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Există mult de lucru, dar nu sunt bani destui

„Ca orice ostaș mi-am 
făcut datoria"

Conducerea Sucursalei 
Hunedoara a Regiei Auto, 
nome de Îmbunătățiri 
Funciare (RAIF) are toate 
motivele să fie îngrijorată, 
cel puțin pentru două mo, 
tive esențiale. în primul 
rând pentru faptul că în 
județul nostru trebuie «a- 
lizat un mare volum de 

■rări în domeniul îm- 
anătățirilor funciare, pre. 

cum și al întrpținerii în 
permanentă stare de func
ționare a obiectivelor puse 
în exploatare, vizând iri
gațiile, desecările și com- 

• baterea eroziunii solului, 
' influența acestora asupra 

producției agricole fiind 
incontestabilă. Pe de altă 
parte însă, sucursala re. 
giei se izbește de zidul 
impenetrabil al.găsirii re

FIESTA ENERGETICII^ILOR
s au întors cu cinei re- 
zultatc de excepție, abi. ț

Păstrând tradiția și în 
acest an, energeticienii 
din cadrul F.T.D.E.E. 
(fost F.R.E.) Deva — Hu
nedoara punctează festiv 
performanțele profesio 
nale ale celor mai buni 

' dintre ei. După rezulta, 
tele bune obținute la 

Ifaza de masă șl pe fi 
Iială a concursului pe 
mfeserii, energeticienii 
hunedoreni, nedezmin- 
țându și valoarea, au 
făcut o figură bună și 
Ia faza națională a în
trecerii desfășurate la 
începutul acestei luni la 

( Suceava. Hunedorenii 

surselor bugetare necesare 
bunei desfășurări a ac» 
țiunilor programate. Gum 
nici prin bugetele locale 
nu se mai alocă suficiente 
fonduri în scopul efectu. 
ării unor lucrări de îm» 
bunătățiri funciare, este 
ușor de înțeles că nu ne 
putem aștepta la o schim
bare radicală a situației 
privind lucrările de dese
cări, Irigații și de comba. 
tere a eroziunii solului. 
De altfel este de men. 
ționat că asemănător se 
prezintă situația și în cele, 
ialte județe ale țării, ne. 
fiind la îndemâna nici 
unui proprietar de pă
mânt să facă asemenea 
investiții de anvergură, în 
condițiile când nici pe 
acești proprietari nu-î

litatea lor profesională j 
fiind răsplătită cu acor- l 
darea de mențiuni și j 
premii inclusiv premiul 
doi. Recompensarea „o. 
limpicilor energeticii 
hunedorene are loc as 
tăzi, într.un cadru fes 
tiv, la Baza Sportivă a 
F.T.D.E.E. Deva. Deși 
premiile bănești acordate 
nu sunt impozante, ele 
vin să încununeze un ț 
efort susținut de per ț 
manentă șlefuire a pre- i 
gătirii profesionale. (Â.S.) 

prea scot banii afară din 
casă.

Discuția avută cu con. 
ducerea sucursalei a rele, 
vat că, dată fiind auste. 
ritatea bugetară, există 
serioase semne de între, 
bare în legătură cu posibili
tatea continuării activită
ții pe întregul an în 
actuala structură de per. 
sonal și așa subțiată In 
câteva rânduri. Săutân. 
du.se o alternativă, s_au 
făcut demersuri pentru 
supraviețuire și pentru 
alte lucrări care, cu do, 
tarea și meseriașii firmei, 
pot să fie executate în 
condițiile cerute prin pro 
iecte și de exigențele be
neficiarilor.

'Dacă buldozerele sunt 
folosite la continuarea lu

„Dialog
In incinta Secției de 

artă a Muzeului Civiliza
ției Dacice și Romane din 
Deva are loc vineri, 18. 
07. 1997, ora 11, vernisa 
jul expoziției „Dialog ero- 
matio“. Expoziția. care 
va fi deschisă în perioada 
18 iulie — 31 august a.c„ 
va cuprinde o bogată pa 
letă de lucrări de pictură 
și artă decorativă. Vor fi 
prezentate în special pei
saje și natură statică cu 
fiori. Printre semnatarii 
lucrărilor se numără pic ■ 
tori hunedoreni — Adal
bert Szlamka, Victor Sil 
vester, Elena Blanu, Ion 
Pârvan, Ion Gârjoi, Tiron 
Budiu precum și cunos- 

crărilor de desecare, pon 
derea avândjo cele din 
zona Hațegului (la Pă. 
clișa) și Orăștie (la Sibl 
șei), nu mai puțină im
portanță se acordă și ac. 
țiunilor de irigații. Din 
amenajările totale de cir
ca 600 ha existente în 
județul nostru, aproape o 
treime. se găsesc în ex- 
ploatarea directă a sucursa
lei, beneficiindu—sc de 
facilitățile acordate de 
stat, eostul energiei elec
trice folosite fiind supor
tat de la buget.

In contextul preocupă»

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2..a)

oromatic“
cuți pictori din. țară — 
Aurel Ciupe. Henri Ga • 
targi. Aurel Nedel, Con. 
stantin Dioșe, Dumitru 
Ghiață, V. Demetrcscu 
Duval.

Arta decorativă va cu
prinde piese aparținând 
secolelor XIX — XX, re 
prezentând stilul art nou
veau caracteristic dife
ritelor ateliere europene și 
orientale: Franța, Germa
nia, Anglia, Cehia, Japo
nia, China. Avem con
vingerea că expoziția Mu 
zeului Județean se va 
bucura de o caldă primire 
!d,in partea publicului. 
(M.B.)

Pe profesorul Dumitru 
Susan îl cunosc și-1 res
pectă foarte mulți deveni 
șl oameni din alte loca
lități ale județului și 
țării. Uhii dintre ei i_au 
fost elevi și mai păstrează 
și azi imaginea luminoasă 
a dascălului care a fost 
și care i-a învățat pe 
lângă literatură română 
și alte lucruri să le înno. 
bileze personalitatea.

In 30 iunicș Consiliul 
Deva i„a conferit titlul 
de „Getâțean de onoare'* 
al municipiului. Pe di
plomă, primită în cadrul 
festivității de acordare a 
titluluț, se poate citi: 
„pentru întreaga sa acti
vitate pusă în slujba școlii 
românești, ca profesor și 
director la Colegiul Na
țional „Decebal", ca ve
teran de război, partici
pant la luptele de ia Pă- 
Uliș, precum și pentru 
activitatea sa scriitori- 
ceașcă de evocare a lup. 
telor eroice de la Păuli.ș, 
Miniș, Ghioroc și Cuvin".

L-am întrebat cum "se 
simte acum după confe
rirea titlului onorant. Zâm.

Cine plătește nepăsarea?
Mai mulți locuitori ai 

străzii Matei Corvin, din 
municipiul Deva, ne-au 
solicitat să scriem despre 
necazurile lor care per
sistă de câțiva ani. După 
fiecare ploaie mai zdra
vănă, apele pluviale le 
creează mari probleme. 
Acestea se revarsă pe 
stradă, apoi în pivnițe. 
Aceeași soartă o au și

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

grădinile, unde, în loc 
de legume sau alte pro
duse, locatarii culeg gu. 
noaie, nămol și oale ve
nite la vale din Cartie
rul „Viile Noi“. Ce spun 
locatarii străzii Matei Cor
vin: Constantin Avram, 
nr. 3. „La podul 165, din 

I strada Horea — Matei
Corvin, sunt două grătare 

| unde s, au oprit țoate gu
noaiele ce vin în urma 
ploilor din zona „Viile 
Noi“. Recent, cum un ne
caz nu vine de unul sin
gur, s_a dărâmat și zidul 
canalului pe o porțiune

bind, a răspuns:
— Cetățean eram. Și 

dacă am avut onoare de 
când m»am născut și pă- 
nă acum, o aveam ori
cum. Vorbind serios a- 
cum, vă spun că cu con. 
sider festivitatea ca un 
moment de emoție, pen. 
tru că face publică, cât 
de cât, activitatea pe care 
am desfășurat-o pe dife- 
rite planuri. Ca orice 
ostaș mi.am făcut dato
ria pe front, apărând pa
tria. Și acum, ca veteran 
de război, mă străduiesc

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a Ea)

de circa 100 de metri. 
Zidul de sprijin al străzii 
trebuie de urgență refă
cut. pentru că altfel 
toată apa ne va intra în 
gospodării. M.jm adresat 
primăriei, încă din anul 
1996, împreună cu mai 
mulți vecini. Am fost în 
audiență Li primar, unde 
ni s-a promis că ni se va 
rezolva proclama. Am 

mai făcu< o scrisoare la 
primărie, pe data de 9 
aprilie a.c la care nu 
am primit nici un .răs
puns. Sâmbătă, 12 iulie a.c., 
după ploi s-a prezentat 
pc strada noastră dl vice- 
primar Alin Suciu, care 
a luat act de dărâmarea 
zidului și nc-a promis că 
ne va ajuta". Dănilă Sto- 
ia, nr. 58: „Canalul de pe 
strada noastră nu a mai

Reportaj anchetă realizat de 
CORNEL 1‘OENAR

(Continuare în pag. a 2 .a

Nu neapărat profit, ci mulțumirea oamenilor
Localul „Restaurantul 

Moților*' nu este cel mai 
mare din municipiul Brad, 
dar, fără îndoială. esto 
foarte solicitat. Faptul a- 
cesta se explică prin am
plasarea sa în vecinătatea 
pieței și a autogării din 
localitate, precum și orei 
mici la care se deschide. 
Găutarea de care se bu. 
cură are la bază și fap
tul că este — păstrân- 
du-se vechea sa tradiție 
— profilată, în principal, 
pe desfacerea de preparate 
culinare.

(Unitatea aparține S.G. 
„Mercur" S.A. din localitate 
și este luată, din 1994, 
în locație de gestiune de
dnii Susana și Gomel. Go- 

. moi. In sprijinul a ceea 
«o afirmam mal sus — 

anume că în centrul 
tivității se află desfa» 

----------— i- i,u

cerea de preparate culi
nare — aducem argumen
tul că, în fiiecarc zi, se 
oferă clienților 7—8 supe 
și ciorbe, precum și tot 
atâtea felul II, la care 
se adaugă preparatele la 
comandă. Ne spunea dna 
Susana Gomoi.

— Ne aprovizionăm cu 
legume și zarzavaturi de 
Ia producătorii cei mai 
apropiați evitând Inter
mediarii. Avem acasă o 
micro — crescătorie de 
porci pe care»i valorifi
căm prin „Restaurantul 
Moților**. Aceste aspecte 
ne. permit să practicăm 
prețuri convenabile. Do 
altfel, să știți că nu jir- 
mlărim numai profit, ci 
și mulțumirea celor ce 
trec pragul unității noas
tre. Tocmai de aceea a- 
vem un adaos comercial re

zonabil, iar mare parte din 
câștig îl investim în di
versificarea serviciilor, în 
modernizare ș.a.

— Ge vă nemulțumește în 
momentul de față?

— Gostul foarte mare 
al energiei electrice, ter
mice. apei, ș.a., în prin
cipal,

— Locația de gestiune 
este o prîvalizare doar 
pe jumătate, care, ’ se
pare, nu va mai dura
mult.

— Ar fi foarte bine.
Guvernul Ciorbea, apli»
cându-și programul de
reforma și restructurare
— ar putea trece la pri
vatizarea totală a corner - 
țului. Noi am depus, încă 
cu multă vreme în urmă, 
documentele în acest sens. 
Gând se va realiza actul 
respectiv șl cum nu știm 
Încă, dar îl așteptăm. (T.B.)

