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Executivul Primăriei Deva este optimist:

„DEVA ARE UN AER MAI CURAT“
Marți, 8 iulie a.c., la 

sediul Primăriei munici
piului Deva a avut loc 
o conferință de presă 
organizată de către con
ducerea executivă a a- 
cestcia. Tema principală 
a întâlnirii cu mass — 
media a edililor Primăriei 
Deva — a primarului 
municipiului, Mircea Mun
tean, și a celor doi 
viceprimari, Alin Suciu, 
Dumitru Gâlcescu —, a 
vizat prezentarea unui 
„raport" privind starea 
municipiului, la un an 
de la preluarea conduce
rii primăriei de către 
actuala echipă.

După un an de activi - 
tate în fruntea Primăriei 
Deva, actualul executiv 
apreciază că multe lu
cruri s-au schimbat în 
bine. Dacă la cele 200 

CONFERINȚA DE PRESA

de zile obiectivele cu
prinse în contractul cu 
devenii erau realizate în 
procent doar de 70 la 
sută, în prezent lucru
rile stau mult mai bine, 
iar orașul are un aer 
de curățenie. S-au fina
lizat lucrările de la Casa 
de cultură, maturatul 

străzilor a trecut sub 
directa coordonare a 
primăriei, străzile, fără 
excepție, se lnătură în 
fiecare zi, ș-au reconsiderat 
mai multe străzi din 

municipiu, în atenție, 
pentru perioada imedia
tă, se află drumul de 
centură DN 7. Au fost 
reintegrate în circuitul 
de producție serele pro
prii ale Primăriei, fapt 
ce reduce considerabil 
costurile pentru amena
jarea zonelor verzi din 

municipiu, iar reorgani
zarea serviciilor din pri
mărie pentru public, cu 
program și în zilele de 
sâmbătă, permite cetățea
nului să-și rezolve mai 
lejer problemele de ad
ministrație. cele fiscale 
etc.

Pe agenda primăriei 
Deva, pe lângă lucrările 
edilitar — gospodărești 
care ocupă un loc prio
ritar, s-a acordat o atenție 
deosebită și bugetului 
pentru sănătate, acesta

CORNEL l’OENAR

(Continuate în pag. a 2 a)
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Am sunat la ușa a- 
partamentului locuit de 
familia Breje. A deschis 
dl loan Breje. După ce 
a înțeles despre ce e 
vorba, a început să vor
bească despre „eveni
mentele" prin *re fa
milia sa a trecut din 
decembrie până acum 
cu satisfacția omului 
care și-a văzut împlinită 
o mare dorință. ,

Dar să vedem despre 
ce satisfacție este vorba. 
Ne-a mărturisit că și-a 
dorit foarte mult un
copil, mai exact un băiat. 
Din păcate soția nu i-1 
putea dărui. Așa că, 
atunci când au văzut
la televizor povestea

J unei tinere mame și a 
J băiețelului său, născut 
I dintr-o relație întâmplă- 
ț toarc, s-au decis: vor
• lua copilul. Andrei 
. Cozma . (cum se chema 
1 inițial) a fost adus în 
I casa familiei Breje în
I decembrie. La început 
î i-a fost încredințat. Dar
• familia dorea ca micuțul 
1 să devină un membru
• al său, deoarc. b mama 
' lui naturală nu i-ar fi 
J putut asigura condiții 
J bune de creștere si e-
• ducare (provine dintr-o 
I familie dezorganizată). 

*1 Dar drumul spre o a- 
ț semenea finalitate a
• fost lung și întortocheat.

Practic timp de 7 luni 
j s-au bătut cu tot felul 
I de formalități. „Am fost 

‘j Ia spital, la Leagănul din
• Hunedoara — povestește 

tatăl lui Andrei. Am ' 
vorbit cu mama, cu’ bu
nicul micuțului. Am tre
cut prin comisii, tribu-, 
nale, forme fel de fel , 
Dar am rezolvat faza 
asta. Nu-mi pare i*U. ' 
La toți nu ne pare rău", j ’ 
„Faza", cum o numește > 
tatăl, a durat vreo 7,. 
luni. Micuțul a fost 
adus acasă pe 16 de
cembrie 1996, iar în 17 i’ 
iulie 1997 împlinește 8? 
luni și va fi sărbătorit !• 
ca cel mai tânăr mem- ț 
bru al familiei Breje, cl I 
cărei nume îl poartă de | 
aproximativ o săptămâ- f 
nă, de când s-a încheiat » 
procedura de adopție. I

Am fi dorit să aflăm 1 
și părerea actualei i 
mame. Dna Elena Bre- f 
je era însă la consiliu, ț 
pentru alocația lui An- » 
drei. Cu el stăteau acasă, « 
pe lângă tatăl, a cărui * 
poveste tocmai am re- 1 
latat-o, cele două surori I 
mai mari. Ele sunt î 
fiicele dnei Elena din | 
prima căsnicie — Ermas î 
și Salomeea-Dalida Țari f 
de 17 și 18 ani. Deo- î 
camdată n-au de lucru, f 
Au mai fost angajate 4 
la diverși patroni, dar J 
pe moment șomează. I 
Mama lucrează la o firmă | 
privată. Iar tatăl est*- | 
salariat al Minei Muncel J 
și câștigă bine. „Nu * 
parlamentarii, sau cei din | 
-----------------------------  I 
(Continuare în pag. a 2-a) |
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• ■ dolar $>VA — 7115 lei
• 1 marca germană — 1045 lei
• l'D yent japonezi — «tlirt lei
• l liră sterlină — 12009 lei
• 1 franc elvețian — 1R61 tei
• 1 franc francez — 119!» lei
• IUI) Urc italiene 116 lei

Cursurllo inclusa, in at easta Listă au la bază
cutați! ale societăților bancare autorizate sâ efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta h'tâ 
nti implica obligativitatea utilizării cursurilor In 
tranzacții «■ft'ctivc dc schimb valutar și inregiMrărî 
contabile

politic extrem de activ, 
sete bale apa în

I

•G «. *C' rrmr.i se mențincij 
IJ în general instabilă.!; 
(î Cerul va prezenta in-!» 
■ Inourări accentuate în •: 
(•cursul nopții. Tempo-!' 
(Jrar va ploua. Ploile 
i! se vor restrânge în ■

general instabilă.!;

Trandafiri
si arbuști
ornamentali
Pc lângă materialul 

săditor pomicol oferit 
anual de către ferma de 
profil a SCPP Geoagiu, 
aceasta produce și pune 
la dispoziții» celor in
teresați și iubitorilor de 
frumos circa 30 000 de 
fire de trandafiri șl ar
buști ornamentali. In 
toamna și primăvara vi
itoare sc pot face opțiuni 
pentru procurarea aces
tora, după gustul fiecă
ruia. (N.T.).
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Noi dotări și extinderi în piața agroalimentară
I 
I 
I
I 
I
I
I

I

rii pieței agroalimentare, 
prin construirea în
Incintă a încă 35 de 
spații comerciale, dotate 
cu instalații de ali
mentare cu energie e- 
îceti ieă, apă, eăldură 
șl canalizare, care vor 
înloeui vechile rulote".

Tot de la șeful pieței 
am aflat că în perioada 
verii se va amenaja, în 
zona străzii Mihai Vi-

greu 
prin- 

încărcate 
legume, 
produse 

acum 
își pun 

să facă

sâmbăta, când C'i 
te poți strecura 
tre mesele r 
din belșug cu 
cartofi, fructe, 
lactate. De pe 
unii cumpărători 
problema ce-o 
când apar pepenii verzi 
și galbeni autohtoni, 
cartofii, varza de toam
nă și 
punsul 
primit 
Bonta, 
Deva: 
vestițiile în vederea 
extinderii și moderniză-

tabile. Gu toate acestea, 
oferta e deosebit de mare 
în raport cu cererea, 
chiar șl tn zilele de 
târg.

© vizită prin piața din 
Deva îți dă multă sa
tisfacție la vederea a- 
bundenței de produse, a 
fructelor, legumelor și 
altor produse alimenta
re de sezon. Sigur, bu
curia e împlinită numai 
dacă al și bani să cum
peri trufandalele, atât 
de dorite de cumpărători. 
Numeroasele tarabe gu 
cireșe, vișine, caise, 
piersici și alte fructe 
de sezon îți iau jchil de 
cum intri în incintă. 
Numai că atunci când 
te uiți Ia preț ți se

pune un nod în gât. 
Pepenii galbeni, perele 
și merele aduse din im
port bat recordul la 
prețuri. Considerate pe 
bună dreptate trufan
dale, prețul unui kg de 
pere a ajuns la 13.00C 
lei, merele Ia 10.000 lei, 
iar pepenele galben — 
15000/kg, In timp ce ba
nanele, crescute șl ele 
pe meleaguri străine, 
costă 7500—8000 kg. 6ar- 
tofil noi, roșiile, castra
veții, ardeii se găseso din 
abundență și sunt oare 
cum la prețuri accep-

■lI
■ — 1 partea a doua a inter-?Spre deal șj«( 

Temperaturile ■ ;
— II cuprin-?

J:

:•s

; i valului !
■ [ munte
: • minime vor fi
• ■ se între 11 și 16 grade 5 
;; gj maximele — 22-27? 
î i grade G. (Octavian 
■!Jncuh

......... .Ij-ni i- ■! IU I '•

DEVA

Zilnlo, piața agroali
mentară cunoaște o mare 
afluență de cumpărători. 
Aglomerația cea mal 
mare este miercurea șl

gogoșarii? 
la întrebare 
de la dl 
șeful pieței 
„Sontinuăm 

în

Răs- 
I-am 
loan 
din 
ln-

ALICE BRANDISZ

(Continuare îh pag. a
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i Koi dotări și extinderi in i
! piața agroa’wntară 1

(Urmare din pag 1)

teazul, o piață destinată 
" desfacerii produselor a- 
I duse în cantități foarte 

mari, cum ar fi pcp.
| cartofii, varza ș.a. Su- 
« prafața acestei piețe va 

fi de aproximativ 1800
J — 2000 mp. Pentru a- 
I tragerea a cât mai mulți 

producători, și desfa-
■ cerea legumelor, fructe- 
I lor, a produselor ali- 
* mentare din alte județe,

Ape’ umanitar
Leuco Teodora, cu do

miciliul în orașul Călan, 
str. Eminescu, nr. 7/29, 
face un apel umanitar la 
cei care au posibilități 
pentru a fi sprijinită fi
nanciar în salvarea vieții 
soțului său, Leuco Mihal, 
ia vârstă de 38 de ani. 
bolnav de rinichi, nevoit 
să efectueze un transplant, 
operația ridicând u-se la 
circa 40 de milioane de

Prccizc ri
Dintr-o regretabilă ne

glijență în ziarul naslru 
de marți, 8 iulie, s-au 
strecuiat două greșeli pe 
care le corectăm pun 
acest text, cu scuzele de 
rigoare.

in articolul „Fruntașii 
PSDR se comportă în ju
deț ca ți cum ar fi stă
pânii lui". ari mă liderul 
județean al pNL, titlul 
de la continuarea în pa-

î

I
^Băiatul tatii

sunt create condiții bune ' 
de cazare, în hotelul ce j 
se află In incinta pieței, I 
eu un preț modic de • 
cazare, de 15000 lei patul. I 
Deci producătorii vor •
veni la piață cu pro- I
duse care sperăm să fie ' 
um abundență. Dar I 
rom stăm cu banii ? J 
Avi e problema. Mulți j 
trec zj’rie prin piață, » 
d.ir ’ot mv mulți nu 
re isesc să bage cât ar | 
avea nevoie în coș. • 

le.. Familia Leuco Mihai, 
din Călan, are o situație 
n.ai specială. Are 10 copii, 
cel mai mic fiind de cinci 
ani. iar cel mai marc de 
21 de ani.

