamentului). Chiar da
că toate acestea sunt de 
înțeles, doleanțele citito
rului nostru nu pot fi în
deplinite legal, dumnealui 
și alții în aceeași situa
ție fiind de fapt victime 
ale propriilor aranjamen
te.

VIORICA ROMAN

DEVA — Fundația vii ioarei Catedrale ortodoxe. Foto : ANTON SOCACI

„Economia" de combustibil <
I < Există, după cum ușor 
' I se poate constata, o re- 
■ I lație directă între scum- 
' * pirea drastică a motori-
- | nei și starea actuală a 

. agriculturii, deoarece din
| cauza sărăciei agricultorii 
J nu-și mai pot îngădui să

I plătească arătura (peste
200 000 lei/ha) și celelal
te lucrări, care ar tre-

I bui să fie făcute meca-,
• nizat. Datele statistice re- 
| flectă cât se poate de e- 
. xact faptul că. la costu- 
I rile de acum, mulți pro-. 
J prietari nu-și vor mai 
I putea lucra pământul, pu

țini fiind și aceia care
J se mai bazează pe lucrul 
I cu atelajele. Dacă pentru
• agricultură, In luna mar- 
| tie a acestui an consu- 
. mul de motorină a scă-
1 zut de 10 ori comparativ

cu cerințele normale din 
anii anteriori, aceasta 
înseamnă, implicit, că 
volumul lucrărilor meca
nizate pe ogoare s-a re
dus, cei puțin în aceeași 
proporție. în mod firesc, 
nu ne putem aștepta de
cât ca „economia" de 
motorină de acum, su se 
regăsească și în „econo
mia" de prcdu.se agrico
le. din acest an.

Imaginea ogoarelor hu 
nedorene este departe 
de a ne arăta interesul 
specific campaniilor agri
cole pline. Th condițiile 
când străbați întreaga 
luncă a Sfreiului sau a 
Mureșului și nu întâlnești 
nici două-trei tractoare 
în câmp, acesta nu -este 
un semn bun. sau un in
diciu că se face, într-a-

devăr. economie de com- I
bustibil, în adevăratul *
sens al cuvântului, când |
există, terenuri, cât poți *
cuprinde cu ochii, neara- j
te si necuitivate. în con- •
dițiile când această res- ’
pingere subită a meca- »
nizării, determinată de 
motive ce țin mai degra- ,
bă de lipsuri de ordin fi
nanciar, nu are o altă ,
alternativă pentru ieșirea , I
din impas, decât aceea 
că trebuie să ne conso- j
lăm cu gândul că. așa ■
cum ne asigură actuala j
putere, vor veni impor- i
turile și vor acoperi ceea ’
ce noi putem produce, |
dar nu ne mai dă mâna 
să o facem în concuren- I 
ță cu performanțele strai- 1, 
nilor. (N.T.)

I.

Dl loan Bursesc, pre
ședintele „Consumcoop" 
din Sălașu de Sus, are 
64 de ani, dar văzându-i 
roțu in obraji, cu părul 
cărunt și nu prea, au- 
zindu-i vorbirea vioaie 
— iți vine greu să-i dai 
această vârstă.

— De câți ani lucrați 
în cooperația de consum, 
die președinte? — l-am 
intrebat.

— Din 1919. Am înce
put ca achizitor, apoi am 
fost gestionar. Prcședin. 
te sunt din 1962.

— Deci de aproape o 
jumătate de veac. Nu 
v-ați gândit la pensie?

— Am fost în 'pensie 
vreme de cinci luni, dar 
m-au chemat și ni.au re
încadrat ca președinte.

— Ce împliniri 
gistrați acum

— Brutăria 
turistică din 
Sus eu le-am 
vremea mea 
nizat rețeaua, 
nut o aprovizionare bu
nă — cât se putea în a- 
cele vremuri — a 
ției. Au crescut 
format o scamă 
crători buni.

— In plan familial ce 
împliniri aveți?