La „Restaurantul Moților", din Brad se pregătește un bogat si divers meniu 
în fiecare zi. Folo: ANTON SOCACI

T
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Cine plătește nepăsarea?
(Urmarr itm oue f.

fost curătat de 7—8 ani 
Cu timpul s.,i umplut cu 
pământ și gunoaie, iar a . 
cum ne face viața un "id 
De câte ori plouă m u 
tare apa intră în grăd’ni 
și în beciuri. Acum, in 
urma ploilor căzute. a 
atins circa 50 de cm. iar 
în urma ei a rămas un 
strat de nămol, de 15—20 
de cm. Suntem dispusi 
să dăm și noi o mână 
de ajutor, dar fără spri
jinul Primăriei nu putem 
face nimic. Există un pod 
la DN 7 care este colma. 
tat de câțiva ani buni șj 
nimeni nu-1 mai curăță, 
încotro să mergem și cui 
să ne mai adresăm?" Vie., 
tor Bota: Cuiățirea ca 
naiului este de datoria 
Piimăriei, pentru că se 
tflă în aâm nistrarea a

cesteia. Trebuie utilaje 
pentru transportul nămo
lului din albia canalului, 
altfel nu se poate rezolva 
problema acestuia. Acum 
câteva zile apa a intrat din 
r.ou în casă și în beci. 
Marele necaz este că a- 
cest canal nu are scurgere, 
apa băltește și se deDUn 
gunoaie, pentru că cele 
două poduri, de la CFR 
și de la DN 7, sunt col. 
matate. Sus, în Horea, sau 
pe strada Primăverii, tre
buie montate grătare de 
scurgere, pentru ca să nu 
mai vină toate gunoaiele 
să înfunde canalul, așa ?um 
s .a întâmplat. Cred că 
trebuie făcut și un decan, 
tor. Primăria și RAGCL 
au utilaje și posibilități 
pentru rezolvarea situației". 
Ionel Tămaș, nr. 63: .Pri
măria Deva trebuie să 
rupă odată această stare 

a lucrurilor. Să vină și 
fiă împartă locatarilor 
câte un tronson de canal 
pe care să.J curețe fie
care. Spre exemplu, vecina 
sau vecinul meu nu-și fac 
curățenie în dreptul ca. 
selor lor. Buruienile sunt 
de un metru! Ce să mai 
zicem de alte treburi? Să 
se aplice legea pentru că 
nu se mai poate trăi în 
acest fel. Am o grădină 
de circa 800 mp, de unde 
nu pot să iau nimic. Apa 
și nămolul distrug totul 
Nu mai am nici scurgere 
pentru apa menajeră. De 
asemenea, sunt câțiva ve 
cini ale căror poduri nu 
corespund: al lui Gabor 
și al lui Bota Victor. 
Să și ridice podurile pen
tru că altfel se înfundă 
canalul și apa o ia pe 
stradă. Apoi, cele două 
poduri, de la DN 7, res
pectiv de la CFR, nu s .au 
mai curățat de ani de zile. 
In zadar noi curățăm cana
lul pentru că atunci când 
vine apa mare, aceasta 

nu are scurgere suficientă 
și băltește".

Am notat în sinteză doar 
câteva opinii ale cetățe
nilor din strada Matei 
Corvin, ale căror necazuri 
trenează de ceva ani buni, 
fără ca edilii orașului să 
Ia lucrurile în serios. 
După fiecare inundație a 
străzii au venit Ia fața 
locului, au făcut câte 
ceva și au plecat. Urmă
toarea ploaie, mai mare, a 
readus coșmarul nămolului 
și al gunoaielor.

Deși am semnalat si 
anul trecut aceste neca
zuri de care se fac vino- 
vați oarecum și CFR-ul 
și Drumurile Naționale 
pentru că nu și-au. decol- 
matat podurile, situația a 
rămas la fel.

Probabil o să-l rugam 
pe ministrul transportu. 
rilor. Traian Bâscscu. să 
se implice în curățarea e- 
fectivă a acestor poduri, 
pentru că proprietarii a- 
cestora — Drumurile Na
ționale și CFR-’Jl — au 
uitat să le dccolmateze.

Strada Matei Corvin —• Deva. Pe o porțiune de 
circa 100 de metri, zidul canalului s a dărâmat. La 
o nouă ploaie alte necazuri pentru locuitorii străzii nu 
ezită să apară!

Vecin cu DN 7, podul CFR ului așteaptă să fia 
tâmpla acest lucru este greu de spus!

curățat. Când se va în.
Podul de pe DN 7 [zona 16 Februarie) din Deva ,,sfidează" de câțiva ani. 

Nămolul depus împiedică scurgerea apelor, acestea revărsându se în grădinile și 
casele mai multor locuitori ai străzii Maici Corvin. Foto: CORNEL PuENAR

Exista mult de 
lucru, dar nu 

sunt bani destui
(Urmare din pag. 1)

rilor pentru sporirea re. 
curselor f nanciare pro
prii, este Je menționat și 
crearea unei baze pentru 
producerea de bolțari, e« 
xistând numeroase cereri 
de astfel de materiale mai 
ieftine pentru construcții. 
Începerea din plin a ac. 
tivității este de așteptat să 
aibă loc în scurt timp, 
după ce vor fi făcute pro. 
bele necesare cu utilajele 
ce au fost procurate în 
acest scop.

Întrucât nevoile de ex

tindere a volumului de 
lucrări de îmbunătățiri 
funciare și de întreținere 
a acestora sunt cât se 
poate de evidente, foarte 
important r-te ea și alo. 
rațiile bugetare «ă fie 
pe măsură, mai ales dacă 
te ține seama de faptul 
că multe pagube pricinuite 
de calamitățile naturale 
reprezintă un efect di 
rect a] lipsei de interes 
și de preocupare pentru 
a desfășura astfel de ac. 
țiuni după un program 
realist și bine susținut 
financiar.
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C TVR I )
6,00 România: ora 6 fix!;

8,30 D.a. (r); 9,00 TVR 
Cluj. N.; 10,00 TVR Info; 
10,05 TVR lași; 11,00 TVR 
Timișoara; 12,00 TVR 
Info; 12,05 Ce i de făcut? 
(r); 13,05 Secretele nisipu 
lui (s/r); 14,00 TVR Info" 
14,10 Staul (s/r); 15,00
D.a.; 15,30 Pompierii vă 
informează!; 15,50 Irak 
«— (ara dintre fluvii; 16,00 
Conviețuiri; 16,30 TVR 
Cluj N.; 17,00 Știri; 17,05 
Katts și câinele (s); 17,35 
Bank, note; 18,00 Teleesti. 
val; 18,50 Tragerile Loto; 
19,00 Sunset Beach (s); 
20,00 Jurnal; 21,00 Dr. 
Quinn (s); 21,55 Pariul 
Trio; 22,00 Cu -ochii'n 4; 
22,45 La volan; 23,00 Ca, 
nary Wharf (s);

C TVR 2 ]
7,00 TVM; 8,00 D.a;

8,30 Canary Wharf (r); 
9,00 Do.; 10,00 In fia. 
grant (r); 11,00 America 
sălbatică (do/r); 11,30
Serial (r); 12,30 Mândrie 
și prejudecată (s/r); 13,30 
Em. în Ib. germană; 14,30 
Un bunic fericit (s); 15,10 
Știri bancare; 15,30 D.a.; 
16,00 Secretele nisipului 
(s); 17,00 Ceaiul de la 
ora 5 (div.); 19,00 Pro„ 
gram pentru tineri; 20,00 
Afacerea Seznec (f); 21,45 
Ritmuri muzicale; 22,00 
Jurnal; 22,30 Time Oul.

[ANTENA 1]
6,30 Tele, dimineața; 9,00 

Totul despre Guvern (r); 
9,50 Viața în trei (r); 10,30

Iluzii (s/r); 11,20 Frații
(ultima parte/r); 13,10
Model Academy (s); 13,35 
D.a.; 14,00 Știri; 14,10
Teleshoping; 14,20 Lumină
călăuzitoare (s); 15,10
James Cook (s); 16,10 Ma . 
dison (s); 16,50 Iluzii (s); 
17,40 Invitați la Antena 
1; 18,20 D.a’.; 18,45 Tele,, 
rebus; 19,20 Știri; 19,30 
Alondra (s); 20,30 Obser 
. .vator; 21,15 Din lumea 
afacerilo1'; 21,30 83 de 
ore până în zori (thriller); 
23,10 Știri.

[PRO ~ TV)
7,00 Ora 7, bună di,, 

mineața , 9,G0 Sport la 
minut; 9,’5 MASH (s); 9,45 
Tânăr si neliniștit (s/r);
10,30 Forța dragostei (s / 
r); 11,15 Capcana timpu . 
lui (s); 12,00 Beverly Hills 
(s/r); 12,55 Știri; 13,00

Tata și doi copii (f); 14,30 
D.a.; 15,00 Matlock (s); 
16,45 Forța dragostei ts);
17.30 Hercule (s); 18,15
Sport la minut; 18 30 Știri; 
18,35 Cine este șeful? ($); 
19,03 Știi și câștigi!; 19,30 
Știri; 20,00 Melrose. Place 
(s); 21,00 Doc or in Alaska 
(s); 21,50 Știri; 22 00 Fa 
milia Bundy -(s); 22,30 
Viața ca în filme (sj; 23,00 
Știri;

[DEVASAT+J
17.00

18,00
18,30 

naturii; 
lecții; 19,30 Far,, 

de

Dulce 
Desene 
Provo.

19,00

gui uu; 20.00

7,00—12,30 Reluări; 13,00 
Videotext; 
ispită; 
animate;
carea

Micile 
macia _
Mindwalk If); 21,30 Scă,. 
rile justiției; 22,30 Brigada 
de șoc; 23,00 Assault on 
precint 13 (f); 0,30 Film

IC.
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(pViața noastră cea de toate zilele J Podul de peste vale

Htdd te hărnicie, dă
ruire, devotament, spi
rit do sacrificiu. patrio
tism șl noblețe sufle
tească. Da curând a de
venit. pe drept, stăpânul 
pOn rutului, dar mai cu 
seamă robul acestuia. 
Bste făuritorul pâinii în
tregii națiuni. Cu fața 
«prii. brăzdată de vânt 
fl arsă de soare, cu fru- 
?»* încovoiat fi mâinile 
bMtortte fl vezi Zilnic 
trudind rudimentar pă
mântul. Și astăzi ca fi 
in trecut, in majorita
tea gospodăriilor țără
nești, vitele sunt spri
jinul de nădejde in ac
tivitatea lor cotidiană. 
Șl nu numai din acest 
motiv, țăranul are un 
adevărat cult și o mân
drie exagerată pentru a- 
ntmalele crescute in gos
podăria sa. In multe

Țăranul român
cazuri, când timpul este 
neiertător, vicisitudinile 
vremii aspre . fi neîndu
rătoare, vițelul nou năs
cut, purcelul sau mielul 
fac casă comună îm
preună, sălășluind ală
turi de el, în locuința-l 
caldă fi ospitalieră.

Prețurile exagerat de 
mari ale utilajelor mo
derne nu sunt la înde
mâna celui ce are o pen
sie de la CAP, pe care 
dtn jenă n-o menționez, 
dar prin care nu-și poate 
asigura traiul vieții nici 
măcar X—3 zile !