Cei interesați să spri
jine salvarea vieții unui 
om și tată a 10 copii o 
pot face prin contul 
nr. 401013228000031000,
deschis la Banc Post Că
lan, pe numele Leuco 
Teodora. (C.P.).

„DEVA ARE UN AER MAI CURAT" avav.-.w.'.'.-wa.-./

(Urmare din pag. I)

fiind în 1997 de 1,8 ori 
mai mare, fondurile pen
tru lucrările de repa
rații și asfaltare a stră
zilor din municipiu s-au 
triplat. în decurs de un 
an de zile, numărul 
porțiilor la cantina de 
ajutor social a crescut de 
la 100 ,1a 350 iar în ca
zurile când s-a solicitat 
un ajutor special — dacă 
situația s-a impus —, 
persoanele în cauză au 
fost sprijinite. Atenție 
s-a acordat și finalizării 
lucrărilor la blocul nr. 
26, unde s-au terminat 
deja două scări, la a treia 
urmând să înceapă 
lucrările încă din această 
vară. Se caută soluții, 
s-a mai spus la întâlnirea 
cu ziariștii, pentru cla
rificarea juridică a si
tuației celor 212 garaje și 
41 chioșcuri construite și 
amplasate ilegal pe raza 
municipiului. De aseme
nea, conducerea primăriei, 

•.■■■AV.WrA'AVAVA-.W.V.-.Y.

Stop Economie de pi.i(â ! Foțo ANTON SOCACI

Deva a mai informat a- 
supra demersurilor reali- 
gate pentru construirea 
bazinului de înot, a pa
tinoarului, realizarea unui 
puț sec pentru animale 
moarte, extinderii gropii 
de gunoi a Devei.

Un punct mai discutat 
Ia întâlnirea de marți de 
la primărie a fost și acela 
al RAGCL Deva. „Este 
destul de dureros — s-a 
apreciat, printre altele, 
de către Mircea Muntean, 
primarul municipiului 
Deva —, că în unele 
probleme, în adoptarea 
unor hotărâri ale Consi
liului local, nu am fost 
consultat (între care și 
suspendarea echipei ma
nageriale de la RAGCL 
Deva — n.n.J". Tensiunile 
create între RAGCL și 
unii dintre consilierii lo
cali par să fie provo
cate artificial, pentru 
că unul dintre aceștia 
vizează postul de director 
general al regiei devene. 
Și acest lucru sub pre

textul noii reorganizări 
a RAGCL. Activitatea
din ultimele șase luni a 
RAGCL Deva a fost a- 
preciată de conducerea 
executivă a primăriei, or, 
provocarea unor disen
siuni în momentul în 
care este necesară re
considerarea rețelelor de 
termoficare pare a fi 
inoportună. „După părerea 
mea, a mai adăugat 
Mircea Muntean, pri
marul municipiului Deva, 
nu trebuia grăbită re
organizarea RAGCL-ului, 
până la finalizarea trans
formării regiei în socie
tate comercială".

La finalul întâlnirii 
s-a discutat amical, iar 
ziaristelor ‘ prezente la 
conferința’ de presă li 
s-a oferit câte un buchet 
de flori, marcând într- 
un mod mai aparte îm
plinirea unui an de la 
preluarea conducerii pri
măriei de către actuala 
echipă.

Dintr-o discuție recentă 
cu dl Nicolac Marcu, șe
ful Depozitului PECO 
Brad, am reținut că a. 
provizionarea cu butelii 
în zonă nu a mai re- 
l rezei tat nici^g problema 
în ultima vreme. Lunar, 
In zonă se diistribuie 
4oC6— 5000 de butelii, de 
utilitatea M acestora bene
ficiind și localitățile 
adiacente, printr-un pro
gram special, care • fost
•• * —“ • — • a a t »

Aprovizionare 
cu butelii

stabilit de comun acord.
cu primăriile comunelor 
din jurul municipiului.

Dificultățile cele mai 
mail pe care le întâm
pină Depozitul PECO 
Brad sunt date de bloca
jul financiar, la nivelul 
lunii mai, spre exemplu, 
depczhul avea de încasat 
circa 800 de milioane
de lei, 
provenite 
benzinei, 
cutii etc.

sume restante, 
din vânzarea 
motorinei, pă 

Din acest to
tal, o pondere însemnată 
era deținută de unită
țile bugetare Drumurile 
județene — 40 milioane 
de lei. Casa de copii 
Baia de Criș — 19 mi
lioane de lei etc.

Datoriile mari către 
Depozitul PECO. ne-a 
mai precizat dl Nlcolae 
Marcu, au implicații deo
sebite în aprovizionarea 
cu produse petroliere și 
plății furnizorilor a- 
cestora, fapt ce nu ex
clude, în timp, mari difi
cultăți în procurarea com
bustibililor. (C.P.).

. (Urmare din pag I1,
t__________•
' Valea Jiului, spune, dar 
ț atunci când realizările
• minei sunt bune și câș 
j tigT.il e pe măsură"
J Când am intrat în a- 

partament, cel mic dor- 
mea. S-a trezit n a fost 
adus de una din fete

• să-și întâmpine musafi
1 rii. Drăgălaș, zâmbăreț 
| și grăsuț părea bu uro’ 

de oaspeți. .Știti — 
î povestește tatăl — intr-o 
' zi am păsit-o pe asta mică
• plângând la gândul că 
« ar fi fost lu« la cac« 
J copilului și ce se tntâm
i pla cu el" Toată lumea 
’ din casă îl iubeș’e și
• are grijă de cel mic
• E adevărat că » trumu 
; șei. am aflat că e și cu

I
 minte „Ar mânca 3 ba

nane odată" — mai spune 
dl Breie. după ce po 
vestește cum au trecui 
de la lapte praf la lapte 

gina a II-a a apărut sub 
forma „Fruntașii PDSR...“ 
în loc de PSDR.

tn articolul „Doar româ
nism" din pagina „în
tâlnirea Moților cu istoria" 
a apărut textul „Au mai 
participat primarii mu- 
■ icipiilor Hunedoara — 
Remus Opriș...". în reali
tate. personalitatea citată 
este domnul Remus Mariș.

I

de vacă, cum că nu-l * 
place piureul de cartofi * 
gol și alte preocupări ale • 
familiei. specifice în * 
astfel de situații. Freci- , 
zează chiar că medicul I 
le-ar fi spus, când a 
avut roșu în gât. că e * 
cam grăsuț. „Dar nu » 
l-am luat să ne batem » 
joc de el. Cum să nn-i | 
dăm mâncare dacă i-e I 
foame ?“. Toate aceste * 
relatări și altele ne-au r 
convins că actualul tată ♦ 
al lui Andrei e unul i 
preocupat de soarta sa | 
și pare responsabil, iar I 
noua familie a micuțului * 
una în care se va putea f 
dezvolta normal mai bine * 
decât în cea naturală. * 
Nu puL-m decât să ne •, 
buc râm pentru norocul l 
lui Aii.tfei și să-i dorim * 
să crească mare, sănătos * 
și cuminte și să le dea » 
părințilo. adevărații săi » 
părinți, „un blid de za-1 
mă", cum speră tatăl. 1

(antena 1]
6,30 Tele — Diminea

ța ; 9,50 Viata în trei 
(s); 10,25 Iluzii (r); 11,10

(PRO-TV} (DEVASAT+)

JOI,

10 IULIE 1997

CTVR 1J
6,00 România: ora 6 

fix!; 8,35 Un bunic fe
ricit (s); 9,05 Misterele
S.P. (s); 11,05 TVR Ti
mișoara ; 12,05 Șeicul
(sj; 12,55 Desene ani. 
mate;* 13,20 Tradiție și 
modernitate; 14,35 TVR 
lași; TVR Cluj-N. ; 15,40 
Permanențe (I); 16,35
Conviețuiri; 17,35 Per
manențe (II); 18,25 Bank
note; 19,05 Lupii aeru
lui (sj; 20.00 Jurnal; 21,05 
Serial • Dr. Quinn; 21,55 
Reflecții rutiere; 23,00 
Jurnal: 0,20 Serial •
Războiul Independenței.

C TVR 2 ]
7,00 TVM; 8,00 Fritz 

și Ivan (do); 8,30 De
sene animate; 9,00 Mu
zica pentru toți; 10,00 
întâlnirea de la miezul 
nopții (rj; 12,00 Curcu
beu; 14,05 Documen
tar satelit; 15,10 Lupii 
aerului (r); 17,00 Ceaiul
de la ora 5; 19,00 E-
misiune în limba ger
mană; 20.30 Enigma 
(cs); 21,05 Time Out ;
22,05 TVM; 23,20 Jazz 
Alive.

Film • Magistratul (r); 
13,10 Model Academy (s); 
14,20 Lumină călăuzitoa
re (s); 15,05 Ultimele 5
minute (s); 16,50 Serial
• Iluzii; 19,20 Știri ;
19,30 Alondra (s); 20,30
Observator ; 21,30 Film
• Războinicii (SUA 96);

7,00 Ora 7, bună di
mineața!: 94)0 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport 
la minut ; 10,00 MASII 
(s); 11,15 Serial o Cap
cana timpului ; 12.00
Serial • Beverly Hills 
(r); 13,00 Film • Tancul
(SUA ’84); 16,00 Tânăr
și neliniștit (s); 17,30
Hercule (s); 18,15 Sport

la minut; 18,35 Cine 
este șeful? (s); 19,00 Știi
și câștigi! ; 19,30 Știri :
20.00 Serial • Melrose 
Place (s); 21,00 Doctor
în Alaska (s); 22,00
Familia Bundy (s); 2X30 
Întâlnire cu presa.

7.00 — 12,30 Reluări | 
13,00 Videotext; 17,00 
Dulce ispită (ep. 49); 
18,00 Desene animate ;
18.30 Provocarea naturii
(ep. 13); 19,30 Farmacia 
de gardă (s); 20,00
Ochi de țigancă (film) l
21.30 Mica junglă (sj;
22.30 Brigada de șoc
(ep. 38); 23.00 Film ar
tistic ; 0,30 Film erotic.
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Vremea când cei mai 
mulți dintre noi dădeam 
buzna în librării la apari
ția vreunei cărți mai de 
soi, fie ea și „la pachet", a 
rămas de mult în urmă. A- 
cum, intrând într-o libră
rie, nu-ți rămâne decât să 
le hotărăști cât mai repede 
asupra alegerii făcute; as
ta, ținând cont și de di
mensiunea... buzunarului. 
Condiționare care în ulti
mul timp se resimte tot 
mai mult.

O . imagine mai concretă 
acum, în plină perioadă de 
vară, de concedii și vacan
țe, am deslușit-o trecând 
prin principalele librării 
din Deva și stând de vor
bă cu librarii de-aici, pre
cum și cu câțiva cumpă
rători.

La „Casa Cărții", în cele 
câteva minute bune cât 
ne-am perindat prin fața 
rafturilor. n-nm surprins 
nici o clipă librăria goa
lă- oamenii (de tonte vâr
stele) intră, se interesează 
de noutăț', mai frunzăresc 
câte-o carte, șt chiar dacă 
nu întotdeauna își pot per
mite să cumpere, rămân 
probabil cu satisfacția păs
trării unei legături constan
te cu lumea cărților. Atrag 
atenția itoodiat. spre exem
plu, rafturile cu volume în 
limba engleză (11 un preț 
rezonabil 
lei volumul) e, le în lim
ba maghiară si i ele ale E- 
diturij HAO (toate într-o

prezentare deosebită), nu
meroasele titluri ale Edi
turii Teora ș.a. De altfel, 
ne spune dna Delia Sabin, 
librar, cărțile de calcula
toare ale acestei ultime e- 
dituri sunt cele mai soli
citate la ora actuală. Sunt 
căutate, de asemenea, cu
legerile, cărțile de lecturi 
suplimentare și manualele 
pentru elevi, cartea juri-

de lei un manual). Prin
tre cărțile preferate și cel 
mai bine cumpărate s-ar 
situa cele de calculatoare 
și, chiar mai scumpe fiind, 
cele din colecția „Secolul 
XX" și ale Editurii Hu- 
manitas (deseori insufi
ciente), menționa dna li
brar Eleonora Fieraru. Se 
pare că cititorii se axează 
preponderent fie pe au-

I

7000—9000 tie

CARTEA LA PRAGUL
DINTRE NECESITATE SI LUX

dică; copiii au și ei de un
de alege, predominând în 
prezent cartea de colorat 
(foarte multe cărți destina
te lor, am reținut în cazul 
tuturor librăriilor, s-au vân
dut pentru premiile șco
lare).

