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Zone îngrijite, dar și
un cui al lui PepeleaDespre aspectul îngrijit 

al orașului Simeria, 
eu seamă al zonei trale, . s a mai scris ziarul nostru. (Sa și altă- principale, acestea s i ireproșabil, de către ai urbei

mai cen în
peronul și sălile de

dală, șoselele spațiile djntre trotuare arată 
fapt apreciat 
multi locuitori 
și atribuit consiliului Io 
cal, vechi și actual.GândSimeria este însă impo 
sibil să
0.F.R această importantă poartă de intrare în loca
litate, prin care trec zil
nic 150.de trenuri de per soane, zecile de mii de călători prin stație ple când mai departe cu im Ipresia bună oii rea ce le a • lăsat o gara. De aceea am început docu fcnentarea pentru acest articol (marți, 29. 07) în acest punct. Ce șe poate spune despre curățenie? Sălile de așlep.tare erau măturate, peronul de a semenea era curat și stro pit. Se poate observa o schimbare în bine cel puțin în această privință.Dna Brândușa șef stație, spunea: un contract, de cu firma ,,Red 
S.R.L. Sibiu pentru iubrlzarea spațiilor desti nâte publicului călător. Zilnic, mai exact de trei ori înte o tură, se mă tură" și se stropește, se

vorbimomitem despre
Gara

Lazăr, „Există nrestații Service" sa

spală așteptare. Cu aceeași fir mă avem contract sepa rat pentru salubrizarea garniturilor trenurilor de călători. Aprecierea ca lității prestațiilor se face pe baza unor criterii sta bilite de ambele părți, în gară, o dată pe lună se face salubrizarea rală. La noi acest tract s a perfectat 1993, fiind valabil de. un an de zile, un sistem care se tică în majoritatea civilizate.Aș dori să fac un apel către călătorii în tranzit să. păstreze curățenia în sălile de așteptare. Sunt din păcate și persoane care. desfac . literele de pe plăcuțele cu mersul trenurilor, doar • pentru a Ie distruge. Afișele pe care le punem azi, mâine nu mai șunt“.Din impresiile culese aflam că inițiativa primă riei de a. se repara pasa reia pietonală (lucrare e fectuată în urmă cu o lună) este apreciată, de gradarea aceșteia putând duce ușor la accidente.Starea drumului spatele gării (unde așteptate autobuzele)

gene con din timp Este prac țărilor

din sunt este
ESTERA SÎNA

(Continuare in oag c 2-a)

| CURSUL VALUTAR 130 IULIE 1997 11 • 1 dolar SUA 7305 Ici ■• l marcă germană 3975 Ici 1l • 100 yeni japonezi 6154 lei !
| • 1 liră sterlină 11921 leii
1 • I franc elvețian 4798 lei1 • 1 franc francez 1179 lei
•1 • 100 lire italiene 407 lei| Cursurile incluse în această listă au la bazăJ cotați! ale societăților bancare autorizate să efeo- 
1 tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
! nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 1 
4 tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări I

Abonament la ziarul
X:

„CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai
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noapteaStăm la taifas cu loan Bălu, de peste drum de cele două unități. Are 68 de ani, a lucrat 14 ani ca agent încasa tor la Primăria Totești, apoi s a calificat ca me canic autoHațeg, de unde a ie.,it la pensie. Dar a locuit întotdeauna la sat, în Reea, și a făcut cu mâinile lui mândrețe de casă, în care locuiește a»um cu a doua soție, cu feciorul — tot loan Bălu —, cu nora și cu nepoțelul de reo șapte luni. Tinerii lucrează la Simeria — băiatul și la Deva — nora, iar bă trânii — pe lângă casă, la pământ, în grădina mare și frumoasă.E bine e bine, spune Ioan Bălu. Dar... Avem mare necaz cu maga zinele astea de peste drum. Deschid după masă și închid dimineața, la 4—5—6. Ș-apoi mulți se îmbată și se iau la bătaie și le cântă mu zicile că scoală tot sa tul. Am reclamat în stânga, în dreapta, da nici o măsură. Și poli țiștii la masă cu ei. Așa ceva io n am mai văzut.Intrăm în curtea în vățătorului Cornel Pas- coni, care își ridică o casă arătoasă. Din ne ccsitate, cum spune sora sa, dra Jenica Pas eoni, educatoare în To tești. Gasa veche, cen ten ară, dă serioase semne
DUMITRU GHEONEA

Reea-la orele amiezii șiI
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locurilor. „Să tot fie în sat vreo 120 de case și cam 300 de suflete, din care o treime sunt ți gani, iar umătate din celelalte sunt pocăiți. Se înțeleg însă între ei ca oamenii. Doar unii țigani mai umblă cu ciordeala și mai fac u neori scandal. Alții Iu crează, își văd de treabă, sunt serioși.Luăm pulsul salului Ia orele amiezii. E liniște și pace. Puțini oameni vin de pe la cositul fâ nului ori de la seceratul grâului. Câte un bătrân mai stă în poartă, iar copiii șe hârjonesc prin curți și pe șosea. Oprim la magazinul sătesc. Așa știam că i magazin. Al cooperației de consum. A fost. Nu 'mai este. L a înghițit privatizarea. Nu i rău. Asta s a vrui, asta avem. Jumătate lin clădire a luat o dl Pe trea Mi.rg. in care și

organizat un fel de abc. însă are și pâine și băuturi, și muzică, și o mică terasă. Pentru fie care ceea ce își dorește.Discutăm cu patronul, aflat incidental în zonă, deși magazinul îl des chide mai târziu, când se adună lumea pe la cuiburile ei. Când îl va închide? Cine știe... El zice că pe la orele 10— 11 noaptea... Ne spune că nu-i merge grozav, dar își dă interesul să aducă sătenilor mărfu rile de care au nevoie.Cealaltă jumătate a clădirii este acum un fel de restaurant fami lial, gestionat de frații Timiș, primul — vicepri- mar la Hațeg, al doilea — .șofer. Specialitatea ca șei — băutura și muzica. Să trăiască modern și țăranii, să «Învețe și ei muzica pop, și rock, și rapp, nu dqar orășenii.

Reea este un sat apar ținător comunei Totești, din apropierea Hațegu lui. Se desfășoară pe vreo doi kilometri, pa ralel, dar la oarecare distanță, cu șenalul Râ ului Mare, pe care s a construit salba de hi drocentrale din Munții Retezat. Asta a și fost marele noroc al oameni lor din Reea, ca, fiind aproape d' clocotul șan tierelor hidroenergetice, construotorii le au tras și lor o panglică de as falt prin mijlocul satu lui de o parte și de alta, căreia se înșiruie casele localnicilor.Reea este sat fără fron Here, fără plăcuțe indi catoare. Nu știi când ai intrat sau au ieșit din el decât dacă întrebi pe cineva. Noi am întrebat un grănicer — și aici grănicerii sunt țigani — care ne a spus că da, sunteți în Reea, da ce căutați pe acolo?Reea este sat liniștit, cu oameni harnici — după cum aprecia cineva din zonă, persoană im portantă —, cu case mari și frumoase, cu grădini adânci și bogate, cu fân tâni la fiecare casă și apă bună de băut. De fapt, avea să precizeze aceeași persoană, era liniștit până au apărut birturile din mijlocul sa tului, care dau noapte de noapte insomnii lo calnicilor.Și încă o caracteristică a satului Reea, subliniată de un vechi trăitor al
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«apropiat de dumneavoastră.

1
IAR ABONAMENTUL este calea cea 
avantajoasă de a intra în posesia lui.

Din păcate, cheltuielile continuu sporite 
cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, 
într o economie de piață demolatoare, ne o" 

: bligă să majorăm si noi prețul ziarului.
Astfel. COSTUL UNUI ABONAMENT PE 

LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
LUNA. PLUS TAXELE POȘTALE.
.■ Avantajul abonamentului este în eonii'. 
Jnuare evident, de șapte exemplare primite gra » 
ituit pe lună față de cumpărarea ck bucata,» 
l adică jumătate din prețul abonamentului. » 
1, NU IJITATI! REÎNNOITI VA ABONA »

MENTU1 LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă » 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poș * 
tali să vă facă. ?

iEOARTE IMPORTANT! Abonamentele se
4 fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la * 
țfactorii poștali — numai cu bani în numerar» 
î—iar la Rodipet Deva prin virament. Re *
plătii la telefon 213007. j

KĂMÂNETI CU NOI! |
RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ, t

t ț | țlM j . i, < >M -f

mai

Cu mAlnilv mele un: iâ • 
rol cosa asia — spune 
Ioan Baiu, din Reea.