— Casă nouă mt mi.am

inre- 
ta activ? 
ți cabana 
Sălașu de 
realizat. In 
s-a moder-

6-a obți-

popula. 
și s-au 
de lu-

făcut, am reparat-o pe 
cea veche a părinților, 
mașină nu am avut ți nu 
am. Am crescut doua fe
te. Una este director ge. 
aerai la Fabrica de pâi
ne din Deva, cealaltă e 
tibrăreasă la Hațeg. Am 
un nepot.

— Ați lucrat o viață 
în comerț. Ce principii 
v-au caracterizat activita
tea?

— Cinstea și sincerita
tea. Nu m.am abătut nici 
o clipă de la ele. Pe a- 
ceste principii mi-am clă. 
dit viața și activitatea.

TRAIAN SONDOR

Muzeul aurului Brad. Foto : PAVEL LAZA
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Protejați apele!
Apelul și îndemnul, în 

i același timp, pentru păs- 
1 trarea în stare curaiă sl 
l protejarea cursurilor de a- 
j pă se adresează, în per- 
, manență tuturor locuitori- 
I lor din zona văilor, pârâu- 
I rilor, râurilor sau lacuri- 
i lor, constatându-se că. în 
| multe cazuri, acestea de- 
I vin locuri de depozitare 
j a gunoaielor și deșeurilor. 
i In multitudinea de exemple 

negative întâlnite în ulti

ma vreme, se înscrie și 
cursul de apă ce străbate 
satele Boița și Ciula, un
de locuitorii din zonele li
mitrofe aruncă tot felul 
de resturi din gospodării: 
deșeuri metalice, gunoaie 
și tot ce Ie mai prisosește. 
De imagini asemănătoare 
nu sunt scutite, în unele’ 
zone, nici cursurile acelor 
mai mari, cum sunt: Stre- 
iul Crișul Alb și chiar 
Mureșul. Fiecare agent po

luant (persoană fizică sau 
juridică) nu-și face pria 
mari griji, considerând c’ 
dacă vecinul încalcă niște 
reguli elementare de pro
tecție. de ce să nu facă și 
el Ia fel? Desigur, este vre
mea ea fiecare să reconsi
derăm părerile despre sta
rea apelor noastre. pre
cum și a mediului încon
jurător, in ansamblul său. 
(N.T.)
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Aspecte ne orite (II)
Dar nu numai desenul 

și lucrul manual se des
fășoară „Ia domiciliu", ci 
matematica, compune
rile și gramatica au a- 
celași regim. „Fă-mi tu 
exercițiile la gramatică 
pentru fetița mea, că eu 
îți rezolv problemele la 
matematică pentru fiul 
tău" — oferea în mod 
foarte firesc o mamă ser
viabilă altei mame, în 
timp ce-și făceau cum
părăturile în piață. „Dra
gă, îți mulțumesc pentru 
compunerea făcută: fii- 
că-mea a luat nota ze
ce pe ea!*,  își exprima 
public o altă mamă re
cunoștința față de o prie
tenă care -îi făcuse acest 
„serviciu*.  Pe marginea 
unor asemenea întâm
plări și manifestări îți 
vine să exclami — cu 
indulgență — „Sfântă 
naivitate!", dacă nu ai 
ști că urmările lor sunt 
mult mai grave pentru

a le eticheta astfel. Căci, 
în afară de inechitatea 
pe care o săvârșește în
vățătorul (învățătoarea) 
care dă notă pe o lucra
re ce nu este făcută de 
către elevul in cauză

COLABORAREA 
FAMILIE — 

ȘCOALA

(discreditându-se astfel 
și pe sine), el cultivă — 
cu iresponsabilitate pro
fesională — acea trăsătu
ră de caracter repudia
tă de toată lumea — ne
cinstea. Elevul în cauza, 
și odată cu el și ceilalți 
colegi, „învață pe viu" o 
lecție de necinste. El în
vață că „merge și așa" 
și că „este mai bine a- 
șa, decât să trudești tu".