Liniștea orelor amiezii 
sq făcea simțită și în li
brăria „Gheorghe Lazăr", 
mai solicitat fiind raionul 
de papetărie. Și aici se 
vând foarte bine manua
lele școlare (lipsind 
la clasele a III-a, a 
și de liceu), mai puțin 
alternative; deși apar
condiții foarte "bune, aces
tea sunt mai greu accesi
bile -ca preț (20 000—25 000

însă 
V-a 
cele 

în

tori, fie pe colecții, în spe
cial de beletristică. Am 
reținut și „of"-ul unei pa
sionate a cărților: „De mult 
timp iubesc cărțile, dar 
în condițiile actuale nu-mi 
pot permite să le mai cum
păr, decât foarte rar. 
par multe noutăți 
fi binevenite unele 
mâții referitoare la 
tea, pentru a ușura 
rea celui

La librăria 
susianu", dna 
Negoiță, librar, 
mă interesul 
deja de părinți 
chiziționarea 
școlare; mai ales 
noi sau caietele

A- 
și ar 
infor- 
aces- 

alege- 
care cumpără". 

,Ovid Den- 
Carmen 

ne confir 
manifestat 
pentru a- 

manualelor 
că cele 
speciale

s-au scumpit doar cu a- 
proximativ 1000 de lei fa
ță de anul trecut. Oferta 
librăriei, diversificată și 
de volumele vechi de anti
cariat, este bogată^ aici 
constatându-se că „majori
tatea celor care au cumpă
rat cărți înainte, cumpără 
și acum"

Cât despre opiniile cum
părătorilor de carte pe 
care i-am întâlnit, practlo 
toate accentuează acest 
dublu aspect de... actuali
tate: pe de o parte, ofer
ta generoasă, 
tă, de titluri 
(pe alocuri 
câteva domenii de 
cialitate) și, pe de 
parte, prețurile mari 
re. fie impun deseori 
crificii, fie îl obligă 
potențialul cumpărător să 
renunțe la achiziționarea 
cărții, sau, în cazuri mai 
bune, să se limiteze la 
cele care-i sunt efectiv ne
cesare. Am mai reținut pă- —.-i. ---- ------c-

li- 
li- 
de 
ci- 
pe 

impor- 
, Până 

îmbucu
re-

diversifica- 
de calitate 

deficientă, în 
spe- 
altă 
ca
sa- 
Pe

rerile care apreciau 
„încă există mult drog 
terar“ (deși se pare că 
teratura comercială, 
duzină, are mai puțini 
titori), că publicitatea 
seama cărților e 
tantă și binevenită, 
la urmă rămâne 
rător faptul că s~au 
dus doar posibilitățile fi" 
nanciare ale oamenilor de 
a cumpăra carte, nu și in
teresul pentru aceasta.

GEORGETA BlRLA

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCA 

ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Situația locurilor 
de munca vacante 

la data de 08-07-1997
Administrator 1; agent comercial 27; agent de 

asigurare 7; agent pază și ordine 30; agent reclamă 
publicitară 30: analist 1; arhitect clădiri 2; arhitect 
urbanism, peisagistică și amenajarea teritoriului 1; 
artificier la lucrări de suprafață 1; barman 20; bi
jutier metale prețioase 1; bobinator aparataj elec
tric 1; brutar 5; bucătar 15; buldozerist 2; carman- 
gier 1; cioban 1: cofetar 6; confectioner tricotaje 
după comandă 15, confecționer asamblor articole din 
textile 36; consilier economic 1; contabil 3: contabil 
șef 1; croitor 66; croitor-< 
după comandă 10; cusător piese din piele și înlo
cuitori 3; cusător piese la încălțăminte 31: depana
tor de aparate radio și TV, redresoare și amplifica
toare 1; director adjunct societate comercială 1 : 

i director general societate comercială 3: dispecer 1;
dulgher pentru construcții 9; economist în industrie,' 

|2; electrician aparate măsură control și automatizare ț i ‘ . . ................................ .
1
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Câ/id am dialogat cu 
dna prof. Silvia Szekely, 
fiica dumneaei, Ana-Ma- 
riu, era in examenul de 
bacalaureat. A rea emoții 
muma? Avea, desigur’ 
Dar încerca să le estom
peze vor‘oindu-mi despre 
ceilalți copii ai dumnea
ei, cei pe care îi pregă
tește în atelierul de cera
mică al Liceului de mu
zică și arte plastice „Si
gismund Toduță" din De
va. I se scălda privirea 
în lumină când le rostea 
numele, când le sublinia 
strădania, preocuparea, ta
lentul. „A plecat Radu și 
a venit Mihaela. Vă amin
tiți? Radu care era „prin
țul nostru" in liceu a ter
minat anul I la Acade
mia Națională de Arte. 
Acum, Mihaela Buda e 
bucuria noastră. La olim
piada pe țară a ocupat 
locul I la ceramică. A 
realizat multe lucrări 
decorative de ceramică. 
Ea pleacă de la elemente 
reale (animale, păsări) pe 
care le stilizează fn for
me plăcute, de mare rafl- 
npmfmt. Îmbină cu talent 
culoarea cu forma. Intre 
lucrările stilizate, o mas
că e deosebit de reușită, 
ca și scenele de dans, 
multe lucrări în gips și 
lut ars îi definesc de pe 
acum personalitatea. Se 
străduiesc s-o ajungă din 
urma Diana Junea și Sân
ziana Omota, din clasa a 
IX.-a. Ați văzut bustul 
„Mister" din actuala ex
poziție a elevilor? Diana 
e autoarea! Și ea a parti
cipat, cu succes, la olim-

jdadii, dar la teorie, la is- _ 
toria artelor. Mă uimește] 
la ca dăruirea, dorința cu * 
cure lucrează pe formele» 
palpabile, pentru volum,* 
pentru care a întocmit I 
multe studii, schițe, pe , 
care a știut apoi să le * 
îmbine — desigur, cu aju-1 
torul profesorului — în ț 
lucruri de mare rafina- » 
ment artistic, depășind 
cu mult nivelul clasei a I 
lX.-a. Simți cum dorește, | 
cum vrea să salte în ar- * 
tă.' E foarte receptivă la » 
tot ce-i spun în însușirea 
limbajului plastic. Vor-» 
beam de actuala expoziție ț 
a elevilor. Acolo e mun- * 
ca lor de un an de zile. I 
Mulți vizitatori admira | 
sculpturile realizate de | 
copii. Sunt studii de par- 7 
trete după model antic, * 
corect lucrate, cum sunt * 
„Artemis" (Claudia Adia-1 
coniței, cl. a X.I-a), „Pla- 
ton”, lucrare de ținută • 
(lonut Codrea), ca și ce-« 
le care imbină Lucrările1 
de studiu cu creativitatea I
— și aici mă refer la Mi-1 
haela Buda, Diana Junea ’ 
Sânziana Omota. Revin» 
la ce am mai spus: „A» 
plecat Radu, a venit Miha- • 
ela și o „cresc" pe Dia- 
na. E o bucurie!"

E bucuria pe care
* i* o 

simți când, sub ochii tăi, * 
în atelierul de- ceramică, ♦ 
se naște la nesfârșit dan- ♦ 
sul domol al lutului mo-» 
delat de mâini de copil, • 
ce încorporează în el sen- ( 
timentul curat al vârstei f 
lor. 7

LUCIA LICIU

x.r

Carte de vizită
Foto ALIN BURL ACU

I

Pe dl Marin Bălan, di
rigintele Oficiului teritorial 
Petroșani, l-am căutat la 
sediu de două ori, dar n-am 
reușit- să stau de vorbă cu 
domnia sa. în fine, a tre
ia oară am avut noro și 
am purtat cu cel ce condu
ce activitatea poștală din 
Valea Jiului discuției pe 
care o redăm în ziarul de 
astăzi. Răspunzându-ne la 
prima întrebare, interlo
cutorul ne-a spus:

— Oficiul teritorial Pe- . 
troșani are în raza sa de 
activitate toată Valea Jiu
lui.

— Câte oficii există în a- 
ceastă parte a județului?

— 10 oficii șl o agenție 
în comuna Banița. Suntem 
la dispoziția a circa 140 000 
de oameni.

— Condițiile materiale 
cum le apreciați?

— Bune. Avem sedii co
respunzătoare, realizate în 
timp.

— Volumul activității 
cum este? întrebăm deoa
rece — cum bine se știe 
— în Valea Jiului au ve
nit și s-au stabilit aici oa
meni din toată țara.

— Este un volum destul

•
de mare muncă. Trebu
ie să vă spun că în Valea 
Jiului nu prea sunt mulți 
pensionari, întrucât cei ce 
ies la pensie pleacă la lo
curile de unde au venit. 
De altfel să știți că, în ul
tima vreme, nu prea mai 
vin oamenii în Vale și es
te din ce în ce mai mare

în centrale 1; electrician de întreținere și reparații 6; i 
electromecanic electroalimentare 18; electronist 3:’ 
faianțar 6; farmacist 1; fierar-betonist 6; g 
public 60; inginer construcții civile, industriale și 
agricole I; inginer electromecanic 2: inginer în in
dustria alimentară 1; inginer mecanic 2; instalator 
apă, canal 6: instalator frigotehnist 2; jurisconsult 2; 
lăcătuș mecanic 11; măcelar 6; maistru construcții 
civile, industriale și agricole 4; maistru în industria 
textilă-pielărie 1; maistru întreținere și reparații 1; 
maistru mecanic 1; mecanic auto 2; modelier lemn 2; 
mozaicar 7; muncitor necalificat 80: operator chimist 
la fabricarea altor produse organice 2: operator 13 
fabricarea mezelurilor 2; ospătar (chelner) 39: pati- 
scr 3; paznic 24, pictor pe sticlă și ceramică 4; se
cretară 2; șef serviciu aprovizionare-desfacere 1; șef 
unitate 1; șofer autobuz 1; șofer autocamion 2:șofer 
autosanitară 1; spălător vehicule 1; strungar univer 
sal 5; sudor ațjtogcn 8; sudor electric 3; tehnician 
proiectant construcții 2: țesător-restaurator manual de 
covoare 10; tâmplar manual 7; tâmplar mecanic 5: 
tâmplar universal 19; tinichigiu carosier 2; tractorist 
2; vânzător 38; vânzător ambulant de produse 
mentare 2; vopsitor auto 1: zidar losar-tcncuitor 
zugrav, vopsitor 13.

Total locuri de muncă vacante: 807.

gardian )

*

ali- 
22;

va-NOTA. Informații despre locurile de muncă 
cânte comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă 
și Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documen
tare, Clubul Șomerilor Deva, precum și la Birourile 
de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara. Călan, 
Orăștie, Brad, Simeria. Hațeg, Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, întret

î orele 7—12,
I

l

fost chiar în apropierea O- 
ficiului Poștal din Petro
șani. Desigur că, în timp, 
am impus lucrătorilor noș
tri o comportare amabilă, 
împlinirea cu operativitate 
a tuturor cererilor cu spe
cific poștal. Vrem să fim 
și suntem în totalitate în 
slujba oamenilor.