Tătucul de la Reea!
— Mai am doi ani și 

fac 90 de toți...
Foto ANTON SOCACI (Continuare în pag. a 2-a)

BUTELIILE DE PLASTIC DIN GUNOAIE

Pentru lapte sau pentru nădragi?
•'

l

> Mai toți devenii și poate nu numai ci au băgat de seamă de o bună bucată vreme, țigăncile răscoleso toată ziua noaiele orașului cu sârg saci întregi cu butelii de plastic în care au fost tot felul de bă uturi, mai ales răcori toare. Butelii pe care Ie „valorifică" apoi cu 300—500 lei bucata Ia tărăncile case nduc lapte 
în piața Devei. Gras și gustos trebuie să fie lap tele într uri asemenea ambalaj!

că de care guadună
Nimic rău în colecta rea și valorificarea bu teliilor dc plastic. Ghiar din gunoaie. Și alții o fac. Englezii, de pildă. Potrivit renumitei pu blicații franceze „L'uslne nouvelle", de câțiva ani încoace, în Anglia se co lectează buteliile de plas tio PET (pentru cei care pricep ceva chimie PET înseamnă „polictilenter eftalat), se prelucrează într un anumit mod, se supun filării și' se reali zează apoi din care s< pantaloni. Da, chiar pano țesătură fabrică...

taloni! 0 tonă de dețe uri conține circa 20000 de butelii, colectarea și prelucrarea lor costă doar 560 de dolari și se pot confecționa 2000 de perechi de pantaloni.Făcând mai departe socoteala, cu „calculata rul“ pe care 1 folosește și nana Saveta de laOrmindea când vindebuteliile cu lapte Ia piață, rezultă că din butelii adunate gunoaie tocmai o pereche de care costă mai 30 de cenți, cam
vreo 10 de prin bine iese nădragi, puțin de tot

atâta cât se cere în piața Deva pe un kil de lapte.Le umblă mintea en glezilor ăstora! Dar noi n avem nevoie de nă dragii lor, că la noi sunt gârlă, aduși de bișnițarii noștri din cel mai strălucitor oraș occiden tal, numit Stambul. Nouă ne convin cum ni le Să avem laptele, să plescăind plăcere, să le mai tra gem o înjurătură occl dentalilor „betonați" la cap, care nu înțeleg că trebuie să ne primească mintenaș Europeană.

buteliile așa dau țigăncile. din ce bea 1 savurăm șt, din limbă de
în Uniunea

LAURENȚIU V1SKI
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de oboseală, se tot crapă. E greu de reparat. Dar și a a nouă ne costă, nu glumă. Din grădină se apropie a gale bunicul iur, S.mode Pascotesc. Are 88 de am. Respiră greu. Vorbește cu pauze despre viața lui, despre iront. despre diabetul care 1 dar e mu.țumit tecția nepotulur, nu 1 lasă să mai că o făcut mult și numai bine la viața lui.Alte întrebări, discuții. Aflăm că Reea sunt vreo 40 cai, cu care sătenii fac treburile la pământ, mult mai multe vaci și că laptele îl predau la centrul de prim,re din sat, dar su.nt nemulțu miți că nu au măcar un telefon și tare le-ar trebui. Revine frecvent su-

chinuie, de pro- care lucreze,
ai te în de își

părarea pentru tulbura liniștii nul dlui restaurantul miș. Nu-și numele de teamă să nu se certe cu patronii ori să-i bată țiganii. Noi vrem pace și înțelegere în sat. Asta vrea și dl Viorel Tămășiloni și nu și face griji că ve cinii săi Murg și Timiș îi vor purta ran cluună dacă o să i roage și pe această cale să re ducă muzica de noapte și să și mai tempereze clienții. E buh și nece sar magazinul dlui Murg, îi înțeleg și pp Timiș că vor să câștige, c așa s vremurile, dar să nu ne tortureze familiile, să ne lase noaptea să ne odihnim.La primăria Totești lucrurile se cunosc bine. Am avut mai multe re clamații pe această te

de mcgazi- Murg și de fraților Ti- spun însă
mă, ne spune dl Ionel Cozac, viceprimarul co munei, am analizat si tuația în consiliul local și am luat măsura ao ceptării unui program de funcționare a celor două unități alimentare și de alimentație publică din Reea până la ora 23. Am dat hotărârea noastră celor doi pa troni, precum și postului comunal de poliție. Dacă patronii nu respectă pro gramul ori dacă petre căreții întârzie în fața localurilor și deranjează liniștea oamenilor, po lițiștii trebuie să ia mă suri.Numai de ar lua eH până acum nimeni n a mișcat un deget, păcat ca pentru tihnită a câtorva să su fere mulți < _...cni nevi novați. Oameni harnici, cinstiți, gospodari, cum are satul Reea.

Și e viața

Conducerea Spitalului Municipal Hunedoara, S preună cu întreg colecti vul său de salariați, ur mărește cu îngrijorare și totală nemulțumim modul in care se uicuua.^.<uz^i activxtuUa sa ue caue uneie posturi locaie ue radio ț. _ ...cxprin.ain rasp.uui impo triva ilegamutuui, uduzu rilor și incuii>pc<.e..te> pro fesiona,e a.e unor ca.e gorii de pa.sunai d.n ao meniul nostru ae tate, dar nu putem li de acord cu media'izarea trunchiată, Iară o min.ma informare și verificare a trans

p n.i sanatoascde actul mede cei care Nu abdi- de la „JU- LUI HIPO

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR
(Urmare din pag. 1) ne

tuturor aspec‘ .‘lor mise pe post sau pubn cate în articolele toare la activitatea tutu ror lucrătorilor și specia liștilor noștri. Ilegalitatea și neprtn esionahsi ui .re buiesc eliminate nu numai din d< activitate. dar și din cele care se ocupă de me diatizare și de cetățenilor.Ne exprimăm barea față de acuzații lui cum se tul medical față de modul prezintă aceste informații care aduc prejudicii bănuite atât corp 'ui me dical, dar mai ales, în ultimă instanță, cetă țeanului, care este derutat și manipulat.Cerem, cu convingerea că vom fi înțeleși și sprijiniți, să arătăm corect cetățenilor care sunt ade- văr-teie greutăți ale âlstenței medicale și fim aiutati în "marea

referi

informareadezapro- campaniadeasupra modu realizează ac- și mai ales cum sene-Și

a să u-

rei masă față i dical și față îl înfăptuiesc, câm niciodată RAMANTUL CRAT“ și suntem alături de cetățeni în lupta cu boala, cu suferința fizică, dar și cu suferința morală, civică.In municipiul în instituția noastră oameni valoroși, liști recunoscup și în străinătate, actului medical și cu un comportament moral ne știrbit, care sunt alături și pentru cetățeanul care apelează la cunoștințele și specialitatea lor, care o duc greu în aceste pe rioaJe de transformări și reforme dureroase, ranța noastră este ca aceste dureri sunt binele și sănătatea ror.Pentru a face mai dreptate, mai multă lumină, mai multa sănătate, trebuie să apelăm Ia mai mult profesionalism, principialitate, legajitate și eforturile tuturor nu se vor lăsa așteptate. Nu este în fav ar . nimănui dezinformarea, campaniile de denigrare, acestea fiind metode de manipulare, deruta și schimbare a sensului real al lucrurilor fiind realizate in cele mai multe cazuri prin> de profesionalism, diletantism profesional și de altă natură.In încheiere, ne primăm speranța că soarea noastră va fi cepuiă în sensul ei corect și constructiv, asigurând toate mijloacele de in

nostru, sunt specia- în țară dăruiți

Spe- toate spre tutur.-.ultă

ex scri- per-

formare în masă că sun tem deschiși unei colabo rări fructuoase și prin cipiale, așteptând să fim antrenați direct în infor marea cât mal corectă a cetățenilor, pe care îi res pectăm și apreciem pen tru puterea lor de îngă duință și percepere.
CONDUCEREA 
SPITALULUI 

MUNICIPAL 
HUNEDOARA 

COLECTIVUL DE 
SALARIATI AL 

INSTITUȚIEI
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CTVR 1 '
6,00 România: ora 6 fir!; 

9,00 TVR cluj N.; 10,05
TVR lași; 11,00 TVR Ti. 
mișoara; 12,05 Ce i de 
făcut? (r); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șcicul
(r) ; 15,30 Pompierii 
informează; 15,45 
și fărădelege; 16.00 

viețuiri; 16,30 Em. în 
ba maghiară; 17,05 
cialitatea casei (s); 
Bank — note; 18,00 
estival Camei Planet; 
Sunset Beach (s); 
Jurnal; 21,00 Dr.
(s) ; 22,00 Cu ochii'n
22,45 Reflecții rutiere; 23,00 
Canary Wharf (s); 23,30
Jurnal; 23,50 Un secol de 
cinema: Charlton Heston.