A fost, este ți rămâne 
cel mai oropsit slujitor 
al pământului, in cre
dința ți speranța unui 
viitor mai prosper. Este 
categoria 'socială ce nu 
are program de lucru 
stabilit printr-un orar. 
Când se revarsă zorile 

U găsești muncind pe 
câmp și tot acolo îl vei 
afla mult după asfin
țitul soarelui, luna o- 
mintindu-i că programul 
de muncă s-a încheiat 
pentru această zi. Când 
timpul e întârziat și re
coltatul o cere șt zilele 
de sărbătoare sunt trans
formate tn zile lucră
toare. Șt de multe ori 
truda lui de un an întreg 
este distrusă in câteva 
clipe de stihiile neiertă
toare ale naturii dezlăn
țuite și nu se alege cu 
nici o agoniseală din toa
tă sudoarea frunții sale.

Țăranul român e mân
dru, dârz, neînduplecat, 
stăruitor și perseverent 
în tot ceea ce între
prinde. Este păstrătorul 
tradițiilor, datinilor și 
obiceiurilor strămoșești, 
pe care cu mândrie le 

face cunoscute tuturor, 
cu diferite ocazii.

A fost mitîzat In ope
rele scriitorilor și poe
ților români, a devenit 
erou de legendă datori
tă demnității, vitejiei, 
patriotismului șl spiri
tului de sacrificiu cu 
care și-a apărat pămân
tul 'strămoșesc, tn lupte
le pentru Independența 
României. Câți dintre 
ei se află tn Parlamen
tul țării, pentru a repre
zenta această categorie 
socială ? Din „Talpa ță
rii? de odinioară a ajuns 
uitat, marginalizat fi u- 
neori chiar desconside
rat.

Mă plec cu respect și 
simpatie, cu admirație 
și demnitate în fața ta, 
Țăranule român !

LIVIU LUCACIU

Pârâul Almașului, in 
primăvara acestui an, ca 
multe râuri și pârâuri din 
județ, supărat a ieșit din 
matca ltd, inundând și 
distrugând bunur3 mate
riale.

tn Pogănești, podul sa
tului, legătura principală 
cu biserica șl holdele lo
calnicilor, a fost luat de 
furia apelor. Refacerea lui 
a cerut sacrificii materia

Contraste
La intrarea in Brad, 

dinspre Deva, pe partea 
dreaptă a șoselei, se află 
un soclu ee susține coloa
na verticală cu inscripția 
„Orașul Brad”, respectiv 
poarta de intrare in loca
litate. Impresia frumoasă 
pe care o face asupra tre
cătorilor este din păcate 
diminuată de aspectul de 
vizavi. Peste drum. pe 

le și umane. Cu sprijinul 
Primăriei Zatn, cu forțl 
de lucru a harnicilor gos 
podari, conduși de Corns 
Mariș. omul de legături 
al satului cu primăria, pa 
dul s-a reconstruit. Legă 
tura cu biserica și holdeh 
țăranilor s-a restabilii 
Realizarea cetățenilor dii 
Pogănești și a Primăriei 
Zam este lăudabilă 9 
demnă de urmat (Virgi 
Butaș) 

stânga, se află rămășițe* 
le unor foste mese și scatr 
ne, un ansamblu ce eri 
cândva un refugiu, un po 
pas de odihnă pentru că 
lători. Păcat că nu maț 
pot fi folosite in scopiă 
pentru care au fost crea1 
te, păcat că lasă o ima
gine contrastantă cu as
pectul in general frumoi 
și ordonat al urbei.

i ca cn d a a a c=3 o □ a cn a a cq

Nonagenarul din Nojag

In piața Bradului bogat sortiment de lactate, legume, fructe ș.a. 
Foto: ANTON SOCACI

Dl Gheorghe Moise din 
Nojag, comuna Certeju de 
Bus, un om ce poartă în 
spate aproape 90 de ani, 
a urcat înaltele scări ce 
Hue la redacția ziarului 
nostru ca să ne spună o 
treabă care îi nemulțu
mește pe oamenii satului 
său.

Poftiți, spuneți care 
6ste problemă ? — l-am 
îndemnat.

— Uitați-vă care-1 trea
ba. Noi. cei ce trăim In 
Nojag, am cerut de mai 
hnultă vreme să se ame
najeze și în satul . nostru 
Hn spațiu unde să vină 
medicul și să-l consulte 
pe cei ce au nevoie 
hșa ceva.

— Cunoaștem 
tna. Ziarul nostru 
eă este in atenția 
Hei din Certej 
treabă.

.v.viv.-.-.-.-.-.-.-.v.v??.

de

proble- 
a scris 
primă- 
această

că nu
nemiul- 
Nojag, 

întrebat

— Da, da’ uite 
se face nimic.

Am înregistrat 
țumirea celor din 
după care l-am
pe dl Gh. M. ce mai este 
nou In sat.

— Ce să fie ? — ne-a 
răspuns. Avem școală ți 
cămin cultural faine, ma- 
gazinu’ ne aduce ce ne- 
trebuie. Drumu’ până la 
șoseaua ce duce la Cer
te] se asfaltează — cam 
încet, e drept. Oamenii îs 
tare ocupați în câmp, unde 
îi mult de lucru. Când 
vremea îl bună, satu’ ră
mâne aproape pustiu.

Când s-a ridicat de pe 
scaun șl a dat să plece, 
i-am oferit nonagenaru
lui din Nojag numărul 
din ziua aceea al ziarului 
nostru.

— Nu-mi trebuie, dom
nule dragă, că înaj vine

acasă. Is abonat la „Cu
vântul liber" de ani și ani 
de zile. Și-mi place.

Spre soluționarea 
blemei cu care 
Moise a venit la 
am luat egătura 
nic -cu dl loan 
primarul comunei 
iju de Sus. 
ne-a spus:

— Avem 
puncte sanitare 
Săcămaș șl 
Vrem să amenajăm unul 
șl în Nojag. Localul este 
stabilit — se află în cen
trul satului — urmează 
să-l zugrăvim șl să-l a- 
ranjăm. Vom face treaba 
asta după ce vom repara 
școlile. Deci, îi rog pe 
cei din Nojag să mai aibă 
răbdare, că treaba o s-o 
rezolvăm cât de curând.

(B. T.)
■

pro- 
dl Gh. 

redacție, 
telefo- 

Vințan, 
Certe- 

Interlocutorul

amenajate 
în satele 
Vărmaga.

Concurs de pescuit cu premii
Ca-n fiecare vară, A- 

șociația Handicapaților 
Neuromotori Hunedoa
ra a organizat concursul 
de pescuit sportiv. De 
această dată însă, filia
la brădeană a organiza
ției, condusă de dna Maria 
Șortan, a făcut-o în colabo
rare cu Primăria Vața 
de Jos, pe teritoriul co
munei, mai exact în a- 
prop'erea satului Ociu.

Timp de două zile, 
11—â 2 iulie, concursul 
a antrenat 86 de parti- 
cipanți, membri ai AHN 
dar și ai asociației din 
Arad în frunte cu dna 
Monica Antocl, preșe
dinta AHNR. Ca invi
tați au fost prezenți dl 
Gheorghe .Rus, primarul 
comunei Vața de Jos, și 
dna dr. Smaranda Ză- 
nescu, inspector șef al 
Inspectoratului Terito-

rial de Stat pentru Han
dicapați Hunedoara-Deva.

Concursul s*a 
rat de sprijinul 
multor sponsori: 
liala din Brad a F.R.E., 
U.M 
Vața de Jos, 
Brad, Sere S.R.L. Brad, 
fabricile de pâine Brad 
și „Panicor”, secția Că* 
lan, 
bea, 
Brad.
Brad, IFET Vața de Jos, 
taraful Vața de Jos și 
conducătorul său Pera 
Bulz, Asociația „Doina 
Coșului" și Marin Voi- 
cu.

Prin generozitatea spon
sorilor amintiți a putut 
fi susținut concursul. 
La finalul său au fost 
acordate 16 premii pen
tru concurența adulți 
și 9 premii pentru co

.Brad,

bucu- 
mai 

subfi-
Primăria 
Primăria

Cantina E.M. _Țe-
SC Aurora 

SC Igreț
SRL 
SRL

pii, acestea constând din 
bani, jucării, 
și carnețele, 
s-au atribuit 
categorii de
— persoane 
și persoane 
bile (în cărucior). S-au 
primit și premii spe
ciale pentru: primul peș
te prins, pentru cel mai 
mic pește prins, pentru 
cel mai mare pește 
prins, pentru pescarul 
ghinionist, pentru chi
bițul fidel și 3 premii de 
bună gospodărire.

Cum acțiunea a 
presupus și altceva 
cât pescuit, practic 
participanții s-au 
bucura de 
considera 
prec’ază 
Boedan, 
A.H.N.

plachete 
Premiile 

pe două 
concurenți 

deplasabHe 
nedeplasa-

mal 
de- 
toți 

putut 
ea și se pot 
câștigători, a- 
dl Octavian 

președintele, 
Hunedoara-Deva.

V. ROMAN
9

Condiții de confort și rccreere în frumosul parc central din Vața. 
Foto: ANTON SOCACI
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CUVÂNTUL LIBERI

l^£kflZSSEEO SATUL - AZI
— Domnule primar, Octavian Tămaș, când a fost 

ultima dată un ziarist de la „Cuvântul liber" la To
me ști?

— Cam în urmă cu un an, dar au n-am fost a- 
țunci în comună.

—■ Ce s-a mal întâmplat între timp?
— Deosebit, nu s-a întâmplat nimic. Cu măsu

rătorile pentru punerea in posesie, în baza Legii fon
dului funciar, suntem pe încheiate. Mai avem cereri 
de punere in posesie ale unor urmași, care nu dau 
nici un element de identificare a proprietăților re
vendicate.

— Alte noutăți, die primar. Am văzut în fața 
primăriei un autobuz cu sigla unei societăți comercia
le particulare. Să înțelegem că s-a rezolvat o proble
mă acută a locuitorilor satelor Tomeștiului, de trans
port la și de la oraș?

I

Tomești, între veșnicie

I
I
l

î

si anonimat
*

I

— In ultimul timp, societatea care deservea toată 
zona Bradului, nu mai făcea față cerințelor beneficia
rilor de transport. O firmă particulară a simțit aceas- 

sincopă și ne-a contactat. Le-am dat încuviințarea 
desfășoare activitate de transport în comun, pe ra- 
comunei.

— O fac pe bază de convenție cu Primăria?
— Nu. Dar ca serviciu social pentru comună, pâ

nă acum suntem foarte mulțumiți. Societatea parti
culară face patru curse, tur-retur, Brad-Tomești, pe 
zi. l-am cerut patronului societății să ne asigure, ca 
în cazul când îi cade un autobuz, el să facă trans
portul cu mijloacele unui colaborator; căci noi a- 
vem în comună oameni de dus și adus de la serviciu, 
și renunțând la serviciile Crișbus nu vom mai putea 
apela la el. j '|"

— Cum se achită cărăușul respectiv de obliga-1 
țiile față de pensionari și veteranii de război? J

— Societatea asigură transport gratuit duminica ț 
pentru cetățenii care merg la slujbă la mănăstirea L 
Cfișan, iar de la veterani și pensionari nu avem re- ! 
clamații că nu i-ar transporta, în baza drepturilor 1 
date lor de lege. '

— Altceva, die primar.
— Cele „altceva" sunt mai multe, 

spus și cu alte ocazii, tuturor celor care 
năvoința să ne asculte.