Poșta din Petroșani1 
în slujba oamenilor

numărul celor ce o păiă- 
sesc definitiv.

— Ce fel de clienți ai 
poștei stint minerii?

— Oameni foarte de trea
bă. Sjgur, mai sunt și ne
înțelegeri, turbulenți, căci 
pădure fără uscături nu e- 
xistâ. Treaba asta am ve
rificat-o și' cu prilejul re
centei greve, când minerii 
s-au purtat civilizat, n-au 
jignit pe nimeni, n-am vă
zut să consume băuturi al
coolice — acțiunea lor a

— în Valea Jiului se câș
tigă bine, iar oamenii ca
re au venit aici au rude 
prin toată țara. Se trimit 
mulți bani din vale spre 
alte zone ale României’*

— Da. înregistrăm muî 
te mandate poștale, ca și 
corespondență. dc altfel. 
Dăr volumul scade, din ce 
în ce, pentru că, cum vă 
spuneam, oamenii pleacă. 
Cei din județul Gorj. de 
pildă, au pieeat cu toții.

— Cum apreciați noua

organizare a Poștei Româ
ne, pe regiuni?

— Foarte bună. Se rea
lizează o circulație mult 
maj rapidă a trimiterilor 
poștale. S-a renunțat Ia 
serviciile căii ferate, care 
erau tot mai scumpe, iar 
transportul corespondenței 
se face cu mijloace auto 
proprii, Unij au conside
rat noul sistem de organi
zare a poștei, la început, 
necorespunzător. Dar după 
un timp de funcționare, 
și-au schimbat părerea,

— Vine multă presă în 
Valea Jiului?

— Nu mai multă ca în 
alte zone ale țării. Sis
temul de abonamente s-a 
diminuat mult în ultima 
vreme, în favoarea vânză
rii cu bucata ce se extin
de din ce în ce Valea Jiu
lui are multă presă loca
lă. iar pe oameni îi mte- 
-esează, în primul rând ce 

-•'tâmplă în localitățile 
unoe -.-t'‘f'sc ei. Au apărut 
foarte mu.ij •X'sturi de ra
dio și televiziune în zona 
noastră.

A consemnat 
TRAIAN BON DOR

• • • •* • • .w.’,w.v
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Acțiunile „Casial“ ■ 
retranzacționate 

pe piața RASDAQ

UN ȘEF DE FERMA NE DECLARA :

„Efectul demolator se va
resimți cât de curând“

Începând cu data de 28 
mai a.c., tranzacționarea' 

[ acțiunilor „Casial" pe pia
ța de capital extrabursie- 
ră — RASDAQ — a fost 
înghețată. Măsura a fost 
reclamată de procedura 
de rcalocare a acțiunilor 
societății ca urmare a u- 
nci diminuări de capital 
social. Conform unei ho
tărâri emise de Agenția 
Națională de Resurse Mi
nerale, din patrimoniul 
firmei au retrecut în pro
prietatea statului trei ac
tive. Este vorba de carie
rele de la Crăciunești (cal
car), Chișcădaga (argilă) 
și Călan (ipsos). Acest lu
cru a însemnat o diminua
re a capitalului social al 
firmei de la .81,18 miliar
de de lei la 72,23 miliar
de de lei, adică o diferen
ță de 8,9 miliarde de lei:

Din cele declarate de dl 
ing. Vasile Deac, director 
la „Casial" SA, a reieșit 
că procedura de realoca- 

In vreme ce alții 
încurajează, 

noi distrugem
Vocația actualei puteri și guvernări pentru distru

gerea aviculturii românești s-a demonstrat cu vârf și 
îndesat. Așa se explică de ce, în condițiile când în 
toată lumea se subvenționează agricultura — aceasta 
fiind singura ramură de producție capabilă să ne scoa
tă și pe noi din sărăcie și din marile datorii pe care le 
angajează în continuare cei ce conduc destinele țării, 
fără a ține seama că cineva va trebui să plătească la 
FMI și la Banca Mondială ceea ce ei împrumută acum 
— la noi se taie orice ajutor pentru producătorii agri
coli, care și așa sunt total decapitalizați.

Ca urmare și ca efect direct al măsurilor luate 
pentru a-i pune în poziție de „concurență" pe producă
torii autohtoni cu cei străini (care de-abia așteaptă fa
limentul nostru), iată că acum, în întreg Ardealul, se 
mal găsesc în activitate, cu ceva șanse de supravie
țuire, doar două combinate avicole, respectiv la Brașov șl 
Baia Mare, existând semne de întrebare, cum apreciază 
specialiștii, ca și acestea să sucombe dacă se mențin 
condițiile dure de dccapitalizare și de „concurență” ac
tuală. Neavând capital propriu suficient, producătorii 
români sunt nevoiți să apeleze la credite bancare (cei 
care mai au vocație), astfel dobânzile plătite reprezen
tând, uneori, chiar 30 de procente din costul produse
lor vândute pe piață.

In timp ce producătorul român este împovărat cu 
biruri, datorii și îngenuncheat cu seninătate, asistăm 
turn cel străin este susținut și încurajat de statul său, 
speculând lipsa de producție de pe alte piețe, cur# este 
cazul și în țara noastră. Dacă, spre exemplu, un pro
ducător român vrea să se retehnologizeze, el plătește 
taxele vamale și pentru utilajele importate (15 la sută 
din valoarea acestora), iar în Ungaria, de pildă, statul 
suportă 25 la sută din valoarea importurilor de utilaje. 
In plus, dacă în situația, să zicem, că un producător 
român ar face export (ceea ce, în condițiile actuale 
este o imposibilitate, în cazul producției agricole), el nu 
ar fi cu nimic stimulat, în vreme ce exportatorul ungur 
primește (o primă subvenție sau oricum vrem să-j spu
nem) în compensație 0,30 dolari (deci echivalentul a 
peste 2 000 lei) pentru fiecare kg de carne de pasăre 
exportată. Să ne mai mirăm oare atunci că în maga
zinele noastre găsim, uneori, abundență de produse a- 
vicole importate din Ungaria, inclusiv parizer de curcan? 
Să înțelegem oare că mergând pe această cale, ne va 
fi tot mai bine de acum încolo ?

Pagină realizată de
NICOLAE TÎRCOB, ADRIAN SĂLAGEAN

re a acțiunilor, operată de 
Institutul de Management 
și Informatică, se va fi
naliza in cursul acestei 
săptămâni. Va rezulta un 
nou registru al acționa
rilor „Casial", care va fi 
transferat apoi Registru
lui Român al Acționarilor. 
In registrul modificat vor 
fi menționate, pentru fie
care acționar, noul număr 
de acțiuni și valoarea a- 
ccstora. Vechile certifica
te de acționar vor rămâ
ne valabile, marcând pro
centul din capitalul fir
mei deținut. Datorită ca
racterului de interconexiu
ne a pieței RASDAQ, a- 
ceste informații referitoa
re la rcalocare se vor pu
tea obține de la societăți
le de valori mobiliare ce 
operează pe această piață 
sau direct de la sediul 
societății. Se apreciază că, 
deși persoanele care au 
achiziționat acțiuni înain
te de diminuarea capita

I

{

lului social, pierd la ni
velul capitalului deținut, 
handicapul financiar poa
te fi recuperat prin vin- . 
derea acțiunilor pe piață i 
fiind de așteptat obținerea 
unor prețuri de tranzac
ționare ridicate ale acțiu
nilor „Casial".

Discutând despre per
spectivele economice ale 
fabricii de ciment, dl Deac 
a precizat că pentru a- 
cest an firma are plani
ficată o cifră de afaceri 
de peste 110 miliarde de 
lei, contându-se pe un 
profit de 9—10 miliarde 
de lei. Se contează pe o 
creștere a volumului des
facerii de 5—6 procente. 
Interlocutorul a precizat 
că pentru acționarii de 
până la 31 decembrie ’96 
vor fi acordate dividende. 
Pentru o acțiune s-a cal
culat un dividend de 20,77 
lei, certificatul de acțiuni 
reprezentând un dividend 
de 17 000 de lei.

Obișnuința eu CEFTA
Pentru a ne apropia și integra în U- 

niunea Europeană, trebuie să facem niște 
antrenamente și să cam stăm pe tușă, cel 
puțin până prin anul 2001, până când es
te încheiat Acordul CEFTA (Acordul Cen
tral European de Comerț Liber). Împreu
nă cu Ungaria, Polonia, Cehia, Slovenia 
și Slovacia, va trebui să ne obișnuim cu 
o piață zonală, din care să fie reduse sau 
chiar eliminate, treptat, taxele vamale, la 
o serie de produse, cum sunt cele siderur
gice, tractoare, produse agroalimentare, 
chimice și altele. Dacă unii prevăd că a- 
cordul respectiv va avea efecte pozitive, 
stimulând concurența în producție și pe 
piață, există și temeri că fiecare din ță-

rile respective va lua măsuri pentru a-și 
proteja, totuși, producția autohtonă.

Impactul după întâlnirea recentă de la 
Bled a reprezentanților țărilor ce fac par
te din CEFTA s-a resimțit, cel puțin în 
cazul țării noastre, când a fost vorba de 
oferta pentru valorificarea pe piețele ter
ților, în special a surplusului din produc
ția de grâu și de vin, partenerii nefiind 
dispuși să renunțe așa ușor la taxele lor 
vamale, intrarea pe piețele acestora cu 
produsele respective fiind acceptată doar 
în condițiile impuse de ei. Dacă la noi 
vor veni produse mai bune și mai iefti
ne, după acest acord CEFTA, rămâne să 
ne convingem prin fapte nu prin vorbe, 
bineînțeles. (N.T.)

într-o scrisoare trimi
să la redacție, în numele 
unui grup de acționari la 
S.G. Alimentara SA., dl 
Lazăr Roșea din Deva so
licită ca, prin intermediul 
cotidianului nostru, să ob
țină lămuriri privind mo
mentul în care vor fi co
tate pe piața extrabur- 
sîeră RASDAQ acțiunile 
societății Alimentara SA. 
Sunt cerute și precizări 
asupra momentului în ca
re conducerea societății 
va convoca Adunarea Ge
nerală a Acționarilor.

Gu aceste întrebări m-am 
adresat dlui Lucian Trif, 
director la S.G. Alimenta
ra SA Deva. Interlocutorul a 
declarat că 
convocării AGA 
motive obiective, 
tivat amânarea 
prin lentoarea cu care s-a 
operat la Registrul Co
merțului diminuarea ca
pitalului social al firmei 
rezultat din cedarea unul 
număr de cinci spații că-

Întârzierea 
a avut 
S-a mo- 
adunării

Intr-o discuție purtată 
cu puțină vreme în urmă, 
dl ing. Nicolae Gulda, șe
ful Fermei nr. 6 din Ro
mos, a SG Agrosim Sime- 
ria, își exprima nemulțu
mirea în legătură cu di
recția în care se îndreap
tă agricultura românească, 
în special privind soarta 
sectorului în care sunt cu
prinse unitățile cu capital 
majoritar de stat. Dacă 
profilul fermei respective 
era bine determinat până 
acum, ea fiind profilată pe 
producția de hamei, aceas
tă cultură ocupând o supra
față de 118 ha, acum s-a 
schimbat total structura 
culturilor, dat fiind faptul 
că în tranziție și în econo
mia de piață nu mai exis
tă cerințe pentru hamei(l). 
Ga urmare, acum din cele 
118 ha au mai rămas în 
cultură numai 30 de ha,

s.c. Alimentara S.A. Deva 
pe muchie de cuțit

tre S.G. 
va. „Au

Setate SA. De- 
fost niște opera

țiuni greoaie, ultima ope
rație de diminuare a ca
pitalului finalizându*se a- 
bia în data de 24 iunie 
a.c. Am dorit astfel ca ia 
momentul convocării AGA 
situația patrimonială a 
firmei să fie clarificată’, 
precizează dl Trif. Gu toa
te acestea AGA va fi 
convocată abia pe la fi
nele lunii august. Se in
tenționează ca această a* 
dunăre să marcheze înce
putul unei campanii de 
vânzare de active la Ali
mentara SA. „Patrimo
niul societății cuprinde 40 
de spații comerciale. Este 
evident că gestionarea u* 
nel afaceri de asemenea 
anvergură devine extrem 
de greoaie în condițiile 
flexibilității micii 
rențe private. De 
după ședința AGA, 
începe să vindem 
având în plan să înstrăi
năm peste jumătate din

concu* 
aceea, 

vom 
active,

același lucru întâmplân- 
du-se și la cealaltă fermă 
cu profil similar. Ga o con
cluzie la cele petrecute, in
terlocutorul aprecia (și nu 
se poate să nu îi dămvdrep- 
tate) că: „Efectul demola
tor se va resimți cât de 
curând”, fără îndoială, a- 
tunci când vor fi falimen- 
tate toate fermele cu acest 
profil și fabricile de be
re vor fi nevoite să apele
ze numai la importuri de 
hamei, evident, cu influen
ță directă asupra creșterii 
prețului berii.