✓

vâ
Lege 
Con . 
lim. 
Spe- 

1735 
Tele- 
19,00 
20,00 

Quinn
4;

C TVR 2 )
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 Canary Wharf (i);

jalnică. „Nu face nimeni nimic, căci se pasează de la C.F.R. la Primărie'1 — spunea o doamnă care a dorit să rămână anonimă pentru publicul cititor. „Privatizații care au chioșcuri în zonă ar putea reface asfaltul, punând mână de la mână, decât să-și distrugă mașinile a căror reparație oricum îi costă11 — afirma aceeași persoană.Despre acest aspect am discutat mai apoi cu dl primar Nicolae Matiș, care ne a spus: „Gara este cu iul lui Pepelea. Strada din spatele gării — Victoriei și Piața — sunt ale “ C.R.F. trebui. să ie repare, xistă rească definitivă și irevo cabilă privind proprieta rul acestei zone, și, deci. Regionala ar trebui să sa ocupe de gospodărirea zo netDespre oraș pot afirma că nimeni gardul viu cum sunt la luat modele și Versailles, unde fost). Există o particulară — S.G. „Cri zantema11 S.R.L. cu care primăria are încheiat con tract de salubrizare și de întreținere a zonelor verzi. In toate parcurile orașului au fost amplasate bănci pentru odihnă, ca și în cvartalele de locuința

strada Gării Regionalei Timișoara. Ei ar E hotărâre judecata

nu are tuns și pomii așa noi (am pre de la Viena 
amsocietate S.G.

S.R.L. cu

Nici copiii nu sunt glijați. S a început ame najarea unul loc de joacă pentru ei în parcul strada Decebal. Platforma este betonată șl primăria așteaptă ca societatea de veană care s a angajat în construirea jocurilor să vină să le monteze11.lin general, asociațiilor de locatari din Simeria nu le este indiferent as pectul dintre blocuri. A sociația nr. 7 ca și ce le de la CT2 și CT3 (pre ședințe doctorul Todor) fac eforturi pentru men ținerea igienei și prime ni rea zonelor stradale. Nu se poate spune la fel despre înfățișarea împreju rimilor blocului 8 din strada Fabricii sau blo cului 2 din I.L. Caragiale.în Piața orașului, toate tronsoanele au fost în chise și s-a dat fiecăruia destinație precisă, unul dintre acestea fiind corn partimentat în cinci ma gazine pentru vânzarea produselor industriale. Au fost construite mese su plimentare, în prezent lucrându se la acoperirea unui tronson pentru pro tejarea producătorilor și produselor agroalimentare pe care ie desfac. zCe spun câteva per soane despre gospodărirea orașului sau cartierului lor? Am notat: ekagerare. putem că piața orașului aspect îngrijit și condiții optime practicării unui comerț civilizat11; „Indiferent de stăpân, gara trebuie să fie îngrijită, să aibă un aspect ordonat,

din

.F -a spune are un oferă

primitor, care să nu facă distonanță cu restul zo nelor frumoase ale orașu lui“ (B.P.); „Centrul. se r ăfură zilnic. periferia lasă de dorit. Gu noiul se ridică,într adevăr, dar în jurul containerului rămâne mizerie ți se degajă tabil“ I str. 1 4 B);locuiesc
un 1(Rodica Morari u, Decembrie, bloc „Strada pe «tare > — M. Sadoveanu 

— nu i betonată, trotuare nu avem. Locuitorii operă se va betona, așa cumcăni s a promis11. (Viorica Țanțoș); „Eu locuiesc în Simeria Veche. S a asfal tat strada principală în urmă cu 2—3 ani și aș zice că i frumos. Locui tarii satului își fac curat în fața caselor. Doar 11 u minatul public lasă de dorit11. (Gabriela Ftorea).în contrast cu chipul frumos al șoselelor cen trale șl al parcurilor este cel al străduței Spitalului. Iarba din dreptunghiurile destinate florilor din fața spațiilor comerciale n a fost de mult cosită și cele câteva flori așteaptă s? fie îngrijite. Mai sunt ș. blocuri de pe care este căzută tencuiala pe por țiuni mari. Sunt aspecte cunoscute de către cine trebuie și dacă refacerea pereților imobilelor costă bani, primenirea spațiilor florale presupune puțin efort. Iar în fața propriei prăvălii, în jurul ei, ca și în casa în cere locuim, ordinea trebuie să și o facă fiecare.
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PACEA ÎN ORIENTUL MIJLOCIUPreședintele sirian, Hafez 
al*Assad, și-a exprimat pesimismul in legătură cu perspectivele procesului de 
pace din Orientul Mijlociu, marți, in urma unei runde de convorbiri cu președintele egiptean, Hosni Mubarak, relatează REU
TER„Este dificil să afirm că 
există speranțe pentru pro
cesul de pace din Orientul Mijlociu, analizând situația 
prezentă. Nu cred că e- 
xistă cineva care știe ce 
se întâmplă și poate spu
ne că există speranțe. In fiecare zi vedem noi do
vezi că speranțele s-au spul
berat", a declarat Assad, în 
cadrul unei conferințe de 
presă comune, pe care a 
susținut-o alături de Muba
rak. în finalul întâlnirii 
dintre cei doi, ce a avut 
loc la Damasc.Președintele sirian a re
iterat insă angajamentul Damascului pe calea proceREFORMA ESTE ÎNCĂ ÎN ÎNTÂRZIEREPremierul Victor Ciorbea a recunoscut, marți, la întâlnirea cu confederațiile .indicate, BNS, Cartel Alfa, CNSRL, — Frăția și CSDR că reforma în planul economiei reale este încă în întârziere.Ciorbea a spus că au 
fost privatizate 1000 de so
cietăți comerciale, dar ma
joritatea fiind societăți 
mici. 

sului de pace și dorința sa de a face pace cu Israelul.„în lumina a ceea ce se poate vedea sau auzi, cele mai bune speranțe pe care le putem avea se referă la continuarea impasului prezent până ce vor apărea noi perspective", a afirmat liderul sirian.Assad a mai adăugat că a discutat cu Mubarak pe marginea procesului de pace arabo-israelian, care stagnează, precum și alte chestiuni de interes regional sau bilateral. Liderul sirian a mai afirmat că punctele de vedere exprimate au fost identice, în legătură cu toate chestiunile luate In discuție.Președintele Mubarak a afirmat că o alternativă la pace ar fî un lucru „periculos*, nu numai pentru respectivul stat, dar și pentru celelalte țări implicate în procesul de paceUn fenomen negativ îl reprezintă pierderile acumulate în anii precedenți de unele societăți bancare, cum este cazul Băncii A- gricole și care trebuie acoperite în cea mai mare parte de la bugetul de stat, precum și acumulările de arierate.Ciorbea a spus că, la nivelul macrostabilizării, s-a înregistrat o evoluție 

pozitivă, având în vedere inflația de 2 la sută în luna iulie, creșterea rezervelor valutare de la 600 milioane dolari la 2,3 miliarde dolari, la care se adaugă și rezervele de aur, însumând un total de 3 miliarde de dolari. în a- ceste condiții, se poate trece la convertibilitatea contului curent, măsură discutată în prezent cu ex
perta FMI, a spus Ciorbea.Șeful Executivului român a afirmat că se va trece la o intensificare serioasă a ritmului reformei economice. Un prim proiect vizează sectorul petrolier, în care se înregistrează pierderi importante, prin crearea noiiVINE MOȚIUNEA GRÂULUI ?PDSR este de acord cu depunerea în Parlament a unei moțiuni pe problema grâului, a anunțat, marți, Hildegard Puwak, vicepreședintă a acestei formațiuni politice.Puwak a spus, într-o conferință de presă, că parlamentarii PDSR vor semna pentru moțiunea grâului, dar a precizat că partidele din opoziție nu au hotărât, încă, dacă moțiunea va fi simplă sau de cenzură. In opinia deputatei PDSR, partidul său va folosi această cale parlamentară pentru atenționarea Guvernului în privința necesității achizițio