Tomeștiul are un singur mijloc de 
telefonic, cu lumea exterioară — telefonul de la pri
mărie. Când se vor îndrepta ochii și bunăvoința Rom- 
tclecomului și către această comună, cu sate risipite 
și peste 400 de familii ? (Cât despre cum „merge" te
lefonul de la Primăria Tomeștiului, am încercat marți, 
8 iulie, să luăm legătura cu Deva. A trebuit să re
nunțăm. Ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă tre
buia anunțat un incendiu, o naștere cu probleme...).

Tot la „altceva" mai puteți consemna o aberație 
o RENELrului. Comunele nu prea au bani la buget 
să plătească la timp curentul consumat cu iluminatul 
public. Așa ni s-a întâmplat și nouă. Ne-au decuplat 
și au lăsat satele în întuneric. Mă rog, dar decupla
rea trebuie să o plătim tot noi. Recuplarea se înțe- l 
lege că o vom plăti. Nu-i pe dos raționamentul care l

tă 
sâ 
za

Se muncește zi lumină I
SC „îmi" SRL Birtin are 150 de salariați, care se » 

ocupă de prelucrarea lemnului, societatea făcând și 1 
export. „Se muncește aici zi-lumină, aprecia un lo- I 
calnic, și în scurt timp această societate va depăși I 
prin volumul economic realizat „Calcita".

Apreciată este și activitatea SG Ancuța SRL, ca- * 
re, pe lângă moara și brutăria ce funcționează în pre- * 
zent, intenționează să amenajeze și o minifabrică* 
de prelucrare a laptelui, pentru care a procurat u- 7 
tilajele. Societatea va veni astfel în sprijinul țărani- 
lor din zonă, în ceea ce privește preluarea și prelu- J 
crarea surplusului de lapte, din propria gospodărie. »
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I
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I
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I
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Oamenii speră 
într-un an bun

Țăranii din comuna Vața de Jos au semănate cu * 
grâu 750 ha, cu porumb 971 ha, cu ovăz 60 ha, cu | 
cartofi 200 ha, cu legume 100 ha și cu plante furajere • 
280 ha. Cifrele acestea ni le-a pus la dispoziție dl | 
Florian Tomuș, inginer Ja Centrul agricol din locali- » 
tate. în discuția ce am avut-o recent cu domnia sa « 
l-am întrebat:

— Am văzut o parte din culturi. Toate sunt tot ! 
atât de frumoase ca și cele de pe marginile șoselei | 
naționale și a celei ce vine în satul de reședință a • 
comunei? I

— Da. Avem culturi foarte frumoase peste tot. « 
Am avut vreo 160 ha cu grâu calamitate în primăva- | 
ră, care au fost însămânțate cu alte culturi. 1997 es- J 
te un an bun, ne-a ferit bunul Dumnezeu de furtu- ț 
nă și grindină, cum s-a întâmplat prin alte părți. i|

— Să ne referim la grâu. Cu ce se va secera? “
— Avem în comună 11 combine particulare șEf- * 

vom lua 2—3 și de la „Agromec". Cu 13—14 combine • 
putem strânge recolta repede și bine. I

— Ce producție se preconizează?
— în jur de 1800—2000 kg la hectar, ceea ce pen- | 

tru zona noastră este foarte bine.
— Cum se întrețin culturile prășitoare?
— La cartofi s-au aplicat două tratamente pen- I 

tru combaterea gândacului din Colorado, la porumb T 
se apropie de final cea de a doua prașilă. [

— Vața are și importante suprafețe cu furaje.
— S-a efectuat prima coasă pe fânețe și în cu 

rând va începe coasa a doua la lucerna. Oamenii își | 
lucrează pământul cu plăcere, cu dragoste- chiar. Și • 
speră într-un an agricol bun. . " j,

a a a ^^a a aa^a a aa^a a ^a^ a a aC

Evidente
Cum afirma domnișoara 

Liliana Horga, secretara co
munei Vața, în prezent 60 
de persoane beneficiază de 
ajutoare sociale, din cele 
310 câte erau în iulie anul 
trecut. „Penajul" s-a efec
tuat prin anchete sociale 
amănunțite, făcute la fie
care persoană, de către co
misia constituită în acest

Le-am mai 
au avut bu-

a comunica

lege că o vom plăti. Nu-i pe dos raționamentul care 
stă la baza acestei măsuri? In patrimoniul cui au in- < 
trat banii și munca cu care locuitorii satelor au con- 1 
tribuit la electrificare? I

Ce era să-i răspund primarului? Că la fel ca in 1 
cazul unor construcții de utilitate publică — maga- ) 
zine, școli, cămine culturale, dispensare — printr-o j 
gândire strâmbă, orbul a primit și a cerut de la toți, ț 
iar de la orb, nu primește nimeni? Cine-i orbul? I 
Cine nu este in stare să vadă asemenea realități.

■■ • —— • — a •— • a a~ a

i Pe același J 
! drum al vieții i I în acest an la servi- I J ciul de stare civilă al J I Consiliului loca] Vața | 
» s-au oficiat 12 căsătorii. « I între cei care și-au u- { J nit recent destinele sunt , 
1<*etrișor- Petrean din |

Tătărăștii de Criș cu ’ I Voichița Monica Cean ? 
.din Rișculița (Baia de | 
ICriș) și Sorin Culda din •

Priiiodiște cu Maria I 
IBulz din Variaș (Timiș). * 

împreună cu cei apro- | 
Ipiați, le spunem și noi > 

tuturor tinerelor fami- | 
Ilii „să fie într-un ceas .

bun". |
JMnr a a ^aaa a a^a a aaaa a aaaa

Pagină realizată de
ION CIOCLEI, 

TRAIAN BONDOR, 
ESTERA SÎNA

*1

I

scop la nivelul comunei.
Se află în evidență ta 

prezent 76 de persoane 
handicapate, cu gradul M 
de invaliditate, 15 minori 
proveniți din familii dezr 
ganizate și încredințați *• 
nuia dintre părinți, alți dcM 
minori internați în case de 
copii și unul în plasament 
familial.

Pe ploaie ori pe soare, bivolii își urmează drumul și destinul. Atâtia bivoli 
câți dețin locuitorii sateloi Tomeștiului — mai rar! Foto: ANTON SOCACI

1 ANONIMA

I Plouă mocănește că te
| pătrunde până la piele. J La intrarea în Șteia — 
| comuna Tomești, o bătrâ- 
■ nică în picioarele goale 
| încerca să dirijeze, cu o 
“ sapă, apele care, în loc a să-și croiască drum spre 
! rigola șoselei, inundă as- 1 faltul acesteia. Ne e mi- g lă de bătrânică și încer-

căm să înnodăm o vorbă, 
întoarce capul, își ia sa
pa și pleacă: ,Ce nevoie 
ai să stai de vorbă cu 
mine. Nu vezi că șanțul 
e înfundat și apa intră 
în curte Ia mine?" Griji 
de țărancă gospodină. 
Griji și discreție.

MARIA ȘI ATÂT

Zece rânduri de tipar

sunt multfî ca să-1 pre
zinți lumii pe un anonim? 
Nu știu. Pe aceeași șosea, 
spre Tomești. pe aceeași 
ploaie măruntă și insis
tentă, pe zona marginală 
șoselei sau pe panglica 
asfaltului — oameni și bi
voli. Atâția bivoli câți în 
satele Tomeștiului mai 
rar întâlnești. Cu umbre
la deasupra capului s-o

ferească de ploaie, paș- 1 
te pe marginea drumului ■ 
3 bivolițe. „Nu mergeți 1 
cu bivolii acasă? Plouă . 
tarei" „Animalele trebu- | 
ie să mănânce" „Cum vă | 
numiți?". „Maria". „Ma- 1 
ria și mai cum?" „Maria 1 
și atât". Noi plecăm mal ■ 
departe. „Maria și atât" | 
pășește agale în urma bi- ■ 
volițelor. |

^ta

Flori, ambianța, servire 1 

operativâ .!
Toți cei din împrejUri- va. Cum apreciau mafe 

mile comunei Vața își multl localnici, serviciile^ 
cumpără medicamentele Snarea° bSX
sau le primeso gratuit, jar ordinea și curățenia*» 
ori compensat de la far- Ca-n... farmacie, florile <lfa» 
macia din localitate, apar- vitrină și glastre comple 1 
ținând SG „Remedia" De- tând grija pentru frumos-.

•“  , , ,
.................. .-.-a
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Pe fondul lipsei unei 
susțineri a producției, si
tuația la SC „Sidermet" 
SA Călan, privită din 
perspectiva socialului, cu
noaște valențe îngrijoră
toare. Din 1990 până a- 
cum, de la combinatul 
metalurgic din Călan au 
fost disponibilizați peste 
3100 de salariați, ceea ce 
reprezintă, practic, o înju
mătățiră a efectivului. Ma
joritatea celor disponibi
lizați, în lipsa alter
nativelor, sunt ți azi 
fără serviciu. Și sunt 
tineri sub 30 de ani, ab
solvenți de școală profe
sională sau liceu industrial 
de profil, fiind disponibi
lizați pe principiul „ulti
mul venit, primul plecat".
Punându-se problema re-

Viitorul siderurgiei hunedorene-sub zodia
structurării este clar că 
lipsa de mijloace mate
riale face imposibilă 
pentru „Sidermet" SA 
crearea, din interior, a u- 
nor amortizoare sociale 
menite să ofere un mi
nim de sprijin la dispo
nibilizare. De aceea, achi
tarea unor prime prepen- 
sionare sau plata unor 
cursuri de recalificare t- 
nainte ca angajații să de
vină șomeri sunt exclu
se. Se apreciază că pe 
lângă Ordonanța nr. 9 a 
Guvernului, prin care ce
lor disponibilizați li se a- 
cordă între 6 și 12 salarii, 
ar trebui întocmit un pro

gram național mai com
plex care să atenueze e- 
fectele sociale ale refor
mei.

In cazul „Siderurgica" 
SA Hunedoara reducerea 
de personal a fost de mal 
mică amploare. Dacă în 
1990 combinatul hunedo- 
rean avea 20 000 de anga
jați, in prezent numărul 
salariaților gravitează in 
jurul a 15 300 de oameni. 
Sunt planificate și pentru 
acest an reduceri cu 10 
la sută ale cheltuielilor cu 
munca vie. Având ca fir 
roșu evitarea disponibili
zărilor importante de per
sonal, restructurarea la 

„Siderurgica" presupune, 
printre altele, reorganizări 
privind programul de lu
cru, astfel încât pe par
cursul a 5 zile să se poa
tă încheia rulajul între
gului personal. Există un 
plan de recalificare a 
forței de muncă, în pre
zent între 12—15 la su
tă din personal având mai 
multe calificări în mese
rii cerute pe piața mun
cii. Pe fondul îngustării 
continue a pieței oțelului 
românesc, la intern dato
rită declinului abrupt al 
industriilor consumatoa
re, iar la extern datorită 
unor reglementări stabili

te la nivel european și 
mondial, la „Siderurgica" 
sunt preocupări pentru 
diversificarea activității 
cu rezultate în domeniul 
confecțiilor metalice șl 
producției de vată mine
rală.