Desigur că fenomenele 
și cazurile descrise mai 
sus nu au caracter de 
generalitate. Dar chiar a- 
șa, ca manifestări spora
dice ele trebuie să ne 
îngrijoreze, deoarece la 
vârstele fragede exem
plele negative „conta
minează" mai ușor de
cât cele, pozitive. Și a- 
ceastă „poluare morală" 
este maj păgubitoare de
cât poluarea din natură. 
împotriva căreia, fiind 
vizibilă, se pot lua mă
surile de rigoare. în timp 
ce în educație efectele 
gesturilor și faptelor re
probabile se manifestă 
cu întârziere.

Așadar. stimați pă
rinți, să preferăm unui 
succes iluzoriu momen
tan o reușită veritabilă 
de perspectivă în educa
ția cop- lor noștril*
Prof. unlv. dr. IOAN 

DRAGAN
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F cuvântul liber J||. •X*
-V’.-.-‘«Jcotidian? independent?

Convoacă Adunarea Generală Extraordi - 
nară a Acționarilor în data de 9 aprilie 1997, 
ora 9, sau în data de 23 aprilie 1997, ora 
9, în cazul în care Ia prima convocare nu sunt 
îndeplinite prevederile legale, la Căminul 
Cultural din Baia de Criș, pentru toți acțio
narii înregistrați în Registrul Acționarilor.

Informații suplimentare la sediul socie
tății, telefon 107. (8887)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. AGROMEC S.A. 

BAIA DE CRIȘ

plastic de 0.5 st 2 litri I■■ | B.iutori răcoritoare carbogazoase ir» butelii de

7‘ IZVOiRUL HP
MINU NILOR4^

SIC. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT — EXPORT S.R.L. 
Str. Teatrului, nr. ,—2, P.O. Box 306 Oradea.

■ :

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
PECO S.A. DEVA

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie,
bl. 11. parter,

înregistrată la registrul comerțului sub nr. 
J 20/235/1991, în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 si a Ordonanței de Urgență nr. 
5/1997,1

)

I . .... . . „„....  _
1 Casa de Cultură a municipiului Deva,
| mătoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune pe 
bază de bilanț pentru exercițiul financiar 1996 
și a raportului comisiei de cenzori pe 1 

Aprobarea bilanțului și a contului de 
re-

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACȚIONARILOR

la data de 8 aprilie 1997, la ora 10. 
Locul desfășurării adunării generale este 

, cu ur-

t

I • t I
I

ANGAJEAZĂ pentru depozitul din DEVA:
— experiență în domeniul comerțului;

INGINERI ȘI ECONOMIȘTI — garanție materială.
Cei interesați sunt rugați să trimită cererea și curriculum vitae pe adresa fiimei, 

la Serviciul Marketing, până la data de 1 aprilie 1997. Vă rugăm să treceți adresa corectă 
și telefonul la care puteți fî contactat. Infor mâții la tel. 059/479442. 137052. irit. 421. 422.

••

I
=»SiWZVWW^Zrr^WMW.%V.^WW^V.*.*x* ,.*.*.V.*.V.**VA *s^

I « 

I*
I
*I 
I 

rioade de timp a reuși, acest lucru. !
Valul de scumpiri din ultima vreme, eres- • 

Iterea costurilor hârtiei de ziar șl manoperei | 
, tipografice, majorarea tarifelor de transport Z

lonament
CUVÂNTUL LIBER

.... ... . . ,_________ ..... , ■ ,,,

SOCIETATE COMERCIALA
Vinde instalație îmbuteliat alcool, Naghe- 

na — Germania, capacitate producție 4000 
sticle oră (gama 250 ml — 3000 ml). Lucrează 
in sistem automat.

î 8,30—17,00.

I 2' . I
_____ .'2

Relații Piatra Neamț, 033/217440, orele?
■

4

ar 1996 t
1996. (
■ ■lua rin

!

j
*

*

<

2.
profit și pierderi pentru anul 1996 și 
partizarea profitului net.

3. Aprobarea bugetului de venituri 
cheltuieli pe 1997.

Participarea acționarilor la adunarea
nerală se face în conformitate cu prevede
rile Legii nr. 31/1990, a statutului societății și 
a regulamentului C.N.V.M. nr. 8/1996.

si
♦

ge-

i

£1
!
!J
1

■

CUVÂNTUL 
LIBER

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT

I

S.A

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

telefon 22 59 04

VINDE CN GROS
Bere
— REGUN
— SILVA
Votcă — 33 grade
Rom — 32 grade
Lichior frăguțe — 30 grade

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEVA (lângă „Comtim" si în ..Mi
cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
(la sediul S.C. .,Mercur"), ORĂȘTIE (lângă 
„Palia"), HAȚEG (secția foto?