Societăți Naționale de Petrol. Aceasta va include Petrom, două mari rafinării, rețeaua de distribuție, precum și o a treia mare rafinărie, care va urma să beneficieze de un contract cu Societatea Națională de Petrol. în derularea acestui proiect se prefigurează colaborarea cu FMI, Banca Mondială și BERD, aceasta din urmă dorind să participe la a- cest proiect cu 300—400 milioane dolari.Un alt proiect are în vedere disciplina financiară a marilor consumatori de energie care nu își achită datoriile către Romgaz, Petrom sau Re- nel.
nării de către stat a producției de grâu din acest an. Puwak este de părere că noul demers al opoziției de a depune o moțiune împotriva Guvernului, pentru care este nevoie de convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară, nu va avea efectele scontate. Ea consideră că numai astfel problema achiziționării grâului de la producător poate fi dezbătută în mod public.Potrivit vicepreședintei PDSR, Cabinetul Ciorbea și-a angajat responsabilități prin memorandumul încheiat cu FMI și prin programul ASAL, care au con

secințe nefaste asupra a- gricuitorilor. De altfel, Hildegard Puwak a criticat Guvernul pentru că nu a supus dezbaterii parlamentare acordurile cu FMI și nici nu a dat publicității textele acestor documente PUNR a anunțat, săptămâna trecută, intenția de a convoca, la finele lunii august, o sesiune parlamentară extraordinară, în cadrul căreia opoziția să depună o moțiune de cenzură în prob’ema grâului. Convocarea sesiunii extra-MOMENTULPavel Todoran, președintele CNSLR-Frăția, a apreciat, marți, după întrevederea cu Executivul, că „încă nu a început momentul adevărului în domeniul reformei".Pavel Todoran s-a declarat satisfăcut că Executivul „a spus lucrurilor pe nume: reforma este în întârziere, este practic blocată și trebuie luate măsuri drastice, mai ales în domeniul petrolului, gazelor naturale și energetic".El a spus că, în cadrul discuțiilor de la Palatul Victoria, s-a recunoscut că în domeniul petrolului e- xistă „rețele financiare paralele care produc pa-O NOUĂ RUNDĂA doua rundă de consultări româno-ruse, pentru 1997, la nivelul Ministerelor de Externe va avea loc la București, pe 29 august, informează MAE român.Cele două delegații vor fl conduse de A. Avdeev, adjunct al ministrului rus de Externe, și Petru Cardoș,

ordinare se face la solicitarea președintelui Camerei legislative în cauză, a Biroului Permanent sau a unei treimi din numărul total de parlamentari.în prezent, partidele din opoziție mai numără, în Camera Deputaților. după plecarea din PDSR a 13 de- putați. 115 reprezentanți — limita necesară pentru îndeplinirea criteriului procedural pentru convocarea unei sesiuni extraordinare în această Cameră legislativă.ADEVĂRULUIgube de mii de miliarde de lei". In opinia sa, u- nele dintre aceste circuite paralele sunt controlate de unele bănci cu capital majoritar de stat.în replică, față de afirmația ministrului Industriilor. Călin Popescu Tăriceanu, potrivit căruia linele sindicate aprobă doar declarativ procesul de re- - formă, în realitate împo- trivindu-j-se, Todoran a spus că liderii centralelor sindicale recunosc necesitatea reformei și o susțin la nivel de confederație, dar că „acțiuni punctuale" ale salariaților vor continua, întrucât „oamenii se află la limita suportabilului*.DE NEGOCIERI director general pentru Europa și America de Nord din MAE român.Consultările vor viza a- naliza stadiului relațiilor bilaterale ■ și perspectivele acestora, precum și impulsionarea unor negocieri a- flate în curs. Ultima rundă s-a desfășurat la Moscova, în primăvara lui 1997.
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România o poartă de intrare a
capitalului nipon în Europa?manager, ați din echipa afaceri careREF.: Die făcut parte oamenilor de l-a însoțit pe președintele Constantinescu în recenta vizită în Japonia, în ce fel se va concretiza pentru Minexfor această vizită ?

N.Ț.: Vizita a prilejuit prime discuții menite trezească interesul atragă investitori nezi în domeniile cerii substanțelor rale, explorării-cercetării geologice, lucrărilor ' de protecția mediului și de exploatare și prelucrare a substanțelor minerale u- tile. Am purtat discuții cu reprezentanții a opt firme de profil japoneze, trei dintre acestea arătând u-și interesul pentru producția de cupru, zinc și plumb la noi în țară. Deja am primit un fax de la una din aceste firme, prin care ni se cere să întocmim proiectele ca fiind oportune pentru colaborare.
REP.: Cum i-ați put pe japonezi în discuțiilor ?
N.Ț.: Extrem de pregătiți. Un om de afaceri nipon nu participă la 

o discuție fără a fi extrem de bine domeniul respectiv, asemenea, sunt foarte serioși în discuții, lipsindu- le, după părerea mea, un oarecare umor, care ar mai destinde atmosfera, avut senzația japoneză, în prinzătorului cvasiînchisă, pe undeva simțite măsuri caracteristice unei orânduiri sociale de extremă stânga. De exemplu, intenției mele de a vizita o mină de aur japoneză i s-a contrapus informația

necesa- acces la re-

să și să iapo- produ- mine-

perce- timpulbine
documentat în De

Am că societatea fața între- străin, este făcându-se

că formalitățile re pentru a avea obiectivul economic clamă un timp echivalent a 30 de zile. Alte aspecte care m-au șocat au fost prețurile răcoritoarelor1, care în orice colț al Japoniei sunt aceleași, indi- ferent de costurile■ portului. Mai mințit aici că de locul unde tranzacția, în cursul valutar nu se modifică, spunem că nici colabora" rea noastră cu investito-

trans- este de a* indiferent se produce aceeași zi, în Japonia Să mai

potențialul zăcământului pentru a cărui exploatare cheltuiește bani logie.
KEP.: Cum put peisajul străzii ne,' viața japonezului rând ?
N.Ț.: în primul rând am cunoscut o populație cu un înalt grad de civilizație * și spirit civic. Oamenii sunt foarte curați, foarte, să zicem, la locul lor, fiind imposibil să găsești în peisajul stradal gesturi sau atitudini deplasate, chiar și micile

înați tehno-perce- nipo- de

Dialog cu dl ing. NICOLAE ȚANDRĂU, 
manager la S.C. Miriexfor S.A. Deva

subaltern nu pleacă acasă de la serviciu până ce conducătorul însuși nu face acest lucru. Este un fel de mulțumire pentru liderii care au dat posibilitatea angajatului de a fi util societății.
REP.: Credeți că ar putea fi România vizată de către' japonezi ca o posibilă poartă de intrare .spre piețele europene pitalului nipon ?N.Ț.: E greu acum dacă se va așa ceva. Oricum, ținând cont de imensul succes pe care vizita președintelui României l-a avut în Țara Soarelui Răsare, o a- semenea eventualitate ar putea fi luată în calcul.

ale cade spus întâmpla

A consemnat 
A. sAlAgean

VULNERABILITATEA MANAGERULUI
Nu mai este nici o fericire (dacă o fi fost vreodată^ 

să mai fii astăzi manager al unei societăți comerciale 
unde FPS deține — cum stipulează și Ordonanța de w 
gență pentru modificarea și completarea Legii nr. 
1993 privind contractul de management — 50 la sută dia j 
capitalul social. Că așa stau acum lucrurile ne-o dove 
dese cel puțin câteva argumente certe.

Intre altele, mi se pare simptomatic faptul că, deșt 
managerul împreună cu consiliul de administrație stabi
lesc strategiile și politicile de dezvoltare specifice, mo i 
nagerul nu are drept de vot in consiliul de administrație 
cu toate că face parte din acest organism, cum stipulează 
ordonanța (!). !

Apoi, să avem în vedere că la noi directorul gene 
ral este subordonat în totalitate consiliului de admi
nistrație. Dar care consiliu de administrație ? se pune 
întrebarea, ținând scama că actualele AGA (cu compo
nență dubioasă, în multe cazuri formate din oameni inr 
competcnți care încasează nemeritat niște bani de pe 
spinarea societăților comerciale, aceste organisme fiind 
puternic înregimentate politic) substituie consiliul de 
administrație.