Cam aceasta ar fi, suc
cint, starea de fapt la ce
le două combinate meta
lurgice hunedorene, așa 
cum a fost ea prezentată 
de reprezentanți ai lor pe 
linia problemelor de ma
nagement al resurselor u- 
mane, în cadrul unui sim
pozion desfășurat nu de 
mult la Hunedoara. Cu 
acest prilej s-a manifes

tat teama ca prin diviza
rea combinatelor să nu 
se ajungă la o atrofiere 
până la dispariție a sec
torului siderurgic hunedo- 
rean. Ca exemplu, dl 
Vasile Bor și, director ad
junct analiză și evaluare 
profesională din cadrul 
„Siderurgica" SA, a pre
zentat cazul unui combi
nat siderurgic din Unga
ria similar ca structură 
cu Siderurgica, supus a- 
nui proces de privatizare 
încă din 1992. în urma a- 
cestui proces au rezultat 
28 de societăți comerciale 
din care doar patru au 
prezentat interes pentru 
investitori.

A. SĂLĂGEAN

Doar 19 procente din capitalul social al firmelor de stat este acum, privat

:«.5I fi6!0"*1’

I

După o privatizare „accelerată" in județul Hunedoara
Dialogul avut cu dl Vio

rel Goposescu, directorul 
Filialei FPS Hunedoara — 
Deva, a reliefat starea de 
fapt ce caracterizează pro
cesul privatizării la noi în 
județ. Am aflat astfel că 
dintr-un total de 226 de fir
me cu capital majoritar de 
stat, din anul 1993 și pâ
nă acum o lună au fost pri
vatizate 78 de societăți. In 
ultima lună au fost priva
tizate 14 societăți din care 
12 complet. S-a pus accent 
pe agricultură, privatizân- 
du-se Agromecurile de la 
Jeledinți, Densuș, Pe.șteana, 
Sarmizegetusa, Beriu, Peș- 
tișu Mic, Găstău, Unirea, 
Totești, Fărcădin și Măr- 
tinești. Unitățile agricole au 
fost cumpărate de angaja
ții lor, acolo unde valoarea 
acțiunii a fost mai mare a- 
cordându-se facilități 
plată.

Gu toate acestea din 
talul capitalului social 
pus privatizării, doar 

la

to- 
su-
19

la sută a fost dezetatizat. 
Din acest procent, 9 la su
tă a fost privatizat prin ' 
vânzare și 10 la sută în 
cadrul procesului de priva
tizare în masă prin cu
poane. O explicație a aces
tui slab randament la pri
vatizare poate fi faptul că 
până acum marii operatori 
economici ai județului nu 
au intrat în proces. Din 15 
societăți mari, câte numă
ră județul Hunedoara, pâ
nă acum au fost privatiza
te 4. Din cele declarate de 
dl Goposescu ’a reieșit că 
în cazul marilor operatori 
economici există un pro
gram prin care aceștia sunt 
oferiți spre vânzare unor 
investitori strategici.

Interlocutorul apreciază 
că pentru SG Siderurgica 
SA Hunedoara șansele de 
a găsi investitori sunt ri
dicate. Prin această vân
zare, s-a precizat, cea ca
re are de câștigat este so- 

cietatea comercială. „O 
parte din banii obținuți din 
vânzarea acțiunilor, 20 la 
sută, se vor duce in fon
dul de dezvoltare al Gu
vernului, o parte vor ră
mâne la FPS, iar cca. 60 
la sută din sumă se vor în
toarce în firmă având des
tinație precisă pentru in
vestiții de retehnologizare", 
precizează dl Goposescu. 
FPS-ul își arată sprijinul, 
în cazul operatorilor eco
nomici importanți, pentru 
orice fenomene de diviza
re a acestora menite a a- 
duce la o fluidizare a pro
cesului privatizării. •

De asemenea, FPS-ul în
curajează și cumpărarea de 
active ale diferitelor fir
me de stat, insistând to
tuși pe procesul vânzării 
de acțiuni care constituie 
veritabila privatizare, 
feritor 
tiv în 
tizarea 

Re
ia mediul legisla- 

care are loc priva- 
societăților comer-

ciale cu capital majorita» 
de stat, dl Coposescu a 
precizat- că se impun mo
dificări și completări alei 
unor legi și instrucțiuni ca
re să confere egalitatea 
șanselor și transparență 
mărită procesului.

Pentru acest an Filiala 
FPS Hunedoara — Deva a- 
re în program privatizarea 
a încă 70 de societăți co
merciale. Ga și strategie^ 
dl Coposescu a precizat c3 
se va continua dezetatiza- 
rea Agromecurilor, urmând 
ca din toamnă să intre in 
studiu de privatizare fos
tele IAS-uri. Va fi, in cel 
mult două săptămâni, dată 
publicității o strategie dn 
finalizare a privatizării iH 
comerț și turism. Prin a- 
ceasta strategie care va o* 
pera cu mecanisme de pri
vatizare mai flexibile se vai 
diminua până la dispariție 
proprietatea de stat în ce
le două sectoare.

A. SALAGEAN

Comparație edificatoare, dar întristătoare
Că in economia românească se mențin niște prețuri 

aberante, care, n-au nici un fundament sau legătură cu 
realitățile unei economii ce se vrea stabilă și sănătoasă, 
nu este nevoie s-o mai subliniem. Vom apela, dacă mai 
era nevoie, la încă un exemplu considerat în actualitate, 
pentru a demonstra cât de debusolați suntem, cel puțin 
in privința prețurilor.

Nu întâmplător când este vorba să aprecieze valoa
rea muncii sale, țăranul obișnuiește să compare produ
sele muncii lui cu mărfurile altor producători sau firme, 
chiar dacă ele nu sunt similare.

în cele mai multe cazuri se fac raportări și compa
rații având în vedere cerealele și laptele. Cum secerișul 
se găsește în actualitate, nu întâmplător un producător 
agricol, la negocierea de preț, își exprima nedumerirea 
pentru faptul că, spre exemplu, el trebuie să vândă nu 
mai puțin decât 6 kg de orz și aproape tot atâtea de

grâu pentru a putea cumpăra la copii un kg de Cola, 
Pepsi, Kinley sau alte băuturi răcoritoare străine, ceea ce, 
firește, nu-i prea dă mâna și nici nu i-ar cădea bine, 
considerând că, in același timp, nici invazia acestor li" 
chide nu face prea bine celor ce le consumă in exces. 
Extinzând comparația, nu este lipsit de importanță 
mai subliniem că nici în cazul laptelui lucrurile nu sta» 
prea bine. Luând in considerare prețul pieței, reiese c9 
raportul între băuturile răcoritoare și lapte este și et 
inversat, dezavantajându-i și defavorizându-i net pe pro» 
ducătorii agricoli. Pentru ca să-și poată cumpăra un kg de> 
băutură răcoritoare străină, crescătorul de animale trer* 
buie să vândă între 4 și 6 l lapte. Norocul este că nu loȘA 
copiii de la sate vor să schimbe gustul laptelui pe ceȘ 
al unor băuturi îndoielnice. întristătoare și detestabilii 
situație cu mersul nreturilor. nu »IN.T.>

„închis pentru renovare"
Pentru a se masca falimentul unor fir

me, în special al celor cu profil comer
cial, s-a inventat o formulă destul de 
ingenioasă. Anume aceea că la respectiva 
unitate apare invariabilul anunț : „închis 
pentru renovare". De un asemenea peisaj 
are parte, mai ales în ultima vreme, fără 
excepție, fiecare localitate, neexistând încă 
un paradis al afacerilor într-o anume zonă 
bântuită de convulsiile necruțătoare ale 
tranziției.

Excepție de la regulă nu poate face, 
cum o impun firește legile economiei de 
piață, nici municipiul Deva, unde chiar 
șl în buricul târgului, cum se spune, ve
dem de luni bune de zile asemenea in
scripții pe unele uși.

Desigur că anunțul cu renovarea poate 
ascunde și unele intenții de reprofilare, 
patronul convingându-se pe parcurs că 
piața nu mai înghite mărfurile pe care 
se profilase și pentru care se părea că 
vadul este foarte bun. Că un anume lu
cru nu mai merge, nu este nici o neno
rocire, numai că de la o vreme încoace 
încep prea multe activități să nu mai 
aibă căutare, scăderea vertiginoasă a pu
terii de cumpărare a populației constituind 
un serios semnal de alarmă pentru guver
nanți.

Există, în asemenea situații, o mare ne
dumerire pentru cel ce au mai puțini bani 
și ar dori să înceapă o afacere, fiind descu
rajați in demersurile lor chiar șl numai 
de avertismentul simplelor anunțuri pri
vind „renovarea" aceasta fiind de altfel 
adevărata față a economiei de piață in 
conjunctura actuală. (N.T.)

Tot pe stoc...
într-o perioadă nu prea îndepărtată, ac

tuala putere și guvernul făceau mare tă
răboi pe seama producției pe stoc, fără 
desfacere asigurată, dând asigurări, în a 
celași timp, că există soluții și depline 
condiții ca să fie eradicată o asemenea 
stare de lucruri. Ne așteptăm ca armata 
celor 15 000 de specialiști să-și pună în 
valoare știința și să aplice în practică so
luțiile promise pentru ieșirea din criză, 
inclusiv din greutățile provocate econo
miei prin producerea de mărfuri pe stoc.

Departe de a se petrece așa, lucrurile 
atestă că între promisiuni și fapte este o 
mare deosebire. Datele .statistice indică 
faptul că producția pe stoc reprezintă cir
ca 9000 miliarde lei, ceea ce înseamnă e- 

cnivalcntui vaxoi'ie a peste 60 la sută Uin 
volumul producției ce se realizează intr-t* 
lună de zile. Desigur că în asemenea con» | 
diții nu ne putem aștepta să avem e»» 
porturi mai dinamice și o balanță come»-, 
cială favorabilă. De aici și alte neîmpli» i 
niri economice interne, eșecurile în insta-[ 
larea bunăstării promise și alocarea ctl 
zgârcenie a tranșelor de împrumuturi pro : 
mise de organismele financiare mondiale^, l 
cât și alte neplăceri legate de neîncredo j 
rea investitorilor străini în starea econo i 
miei românești, care nici în plan micro, 
nici în plan macro nu prea se mișcă do 
pă strategia elaborață de specialiștii în re» 
formă și în măsuri anticriză, cum eram 
asigurați în campania electorală. Dacă o 
s-o ținem tot așa, cu siguranță că și prip 
anul 2000 o să tot auzim promisiuni di | 
genul celor din 1996, în special referitor 
la producția de pe stoc. (N.T.)
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Despre parteneriatul strategic
romano

Președintele Comisiei de 
politică externă a Camerei 
Deputaților, Victor Boști
naru, șeful Departamentului 
de relații externe al PD, 

I a apreciat, luni, că State
le Unite și-au afirmat „în
treg Interesul pentru Ro- 

; mânia", cu ocazia vizitei 
președintelui Bill Clinton 

î la București. Discursul pre- i .» . . , ----- s---
i

I
I

ședintelui american din 
Țața Universității a elimi

nat orice speculație cu pri
vire Ia „o așa-zisă vizită de 
consolare" după decizia 
NATO luată Ia Madrid, ai

1 afirmat Boștinaru. El a spus 
I că parteneriatul strategie 
cu SUA va crea efecte ca
fe vor duce la un flux al 
investițiilor americane în 
România, mai ales în sec
toral privat. O componcn-

: tă importantă a partenc- 
viatului este cea economi-

că, nu atât sub forma asis
tenței economice, cât în 
ceea ce privește creșterea 
plafoanelor de garanție a 
exporturilor și accesul pe 
piețele celor două țări, a 
arătat Boștlnaru, care este 
și vicepreședintele PD. Pe 
de altă parte, vicepreședin
tele PD a afirmat că este 
semnificativ și dialogul po
litic și parlamentar care 
va fi consolidat în urma a- 
eestui parteneriat între Co
misiile de politică externă 
și de apărare și între ser
viciile secrete ale celor 
două țări. El a adăugat că 
în plan militar se așteap
tă o dezvoltare considera
bilă, mal ales In plan teh
nologic, prin producerea de 
echipamente în România. 
România va nominaliza, în 
perioada următoare, un am
basador la NATO, a mai

spus Boștinaru, argumen
tând că și acest fapt ar pu
tea semnifica sprijinul 
SUA. Președintele ameri
can, Bill Clinton, a asigu
rat România de sprijinul 
Statelor Unite pentru O 
viitoare aderare ia NATO, 
în cazul în care reformele 
vor continua.