SE AIL\ ÎN VÂNZARE:

Felicitări de Paști
Imprimate pentru preschimbarea per-i* iiiiprmiuie pentru 

miselor de conducere aut<
I • țigări (Tg. Jiu)
l • plase de plastic
| • chibrituri
I • brichete

!• timbre poștale
• plicuri
în aceste unități funcționează AGENȚII 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

DE

<

J . . S . i 1......................... •' 1 ..................................................................... '-------------- ~

fS.x’x XX. xXXXX.x . ----------....

ANUL IX • NR. 1853

5 - !•$ REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL !; 
i HUNEDOARA >
J ANUNȚA j;
5 Organizarea licitației directe conform H.G. *' 
S140/1991, în data de 15 aprilie 1997, pentru;' 
ț închirierea următoarelor spații comerciale: ;l
Ș — la ora 9,00 — Bdul 1848, nr. 5 — co- ;l

•; in domeniul termoficării; ;
— la ora 9,30 — str. Gh. Lazăr, nr. 6 — !

t comercializare plante medicinale. I
Relații suplimentare privind desfășurarea I 

•L licitației se pot obține la sediul regiei din Hu- ■ 
țnedoara, bdul Republicii, nr. 5 sau la telefon !, 
<711554. 5

în caz de neadjudecare licitația se va re- >;
5 peta în fiecare zi de joi, ora 9,00. <

----------------------—i

I

* 
I
I

Cuvântul Nber” este cotidianul cel mai 
| apropiat de dumneavoastră.

Redacția s-a străduit permanent să ofere 
| ziarul la un preț cât mai scăzut șl lungi pe*

I
■
I
I

mercializare aparatură, instalații și consultanță >
1 • V XL -

I
*
■

■

MQDEX’ ||
Cel mai mare distribuitor en gros 

din țară de
I

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST

VA OFERĂ

I
I

• peste 50 de sortimente de îmbrăcămin-!; 
Ele sortată de cea mai bună calitate (în sacii; 
[I transparenți de 5-10 kg): !;

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

— pulovăre, geci, w ;
— sacouri, baloane etc. ;
Toate sortimentele de sezon disponibile; 
stoc ! !.

I
II

I
■■

■

11
■

■

tlin

NOI GARANTAM PENTRU CĂUTATEI J 
• baloți mari, nesortați, presați între 

350—400 kg.

ALEGEȚI CALITATEA !

Mari reduceri de prețuri in luna martie a.c. 
< Birouri, luni-vineri : 8—18; 
<8—11.

sâmbătă

Maniu, nr. 6. tel

<

w e» • J r _

| și a cheltuielilor de distribuire ne obligă să ■ 
. ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de | 
| lei, începând cu 1 aprilie 1997. ‘

| cea mai avantajoasă de procurare a ziarului.
* Lv/oivu vnvi nuvn
I RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5 000 
î DE LEI/LUNĂ plus taxele poștale.

Avantajul abonamentuli' este
| de 11 exemplare primi»e gratuit
• fată de cumpărarea cu bucata.

NU UITATI: REÎNNC’TI-VA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", i 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto- • 
rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele • 
se fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și I

• *
Abonamentul rămâne în continuare calea I. • v a _ ___ ____ _ • _!..• "_______________ _ ___ ~ __ » *
COSTUL UNUI ABONAMENT LA Z1A- |

I
evident, 

pe lună. I
*

t « 
iar j 

‘tC- j

I

I
*

I
I
I la factorii poștali — numai cu bani în nume i 
J rar —, iar Ia RODIPET Deva — prin vira*  J 
J ment. Relații la telefon 21 30 07. r
j RAMANEȚI CU NOI!