In plus, mal amintim că autoritatea managerului este 
serios subminată, în relația cu sindicatele, cu clienții, fur
nizorii și FPS, vulnerabilitatea acestora demonstrându-se 
in numeroase cazuri, când soluția găsită a constat în 
„sacrificarea" directorului. Că nu mai este nici o sfâ- 

râială să fii manager, o dovedește și faptul că la con
cursurile pentru manageri organizate în baza Legii 66 
în peste 80 la sută din situații nu s-a prezentat decât câte 
un singur candidat, ceea ce spune multe despre poziția 
.acestor profesioniști. (N.T.)VAVA’.VSW.W.Vî .WZ VAW

rul japonez nu se poate face decât prin intermediul unei agenții guvernamentale nipone, care intermediază debutul afacerii. Este impresionantă grija guvernului japonez pentru ca omul de a- faceri nipon să aibă drumul deschis spre succesul „de casă". In' cazul mineritului, agenția guvernamentală specializată pe activități de cercetare geologică va analiza proiectul pe care îl vom trimite, iar dacă rezultatul este pozitiv, va plăti din banul public lucrările de explorare, asumându-și astfel riscul inerent unei a- semenea manopere. în cazul în care se găsesc resurse, agenția cedează dreptul de exploatare firmei japoneze care știe, din acest moment care este

gesturi de tandrețe ale cuplurilor fiind, din proprie inițiativă, cenzurate. ~ altfel, curățenia este cipala caracteristică te impresionează în nia. Deși era în plină vară, în cele două săptămâni cât am stat acolo n-am văzut niciunde vreo insectă bâzâitoare care ne asaltează aici, acasă, de îndată ce dă căldura. E aproape incredibil. Am fost impresionat de modestia și cumpătarea japonezului, singurul lucru cu adevărat opulent în Japo nia fiind sediile marilor concerne transnaționale, un adevărat simbol al forței ețonomice nipone, dobândite însă prin multe renunțări stoice. Un alt aspect care frapează este disciplina japonezului. în Japonia nici un

De prin- care Japcr r

I

O parte din infrastructura ce face mândrie japonezilor.

Industria hunedoreană de apărare — cu garda spartăVizita pe care lideri politici ai P.U.N.R. au e- fectuat-o cu câtva timp în urmă în două întreprinderi din sfera industriei de apărare din Orăș- tie, mi-a prilejuit luarea la cunoștință a grelelor probleme ce inhibă activitatea din acest sector, cândva, strategic.Așa cum a fost prezentată de directorul general, dl colonel Ilie Troan- că, situația economică în cazul întreprinderii Mecanice Orăștie (IMO), filială a RATMIL (Regie Autonomă de Tehnică Militară), cunoaște simpto- mele crizei. La fel ca în întregul spectru industrial românesc, unul din motivele căderii economice la I.M.O. îl constituie sincopa fluxurilor financiare. Dar înainte de aceasta, începuturile crizei sunt marcate de lipsa de comenzi. Deși specializată pe producerea de repere din sfera armamentului, de mai mulți ani, I.M.O. nu a mai primit nici o comandă din partea arma

tei. Diminuării continue de activitate i'au trebuit contrapuse eforturi de găsire a beneficiarilor in alte domenii. Și ce s-ar preta mai bine liniilor tehnologice de la I.M.O., decât producerea unor subansamble pentru firmele constructoare de- utilaje agricole ? A urmat o comandă de 900 de reduc- toare pentru Semănătoarea S.A. București, comandă care, paradoxal, s-a întors împotriva I.M.O prin îngroșarea creanțelor acesteia la cifre de miliarde de lei. Neavând posibilitatea menținerii u- nui nivel constant de activitate, I.M.O. a fost nevoită să recurgă la prevederile Legii 78 privind protecția patrimoniului șl a personalului din industria de apărare. „Protecția" personalului conform acestei legi înseamnă trimiterea salariaților în șomaj tehnic timp de 180 de zile cu plata a 75 la sută din salariu. în opinia dlui Troancă, această măsură a șomajului tehnic 

a dus la pierderea a numeroși specialiști din rândul intelectualității tehnice. Peste jumătate din cei 1600 de angajați ai întreprinderii, apro- piindu-se pragul celor 180 de zile, sunt pe cale să devină șomeri în evidențele D.M.P.S.Un alt aspect semnalat de conducerea I.M.O. este 
DURERILE TRANZIȚIEI

reprezentat de balastul ce îl constituie investițiile începute și neterminate din cadrul întreprinderii. Momentul 1989 a generat stoparea unor investiții de anvergură în tehnologizarea superioară 
a producției. In prezent aceste obiective se distrug, neexistând pârghie legală ca ele să fie vândute sau, după caz, casate și radiate din patrimoniul întreprinderii. Plătind tribut caracterului cvasisecret al activității, cheltuielile 

I.M.O. sunt majorate substanțial și de obligativitatea menținerii unei paze militarizate la porțile fabricii.Vorbind despre posibilitățile ieșirii din această situație, aparent fără ieșire, dl colonel Troancă, a prezentat o serie din inițiativele avute în acest sens. Astfel, sunt duse 
tratative cu un întreprinzător german pentru modernizarea instalației de turnat fontă în vederea producerii de tuburi destinate canalizării. Costurile reorientării turnătoriei spre producția de tuburi din fontă ductilă sunt evaluate la cca. 200 milioane de dolari, fiind nevoie de o garanție guvernamentală pentru obținerea creditului. O altă prioritate este considerată a fi transformarea în societate comercială, care 

se consideră a aduce un spor de credibilitate în relațiile cu parteneri străini. Există, pe această filieră, posibilitatea colaborării cu o firmă • austriacă pentru construirea unor motocositoare destinate agriculturii. Dacă a- ceste proiecte s_ar realiza, s-ar putea asigura posturi pentru cca. 300 de persoane.O situație asemănătoare se regăsește și la R.A. Rompiro Orăștie. Dl. Ho- rațiu Suciu, directorul a- cestui operator economic specializat cu titlul de u- nicitate pe țară pe producția tehnicii de instrucție și a reperelor de pirotehnie, consideră că nu există o strategie clară în ceea 'ce privește activitatea prezentă și viitoare în domeniu. Deși există realizări ce înmagazinează inteligență și cunoștințele tehnice ale specialiștilor de la Rompiro Orăștie, realizări având caracter de avangardă, lipsa unor fonduri face lipsită de perspectivă finali

zarea produselor respective. La această lipsă de resurse se adaugă starea utilajelor cu care se lucrează și că re corespund tehnologiilor din anii 1960. Singurul produs pe care Rompiro Orăștie îl poate desface în regim normal sunt artificiile. Dl Suciu consideră că perioada cuprinsă între 27 decembrie și 1 ianuarie când există permisiunea de a se vinde artificii ar trebui extinsă, ajungându-se astfel la 
o acoperire de 50 la sută a capacităților de producție. Cum gradul de specializare a fabricii este deosebit de mare, posibilitatea diversificării activității este exclusă în cazul Rompiro Orăștie. De aceea, se apreciază ca necesară includerea acestei filiale Rompiro în structuri naționale de producție, aparținând statului, pentru că altfel, s_a spus, 
de pe poziții de liber întreprinzător s-ar pierdo potențialul de activitate care mai există încă aici.-

A. SALAGEAN
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SATUL
In altăîncepe să-i- surprindă, dar în același timp să le și placă producătorilor a- gricoli poziția dlui Triță raniță, președintele Camerei Senatoriale pentru agricultură, care le apără interesele, în sensul că nu Concepe ca prețul să fie în acest an sub 1000 lei/kg la grâul vândut pentru consum sau pentru export.

DL TRIȚA FĂNIȚA ȚINE
CU PRODUCĂTORII agricoli

Dacă înainte (fiind cunoscut faptul că senatorul este un mare angrosist de cereale, care deține monopolul în domeniu) dl T.F. e- ra interesat să ia grâul Ia un preț cât mai scăzut pentru a-și rotunji profiturile firmei, iată că acum (unii2 să nu fie o diversiune .Ci o încercare de a câștiga capital electoral), ceea ce este foarte bine, senatorul cere ca prețul grâului să asigure acoperirea cheltuielilor și posibilitatea de a înființa culturile in toamnă, garantând astfel că și In 1998 vom avea o producție cât de cât mulțumitoare.Desigur, că realismul de care dă dovadă dl senator nu face decât să-i bucure pe producătorii agricoli. mai ales dacă se a- re în vedere intenția opo-i ziției de a apela la procedeul moțiunilor în parlament, dtică nu se găsește grabnic..o soluție la grava criză declanșată în jurul supraproducției de grâu."■’enttrui de mijloace fi- .anciare invocată atunci când este vorba să fie prețuită și -munca țăranului (acțiune abil impusă și dirijată de către FMI prin vestitul său program ASAL. dar în totală discordanță cu situați;, din țările vestice unde se subvenționează puternic producția agricolă, însă la noi șe impune să nu se aloce nimic în a-

postură...pare să ia pe puterea actuală programul său susținut sus și
cest scop) nepregătite care, prin electoral, a tare că producătorul agricol va fi încurajat și a- jutat din răsputeri, chiar și pentru a face export de produse agroalimentare. Din păcate însă în fapt lucrurile se îndreaptă în 

Ga 
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cu totul altă direcție, urmare nu mai miră nimeni, de ce oamenii pierd tot mai mult încrederea în promisiunile deșarte, confruntându-se cu situații pe care cu greu le-ar fi putut intui cu un an în urmă. Păcat. Mare păcat și multă dezamăgire cuprinde parcă acest popor, care n-ar fi trebuit să aibă parte, de atâtea necazuri, mai ales atunci când trudește cu sârg și obține producții bune. (N.T.)