Ia NATO peste doi ani, 
când se va pune problema 
unei noi extinderi a NATO.

*

★

Discursul președintelui 
Bill Clinton a fost cea mai 
hotărâtă confirmare inter
națională a politicii actua
lului guvern, a declarat, 
luni, agenției MEDIAFAX] 
senatorul UDMR Gyorgy 
Frunda. El a apreciat că 
discursul a fost deschis, 
ferm și nu a ocolit preci
zarea condițiilor pe care 
România trebuie să le în
deplinească pentru a aspira

Președintele PDSR, Ion 
Iliescu, a declarat luni, a- 
genției MEDIAFAX, că vi* 
zita președintelui american 
Bill Clinton In România a 
fost o compensație a deci
ziei summit-ului NATO de 
la Madrid. Iliescu este de 
părere că președintele SUA 
a adresat „un gest de des
chidere către societatea ro
mânească pentru a com
pensa hotărârea de la Ma
drid". Liderul PDSR con
sideră că vizita lui Clinton 
a reprezentat un moment 
politic pozitiv pentru rela
țiile bilaterale româno-ame- 
ricane. In contextul actual, 
marcat de insatisfacțiile 
deciziei de la Madrid.

I

I I

I I 
I I
I I

Senatul SUA încurajează candidatura
României la NATO

Senatul Statelor Unite 
â adoptat un amendament 
Ia Legea de autorizare a 

j funcționării Departamen* 
tulul Apărării, care stipu
lează luarea în considera
re a României și Slove
niei pentru următoarea e* 
tapă a extinderii NATO, a 
precizat, pentru Mediafax, 
ambasadorul român la 
Washington, Mircea Geoa- 
nă. Amendamentul respec*

tiv — adoptat cu 94 de 
voturi „pentru" și patru 
„împotrivă" —> a fost in
trodus de senatorul ameri
can Dan Coats, alături de 
colegii săi_John B. Breaux, 

Sam 
amen- 
acor-

Gordon Smith șl 
Brownback. Acest 
dament recomandă 
dul Senatului pentru revi
zuirea procesului de extin* 
dere a Alianței Nord-Atlan- 
tice șl, totodată, rccoman-

dă accentuarea evoluțiilor 
pozitive către democrație 
și statul de drept înregis
trate în România și Slove
nia.

Senatorul Dan Coats a- 
preciază, în declarația ca
re însoțește amendamen
tul, că atât candidatura 
României, cât și cea a Slo
veniei, sunt deosebit de 
bune pentru extinderea 
Alianței Nord-Atlantice.

Opt ofițeri MApN destituiți I

I
I

’ I 
!

Ministerul Apărării Na
ționale a hotărât, în șe
dința de analiză a ordi
nii și disciplinei din ar
mată, destituirea a opt 
ofițeri, in urma acciden
tului de pe aerodromul 
militar din Craiova. Prin
tre ofițerii destituiți se 
numără șeful Biroului 
Aviație și Parașutiști din 
Direcția Doctrină și In
strucție a Statului Major 
General, comandantul Ba
zei de aviație de la Cra
iova și locțiitorul tehnic 
al acestuia, precum și 
alți ofițeri cu funcții de 
răspundere de la eșaloa
nele implicate. în ca
drul acestei ședințe s-au 
mal avut în vedere șl 
accidentul aviatic de la 
Timișoara, împușcarea u- 
nui minor la Focșani, de
cesul a doi soldați la Tul- 
cea, părăsirea cu arma
ment și muniție a unității 
de către un soldat de la 
unitatea de la Bașcov, 
lovirea unor militari de 
către un ofițer de la Bo
toșani.

Principalele categorii 
de evenimente grave în
registrate în acest an au 
fost accidentele de circu
lație cu mașina perso
nală, dezertarea și ab
sența nejustificată de la 
unitate a unor militari 
în termen, accidente di
verse care au provocat 
decese sau vătămări cor
porale, furturi, tentative 
de sinucidere, accidente 
de circulație cu autove
hicule militare. în săvâr
șirea evenimentelor au 
fost implicați militari în 
termen în proporție de 
64,1 la sută, cadre active 
— 25 la sută, alte catego
rii de personal — 10,9 
la sută. Principalele cau
ze ce au favorizat 
ducerea acestor 
mente au fost: 
narea analizelor 
ce ale situației 
nare Ia toate eșaloanele, 
lipsa de autoritate a u- 
nor comandanți, cunoaș
terea Insuficientă a sub
ordonaților de către șefii 
ierarhici, insuficiența con-

pro* 
evenl- 

abando- 
periodi- 
disclpli-

troalelor executate.
Printre măsurile luate 

împotriva celor vinovați 
se numără: judecarea în 
Consiliul de Onoare și 
Consiliul de judecată, 
destituiri din funcție, sus
pendarea 
lor de 
cerea 
muncă 
menea, 
nalize se vor stabili no
minal cadrele militare ce 
vor fi trecute în rezervă, 
pentru motive ca neîn* 
deplinirea atribuțiilor 
funcționale sau consum 
de băuturi alcoolice. Tot
odată, s*a stabilit să se 
introducă psihologi în 
toate unitățile de aviație 
militară. La această 
dință, unde au fost ana
lizate evenimentele 
perioada 1 ianuarie 
iulie, au participat secre
tarii de stat de Ia Mi
nisterul Apărării Națio
nale, inspectoratul ge
neral al MApN, șefii sta
telor majore ale forțelor 
armate.

indemnizații* 
comandă, desfa- 
contractelor de 

și arestul. De ase- 
pe baza unor a*

șe'

din 
■ 12
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Dan Coats continuă decla
rația sa prin prezentarea 
evoluțiilor din ultimele 
opt luni din România, du
pă alegerile din noiembrie 
1996: schimbarea demo
cratică ce a pus capăt „cu 
fermitate" erei comunis
te; acțiunile noului guvern 
de la București 
liberalizarea 
privatizarea 
promovarea 
străine; bunele relații sta
bilite cu vecinii; include
rea în noul guvern a re
prezentanților minorității 
maghiare. De asemenea, 
senatorul american 
primă convingerea 
ziția geostrategică 
mâniei poate servi 
selor strategice ale 
țel. Aderarea “ 
la NATO ar putea fi un 
pas important în întărirea 
flancului sudic al Alian
ței șl se va dovedi o po
ziție geostrategică cheie 
la Marea Neagră, conchi
de Dan Coats.

pentru 
prețurilor, 

economiei șl 
investițiilor

își ex- 
că po- 
a Ro- 
intere- 
Alian- 

României

1

I I 
roirâno—ucrainean!

I I I i I I I I i I I I I
I

Tratatul
O parte din judecăto

rii Curții Supreme de 
Justiție consideră 
constituțional Tratatul 
semnat de România cu 
Uc-aina. Curtea Supre
mă de Justiție va înain
ta, marți. Curții Consti
tuționale un memoriu în 
care arată că prin sem
narea Tratatului cu U- 
craina s-au încălcat ar
ticolul 1, alineatul 1 șl 
articolul 3, alineatul 3 
din Constituție, respec
tiv că „România este stat 
național, suveran și in
dependent, unitar și in
divizibil" și că „terito
riul României este ina- 
lienab’l". Curtea Supre
mă este singura instan
ță care poate sesiza 
Curtea Constituțională 
asupra unei legi.

Președintele Comisiei

ne-
de politică externă a Ca
merei Deputaților, Vic
tor Boștinaru, a apreciat, 
luni, că decizia majori
tății judecătorilor de la 
Curtea Supremă de Jus
tiție de a contesta Tra
tatul cu Ucraina repre
zintă de fapt „o capca
nă politică". Boștin. ru 
a declarat că este regre
tabilă interpretarea jude
cătorilor privind necon- 
stituționalitatea Tratatu
lui. El a precizat că nu 
a fost informat. încă, de 
această problemă pe ca
le oficială. Tratatul de 
bază româno-ucrainean 
a fost semnat de pre
ședinții celor două țări, 
Emil Constantinescu și 
Leonid Kucima, și rati
ficat de cele două Ca
mere ale Parlamentului 
României.

împrumut de
175 milioane

de dolari
Ministrul român de 

externe, Adrian Severin, 
a semnat, împreună 
omologul său 
Ikeda Yukihido, 
cord prin care 
japonez de cooperare in
ternațională (OECF) ofe
ră României un împru
mut de circa 175 milioa
ne de dolari. împrumu
tul este destinat în cea 
mai mare parte construi
rii Terminalului de con
tainere din Constanța- 
Sud (circa 108 mil. USD), 
restul fondului fiind des
tinat realizării drumului 
național Calafat — Nă- 
dlac. în cadrul unei în
tâlniri avute, in paralel 
cu cea a miniștrilor de 
externe, de ministrul re
formei. Ulm Spineanu, 
cu directorul — cu rang 
de ministru — al Agen
ției nipone de Planifica
re Economică, Taro Aso, 
acesta din urmă a suge
rat că și alte asemenea 
împrumuturi vor urma, 
dacă România va folosi 
corespunzător acest cre
dit și-l va returna la sca
dență, afirmă surse din 
cadrul delegației române. 
Astfel, răspunzând do
rinței exprimate de Ulm 
Spineanu ca Japonia să 
finanțeze șl alte proiecte 
din România, Taro Aso 
a arătat cum țara sa a 
început să se dezvolte 
tocmai ca urmare a îm
prumuturilor acordate de 
Banca Mondială, după Ce

cu 
japonez, 

un a" 
Fondul

1

I

în
I 
iprimul credit, acordat 

1961 de această instituție 
pentru construirea tre
nului de mare viteză, a 
fost returnat la timp. 
Taro Aso ba mai spus 
lui Spineanu că situația 
României prezintă ase
mănări cu situația Japo
niei de după război, a* 
vând în vedere transfor
mările economice și po
litice. De altfel, Agenția 
japoneză de Planificare 
va trimite în România 
un consultant care vre
me de trei săptămâni va 
analiza reforma Guver
nului de la București.

Pe de altă parte. A- 
drian Severin a încheiat 
cu ministrul japonez de 
externe un alt acord prin , 
care partea niponă se 
obligă să acorde un îm
prumut nerambursabil. în 
valoare de 590 000 de mii 
de dolari pentru reface
rea Operei din Iași. Gu
vernul japonez a spriji
nit anterior și moderni
zarea instalațiilor de so
norizare și de iluminat 
ale Ateneului și Teatru
lui Național din ~ 
rești.

Ministrul de Finanțe, 
Mircea Ciumara, a sem
nat un acord de împru
mut în valoare de 50 de 
milioane de dolari cu 
Eximbank Japonia. îm
prumutul face parte din 
acordul FESAL încheiat 
de România cu Banca 
Mondială.