ABONA-

ÎN ATENȚIA 
POSESORILOR DE AUTOVEHICIH E 

"(‘crMKuwle fizice >1 cele juridice, dejin iiutqvehi.-ulc 
supuse inm.iidtHlarii în România. suM onltgiilc sa le bsigtive ; 
penirii. .izurile dc răspundere eivilă ca urmare a pagebeInr ' 

țwduse prin aecuieiWe de uutowhkiile pe ledțirriul ' ■
RsHuăniet H ițienrir '/> _!•»■>*.  uri. W*  I 

"f’rmicleiikrvniL rznoadci i aprilie-âl decembrie «.■ 
cor pliîtr pânA !ir data de 31 martie 1W7 tn cazul ocachiliirii 

t > scadenjâ a primelor, detinătorui autovehiculului este 
n .'.asigurat “ (H.G. ni 1259 19%. ari. 2l 

Pentru a nu fi în această situație nepfâcutii.
vă informăm că,

* pentru prima dată aveți 
posibilitatea de A ALEGE societatea 

Ia care doriți sâ vă asigurați.
Soci etatea de Asigurare Reasigurare *

ARDAF
C'de j tuna societate privată autorizata sa practice 

aSIQURAREA obligatorie 
DE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO 

! ste timpul să alegeți !
'-«•I * A r»»< j ‘âm ht Mdtîk’ Hauxtrt*  din toKIv jmlețdf larii
1 iwnții supiriHiiMHrv I*  tvdiai Ntiiurxrtld Hurtidrari diufkA.i 

Sir. Dr Vodă nr. IR, lelj 054- 21 J2.W
FSUȚI PfcNTRI Sil I Ram a iw MNF'AVm«CR \

■

ICluj-Napoca, str. Iuliu 
064—194030. 193493.

Sunați-ne 1 Dacă sună 
Depozit, luni—vineri: 

8-14; jud. Cluj, sat Vlaha.
Viritați-ne și vă veți convinge că a me J 

Ș ritat • $
’AWWV.WAV.SVW.W.V.V.'WW.VAV/.V.'.'-V

ocupat 
8-18;

reveniți I 
sâmbătă

-------— ... . . ... . . . . . .-rr—r. .
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VANZAKI — 
l CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 
camere zona Progresului. 
Tel. 211514, 212006. (9454)

• NOU !!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și siguran
ță maxime, PLATA 
ÎN RATE. Distribui
tor IMPERIAL ORAS- 
TIE, 054 / 642580.

(8'123)

‘ • Vând apartament trei
camere cart. Dacia, Aleea 
Romanilor, bl. 26, sc. I, 
ap. 19. Informații la do
miciliu.

e Vând Fiat 850 sport,
motor după RK, preț
500 DM Tel. 109, Cârnești.

■ (8913) 
• Vând garsonieră str. 

Măraști. bl. 80 G, etaj 4.
Tel 231462. (8905)

• Vând certificat de în
matriculare pentru auto
turism Dacia 1300. Tel. 
23001T ' (8885)

• Vând măsuță șah,
Iplaijumă, dună, Deva, 
tel. 217141. (8912)

• Vând urgent aparta
ment amenajat pentru ori
ce activitate. Tel. 228875.

(8871)
• Vund autocamion Raba

10 tone, an fabricație 1994. 
Tel 058/851556. (8899)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente' 
potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(8544)
• Cumpăr miere de al

bină, cantitate nelimitată. 
Tel. 623391. (8894)

• Vând grădină 1 ha 
și 70 ari, Orăștie (lângă 
Plafar). Relații tel. 64Î924.

(8368)
• Viind convenabil casă,

grădină cu livadă, curte, 
dependințe. Orăștie, Dealu 
Mic. nr. 99. (8370)

• Vând programare Da. 
citi' Break, metalizat, ridi
care 2 aprilie sau 5 mai 
«997 Orăștie, tel. 647263.