Apicultorii au de lucru și in acest sezon, dacă acordă 
stupinelor. Foto

De câțiva ani buni, mai precis spus cam de când cu aplicarea Legii 18/1991, unor oameni li se trag mari și permanente necazuri legate de pământ. Printre cei Pe care nu i-au ocolit astfel de probleme se numără și dl Gheorghe Vlad, din satul Rîu Bărbat, comuna Pul De atunci, dar mai cu seamă după insis
Aici.eu tai și spânzur"

tențele din ultima vreme, inclusiv pe la prefectură, omul nu-și mai află liniștea, întrucât ar dori — dacă pe timpul colectivizării n-a putut s-o facă — să poată crește o vacă pentru lapte. Cine îl împiedică să-și vadă intenția materializată?După cum ne-a spus, motivul îngrijorării sale îl constituie, pe de o parte, lipsa de înțelegere din partea celor ce au aplicat Legea 18/1991, pentru a 1 se atribui în proprietate o suprafață mai mare (în discuție se află 12 ari) din terenul aflat în grădina casei, iar pe de alta, este de semnalat faptul că nici soacra dlui Gh. V., dna Cornelia Dobocan, proprietara• • •

suin si-
de drept a pământului în cauză, n-a manifestat ficientă disponibilitate acest sens. Analizând tuația respectivă, la intervenția făcută la prefectură, de aici i s-a dat un răspuns destul de evaziv, in- vocându-se calea voluntară sau cea în instanță de drept comun.Gonvingerea dlui Gh. V.

în legătură cu situația terenului revendicat este că aici se află mâna vicepri- marului comunei, care nu-l prea are la suflet pe reclamant. Altfel nicj nu, se explică de ce atunci când dl Gh. V. i s-a adresat cu plângerea, viceprimarul 1-a răspuns că: „Poți să mergi și în Honolulu, că aici eu tai și spânzur". Oare de unde atâta răutate și vrajbă între oamenii satelor? 
(N.T.)

La capitolul furturi, nu are cineNi s-a dus vestea vestea cam peste tot me. și po- în lume, pe străini, când aud de români, ducându-i gân

întreaga atenție
ANTON SOCACI

FLORICICAPe Floricica S., o fetiță care a trecut pe-a șasea, am întâlnit-o în piață la Deva, fiind împreună cu bunica. Are, parcă, un nume predestinat. Venită din- tr-un sat al comunei Șoimuș, vindea flori la piață. Se impune însă să facem aici precizarea că nu vindea orice fel de flori, ci din acelea care fac sănătatea oamenilor.Intrebând-o ce și pentru ce vinde, mi-a vinde flori de sunătoare, plantă care vindecă cial bolile de ficat și altele, după cum zicea spus părinții și bunica. Zicea că nu sunt scumpe cu 300 de lei legătura, din care oricum poți să faci cel puțin tot atâtea ceaiuri câte poți prepara dintr-o cutie (frumos ambalată, ce e drept) cumpărată de la Plafar, dar care te costă de 10 ori mai mult. (I). Mai spunea că din câștigul pe aceste flori (în realitate plante medicinale) de-abia își plătește drumul pe autobuz și-j mai rămâne ceva să-și mai cumpere ce-i mai trebuie la școală în toamnă. îi pare rău că aceste „flori” nu sunt cumpărate și în sate pentru ca oamenii ce le culeg să nu mai fie nevoiți să cheltu- ie destul de mulți bani și cu drumul până la oraș, la piață. Păcat, pentru că aceasta era cândva o treabă organizată (mai puțin însă plătită).Dacă s-ar gândi mai mult, cu folos și interes la strângerea și valorificarea plantelor medicinale, s-ar găsi poate soluții ca pe timpul vacanței elevii doritori de muncă să-și poată face rost și de niște bani care, în conjunctura actuală, nu prea se poate spune că scot pe cineva din casă. Ar fi util si educativ, nu? 
(N.T.)

dul să ne asocieze cu cei ce stăpânesc bine arta prestidigitație! sau, pe românește spus, a furtului. Se cuvine făcută însă sublinierea că această „practică" nu este la îndemâna oricui și mai ales că ea nu stă în caracterul omului cu mult bun simț, adică al țăranului, mai ales când este vorba despre recoltă și despre munca altuia pe care știe să o respecte cum se cuvine.Nu numai pe afară se dedau românașii la subtili- zări de bunuri și de valori, unii dintre ei, con- sacrați în ale meseriei, fă- eându-și din plin prezența și pe plaiurile noastre mioritice, în ciuda măsurilor luate de către organele a- bilitate și de către administrațiile locale. Ga urmare, nu întâmplător ni se semnalează numeroase cazuri de dijmuire și distrugere a recoltei, în special a celei de legume, de cereale și chiar de furaje. Ga.în fiecare an, nu sunt scutite de „vizite" nocturne terenurile situate în luncile râurilor, unde își mai fac de lucru și pesca-

bine laspus că în spe- că i-au

i

să ne întreacării care, pentru a-și vărsa năduful, ca să nu plece ca traista goală, o umplu și ei cu ce le cade la înde- * mână, ignorându-i și inti- midându-i când e cazul pe paznicii câmpului, care se văd deseori neputincioși.Despre unele furturi, considerate adevărate dezastre și jafuri făcute în culturi» am fost sesizați (nu cu multă vreme in urmă) de către propr:etari ai pâmân- tuluj din Sîntandrei, Sîn- tuhalm și Deva, terenurile fiind situate în zona pompelor de apă și a morii. De regulă hoții nu prea aleg și, pe timp de noapte, nici nu prea disting culturile de ceapă, de usturoi, de cartofi sau alte plante comestibile. La controalele organizate de poliție se mai scot la iveală și răufăcătorii, însă aceștia se lasă cu greu depistați șt speriați, ei ajungând să-și perfecționeze metodele de organizare și de sustrage- ' re.Dorim ca aceste rânduri să fie un semnal de alarmă pentru cei certați cu legile și tentați să se înfrupte din munca altora, 
(N.T.)

Recolta — cât mai repede în hambareI ngrijorarea producătorilor agricoli este pe deplin justificată, în vreme ce guvernanții rămân nepăsători la grijile electoratului de la sate. Ca dovadă, în loc să asigure din vreme resursele financiare necesare preluării recoltei de grâu (care a fost estimată' la circa 8 milioane tone, dar pe earg acum specialiștii, ca urmare a condițiilor neprielnice pentru seceriș, o apreciază a fi diminuată cu ‘ cel puțin două milioane tone) numai o asemenea preocupare nu transpare din intențiile guvernanților, însuși ministrul agriculturii afirmând că statul nu este un cumpărător de grâu,- alții trebuind să se ocupe dș Achiziții. Lăsau âe izbeliște, 

producătorii agricoli își văd nefinalizată munca și investițiile făcute (multe cu credite bancare). Multe incertitudini planează asupra prețului, ceea ce creează serioase și permanente nemulțumiri.Gu astfel de necazuri sunt confruntați evident și membrii Asociației Agricole Ro- moșeana din Romos, nădejdea lor fiind aceea că, totuși, lucrurile vor reintra în normalitate și se va acorda un preț acoperitor pentru producția de grâu, care poate fi pusă în pericol în toamnă, când, ne- având fonduri bănești necesare reluării producției, mulți proprietari ,de pământ vor fi nevoiți să lase terenurile necultivate. Nădăjduim că s(? va schimba