Pentru a nu rămâne te
renurile nelucrate, în locul 
plantației de hamei, în ca
drul fermei s-au înființat 
alte culturi, respectiv grâu 
pe 42 ha, tutun pe 10 ha, 
orzoaică și porumb pe res
tul suprafețelor, astfel în
cât să fie acoperite și soli
citările proprietarilor de 

<

cei
a- 

cei
ce 
lo

spațiile pe care le deținem 
în prezent în proprietate. 
Banii rezultați se vor fo
losi Ia reutilări și moder
nizări*, declară dl Trif. 
Interlocutorul apreciază 
că cea mai bună formă 
de vânzare a spațiilor este, 
bi cazul Alimentara SA., 
negocierea directă cu 
interesați să cumpere 
cele spații — probabil 
25 de întreprinzători 
stau în chirie sau au 
cații de gestiune în spa
țiile firmei. Varianta des
chisă și avantajoasă a li
citației este considerată 
inoportună.

în ceea ce privește ro
tația la bursă a acțiunilor 
firmei, dl Trif a precizat 
că acest lucru este imi
nent. S_a contactat o so
cietate de valori mobilia
ră, urmând să se facă de
mersurile pentru cotarea 
pe piață.

Am profitat de ocazie 
pentru a cere prezentarea 
unor aspecte din actuali- 

pământ cu care, în raport 
de potențialul productiv, 
s-a convenit să li se acorde, 
în medie, câte 1080 kg grâu 
pentru fiecare ha sau echi-' 
valentul în bani.

Referitor la distrugerea 
plantației de hamei, este 
de reținut faptul că refa
cerea unei asemenea plan
tații, al cărei cost este es
timat la multe milioane de 
lei, durează o perioadă de 
cel puțin 4 ani, până ce 
cultura ajunge în- produc
ție, fiind tot mai greu ca 
o persoană sau o firmă sfl 
mai realizeze astfel de in
vestiții, destul de costisi
toare. Dar în lipsa unei 
strategii clare de dezvolta
re, este greu de intuit ceea 
ce se va întâmpla în con
tinuare, în mod deosebit 
eu unitățile agricole cu ca
pital majoritar de stat, ca
re încă nu apar pe lista 
privatizării sau lichidării, 
dar nici nu dețin pământ 
în proprietate și care nici 
nu mal au vocație pentru 
a obține credite bancare. 
Gonfuziile și incertitudinii* 
în care se zbat acum fer
mele nu mai pot dura mul
tă vreme, ținând seama de 
faptul că orice amânare es
te cât se poate de păgu
boasă, baza materială gă- 
sindu-se în prag de com
promis total, pentru noi 
dotări după 1989 nemai- 
existând posibilități. Ori
cum, în forma actuală, nu 
se mai poate merge cu so
cietățile comerciale agrico
le cu capital majoritar de 
stat, acestea, dacă vrem să 
mai fie viabile, trebuind 
să se reorganizeze și să-și 
desfășoare activitatea pe 
cu totul alte baze și prin
cipii.

milioa- 
întregul 

conți* 
cumpă- 
face ca

Scăderea

tatea economică a socie
tății. Situația a fost pre
zentată succint de dl Tril 
prin sintagma „evoluție 
pe muchie de cuțit". Fir
ma în prezent este la li
mită în ceea ce privește 
beneficiul obținut. Ame
najarea ș! modernizarea 
unui număr de 10 spații 
comerciale a absorbit anul 
trecut cea. 800 de 
ne de lei, adică 
profit.
nuă a puterii de 
rare a românului 
volumul vânzărilor să fia 
oarecum 
de bine 
litri pe 
zeluri și 
nificație.
se intenționează 
rea de contracte 
importuri din Ungaria ale 
unor produse cum ar fi 
făină, paste făinoase, mi
rodenii și salamuri fine, 
fructificându-se reducerea 
taxelor vamale la aceste 
produse.

limitat. Se vln- 
laptele — 10 000 

săptămână, me* 
produsele de pa

ga perspectivă 
închele- 

pentru
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„BUN VENIT IN VACSY LAND"

MINA TVR-PIPPIDI
Ura. TVR-ul a mai fă

cut un pas pentru marea 
incultură a poporului ro
mân. De fapt noua grilă 
de program RADE, la pro
priu orice urmă de emisiu
ne cât de cât culturală. In 
acest act clar antinațional, 
se spune că ar fi implica
tă, în primul rând, cele
bra de-acum Alina Mun- 
giu-Pippidi, devenită peste 
noapte eminența cenușie a 
Televiziunii naționale. An
gajată într-o funcție im
portantă — șefă de depar
tament — ea, împreună cu 
încă vreo doi-trei neave- 
niți/parveniți, și-a impus 
punctul de vedere în fața 
unei conduceri interimare 
al cărei exponent. Stere 
Gulea, nu este altceva de
cât o jalnică marionetă e- 
xecutând dansul macabru 
al distrugerii principalului 
post de televiziune din Ro
mânia. Acum, când grila 
'<e program a fost purifi- 
ată de virusul emisiunilor 

„u caracter cultural, sau 
lasate la ore când orice 
n normal își vede de 

somn, ce s-ar mai putea 
spune? Atitudinea multor 
oameni care duc pe umeri 
cultura este o șoaptă la 
urechea surdă a unor im
potenți culturali, a unor 
inși pentru care națiune, 
istorie, și popor înseamnă 

apariția pe micul ecran, la 
ore de vârf, a altor „perso
nalități" (de fapt nulități) 
pentru care actul de cul
tură este un ceva de care 
se poate lipsi ușor o țară, 
o televiziune națională prin 
cuprinderea ei. La ce să 
ne mal mirăm atunci, da
că în oricare alte emisiuni 
vedem și auzim indivizi/ 
individe pentru care lim
ba română, cultura și li
teratura sunt niște ches
tiuni minore? La ce să ne 
mai mirăm de eliminarea 
emisiunilor culturale când 
de destinele TVR se ocupă, 
cu mare nepricepere (tre
buie să recunoaștem), o A- 
lina Mungiu căreia. în pa
ranteză fie spus, cu mâne
cile el suflecate și desche
iată țărănește la gât, i-ar 
șade superb ca șefă la ) 
fermă zoo (tehnică sau lo
gică), având șl voce și o 
dicție mai potrivită pentru 
dresura de crocodili decât 
pentru televiziune. Ga să 
nu mai spunem că, din 
punct de vedere jurnalistic, 
este unul dintre cei mai 
talentați antigazetari. Deci 
„tripleta de aur“ Stere Gu
lea, Alina Mungiu-Pippidl 
șl Radu Nicolau vor rămâ
ne în amintirea noastră ca 
Nero în istoria Romei...

DUMITRU IIURUBA

Recent, la Gasa Oameni
lor de Știință din Bucu
rești a avut loc festivita
tea de decernare a premii
lor obținute prin tragerea 
la sorți la concursul „Bun 
venit la Vacsy Land", con
curs organizat pentru gaz
dele și cumpărătorii pro
duselor Vacsy. Actuala e- 
diție a concursului a an
trenat un număr mare de 
participanți, între care 1300 
s-au găsit în fericita pos
tură de câștigători. Dintre 
aceștia, după tragerea la 
sorți, șase hunedoreni șl o 
firmă deveană au primit 
diverse cadouri, oferite de 
firma Zepter: Daniela Flo

La Boholt, starea conflictuală intre preotul 
satului și Consiliul Parohial persistă!

Starea conflictuală între 
Consiliul Parohial, săteni 
șl preotul din Boholt, Pe
tru Câta, care trenează de 
câteva luni bune, nu a fost 
dezamorsată încă. Diver
gențele între părți au apă
rut pe fondul gestionării 
banilor bisericii și al vân
zării de materiale de către 
preotul satului unor cetă
țeni. Consiliul Parohial îl 
acuză pe preot că acesta 
și-a depășit competența, iar 
vânzarea unor materiale 
provenite din demolarea 
saivanului s-a făcut fără 
consultarea Consiliului Pa

rina Aradi, Viorica Avram, 
Rodica Mariana Simon, 
Gristina Gabriela Marian, 
Nita Serghie, Mia Rodica 
Oltean și Eurostil Gomexim 
SRL Deva.

Prin programul Vacsy, 
firma Zepter a promovat 
cu mare succes încă din a- 
nul 1995, pe piața româ
nească, un sistem nou pen
tru păstrarea hranei prin 
utilizarea celei mai natu
rale metode: vidul. Noul 
procedeu promovat prin 
programul Vacsy este la 
îndemâna oricărei gospodi
ne și asigură păstrarea hra
nei proaspete un timp de 
3—5 ori mai îndelungat de

rohial, în a cărui compe
tență este gestionarea pa
trimoniului bisericii din 
Boholt.

Deși s-a semnalat în pre
să cazul, s-a adresat o scri
soare Protopopiatului Or
todox Deva, membrii Con
siliului Parohial din Bo
holt sunt nemulțumiți că 
forul imediat superior al 
Bisericii Ortodoxe de la 
Deva nu le-a dat un răs
puns la neregulile semna
late. Cu toate că trebuiau 
să primească un răspuns, 
mai spun membrii Consi
liului Parohial Boholt, acest 

cât orice metodă cunoscu
tă la această dală în lume.

După părerea specialiști
lor firmei actuala ediție a 
concursului' „Bun venit în 
Vacsy Land" s-a bucurat 
de un real succes în toată 
țara, el fiind receptat de 
toți participanții nu numai 
ca un prilej de achiziționa
re de produse de o calita
te deosebită și în condiții 
foarte avantajoase, dar și 
ca o șansă de a câștiga pre
mii extrem de interesantei 
un autoturism Tico, excur
sii în Egipt și Grecia sau 
alte numeroase premii.

CORNEL POENAR

lucru nu s-a întâmplat. Nu 
s-a răspuns la solicitarea 
sătenilor, fie că au drepta
te sau nu.

Față de cclc sesizate zia
rului, de la Oficiul Proto- 
popesc Deva ni s-a răspuns 
că faptele sesizate s-au 
verificat, iar acuzele adu
se preotului satului nu se 
adeveresc. De asemenea, ni 
s-a mai precizat că preo
tul satului Boholt, Petru 
Găta, și-a depus o cerere 
prin care solicită pensiona
rea începând cu luna no
iembrie a.c.