(8371)
• Vând Dacia 1300, stare

de funcționare, neînmatri
culată. Poienile Beriului, 
nr. 3. (8373)

• Vând gospodărie,, pă
dure, GroSuri 11, posibili
tate casă vacanță. Tel. 
054/651686. ’ (4056)

• Vând Ford Granada,
combi, înmatriculat, stare 
d< funcționare, 1200 mărci, 
tel. 651077. (4057)

• Vând Lada 1200 S,
tamponată. înmatriculată, 
comuna Unirea, nr. 04, 
Hațeg. (9309)

• Vând urgent casă cu
etaj, grădină mare, Peștisu 
Marc, 310. (1171)

• Vând căsuță veche 
și grădină, Mintia 136. 
Informații tel. 713519. -

(8223)
SCHIMBURI DE 

LOCUINȚE
• Schimb apartament 

două camere Dorobanți 
cu garsonieră, central, di
ferență Informații I. 
Creangă bl. 29, ap. 64.

(8909)
• Schimb sau vând casă

cu anexe comuna Văli- 
șoara cu apartament două 
camere Deva. Tel. serviciu 
625927, Bedea. (8914)’

închirieri
• Caut de închiriat a-

partament două camere 
mobilat cu telefon, etaj 
1—2 Tel. 227321, orele 17— 
20 (8916)

• Solicit de închiriat

(150 mp), Deva, tel. „fax 
01/3110262. (6447)

PIERD.
• Pierdut livret militar 

pe numele Necși V. Con
stantin. Se declară nul

(8904)
• Pierdut chitanțier se

ria BX 6808—6858 și pro. 
cese verbale de constatare 
și contravenție seria A 
0017522 — 0017529 și seria 
A 0054053 — 0054075 ale 
Gărziț. Financiare Hune
doara Deva. Se declară 
nule. (8923)

OFERTE 1)1 
SERVICII

• SC Panimex SRL an
gajează tineri absolvenți 
ai liceelor cu profil elec- 
troenergetic, electromeca
nic, pentru a-i specializa 
în instalații frigorifice de 
exploatare și întreținere, 
cu curs de un an în spe
cialitate. Selecția se va 
face în fiecare vineri o.» 
rele 8—10, în perioada 1—15 
aprilie 1997; la sediul so„ 
cietății, cartier Dacia, A- 
leca Romanilor, nr.- 10. 
Angajăm tehnician sau in. 
giner în specialitate uti
laje și instalații frigorifice, 
cu o vechime de minimum 
5 ani.
• Execut transport marfă,

cu camion 7 tone. Tel. 
642228. (8372)

LICITAȚIE
• Primăria comunei Bu-

nila organizează în data 
de 10 aprilie 1997, ora 10, 
licitație publică pentru 
închirierea de pășune. în 
caz de neadjudecare se 
repetă licitația în data 
de 17 aprilie 1997, ora 
10. Relații suplimentare la 
sediul primăriei. Tel. 
735210. (9227)

DIVERSE
• SC Rapid Prodimex

SRL Ghelari anunță ma
jorarea prețurilor la pro
dusele finite. (9226)

• Cooperativa „Solidari
tatea" Deva, situată în 
Bdul Decebal, bl. G, par
ter, anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a secțiilor de prestări 
servicii aparținătoare. E- 
vențualcle contestații se 
vor ’depune la APM Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 15 zile. (9453)

COMEMORĂRI
• La 27 martie 1997 se 

împlinesc 6 luni de când 
nc-a părăsit, pentru tot
deauna, bunul nostru soț 
și tată

MIRCEA
Nu-1 vom uita niciodată! 
Odihnească-se în pace! 
Soția Vichi și fiul Sorin, 

(5055) 
DECESE

„OMUL TRUP ȘI SUFLET"
Ieri, a început, la Casa 

de Cultură Deva, simpo
zionul „Omul trup și su
flet" la care aii fost in. 
vitați reprezentanți ai insti
tuțiilor centrale și locale 
ale statului, din partea 
bisericilor, diverși specia
liști din țară și străină
tate, preoți slujitori în 
spitalele din România. 
După Tedeumul ecumenic

și deschiderea festivă, 
prima zi a root cor -ala 
referatelor și discuțiilor pe 
teme medicale și geologice.