Bucu-

I

I

Vizită în România
Sholchlro Toyoda. pre

ședintele „Keidanren", dr* 
ganizațla patronală cea 
mal importantă din Japo
nia, a anunțat, după o în
trevedere cu președintele 
Emil Constantinescu, de
cizia de a vizita România, 
în luna octombrie. Pre
ședinția României apre
ciază că această vizită ar 
putea ajuta la dezvoltarea 
relațiilor din domeniul in
dustriei metalurgice, chi
mice, o? telecomunicații șl 
al instituțiilor financiare.

Sholchiro Toyoda este șl 
președintele firmei Toyota 
Motors.

Pe de altă parte, într-un 
discurs rostit de Emil Con
stantinescu în fața Asocia
ției japoneze pentru co
merțul cu Rusia și țărilo 
din Europa de Est 
TOBO) și a 
„Keidanren", 
le României a susținut că 
țara sa este 
nei „piețe în 
tare" și a invitat comuni
tatea oamenilor de afaceri

(RO- 
conducerii 

președinte*

în centrul u- 
piină dezvol-

japonezi să participe la 
procesul de privatizare, 
Constantinescu a susținui 
că „expectativa" Japoniei 
față de România a fosl 
justificată în trecut, însă, 
după noiembrie 1996, au 
avut loc schimbări „fun
damentale", iar rezultate
le constau în creșterea in
vestițiilor străine și scăde
rea inflației.
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,.CA ORICARE OSTAȘ MI-AM FĂCUT 
DATORIA"

(Urmare din pag. I)

împreună cu alți colegi 
să servim asociația noas- 
tră, venind în sprijinul 
veteranilor și al văduve» 
lor, pentru care a sosit 
o clipă de bucurie spre 
amurgul vieții lor.

Și ca dascăl mi „am fă- 
cut datoria cu dragoste, 
pentru că am ales această 
meserie din vocație. De» 
sigur am fost și director 
vreo 10 ani, într-o peri» 
oadă dificilă, mi am făcut 
și atunci datoria. Iar 
printre picățele mi-am 
găsit timp să scriu șl 
niște cărțulii modeste. în 
momentul de față am la 
tipografie o monografie 
despre Ionel Pop, scriitor

pentru copil.
Dar marea bucurie cu 

care aș vrea să mi închei 
viața este redobândirea 
sediului Casinei Naționale 
pentru a-l dona Armatei 
Române, mândria și fala 
noastră. în această luptă 
ne .a ajutat foarte mult 
și ziarul „Cuvântul liber", 
lucru pentru care îi mul
țumim.

MulțuminduJ la rân- 
du„mi pentru cele decla
rate i am urat și alte îm
pliniri, cu atât mai mult 
cu cât .,dom* profesor", 
cum îi spun cei ce i«au 
fost elevi, e încă într .o 
formă fizică bună, are 
întipărit pe chip același 
zâmbet luminos de altă
dată.

Doriți siguranța 
zilei de mâine ?

Companie internațională specializată în vânzarea de produse de!" 

După angajare: !;
— se asigură un venit mediu!; 

lunar mult sporit și cu șanse de<

marcă ale concernului american WRIGLEY 
Vă solicită pentru activități co • 

merciale în zona Deva in calitate 
de agenți de vânzare.

Se așteaptă tineri și tinere, po
sedând permis de conducere și auto- 

> turism propriu, sau cu acces la o 
!;altă mașină.

1I
■I ~ . I

creștere substanțială, în funcție;!

— se garantează continuitatea*! 
*•

î

de rezultatele dvs.

pe termen lung. ;
NU EZITAȚI, sunați la numerele de telefon: 232901 sau 232902. ;

(6987);

Șansa dvs. se numește: INTER BRANDS
Marc he ting & Pisirihulitm SRL ROMANIA

Abonament la ziarul
a.

BCUVANTUI

I
«

I
*

I
I
I
I
I
i
I
I
I

î

b
• PRODUSE DE | 

MORARIT, IMPORT ' 
UNGARIA, prin SC | 

AGRIROM SRL ARAD.
Cea mai bună caii
tatc, la cele mai mici | 
prețuri — făină BL « 
55 — patiserie am 
balată la saci de 50 
kg; făină 
panificație. ambalată | 
la saci de 50 kg.

Informații supli^ 
men tare la telefoa 
nele: 057 — 250880; 
250862; Fax: (157— 
250525; 250862.

.1
*

BL 80 — Î

a

*

I
*

I
*

I
*

I
* 
I

RECEP PLUS

pentru rețele de

„CUVÂNTUL LIBER" este cotidianul cel T 
apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne in continuare calea 
mai avantajoasă de procurare a ziarulu’ 
COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA- 

,.CUVÂNT'LV ’ i'R’J 'NA
-------- , FIIND 

ț DE 6 000 DE LEI/LUNA, plus taxele poștale.
Avantajul abonamentului este evident 

ț de 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
j fată de cumpărarea cu bucata.
f NU UITATI : RElNNOITl-VA ABONA- 
j MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER , iar 
J dacă nu aveți abonament, solicitați facto- 
î rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 
i se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ si 
i la factorii poștali — numai cu bani în nume-
* rar —. iar Ia RODIPET Deva — prin vira- *
* ment. Relații la telefon 21 30 07. *
1 RĂMÂNEȚI CU NCI ! 1

1
I«
I

I
I

j mai

| cea

RUL
jAUGUST RĂMÂNE NEMODIFICAT,

i

HÂRTIE
CONSUMABILE pentru orice tip de 
IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205

Z^wPipc £i
ROMCOM S fi t

/tetfT
Comercializează 

conducte și fitinguri din PE si PVC

APA, CANALIZARE Șl GAZ

S.C. CHIMICA
S. A. Orăștie

amânat plata dividendelor pentru anul

I
*

I
?
Ă

I
I
1

I
I
«

*

I
*

I
*

I
*

I
«

I
*

I

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCA
ȘI PROTECȚIE SOCIALA A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
SITUAȚIA 1 C "mo” DE N :A 

VACANTE, LA DATA DE 15. 07 1997
Agent 

gent pază 
analist 1, 
sagistică 
lucrări de

comercial 42, agent de asigurare 9, a 
și ordine 30, agent reclamă publicitară 30, 
arhitect clădiri 2, arhitect urbanism, pci- 
și amenajarea teritoriului 1, artificier la 
suprafață 1 barman 22, bobinator apara-

taj electric 1, brutar 5, bucătar 15, carmangier 1> 
cioplitor în piatră și marmură 1, cofetar 6, confec 
ționer tricotaje după comandă 15, confectioner — 
asamblor articole din textile 33, consilier economic
1, contabil 4, croitor 66, croitor — confectioner îm
brăcăminte după comandă 18, cusător piese din 
piele și înlocuitori 3, cusător piese la încălță
minte 31, depanator de aparate radio și TV, 
redresoare și amplificatoare 1, director adjunct so- 
cietate comercială 1, director general societate co 
mercială 3, dispecer 1, dulgher pentru construcții 3, 
economist în industrie 3, electrician aparate măsură, 
control și automatizare în central 1, electrician de 
întreținere și reparații 6, electromecanic electroali- 
mentare 17, electronist 3, faianțar 6, farmacist 1, 
funcționar în activități comerciale, administrative și 
prețuri 1, gardian public 60, inginer construcții ci
vile industriale și agricole 1, ineiner electromecanic
2, inginer în industria alimentară 1, inginer meca
nic 2, instalator apă, c^nal 6, instalator frigotehnist 
2, jurisconsult 1, lăcătuș mecanic 11, măcelar 1, 
maistru în industria textilă — pielărie 1, maistru 
întreținere și reparații 1, maistru mecanic 1, mașinist 
la mașini pentru terasamente (IFRONIST) 3, meca
nic auto 2, modelier lemn 2, mozaicar 3, muncitor 
necalificat 18, operator chimist la fabricarea altor 
produse organice 2, operator la fabricarea mezeluri- 
rilor 2, ospătar (chelner) 38, patiser 3, paznic 24, 
pictor pe sticlă și ceramică 4, secretară ", șef depozit 
1, șef serviciu aprovizionare desfacere 1, șef unitate
1, șlefuitor lustruitor 1, șofer autobuz 1, strungar 
universal 5, sudor autogen 8, sudor electric 3, teh» 
nician proiectant construcții 2, țesător — restaurator 
manual de covoare 18, tâmplar manual 7, tâmplar 
universal 19, tinichigiu carosier 3, tractorist 3. vân
zător 41, vânzător ambulant de produse alimentare
2, vopsitor auto 1, zidar rosar — tencuitor 21. zu

I
*

I
*

1
*

I
1

I
*

I
*

I
I
*
] prav, vonsitor 6.

’T’O’T’ AT T FAr1TOTAL LOCURI DE MU NC.» VACANTE — 721
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zx zx / la conducte și 
| I y/A fitinguri pentru

“ VJ ' V canalizare 
pe perioada 7-19 iulie 1997

3400 Cluj-Napoca. str. CAmpina nr. 51 
Tel.: 064-415566. Tel /Fax: 064-415499

* 
I 
«
I
I

1 
1 *

1
♦ 
I* I 
î
î
1 « I

i
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SC „AGROSIM"
S A Simeria

ORGANIZEAZĂ

. . . J F
pentru întocmirea documentației de eva» 1 

luare active conform H.G. 634/1991 in vederea 1 
vânzării. »

I j I
1 I* I
I 
** 
I ♦I 
î

Relații la SC. METALOTEX S.A DFVA 
■. 22 Decembrie, bl. 4, parter, telefoanele £ 

(6960 1

licitația se organizează in ziua de 21. 07. » 
1997. Ia sediul societății din Simeria, str. 1 
Decembrie, nr. 2.

Informații la tel. 233150 sau 660023. (6979)

VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FIN DE

2,5 mm; 3,25 mm și 4 mm.

j str.
j620714, 211854 și 626009.

■■ ................... ....

L.“. •

A
1996 — datorită lipsei lichidităților.

Cei ce doresc să preia produse ale socie 
tății iu contravaloarea sumei cuvenite, se pot 
prezenta in orice zi la sediul societății din 
Orăștie, str. Codrului, n--. 24.

Informații suplimentare la tel. 054/641670, 
;> interior 136.

VOPSELE P°’ ’ RETAN1CE 
AUTO

■ metalizate și
J zale, executarea la coman- 
; dă duao oaie ir de ei'orij, 

. ■ intr-o gamă diversincatâ de 
'! nuanțe.
I

1

— materii prime import 
Italia

rezistentă sporită 
agenti atmosferici 
calitate garantată.

Le

ki

CELE 
MAI '«CI 

PRETURI 
DE PE 

PIAȚA 
— promptitudine 

in execuție

găsiți la

MAGAZINUL VALENTIN,

■ ; Deva, zona Casei de Cultură, tel, 216160, 
! program zilnic 8-19, sâmbăta 9-13.
■ 174)!-

S.C.
î
J 714199.

Piața

Vinde

AURORA S.A. SATU MARE

Libertății, nr. 11, telefon/fax 061/

I

I
I

autocar tip „SCANIA". fabricație 
!1990, dotări aer condiționat, toaletă, fritrider, 
!la prețul de 400 000 000 lei. Relații la tel. sus- 
! menționat.

li

!;XIM COMPANY S.R.L, 
!' ’ ------------ -------------

N UI
Unic importator! S.C. „SCORPION* E.;! 