CORNEL POENAR

POLUARE 
CU LEȘIE

De curând, in localitatea 
Ohaba, o cisternă cu leșie, 
de la Oltchim SA Râmnicu- 
Vîlcea, neechipată cores
punzător, a fost corodată 
de către lichidul transpor
tat, situație în care șoferul 
a fost obligat să deverseze 
soluția într-un bazin situat 
în apropierea școlii din lo
calitate. In urma ploilor că
zute, — bazinul fiind situat 
în pantă — lcșia din bazin 
s-a scurs pe terenul din 
jur, formând mai multe 
băltoace, care au provocat 
arsuri animalelor din sat. 
O altă parte din leșie a a- 
juns în pârâul Ohaba, da» 
care, datorită debitului de 
apă și a ploilor căzute, nu 
a produs daune piscicole.

Pentru cele întâmplate, 
proprietarul leșiei, o firmă 
din Timișoara, a fost sanc
ționat cu 3 750 000 de lei 
mendă. S-a stabilit, de ase
menea, de către APM De
va, obligativitatea firmei în 
cauză de a suporta toate 
cheltuielile eliminării con
secințelor poluării cu leșie, 
precum și a suportării u- 
nor eventuale costuri, ne
cesare eliminării unor efec
te negative ulterioare.

Pentru a se preveni e- 
ventualele riscuri, APÎ# 
Deva a montat plăcuțe a- 
vertizoare pentru interzi
cerea scăldatului copiilo» 
în albia pârâulul, adăpatul 
animalelor și a pescuitului. 
(G.P.)

Deva
Lumea noastră este acum lumea ta!

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM
ANA INDUSTRIES - QUASAR

Bcf. Deeebal, bl, R, parter
Tel; 054/211261, Fax: 054/21)1261

CONNEX
LUMEA E A TA

24 de dealeri cu peste.200 de filiale, acum în 24 de orașe din România.
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PREȚ ACCEPTABIL LA GRÂU

re- 
cei

Participând la întâlni
rea producătorilor de ce
reale păioase din județul 
nostru cu beneficiarii 
colici, respectiv cu
ce au rol de comerciali
zare a ei, întâlnire care 
a avut loc de curând la 

‘ DGAA, am avut posibi- 
. litatea să constat că, du

pă controversele de rigoa
re, s-a ajuns la un rezul
tat rezonabil al negocie
rii, în sensul că ambele ta
bere s-au declarat satis
făcute. Așa s-au putut ri
sipi neîncrederea, incer
titudinea, suspiciunile și 
speculațiile de tot felul, 
istfel de elemente rămâ

nând în afara calculului a, 
tunei când în relația de 
colaborare și de partene 
riat se lucrează cu bună 
credință. Procedând co
rect, există șansa să poa
tă supraviețui atât produ
cătorul, cât și comercian
tul și, evident, consuma- 
or ui, cel care, în final, 

are de suportat costul real 
al pâinii și al produselor 
de panificație.

După cum l-am mai in- 
ormat pe cei interesați, 

dincolo de unele discuții 
ce se mai poartă în alte 
locuri, s-a convenit ca în 
județul nostru valorifica
rea grâului să fie făcută 
la prețul de 1200 lei/kg.

în condițiile de STAS, cu 
umiditatea maximă accep
tată, de 11 la sută, la orz
— 1000 lei/kg, la orzoaica
— 1200 lei/kg, iar la grâul 
de sămânță — 1250 lei/kg. 
De menționat că pentru 
amuzament ți drept argu
ment în susținerea inte-

inflației 
crească în continuare, 
devalorizarea leului 

se va opri, pentru cei 
au posibilități, s-a des-

așteptat ca rata 
să “ ‘
iar
nu
ce
prins ideea că este reco
mandabil să-și țină un 
stoc de cereale de rezervă, 
evoluția prețurilor în

UN PRODUCĂTOR AGRICOL APRECI AZĂ

.t: CA ESTE MULȚUMIT

resului producătorilor a- 
gricoli, un participant la 
întâlnire a avut inspirația 
să cumpere, în acea zi, 
un covrig de la alimenta
ra, pe care spunea că a 
dat 800 de lei, și atunci 
nu i se pare 
țin exagerat 
vatorului de 
plătească cel 
lei/kg. în alt caz, 
spunea, poate să 
interesul pentru 
cultură, 
trând în pierdere 
faliment dacă nu-și poale 
acoperi cheltuielile făcute 
și să-și asigure un minim 
câștig necesar reluării pro
ducției pentru anul ur
mător. Întrucât este de

câtuși de pu- 
ca și culti- 

grâu să i se 
puțin 1200 

cum 
dispară 
această 

producătorul in- 
sau în

perspectivă fiindu-i favo
rabilă.

în discuția pe care am 
avut-o cu dl Liviu Cran- 
ciova, care conduce So
cietatea Agricolă „Turda- 
șana" din Turdaș, inter
locutorul ți-a exprimat sa
tisfacția pentru că, în sfâr
șit, s-a ajuns ca munca 
și eforturile truditorilor 
ogoarelor să fie recunos
cute cât mai aproape de 
valoarea reală. După cal
culele făcute, în condi
țiile când s-a aplicat cu 
rigurozitate tehnologia spe
cifică, pe cele 250 ha | 
destinate culturii grâului' 
se estimează o recoltă me
die în jur de 4 tone boa-

be la ha. Din producția 
ce se realizează, s-a 
bilit ca 300 tone să 
date proprietarilor de pă
mânt, alte 300 tone se 
livra la firma S.C. Cereai- 
com Deva (fosta ANPA’„ 
în contul achitării obli
gațiilor asumate de socie
tatea agricolă în cauză, 
iar cantitatea rămasă dis
ponibilă va fi vândută 
pentru panificație la S.C. 
Cetafe Deva, firmă a că
rei ofertă de preț îngă
duie ca producătorul să 
desfășoare în bune condi
ții și lucrările de pregă
tire a recoltei anului vii
tor. Interlocutorul spu
nea că prețurile sunt aco
peritoare șt la orzoaica, 
precum și la orz, astfel 
existând șansa ca produ
cătorul agricol să obține 
rezultate care să îngăduie 
și o oarecare capitalizare, 
bineînțeles in 
realizării unor 
competitive.

sta
te

vor

condițiile 
producții
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Prin centrele -rgricole 
locale au fost făcute in
struiri cu producătorii 
agricoli și cu proprieta
rii utilajelor care parti
cipă la campania de 
strângere a recoltei de 
cereale păioase. în con
text menționăm că acest 
prilej a fost folosit pen
tru a se fac® cunoscute 
normele de protecție aI muncii și de PSI, parii- 
cipanților înmânându-li- J se și adeverințele nece- I sare referitoare la fap- 

* ’ * w 
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I* 
I
I* 
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Cu toate că au existat 
si tendințe de a minima
liza rolul și chiar de a 
contesta aportul specialiș
tilor la progresul agricul
turii românești, iată că de- 

că a- 
fao

cen- 
spe- 
fac

orientate spre ob- 
de randamente

Dificultățile tranziției ge
neratoare de mari pierderi 
în toate planurile pentru 
agricultură n-au ocolit nici 
ferma (cândva specializată 
strict ca pepinieră) a SCPP 
din Geoagiu. Dl. ing. Ni- 
colae Popa, care conduce 
această fermă, unde lucrea
ză de peste trei decenii, de
venind un specialist de cla
să in adevăratul sens al 
cuvântului, ne spunea că, 
în ciuda numeroaselor greu
tăți cu care se confruntă 
agricultura (chiar și cerce
tarea fiind un secta? negli
jat, ceea ce pe termen lung

țările pieței. Drept urmare, 
de la circa 300 000 puiet i 
din diverse specii oferiți 
anual pentru plantare (o 
parte dintre aceștia luând 
și calea exportului), s-a <1- 
juns ca acum producția <b 
material săditor să fie re
strânsă la circa 70 000 bii-. 
câți. Celelalte terenul i al 
fermei sunt ocupate cu grâu 
pentru sămânță — 50 iei. 
orzoaica — "0 ha. pi n uni ,. 
cartofi și oile culturi. hi 
situația când nu dispun 
de resurse fiwnuMtr;. pro
prii, fan pierdi r Pe pu siuo 
acoperite, cum ■■ in’âmnlc

Dificultățile se mai trag

calamitățile naturale
*

pline o certitudine < 
cești profesioniști își 
Rin plin datoria. Prin 
trcle agricole locale, 
icdaliștii agricoli își 
imțită prezența în viața 

Isatelor și a producătorilor 
agricoli, implicându-se e* 
țfcctiv în soluționarea mul
tiplelor și complexelor pro- 
61eme cu care se confrun- 

i agricultura româneas- 
ă aflată în tranziție.

; într-o recentă discuție 
jpurtată la conducerea 
jbGAA, am desprins că 
■cum activitatea specia
liștilor agricoli este mai 
bine așezată, iar colabo
rarea lor cu proprietarii 
tie pământ este mai fruc
tuoasă și concretă, deși, 
idatorită bugetului de aus
teritate alocat Ministeru
lui Agriculturii și Alimen
tației aportul lor este mai 
touțin motivat sub 
financiar, această 
rie de specialiști 
printre cele mai 
te la ora actuală. 
Ide condițiile mai 
(confortabile ce le 
gvrate la centrele 
'cole (prin bunăvoința u- 
Inor primării), este notabil 
faptul că, în majoritatea 
cazurilor, inginerii agro
nomi, horticultori sau zoo- 
jehniști susțin eforturile 
proprietarilor de pământ 
și ale crescătorilor de a-

aspect 
catego- 

fiind 
vitregi- 
Dincolo 

puțin 
au asi- 

agri-

nimale 
ținerea 
mai bune, nu numai prin 
activități de consultanță, 
dar și prin acțiuni direc
te de aprovizionare teh- 
nico-materială. Cu toate 
că ei nu au beneficiat, 
cum s-a întâmplat în nu
meroase alte județe din 
țară de efectele Legii’ 18/ 
1991, majoritatea specia
liștilor au contribuit efec
tiv la aplicarea acestei 
legi, împreună cu topo
grafii, cu consiliile și co
misiile lecale de constitui
re a dreptului de pro
prietate. Evident că și în 
continuare, în raport de 
solicitări, având în vede
re modificările preconi
zate a se aduce legii a- 
mintite, va exista Atașa
ment pentru ca prevede
rile să fie corect aplicate.

Dacă ' potrivit estimări
lor făcute există șansa ca 
în acest an să se obțină 
producții mulțumitoare la 
culturile de cereale pă- 
ioase și nu numai la aces
tea, este indiscutabil fap
tul că aici se regăsește 
încorporată și o parte din 
contribuția specialiștilor, 
practica de a-i consulta în 
alegerea semințelor, apli" 
carea îngrășămintelor sau 
pesticidelor, în efectuarea 
lucrărilor mecanizate 
de acum încetățenită 
rândul a numeroși 
prietari de pământ, 
asemenea, ei sunt 
citați Ia orientarea 
turii

fiind 
în 

pro- 
Dc 

soit- 
struc-

culturilor • agricole,

stabilirea devizelor 
culturi, valorificarea 
coltei, apărarea sănătății 
pământului etc. în' același 
timp, importantă de re
levat este și implicarea în 
problemele de recoltat, 
specialiștii asigurând in
struirile la nivel local. 
Aici este locul să subliniem 
că pentru actuala campa
nie de seceriș s-a consti
tuit un însemnat stoc de 
motorină, cantitățile exis
tente la PECO putând să 
fie preluate de pe acum, 
pentru a evita golurile în 
timpul secerișului.

Cu privire la 
pământului, în 
au revenit și probleme le
gate de folosirea cât mai 
eficientă a resurselor ce 
le avem.. Dacă pâră acum ', 
prevederile Legii 18/1991 
nu s-au aplicat și în ca- 
zurUc de nelucrare a .pă
mântului, în viziunea noi: 
lor modificări propuse se 
prevăd și unele sancțiuni 
destul de aspre pentru 
astfel de cazuri, adminis
trațiile locale putând chiar 
să recurgă la confiscarea 
terenurilor Iăsale în pă
răsire.