Tot miercuri s-a deschis, 
in holul Casei de Cultură 
Deva, ediția a Il-a a Sa
lonului editurii hunedorene 
și Târgul de carte u par
ticiparea unor edituri din 
iudeț și din țară. (V R.)

i <

! CURSUL VALUTAR
4

26 martie 1997

• 1 dolar SUA 7 032 lei
• 1 marcă germană 4 167 lei
• 100 yeni japonezi 5 657 lei
• 1 liră sterlină 11 375 lei
• 1 franc elvejian 4 801 lei
• 1 franc francez 1 136 lei
• 100 lire italiene 415 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază
cotații ale societăților bancare autorizate să efec-

‘ tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 
I implică obligativitatea utilizării cursttrilor în tran

zacții efective de schimb valutar ți înregistrări con-

I
%I
%I*I
•
I
I

I
i
i
I
I
I
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MANAGERUL 
SOCIETÂTII COMERCIALE 

SIDERMET S.A. CALAN 
Convoacă adunarea generală extraordi

nară a acționarilor la data de 8. IV. 1997, 
ora 11. la sediul societății, situat in Călan, 
str. Furnalistului. nr. 17, județul Hunedoara, 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor, cu următoarea ordine de zi :

1 Aprobarea raportului administratoru
lui. a bilanțului conlabil pe anul 1996, a ra
portului comisiei de cenzori și a bugețului de 
venituri si cheltuieli.

2. Aprobarea modificărilor statutului so
cietății. conform prevederilor Ordonanței de 
Urgentă nr. 5/1997, emisă de Guvernul Ro
mâniei.

3. Aprobarea structurii acționarilor după 
aplicarea Legii 55/1995. .

4. Diverse.
Documentele referitoare la problemele in

cluse în ordinea de zi, precum și formularele 
de procură specială pot fi consultate la sediul 
societății. Data limită de primire a procurilor 
speciale pentru reprezentare în adunarea ge
nerală este 7. IV7. 1997.

In cazul în care nu sunt îndeplinite con-
| dițiile privind legalitatea adunării generale,
• aceasta se va întruni in acțlași loc și Ia a- 
| ceeași oră la data de 22. IV. 1997.
*I
4I
I
4I
I 

I 

4I
| participa toți agenții economici care

I
1

i 
i
I 
i

*

« MANAGERUL

i

SOCIETĂȚII COMERCIALE 1
„AVRAM IANCU“ S.A. BRAD

Convoacă adunarea generală extraordinară * 
- j a acționarilor la data de 12. 041 1997, ora î 
110,00, în sala cinematografului Brad, pentru J 
«toți acționarii înregistrați în Registrul acționa- * 
? rilor Ia sfârșitul zilei de 31. 03. 1997. |

4

A doua convocare în data de 26. 04. 1997, f 
10,00. în același loc. î

Informații la sediul societății sau la (el. * 
I 
4 I 

_________________________________________î
■ ’ ■ 4

I

MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE l 

a|

I1
| ora
1I ___ ___ _
î054/651826.

• Astăzi este con
dus pe ultimul său 
drum cel care a fost 
un excelent soț și 
tată, un mare om - 

VASILE SAVESCU 
din Hunedoarei.

înmormântarea are 
loc la Cimitirul Valea 
Seacă, ora 14.

în veci nu te vom 
uita.

Dumnezeu să te o- 
dihnească în pace.

(8929)

• Soția Cornelia, 
fiul Stelian, nora Ro- 
dica, nepoții Adrian și 
Corina cu durere în 
suflete, anunță trece
rea în neființa a dra
gului lor

col. (r) TIȚU ION 
înhumarea va avea 

loc vineri 28 martie, 
ora 13, la cimitirul 
din str. Bejan. Dum
nezeu să-l odihnească. 

(099404)

i 

! 
I 
i 
!

ț acționarilor la data de 30. IV. 1997, ora 10, ( 
i la sediul societății din Brad, str. Vânătorilor, î 
J nr. 47, județul Hunedoara, pentru toți acțio- 1 
I narii înregistrați in Registrul Acționarilor, Ia 1 
| sfârșitul zilei de 29. IV. 1997. In cazul în f 
1 care, la data de mai sus anunțată, adunarea î ♦ * j nu va fi statutară, aceasta se amână pentru £ 
1 data de 14. V. 1997, la locul și ora mențio- 1 
J nate mai sus. Procurile de reprezentare pen- * 
ț tru prima adunare generală 
îdiul societății, până la data de 29. IV. 1997.