_ , sejju] ;n f]UIie <;
,doara, bdul Dacia, nr. 39, bl. 47, vinde la PRE-;, 
!ȚURI FĂRĂ CONCURENTA produse import:; 

;!ouă, pui, pulpe, ficat, tacâmuri (Ungara’

!; La o cantitate mai mare de 200 ><g se a-; 
!; sigură transport.

Printre aceste produse mai vinde si făină ■ 
!>albă ambalată la 1 kg. ;
$ . . ; 
Ș Relații suplimentare la sediul firmei sau; 
îla iei. 717439; 232181. ;

’ a

■,
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! CURSUL VALUTAR I
: 16 IULIE 1
■ i CI1A 7117 l: ■I • 1 dolar SUA 7147 lei J
I- • 1 marcă germană 3989 lei |

• 100 yeni japonezi 6180 lei •
I* I liră sterlină 11986 lei|

• 1 franc elvețian 4844 lei ■
I» 1 franc francez 1180 lei |

• 100 lire italiene 410 leii
Cursurile incluse în această Listă au la bază | 

cotați! ale societăților bancare autorizate sâ efeo- I 

tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă I 

nu implică obligativitatea utilizării cursurilor In I 

tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări I 
B KV«?» "WT «BBB MB «BBBB i^M &ZZ3 EZZZ1 MBi B^M BMM ■

& PUBLICITATE
• Vând urgent aparta

ment 1 carnete, îmbunătă
țiri, etaj 2, boxă, garaj, 
Mărășli. Tel. 218225, 
215729.

(6707)
• Vând apartament 2 

camere în Simeria. In
formații la tel. 661852.

(6720)
• Vând apartament 3 

camere central, neîmbună
tățit. Tel. 232675.

(6708)
« Vând garaj zona pic,, 

ței. Tel. 611375. (6989)
• Vând casă 1 cam re, 

garai. Simeria, Horea 8
(0186233)

• SC Itoxronil SRL (L 
râștie vinde cn gros haine 
second hand, sortate, im
port, direct Germania, la 
preturi avantajoase. Re„ 
«ații tel. 054/641095. (5442)

• Vând talon Ford
■Escort GRT Informații 
4cl. 051/61239X între o. 
rele 18 22. (5450)

• Vând tractor U 445
«>T. Informații Geoagiu. 
sir. Calea Romanilor, nr. 
«78, lei. 218. (5447)

• Cumpăr plug și re
jmorcă, monoaxă. pentru 
(tractor.' II 115. Informații 
«12725. (5448)

• Vând Ford Escort
1,3. consum 5 litri, fabri,, 
■cație 1981 neînmatriculat, 
stare ireproșabilă. Tel. 
051/ 612394. (5449)

o \ aud Nissan, inma.
«ritului, numere noi și 
'certificat Opel. Tel. 650476, 
'buj:ă ora 16. (6872)

• Vând ARO 244 D
stare, foarte bună; 1983, 

'43 500 000, mobilă dormi . 
,4or. 100 000, vitrină bu„ 
pălărie, 100 000, dulap 
jfurnir, 150 000, negocia, 
bile Tel. 656212. (6873)

• \ aud vilă, etaj, cu
,4-eșire Ia apă. pc malul 
jacului Cinciș și ușă fată, 
țdrcaptu, Skoda L 120. 
-•’i ■ i negociabil, TeL 
-712606 (6110)

• Vând casă Hunedoara, 
< u gaz. grădină, zona Chi„ 

,z)d, strada Sarmizcgelusa.
(6124)

• Vând mașină pufulcți.
Relații Baia Mare, Ia 
tel l)62y 127651. (6117)

<» Vând Dacia break, an 
fabricație 1990, preț con . 
T.enabif. Hunedoara, str. 
Victoriei, nr. 6, tel. 718145.

(Q121)
• \ and mașinuță de 

spalal rufe. Informații tel. 
613171. după ora 16.

• ' ând motor de trac, 
tor V 650. Tel. 622674.

(Rit.)
e \ and Dacia 1300, în„ 

makrietilală, eventual talon, 
Drcț 5 200 000, negociabil. 
Tel 651077. (6868)

• \ ând casă cu gră
dină Simeria, str. Biscaria, 
nr. 126. ,(6736)

• A ând urgent garso.

nieră confort I ultraccn„ 
trai. Informații tel. 232971.

(6370)

• Vând casă Bre 
tea Murcșană. Infor. 
mafii Ilia, tel. 294.

(6726)

• Vând 2 apartamente 
a două camere fie., 
care, zonă ullraeen 
trală Deva, cu posi. 
bilități de cuplare și 
multiple folosințe (lo„ 
cuintă. sediu firmă 
ele.) Tel. 092 /528116.

(6717)

• SC Textil Com Imp
Exp SRL Deva vinde 
tractor U 650 în stare 
perfectă de funcționare. 
Informații tel. 216048, 
211651. (6372)

• Vând SRL. Informații
la tel. 625069. (6727)

• Vând Opel Kadett, 
Diesel, înmatriculat, fa 
bricat 1986, 110 000 km 
rulați, metalizat, stare 
perfectă, relații. Deva; 
M. Eminescu, bl, C 2, 
Bcjun, sc. C, ap. 35. (6729)

• Vând apartament două 
camere. Micro' 15, nr. 20, 
str. N. Bălccscu, bl. C, 
sc. D, etaj 3, ap. 48. Deva, 
informații tel. 069/553057.

(6725)

Efectuam transput I maria 
cu camioane închise 

de 2 - 13 tone.
la cele mai nuci prețuri

Telefon: 054 647529
• Urgent, societate co

mercială caută brutar spe_ 
ciali'4. experiență, deose
bită în domeniu. Informa
ții tel. 651706 Brad, după 
ora 15. (6728)

• Cooperativa „Aria 
Modei Tricotaje" Deva 
angajează confecționerc, 
tricoteze, chel iste, cu pio_ 
bă de lucru. Tel. 216018.

(6371)

• Angajăm operator 
calculator pentru pro 
gram Doclih (devize 
construcții). tehno. 
redactare compute,, 
rizală. Tel. 225207.

(6738)

• SC „Gef Facilities'1
SRL Deva angajează în 
condiții avantajoase tânăr 
(ă) prezentabil, dinamic, 
absolvent Jiccii, pentru 
funcția de agent comer
cial. Informații la tel. 
230930. ’ (6751)

• SC Somar Promet 
SRL Deva angajează în 
regim de urgență sudori 
electrici. Inf. la tel. 233266, 
zilnic între 8—16. (6755)

cotidian •^•îndependentj^^s^^
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• Casa de Amanet „La„
kris“ Hunedoara, str. 
Dragoș Vodă, nr. 4, tel. 
718641, oferă sume mari 
pe apartamente, magazine, 
case electronice și 
altele. Pentru aur, oferim 
35000 lei/g, fără procent 
înainte. (6121)

• Societate comercială
caută pentru închiriat spa
țiu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
la tel. 092/294320, per
manent, 054/620880, 7—9,
21—23. (6629)

• Pic; cui pașaport pc 
numele Ciucureanu Emil 
11 declar nul. (6125)

DECESE
• Familia Zbîrcea Nis„ 

tor aduce un ultim orna 
giu celui care a fost 

ZBÎRCEA CORNEL 
înmormântarea va avea 
loc joi, 17. G7. 1997, ora 
14, la cimitirul Vata. 
Dumnezeu să„l odihnească;

(6881)

$

ii
■■

Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE EN GROS Șl 
EN DETAIL

• SC CORALIS 
PRODCOMEX organi
zează începând cu 20. 
07. 1997 inițiere uti
lizare PC; secretariat 
computerizat; conta
bilitate asistată pe 
calculator. Cursurile 
sunt avizate de Mi
nisterul învățământu
lui. La absolvire sc 
acordă diplomă. Re
ducere 30 la sută pen
tru elevi și șomeri. 
Informații Ia tele
foanele 231951; 625110.

(6734)
I ■ • . • • ■

• SC Cirnafruct SA 
Hunedoara, cu sediu! în 
Hunedoara, str. Carpați, 
nr. 92, anunță că în curtea 
uscătorului. situat în ora 
șui Ilațc', sti Mihail Ko„ 
gălniceanu, nr. 3, a fosl 
depozitată și abandonată 
cherestea, într o cantitate 
apreciabilă. Rugăm pc cei 
care au depozitat che„ 
resteaua să se prezinte cu 
acte de proveniență și 
de proprietate, la sediul 
SC Cernafruct SA IIu 
nedoara, pentru clarifica,, 
rea situației cherestelei. 
Iii cazul în caic în ter 
meu de 30 de zile dc la 
data publicării nu se va 
prezenta nimeni, vom 
lua masurile legale, în 
(Gnseeință (6122)

• Familia îndure
rată anunță stinge
rea fulgerătoare din 
viață a celui care a 
fost un soț și tată 
iubitor

STEFAN HAN 
(FÂN EL) 

în vârstă de numai 
55 ani. Ne-ai fost
călăuză, ne-ai fost
sprijinul și temelia 
familiei noastre. Vei 
fi veșnic în sufletele 
noastre.

înmormântarea va 
avea loc în 18 iulie 
1997, ora 16, de la 
Capela Cimitirului or
todox, Simeria.

• Soția Carolina, 
copiii Mariana, Oc
tavian, Petru, nepoții 
Gabi, Simona, Dorin, 
Ionel, strănepotul Mi„ 
hai — Alexandru a 
nuntă cu durere și 
tristețe trecerea în 
neființă a celui care 
a fost un om deosebit 

OCTAVIAN 
BORNEMISA 

în vârstă de 78 ani 
înmormântarea va 
avea loc astăzi, 17 
iulie, ora 14, la Ci„ 
mitirul ortodox din 
str. Eminescu, Deva.

Dumnezeu să 1 o„ 
dihnească. Nu te vom 
uita niciodată. (6752)

EJS

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

telefon 22 59 04
Apă minerală BIBORȚENI, 1,5 1 
Bere 
— REGUN
— SILVA
Rom — 32 țrade 
Hârtie igienică.

Programul de funcționare a magazinului— 
ORELE

S.A. 5 
257,?

îPET

$J::
a

: depozit DE LUNI PANA VINERI,
s’. 10-15

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI ’’UNCTELE

I

4*

PROPRII de dif izare ale ziarului „Cuvântul 5 
liber" din DEVA (lângă „Comtim" și in Mi-; 
cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia); BRAD }' 

£ (Ia sediul S.C. „Mercur"); ORAȘTIE (lângă: 
;! „Palia); HAȚEG (secția foto).

SE AFLA ÎN VÂNZARE :

I
1 O

O

■:
a

a

B'

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

per-

*
■
I

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
fMICA ȘI MARE PUBLICITATE.

în

W.V.WAV.'.WAV/AW/AW.VAW.'.'AV'.W.'.V

Shell Gas Romania S.A
________________________________________________________________________ ■■ ■ <"J ,« - • i______ s____________ __ ' ---__ :____ _____________ I

CAUTA
— ---------
‘ • ADistribuitor GPL în butelii în județul HUNEDOARA

\ — - * -_________________________________ z

tcesta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
în activitate dc 

produselor tic larg consuni. Activitatea de 
altă societate multinațională constituie un

solide.

0 Experiență în domeniul transportului sau
distribuție cn-gros a
distribuție pentru o 
avantaj.

0 (.araiitii financiare
0 Buna integrare în comunitatea tic afaceri locală.
0 Interesul dea investi într-oafacere profitabilă pe termen lung. 
0 Dorința de a de/\ olta o actis itatc nonă într-un sistem occidental.
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• JOI, 17 IULIE 1997