ÎN PRIM-PLANUL PREOCUPĂRILORccva în mod radical în a- titudinea guvernanților față de producătorul și de producția agricolă, pentru a nu-i duce în pragul disperării pe proprietarii de pământ.Asemenea speranțe nutresc și cei peste 300 de proprietari a] celor aproape 600 ha de pământ ce este lucrat în cadrul Asociației Agricole din Romos. ’Discutând la conducerea a- sociației, am aflat că aici trebuie recoltat șl în bună măsură (după acoperirea nevoilor proprii șl a unor datorii) valorificat surplusul de grâu de pe cele 170 ha și orzoaica de pe 45 de ha. De menționat că, din 

suprafețele amintite, producția de pe 60 de ha cu grâu și 10 de orzoaica a fost contractată cu Sem- romul, fiind destinată să fie utilizată ca sămânță î» toamnă. Ga urmare a faptului că la însămânțare s-au folosit semințe de calitate din soiurile Apulum, Arieșan și Turda, iar la semănat și în timpul vegetației s-au respectat cu rigurozitate tehnologiile specifice, se estimează e recoltă mai bună decât în alți ații, important fiind ca acum, la seceriș, să fie evitate pe cât posibil pierderile. In acest scop unitatea contează pe buna 

funcțio.nare a 5—6 combine, care se folosesc zilnio Ia recoltat, precum și a mijloacelor de- transport.După aprecierea conducerii asociației, în aceasta vară pot’să fie vândute la fondul de consum circa 150 tone grâu, însă la ora actuală se consideră că prețul este nestimulato* și neacoperitor, ceea ce ar face să fie adoptată o tactică de așteptare, cu gândul la vremuri mai bune și la prețuri echitabileGândind la producția a- nului 1998, se rețin 50 de tone sămânță din producție proprie, iar în ceea ce privește amplasarea făcută, este de menționat că, în raport de posibilitățile existente, pe 40 de ha grâul se va cultiva în al doilea 

an tot după grâu. Incertitudinile asupra pregătirii recoltei viitoare porneai însă de la faptul că neputința. de a valorifica acum producția la un preț acceptabil influențează nemijlocit și producția din anul viitor, având în vedere că fără bani nu se pot procura îngrășăminte și pregăti alte condiții de care depinde soarta recoltei.Gum cea mai importantă acțiune de sezon o reprezintă secerișul, grija de căpătâi a conducerii asociației, ca de altfel a tuturor producătorilor agricoli, 
o constituie folosirea la capacitate a utilajelor șl diminuarea pierderilor din' recoltă.

NICOLA E TfKCOB
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ȘAH
Rezultatele turneului de la Deva

Sa cunoaștem prevederile organizării

; Ediția a XI-a a turneului 
de șah organizat de Comisia județeană de șah din cadrul Direcției pentru ti
neret și sport Hunedoara 
’și Clubul de șah Deva ș-a încheiat duminică, 27 iulie a.c. Pe durata a 9 runde 
și-au disputat șansele 117 sportivi din 19 județe. Au 
fost acordate 24 premii în valoare totală de 3 200 000 
lei, premiul I fiind de 
S00 0O0 lei. In clasamentul 
generai au fost premiate 
prime e 9 locuri, acestea 
fiind ocupate in ordine de: 
I) Ceteraș Marius (M.F.) 
Alba Iulia (câștigătorul tur- 
jneului cu 7,5 p); 2) Glo- ideanu Ion (M.I.) Deva — lîj» p departajat prin sis- tempi progresiv; 3) Flores- îU Codruț (M.I.) Deva —

7 p: 4) Dragomirean Călin (M.F.) Deva; 5) Hegediu Iuliu (M.F.) Deva; 6) Petre Mad Titus (M) Timișoara; 7) Barbu Iuliana (M.F.) Brașov; 8) Păsărelu Dan (M.F.) Brașov; 9) Toma A* lin (M) Turda. Categoria I:1) Damfir Ion — Turda; 2) Szel Alexandru — Oradea; 3) Morar Ovidiu — Deva. Categoria a II-a: 1) Lupulescu Adrian — Deva;2) Borodi Alin — Cluj; 3) Albescu Nicolae — Sibiu. Juniori: 1) Mateica Mircea — A. Iulia; 2) Popoviciu Alexandru — Deva; 3) Morar Ovidiu — Deva. Junioare: 1) Savu Simona — Deva; 2) Kovacs Ondina — Deva; 3) Humăila Florentina — Petroșani. Senioare: 1) Grigorieva Angela —

Deva; 2) Gheorghiu Ligia— Deva; 3) Mihai Narcisa— Timișoara.De menționat că maeștrii internaționali Glodeanu Ion și Florescu Codruț, cât și maestrul FIDE Dragomires- cu Călin sunt legitimați din acest an la Clubul de șah Deva, echipă care își declară pentru acest an intenția de a promova în Divizia A. In cursul lunii octombrie se va disputa campionatul național pe echipe divizia B — o singură serie de 40 echipe, primele 2 clasate urmând să promoveze în eșalonul superior.Reușita acestui turneu s-a datorat celo care au contribuit la huna lui des

fășurare, organizatoric și material: Școala Normală „Sabin Drăgoi" Deva, SG Proyet P & C Impex SRL Deva, SC Gutenberg SA Deva, SC CIP Audio Video Film SRL Deva, alte societăți comerciale și instituții susținătoare ale șahului.Pe lângă acțiunea de răspândire și cunoaștere a șahului practicat la un nivel superior, s-a reușit și pregătirea centralizată a jucătorilor de șah din cadrul celor 2 echipe divizionare B (Deva și Călan). cât și depistarea de noi talente din rândul numeroșilor copii ce au participat ia această competiție.
CORNELIU HOTĂRAN

Campionatului deI Programul de promovare în Divizia B:' Pentru promovarea înI Divizia B se organizează ♦ jocuri de baraj la care | participă cele 42 de echi- ' pe, câștigătoarele campio- I natului Diviziei C (municipiul București cu 2 e- I* chipe). Jocurile de baraj sunt programate pe data * de 28. 05. 1998, urmând | ca până la 18. 05. 1998 » Asociațiile Județene de ! Fotbal să comunice FRF echipele calificate șl ta-I belele cu datele personale ale celor 18 jucătoriJ care vor lua parte la me- I ciurile de baraj.- Se va disputa un sin- | gur joc pe teren neutru. , Echipele participante (sunt obligate ca pe toată durata jocului să aibă■ în teren minimum 2 ju- I niori.

fotbal }97—’98 |La jocurile de baraj es- ’ te permisă efectuarea a | 4 schimbări de jucători. «In urma desfășurării ce- | lor 21 de jocuri de baraj . se va întocmi un clasa- ■ ment prin adițiune de ■ puncte și golaveraj. Vor J promova în Divizia B | primele 16 echipe. In ca- * zul în care două sau mai | multe echipe se vor a- » fia la egalitate de pune- I te; departajarea acesto- J ra se va face pe baza a- » plicării următoarelor cri- I terii: J• victoria după 90 mi- | nute de joc;• golaverajul; |• numărul mai mare Jde goluri marcate; |• vârsta jucătorilor. • Dacă după aplicarea a- Icestor criterii egalitatea , se menține se va organi- I za un nou joc de baraj J între echipele în cauzf
I

Programul campionatului turului ediției 97/98, Divizia B
I
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ETAPA 1 (sâmbătă, 9 august) 
F.C. Onești — Politehnica Iași 
A.S. Ploiești — Poiana Câmpina 
Midia Năvodari — Dacia Un. Brăila 
Dunărea Ga,ați — F.C. Bucovina 
Dunărea Călărași — Gloria Buzău 
Metalul Plopeni — Rocar București 
Nitramonia Făgăraș — Tractorul Brașov 
F.C. Brașov — Precizia Săcele 
Metrom Brașov — Petrolul Moinești

ETAPA A 2-A (sâmbătă, 16 august) 
Politehnica lași — A.S. Ploiești 
Poiana Câmpina — Midia Năvodari 
Dacia Brăila — Dunărea Galați 
F.C Bucovina — Metalul Plopeni 
Gloria Buzău — Nitramonia 
Rocar București — Dunărea Călărași 
Tractorul Brașov — F.C. Brașov 
Precizia Săcele — Metrom Brașov 
Petrolul Moinești — F.C Onești

ETAPA A 3-A (sâmbătă, 23 august)
F.C. Onești — Precizia Săcele
A.S. Ploiești — Petrolul Moinești 
Midia -Năvodari — Politehnica Iași 
Dunărea Călărași — F.C. Bucovina 
Metalul Plopeni — Dunărea Galați 
Nitramonia — Rocar București 
F.C Brașov — Gloria Buzău 
Metrom Brașov —- Tractorul Brașov 
Poiana Câmpina — Dacia Brăila