Informații suplimentare 
Iții, tel. 054/651310, fax 
« orele 7—10.

1 
I 
I

„ZARANDTRANS" S.A. BRAD 4

Convoacă adunarea generală ordinară

se depun la se -

sediul societă- 
054/650778, între 

(8893)

la

S.C. „APROTERRA" S.A. SIMERIA [
* 

Distribuitor autorizat al ISAMA Sfântu £
♦ Gheorghe,

vinde la prețul producătorului en gros și | 
detail ‘ ............ .................. ’
schimb

I : en
Ide
] față pentru Saviem și Raba. Tel. 054/660424;[
1660966. T

cutii de viteză AK5; AK6 și piese f 
* • * • pentru acestea și componente punte |

I
■—

______________ *

ANUL IX • NR. 185?
~~~

cu
DIRECȚIA SILVICA DEVA 

sediul în Deva, str. Titu Maiorescu, 
nr. 2, organizează, în zilele de 

14 și 21 aprilie 1997

pentru :
1. VÂNZAREA MASEI LEMNOASE PE 

PICIOR DIN PRODUCȚIA ANULUI 1997. Pot
; sunt a- 

testați, potrivit H.G. nr. 342/1995, pentru ex- 
| ploatarea lemnului și care nu au debite res

tante față de Direcția Silvică și ocoalele sil- 
vipe din subordine.

Licitația este deschisă si va începe la ora 9.
2. VÂNZAREA MATERIALULUI LEM

NOS FASONAT (buștoni pentru derulaj; buș
teni pentru gater, lemn pentru construcții; 
lemn mărunt), în condiția : loco drum auto 
forestier.

Licitația este deschisă și va începe la ora
12. Pot participa agenți economici care nu au 
debite fată de noi, precum Ș» persoane fizice.

3. PRESTARE DE SERVICII DE EXPLOA
TAREA LEMNULUI, la care pot participa 
agenții economici atestați, care posedă dotare 
corespunzătoare.

Licitația — deschisă va începe la -ora
13.

4. PRESTARE DE SERVICII DE TRANS
PORT MATERIAL LEMNOS din pădure la 
depozite, la care pot participa persoane 
zice și juridice, care, au în dotare mijloace 
transport specifice 
troliu).

Licitația este
14.
5. PRESTARE

PORT MATERIALE DE CARIERA, BALAS
TIERA ȘI MATERIAL ANTIDERAPANT, pe 
drumurile forestiere. Pot participa persoane 
fizice și juridice care au in-dotare mijloace 
adecvate pentru încărcare—descărcare și trans
portul acestor materiale.

Licitația este
14.
Pentru lemnul 

ține și în zilele de 
iunie, ora 9.

Taxa de participare la licitație este 
100.000 lei, pentru persoanele juridice 
50.000 lei pentru persoanele fizice.

Garanția este de 10 la sută din prețul 
I de pornire a licitației, pentru licitațiile de la 
j pozițiile 1 și 2.
I Relații se pot obține la sediul nostru și 
! ocoalele silvice din județ. Telefoane: 224599, 
I 224649, 622481.

i*I
I
I*I
I
4I*I
4I
I
I
4I I •'I
9I
I 
I 
i
I*I
%I
4I
4I

ora

ora

!■"

(pcridoc, platformă

deschisă și va începe

fi
de 
cu

la

DE SERVICII DE TRANS-

deschisă și va începe la

fasonat, licitații se vor mai
12 și 26 mai și 9 și

A%%w.w.w»%w.%v.
.iT.TiV.tTZ;:—

23

de 
si

I
4I
*I
laI
I
I*I
i

*I 
i
4I
«I
A
»

I

I•
I

I
I
I
I
I*I*I
I*I
I*I
I*
I

4I
4I
4I
4
I 

•i 

n

• JOI, 27 MARTIE 1997