Există, așadar, suficien
te temeiuri să h credem că 
în continuare specialiștii 
agricoli vor avea' misiuni 
tot mai importante de în
deplinit, în perspectiva in
tegrării țării noastre în 
structurile europene, unde 
fără rezultate performan
te este imposibil der pe
netrat.

pe 
re

situația 
discuție

—

tul că au fost instruit! 
în acest sens. Cei ce nu 
posedă un asemenea do
cument și sunt găsiți la 
lucru în ian (la controa
lele efectuate de către 
organele în drept), sunt 
pasibili de sancțiuni, a- 
șa cum prevăd legile în 
vigoare.
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se poate solda cu consecin
țe imprevizibile asupra pro
ducției agricole în ansam
blul său), are o activitate 
înscrisă la limita profita
bilității.

Dincolo de faptul că ce
le peste 900 milioane lei 
pagube suferite din cauza 
calamităților naturale (pri
cinuite în ultimii ani, în 
special de inundații), care 
însă nu au fost încă aco
perite de la buget, și în 
condițiile când nici nu ai 
vocație la credite bancare, 
ferma și-a organizat o struc
tură corespunzătoare a cul
turilor și a aplicat cu dis
cernământ, ținând scama do 
relația pământ-plantă-climă, 
tehnologiile menite să asi
gure randamente bune și 
rezultate financiare mulțu
mitoare.

Vorbind despre rezultate
le anului 1997, interlocuto
rul apreciază că- cei 20 de 
angajați permanenți și 
muncitorii sezonieri au de
pus strădanii materializate 
în producții ce se anunță 
destul de bune. Datorită de
clinului înregistrat în pomi
cultura județului și a țării, 
cerința pentru material să- 
ditor s-a restrâps drastio 
ceea ce, implicit, a deter
minat dimensionarea acti
vității în raport de soliei-

și în cazul ciimfaltc u\ 
tați agricoLe din județ șt 
din țară, unde au existat 
calamittui, este dr- la siru 
înțeles că nu pot fi aștep
tate rezultate spectaculoase, 
mai ales în lipsa vocației 
la credite și a Mr sur 
permanente de venituri bă
nești, trebuind ca atunci 
fiecare să se d'ixura <-um 
poate.

Există speri.iile. < 
când recolta prezentă pa
nă la valorijisie , re: 
posibilități ca și pro.i 1 <
pentru anul 1998 să fie bi
ne pregătită. Desigur ca 
sunt înțelese și lipsuril 
materiale cu care se con
fruntă pomicuitorii în pe
rioada actuală. Ca urmare, 
materialul sădii or..esh v • 
lorificat la pre,uri de 5 ■. 
chiar 10 ori mai mici d 
cât dacă acesta s-ar 1 i 
la export, unde exist 
licitări în acest sens. ?. - 
dejdea este că se va ajunge 
totuși, la un echilibru și o 
stare de normalltate, jp'."i- 
tru că altfel asistăm la gra
ve perturbații, ignorarea 
valorificării rezultatelor cer
cetării științifice în do ie- 
niul pomicultura ducând In 
riscuri majore pentru agri
cultura românească in an
samblul său.

.W.WZAW^Z.\W^ZAa.\W.W.-.V Z^.V-W.WVZZWW^VW.-.V.W.’.Vr.’-
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IJe nevoie, omul faco agricultura cu <e are și cum poaie.
Foto ANTON SOCACI
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A FACE PIAȚA: UN LUX SAU 
O NECESITATE ?

Cel mai aglomerat loc 
din Deva într-o dimineață 
de miercuri este cu sigu
ranță piața agro-alimen- 
tară. Din orice parte am 
pătrunde în piață, ne în
tâmpină tumul pătrunză
tor al micilor sau forfo
ta oamenilor grăbiți în 
vinderea sau cumpărarea 
produselor. în orice pe
rioadă a anului, produse
le se vând la 
trufandale, 
jungem la concluzia că 
în curând a face piața 
va fi un lux nu o nece
sitate. Deși roșiile și cas
traveții au apărut de mult

continuă să se vândă la J 
un preț de 4—5000 de * 
lei/kg, lubenița, căpșuni-1 
le, vișinile sunt vândute | 
cu 3—4000 de lei/kg.

în curând, vizitele noas- * 
tre vor fi lipsite de flori, f 
în condițiile în care aces- » 
tea sunt la un preț des- * 
tul de ridicat (un bu-1 
chet de gladiole varia- I 
ză de la 7—10000 de lei, * 
iar un fir de gerbera T 
2000 de lei). *

în privința aspectului j. 
pieței, cei abilitați ar tre-j. 
bui să fie mai interesați, | 
curățenia lăsând de dorit, * 

SANDA SÎRGHEA

Demografie negativa
Date oficiale consem

nează începând din anul 
1989 o scădere continuă a 
populației. Astfel, în 
dețul Hunedoara, de 
această 
născuților 
de la 8716 
nul 1992, 
1994, iar 
s-a ajuns 
cesele au cunoscut o 
ascendentă. De la 
dfecedați în anul 1989, s-a 
ajuns la 6539 în anul tre
cut. Intr-o altă ordine 
de idei, la nivelul anului 
1989, se înregistra un 
spor natural de 2652 per

ju- 
la 

dată, numărul
vii a scăzut 
la 6296 în a- 

la 6027 în 
în anul 
la 5603.

anul 
1996 
De- 
cifră 
6064

soane, în anul 1992 
spor de 94 de persoane, 
pentru ca din 1994 să se 
consemneze cifre negative 
—9, iar în 1996, s-a în
registrat o scădere a 
populației cu 936 de per
soane. De subliniat mai 
este și faptul că în ulti
mii ani decesele provo
cate de bolile aparatului 
circulator au crescut 
la 3309 (în anul 1990) 
4133 în anul 1996. 
asemenea, a crescut 
numărul deceselor urmare 
a tumorilor, de la 701 în 
1990 Ia 861 în anul trecut. 
<C.PJ.

preț de 
de aceea a-

2,5 mm; 3,25 mm și 4 mm.

ORĂȘTIE

str. Gh. Lazăr, nr. 8

reabilitare încălzire centrală

’A.
■ ***

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU"

Solicită oferte de preț pentru următoarele ' 
lucrări de reparații: [

j

Acest munte de steril se află la marginea municipiului Deva, pe malul Mureșului. Din acest loc, 
vântul transportă spre oraș tone de praf cât și alte substanțe toxice ce au fost folosite Ia prepa
rarea minereurilor. Foto ANTON SOCACI
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Apa limpede în
I TX/BWA

CUVÂNTULUI tisa
POȘTA RUBRICII

ștranduri
la sfârșitul 

trecute, în 
Stațiunii 

apa s-a lim-

Un grup de locatari din 
blocurile 1 ABC și 2 ABO 
din Aleea Școlii, Hațeg, ne 
sesizează despre o seamă 
de nereguli în cadrul 
asociației lor de locatari, 
de când s-a 
administratorul 
rugându ne să 
publice sau să întreprin
dem o anchetă la fața 
locului.

Fe o pagină și jumătate 
de manuscris sunt inse
rate toate abaterile de la 
statutul asociației, cei care 
ne-au scris cars cerând 
că de eănd s-a schimbat 
administratorul „asociația 
a regre ;at“. „Noi vrem 
ca organele de urmărire 
penală să facă o revizie 
a gestiunii asociației de 
la A la Z și să fie de
misă din funcția de ad
ministrator persoana care 
deține această funcție, 
măsură care să conducă

schimbat 
acesteia, 

le facem

Ia o mal bună convie
țuire între locatari, la 
folosirea mai judicioasă a 
fondurilor acesteia" — se 
spune în încheiere.

Stimate „grup de lo
catari", ați omis rramele 
și prenumele dv. Cel 
puțin o singură persoană, 
dacă avea curajul 
semneze, scrisoarea 
se putea publica 
întregime.

Pe de altă parte, ne 
vitați să facem o anchetă 
deplasându-ne la fața 
locului. De acord. Dar 
cu cine să luăm legătura?

în rest, vă mulțumim 
pentru frumoasele apre
cieri la adresa stilului u- 
nor redactor! ai ziarului 
nostru, pe care i-ați invi
tat 
deci, 
care 
(E. SJ.

încă dc 
săptămânii 
ștrandurile 
Geoagiu Băi 
pezit. Schimbarea culorii 
apei — limpezirea acesteia 
—s-a făcut prin tratarea 
cu clorură de var, sub
stanță ce împiedică dez
voltarea algelor. Prezența 
în apă a algelor dă o 
culoare verde apei țî cre
ează disconfort. După 
cum ne asigura dl Mir-

cea Hiciu, șeful „Com
plexului ștrand" în acest 
sezon, se speră să ■ nu mai 
fie probleme din punctul 
de vedere al apei. Tot 
domnia sa ne-a mai 
asigurat că în ștrandul 
mic apa se schimbă zil
nic, în cel mare la trei 
zile, iar în bazinul o- 
limpîc o dată pe săptămâ
nă. în acest fel se di
minuează considerabil 
riscul transmiterii unor 
afecțiuni de piele. (C.P.).

să 
dv 
în

in-

Reflectorizante gratuit 
pentru vehicule cu 
tracțiune animala

să 
cu 
vi

scrie. Reveniți, 
precizările pe 

le-am solicitat.

Firma D & I Special 
Trans SRL Deva, distri
buitor unio pentru Județul 
Hunedoara al reflectori
zantelor auto, omologate 
de Registrul Auto Român, 
oferă gratuit tuturor po
sesorilor de vehicule cu 
tracțiune animală triun
ghiuri reflectorizante, ce 
vor fi montate în partea 
din spate a atelajelor.

Distribuirea triunghiu- 
rilor reflectorizante se va 
face de către echipajele 
Poliției rutiere și de către 
lucrătorii posturilor de 
poliție din județ. Prin a- 
ceastă măsură se speră 
că numărul evenimente
lor rutiere pe timp de 
noapte, în care sunt Im
plicate vehiculele cu trac
țiune animală, să fie redus 
considerabil. (• 1

VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FIN DE: j
*

Relații la S.C. METALOTEX S.A. DEVA. ! 

str. 22 Deccmbrie: Bl. 4, Parter, telefoanele: | 

620714, 211854 și 626009. (6960) |
*

I
I
I
I
1

I*
I
*

I w 
I ț 
I 
I

Relații suplimentare se pot primi la sediul | 

liceului, str. Gh. Lazăr, nr. 8, telefon 641196. |
* 

plic sigilat, |

I 
-------- I 

l*
I*
I
I
I
*

I
I 
«I 

I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I « 
I * 
I w 
I

— reparații tencuieli fațadă

—- reparații

— reparații

zugrăveli

parchet sala de sport

lambriuri casa scărilor

și vopsitorii.

Ofertele se vor depune în 
până la data de 22 iulie 1997.

ȘCOALA GENERALA NR. 2

ORAȘTIE

Solicită oferte pentru executarea unor 
lucrări de reparații. Ofertele se depun până 
în data de 21 iulie 1997.

Relații la telefon 64 12 69.

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI

DEVA

UNIVERSITATEA POPULARA

cursanții absolvenți ai anului 1997 dl 
datorită schimbărilor reglementărilor în ceea 
ce privește examinarea și eliberarea actelor 
de studii, examenele de absolvire se țin in 
perioada 1—15 septembrie 1997. DIRECȚIU
NEA.

. 577 .■ ■ ■■ .... 7*
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CUVÂNTUL LIBEROS

VBLiaiiATe
vânzări —
CUMPĂRĂRI

< • V înd apartament Z 
eamerc decomandate, cen
tral. preț foarte convena
bil. Tei 270703.

(5994)
• Vând complex co

mercial 84 mp. amenajat, 
gtentru orice activitate.
®el. 627524.

! (5990)

• SC „Piscicola" SA
Zau vinde pește, în 
once cantitate, în pe- 

■ rioada 9. 07. —. 1. 12. 
i 1997, la prețuri nego- 
> dabile. Relații supli- 
F tnentare ’a tel/fax nr.

065/164289. <6635)

l • Vând Dacia 1300, 
Bricatie 1981. Orăștic, 
^47397.

(5432)

fa- 
t‘A

WAVJWAW.W.WA'
• NOU! Centrale 

termice automatiea- 
te, HERMANN, SICO 
etc. Randament și 
calitate maxime, dis
tribuitor autorizat 
„IMPERIAL" Orăș- 
tie. 054/612580.

(5414)
• Vând combină 

recoltat păioase, cu 
masa do 2.80 m și 
tractor Ford. Tele
fon G12078, scara.

(5433)
• Vând Raba izo

termă 10 tone, impe
cabilă, 120 
negociabil. 
730302.

milioane 
Telefon

(6641)
W.W.W.W.W.W?.'.

I • Vând M 461, înma
triculat, cu carte iden- 
titatc, tractor U 650, și 

i iremorcă 7 tone. Telefon 
i 650223.

(6862)
i • Vând taragot Sto- 
i waster, stație voci, cu 

boxe, și mixer. Telefon 
651417.

(6862)
• Vând două vaci cu 

lapte, în Lăsăti. Telefon 
713988.

(6094)
• Vând garaj zidit, e- 

hergie electrică, zona 
Ceangăi. Hunedoara, tel. 
712165.

(6095)
• Vând verighetă aur

i’6 grame), 78.000 lei/gram. 
Tel. 219335. (33551)

• Vând rulotă „Felicia"; 
. motor barcă 30 CP plus
8 CP; bicicleta 10 viteze; 
PASSAT, fără motor, 1979, 
cameră video 8 mm. Gcoa- 
giu Sat. Tel. 156.

(6661)
• Vând talon și CI auto

turism Polski — Fiat 125, 
capacitatea 1500, 1000
9M. negociabil. Deva, Al 
Strciului, bl. 61, sc. 1, ap. 
46.

(6654)
• Vând apartament 2

camere. Deva, Al. Arma
tei. bl. 8. sc. 3, ap. 43, 
după ora 17. (6646)

• Cumpăr capotă față, 
aripă dreapta, față, far

i dreapta și mască față pen
tru Lancia Prisma (ben
zină), an fabricație 1986. 
Tel. 61620G, Deva.

(6648)
• Vând apartament 2

camere, etaj 2, strada Po
liclinicii. Calau. Telefon 
731495.

(6612)
• Vând apartament 2 

camere, bl. 66, ap. 36, sca
ra 1. preț 13.000.000, ne
gociabil, Micro 15, Deva. 
Informații la domiciliu.

(8225)
• Vând ARO 10.9, 5 lo

curi, Iadă fabricație 1995,
051/231513, — 7.30—15,30. 

(6610)
• Vând apartament 2 

camere decomandate. De
va, Libertății, bl. CI, sc. 
A, etaj 4, ap. 19 (zona 
gării). Tel. 213118.

(6336)
• Vând casă I camere 

mari, bucătărie, baie, WC, 
curte și dependințe, gră
dină marc Deva, central. 
Tel. 61201 I.

ert)

PIERDERI
• Pierdut cupon priva

tizare scria 3643156 Casiai 
Deva, pe numele Mărgi
nean Rodica. Sc declară 
nul. (6656)

• Pierdut, in zona Că
prioara, cățel roșcat, talie 
mică, coadă stufoasă 
(Teckcl), găsitorului o- 
ferim recompensă sau 
pui aceeași rasă. Telefon 
233000 sau 019513332, sau 
211275 — mica publicitate.

(grt)
• Pierdut carnet șo

maj, pe numele Muntean 
Mihaela. II declar nul.

(6091)

OFERTE 
DE SERVICII

• Solicităm oferte pen
tru proiectarea unui a- 
coperiș tip șarpantă din 
lemn cu învelitoare din 
tablă zincată. In
formații și relații 
suplimentare la sediul 
CSS Deva, strada Pre
lungirea Orfuz. nr. 8, tel. 
220736. (6335)

• Societatea comercială
VINALCOOL DEVA S.A.. 
cu sediul în Deva, strada 
Andrei- Șaguna, nr. 1, 
organizează în 25. 07.
1997 LICITAȚIE PUBLI
CA CU STRIGARE pen
tru închirierea unor spații 
disponibile proprietatea 
licitatorului. Informații — 
tel. 627798, 216545.

(6644)
• Spitalul municipal

Hunedoara, cu sediul în 
Hunedoara, str. Victoriei, 
nr. 14, organizează în 
data de 22 iulie 1997, ora 
10, în amfiteatrul spita
lului, licitație publică pen
tru închirierea următoa
relor spații : bufet ali
mentar de incintă 40 mp 
și spațiu pentru depozitul 
aferent, în suprafață de 
278 mp, situat în strada 
Trandafirilor. Prețul de 
pornire este de 15000 Ici/ 
mp. Sunt admiși la lici
tație agenții economici 
solvabili, ce sc angajează 
să respecte profilul sus 
menționat. Documentația 
necesară și informații su
plimentare, de la secre
tariatul spitalului, se pot 
obține zilnic, între orele 
8—16, sau la tel. 720629, 
sau 720580. (6093)

DIVERSE

• PRODUSE DE 
MORÂRIT, IMPORT 
UNGARIA, prin S.C. 

AGRIROM SRL ARAD.
Cea mai bună cali
tate, la cele mai mici 
prețuri — făină BL 
55 — patiserie am
balată la saci de 50 
kg; făină BL 80 —
panificație, ambalată 
Ia saci do 50 kg.

' Informații supli
mentare la telefoa
nele: 057 — 250880 ; 
250862; Fax: 057— 
250525; 250862.

»*_*_*—*—*—*—*—*—

• S.C. „GRAND PROD 
COMTUR" SRL GEOA- 
GlU BAl, str. Pinului, nr. 
14, anunță depunerea 
documentației pentru pro
tecția mediului — chioșc 
desfacere legume, fructe, 
amplasat în parcarea din 
fața stadionului. Sesizări 
și reclamați! la APM De
va, in termen de 15 zile 
de la publicarea anunțu
lui. (6652)

TVA — un ghimpe în 
coasta agricultorilor

DECESE

• Cu adâncă durere, 
fiul Marius anunță 
încetarea din viață a 
dragului tată 

EMANUEL 
JURCOANE

în vârstă de 44 ani. 
Corpul neînsuflețit se 
află la Capela Ca
tolică. înmormânta
rea vineri, la Cimitirul 
Bejan. Dumnezeu să-1 
odihnească.

(6663)

• Cu nemărginită 
durere regretăm în
cetarea din viață a 
scumpului nostru fiu 
și frate, în vârstă de 
41 ani,

JURCOANE 
EMANUEL

Mama Lucretia, su
rorile Rodica și Dorina, 
cu familiile. Odili- 
ncștc-tc în pace !

(6663)

• Colegii de la SC 
Simako Invest SRL 
Deva sunt alături de 
Nicola Gheorghe la 
greaua încercare pri
cinuită de decesul 
tatălui și îi transmit 
sincere condoleanțe.

(6665)

• SC Automultiprest 
Steiju SRL, cu sediul 
în Vețel, angajează 
mecanic auto, vopsi
tor auto. Tel. 665181. 
665192.

(6619)

• 900.000 — 1.000.000 
Iei/lună! Expansiune 
în județul Hunedoa
ra a unui nou sistem. 
Selecționăm numai 30 
de persoane serioase 
și dinamice. 615390.

(6650)

• Unitatea Militară 
01719 Deva angajea
ză analist programa
tor. Relații la sediul 
unității, strada M. 
Eminescu, nr. 132.

(6653J

DEMIS1E
• Domnul Spătăceanu 

Ioan îți anunță demisia 
din PDSR începând cu 
8 iulie a.c.

(6647)

ÎNCHIRIERI
« Societate comercială 

oaută pentru închiriat spa- 
iu, 100—150 mp, pentru 

depozit en gros. Relații 
la tel. 092/294320, per
manent, 054/620880, 7—9,
21—23. (6629)

AGENȚIILE DE PUBLICITATE

' '„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică șt mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din t

I • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
( din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
j Tribunalului județean); — la chioșcul din 
| CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 
| zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR- 
( TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 

„Orizont").

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

• BRAD, strada Republicii (teL 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

> r
• ORÂȘTIE, la chioșcul de lang'll ma

gazinul „Palia": '

• F1AȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(in spațiul secției foto). Telefoane : 770367. 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ta 
taxe rezonabile: publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor, de 
mică și mare publicitate: . - |

.......................‘■ ■■*■■■■■*» .'.W.W.V.W.........................'

Cu atâția analiști și 
| specialiști, care mai de 
« care competenți în re- 
| formă, iată că vedem 
' cum cumpărătorul, res- 
Ipectiv consumatorul, este 

c.l păgubit și frustrat, 
I' în ultimă instanță. în 

cazul unităților agri- 
J cble producătoare de 
| legume, spre exemplu, 
» revenirea la un TVA 
I de 18 la sută, în loc de 
' 9 la sută cât s-a prac-
I ticat într-o scurtă peri- 
J oadă de vreme, a condus 
I automat la creșterea

prețurilor pe piață, fă- 
J cându-se o serioasă 
| discriminare cu parti- 
» culorii, aceștia din urmă

nefiind plătitori de > 
TVA.

Firește că pentru con < 
suma tori, sare regăsesc I 
TVA-ul în sacoșe, sau ; 
în coșul zilnic, cum | 
vreți să-i spunem, nu . 
poate fi o notă bună | 
deoarece el mai are ' 
de înfruntat fel de fel i 
de alte plăți invizibile, • 
care-1 macină finanțele, i 
iar pe de altă parte, I 
agricultorul se simte i 
permanent cu un ghim- I 
pe în coastă, neputând J 
să-și vândă marfa la | 
un preț care să-i permită 1 
capitalizarea mult pro- I 
misă și prea îndepărtată. •

/’■■'■’■■■‘""■'■■■■"■■■.■.■.W.W/AVAV.W.-.W.V/.YA

S.C. MACON S.A. DEVA

J Livrează din stoc agregate minerale de 
£ balastieră sortate:

sort 0—3 mm

sort 3—7 mm

Aceste prețuri sunt

25.000

18.700

lei/mc ; 

lei/mc «;

date Loco 
Simeria Veche și nu conțin TVA.

Livrarea se face pe mijloace de 
auto sau CFR.

balastieră

transport

Informații la telefoanele 054/213930, int. f 
;!142 ; 054/660161. j

j Societate comercială 
$ cu capital privat 
S VINDE EN GROS Șl

EN DETAIL

i
PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA 
din DcuS, str. 22 Decembrie, 

telefon 22 59 01
Apă minerală BIBORȚENI. 1.5 I 
Bere
— REGUN
— SILVA
Rom — 32 grade 
Hârtie igienica.

nr.

i
I

:■
5 
•L
5
i; 

S.A. t 
257, /

PET 5K

■

i
8
I

£ • -------- --------
■> Programul de funcționare a magazinului—> 

depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI, ORELE |< 
10-15 ;!

4 ■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE!;
;! PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul I

■

■

a 

brad 5 
(lângă«;

•Iliber" din DEVA (lângă „Comtim" si în Mi- «
■îcro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia); 
!(la sediul S.C. „Mercur"); ORaȘTIE 
î „Palia); HAȚEG (secția foto).

■ SE AFLA ÎN VÂNZARE!
I
lI

■

O
9

In

per-Imprimate pentru preschimbarea 
misului de conducere auto, 
țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri 
aceste unități funcționează AGENȚII

■,

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE >! 
!;MIGA ȘI MARE PUBLICITATE, j;

- — — — ---------------
• JCJ, V’. IULIE wANUL IX • NR, 1923