ETAPA A 4-A (sâmbătă, 30 august) 
Dunărea Galați — Dunărea Călărași 
Politehnica Iași — Poiana Câmpina 
Dacia Brăila — Metalul Plopeni 
F.C. Bucovina — Nitramonia 
Gloria Buzău — Metrom Brașov 
Rocar București — F.C. Brașov 
Tractorul Brașov — F.C. Onești 
Precizia Săcele — A.S. Ploiești 
Petrolul Moinești — Midia Năvodari

ETAPA A 5-A (sâmbătă, 6 septembrie) 
F.C. Onești — Gloria Buzău —
AJS. Ploiești — Tractorul Brașov —
Midia Năvodari — Precizia Săcele
Dunărea Călărași — Metalul Plopeni —
Nitramonia — Dunărea Galați —
F.C. Brașov — F.C. Bucovina —
Metrom Brașov —- Rocar București —
Politehnica Iași — Dacia Brăila —
Poiana Câmpina — Petrolul Moinești —

ETAPA A 6-A (sâmbătă, 13 septembrie) 
Dunărea Galați — F.C. Brașov 
Metalul Plopeni — Nitramonia 
Dacia Brăila — Dunărea Călăraș) 
FC Bucovina — Metrom Brașov 
Gloria BUzău — A.S. Ploiești

Rocar București — F.C. Onești 
Tractorul Brașov —• Midia Năvodari 
Precizia Săcele —* Poiana Câmpina 
Petrolul Moinești — Politehnica Iași

ETAPA A 7-A (sâmbătă, 20 septembrie)
F.C. Onești — F.C. Bucovina —
A.S. ploiești — Rocar București —
Midia Năvodari — Gloria Buzău —
Nitramonia — Dunărea Călărași —
F.C. Brașov — Metalul Plopeni —
Metrom Brașov — Dunărea Galați —
Politehnica Iași — Precizia Săcele —
Poiana Câmpina — Tractorul Brașov —
Petrolul Moinești — Dacia Brăila —

ETAPA A 8-A (sâmbătă, 27 septembrie)
Dunărea Galați — F.C. Onești —
Dunărea Călărași — F.C. Brașov —
Metalul Plopeni — Metrom Brașov —
Dacia Brăila — Nitramonia —
F.C. Bucovina — A.S. Ploiești —
Gloria Buzău — Poiana Câmpina —
Rocar București — Midia Năvodari —
Tractorul Brașov — Politehnica Iași —
Precizia Săcele — Petrolul Moinești —

ETAPA A 9-A (sâmbătă, 4 octombrie)
F.C. Onești — Metalul Plopeni
A.S. Ploiești — Dunărea Galați
Midia Năvodari — F.C. Bucovina -
F.C. Brașov —- Nitramonia •
Metrom Brașov — Dunărea Călărași 
Politehnica lași — Gloria Buzău
Poiana Câmpina — Rocar București 
Precizia Săcele — Dacia Brăila
Petrolul Moinești — Tractorul Brașov

ETAPA A 10-A (sâmbătă, 11 octombrie)
Dunărea Galați — Midia Năvodari —
Dtmărca Călărași — F.C. Onești —
Metalul Plopeni — A.S. Ploiești —
Nitramonia — Metrom Brașov —
Dacia Brăila — F.C. Brașov —
F.C. Bucovina — Poiana Câmpina —•
Gloria Buzău Petrolul Moinești —
Rocar București — Politehnica Iași —
Tractorul Brașov — Precizia Săcele —

ETAPA A 11-A (sâmbătă, 18 octombrie)
F.C. Onești — Nitramonia —
A.S. Ploiești — Dunărea Călărași —
Midia Năvodari — Metalul Plopeni
Metrom Brașov — F.C. Brașov —
Politehnica Iași — F.C. Bucovina —
Poiana Câmpina —- Dunărea Galați —
Tractorul Brașov — Dacia Brăila —
Precizia Săcele — Gloria Buzău —
Petrolul Moinești — Rocar București —

ETAPA A 12-A (sâmbătă, 25 octombrie)
Dunărea Galați — Politehnica Iași —

Năvodari 
Câmpina

Dunărea Călărași — Midia 
Metalul Plopeni — Poiana 
Nitramonia — A.S. Ploiești 
F.C. Brașov — F.C. Onești 
Dacia Brăila — Metrom Brașov 
F.C. Bucovina -— Petrolul Moinești 
Gloria Buzău — Tractorul Brașov 
Rocar București — Precizia Săcele

ETAPA A 13-A (sâmbătă, 1 noiembrie)
F.C. Onești — Metrom Brașov —
A.S. Ploiești — F.C. Brașov —
Midia Năvodari — Nitramonia —
Politehnica Iași — Metalul Ploipcni —
Poiana Câmpina — Dunărea Călărași —
Gloria Buzău — Dacia Brăila —
Tractorul Brașov — Rocar București —
Precizia Săcele — F.C. Bucovina —
Petrolul Moinești — Dunărea Galați —

ETAPA A 14-A (sâmbătă, 8 noiembrie) 
F.C. Onești — Dacia Brăila —
Dunărea Galați — Precizia Săcele _
Dunărea Călărași — Politehnica Iași —
Metalul Plopeni — Petrolul Moinești —
Nitramonia — Poiana Câmpina —
F.C. Brașov — Midia Năvodari —
Metrom Brașov.— A.S. Ploiești —•
F.C. Bucovina — Tractorul Brașov —
Rocar București — Gloria Buzău —

ETAPA A 15-A (sâmbătă, 15 noiembrie)
A.S. Ploiești — F.C. Onești __
Midia Năvodari — Metrom Brașov —
Politehnica Iași — Nitramonia —
Poiana Câmpina — F.C. Brașov —
Dacia Brăila — Rocar București —
Gloria Buzău — F.C. Bucovina —
Tractorul Brașov — Dunărea Galați —
Precizia Săcele — Metalul Plopeni —
Petrolul Moinești — Dunărea Călărași —

ETAPA A 16-A (sâmbătă, 22 noiembrie)
F.C. Onești — Midia Năvodari —i
A.S. Ploiești — Dacia Brăila —■
Dunărea Galați — Gloria Buzău —
Dunărea Călărași — Precizia Săcele —
Metalul Plopeni — Tractorul Brașov —
Nitramonia — Petrolul Moinești —
F.C. Brașov — Politehnica Iași —
Metrom Brașov — Poiana Câmpina —
F.C. Bucovina — Rocar București —

ETAPA A 17-A (sâmbătă, 29 noiembrie) 
Midia Năvodari — A.S. Ploiești 
Politehnica Iași •• Metrom Brașov "
Poiana Câmpina — F.C. Onești —■
Dacia Brăila — F.C. Bucovina —•
Gloria Buzău — Metalul Plopeni —
Rocar București —• Dunărea Galați —
Tractorul Brașov — Dunărea Călărași —
Precizia Săcele —• Nitramonia _ ““
Petrolul Moinești — F.C. Brașov ~ “

I* I 
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CUVÂNTUL LIBER cotidian<:<in dependent

ȘCOALA NORMALA „SABIN DRAGOI" 
DEVA

l>

ANUNȚ IMPORTANT

Universitatea de Vest din Timișoara Fa’ 
cultatea de Sociologie și Psihologie organi' 
zează:

CONCURS DE ADMITERE

Cursul de schimb al mo nedei naționale s-a mai liniștit pe piața valutară interbancară, după crește tea semnificativă de la sfârșitul săptămânii trecute. când dolarul a urcat la 7 400 — 7 600 lei.Dolarul erg cotat marți, la deschiderea r’etei, tre 7 100 cumpărare 7 400 lei la vânzare, un moment dat.
7 225 'lei și 7 200 in

ia

Cursul de schimb al 
leului s-a liniștitscăzut la 7 045 lei, crescut imediat La dar în- dolarul - 7 300

pentru ocuparea a 17 LOCURI — la COLEGIU 
UNIVERSITAR cu durata de 3 ani — pentru 
profilul INSTITUTORI — LIMBA FRANCEZA 
în cadrul ȘCOLII NORMALE „Sabin Drăgoi" 

l Deva, începând din anul școlar 1997—1998. 
k • ÎNSCRIEREA: în perioada 18—23 au' 
{gust 1997.
. • PROBE DE CONCURS:
i • LIMBA FRANCEZA — probă orală
' (preliminară — eliminatorie?
’ (24 august 1997)
' • LIMBA și LITERATURA ROMANA
) — probă scrisă
i (2 septembrie 1997)
( • ALGEBRA sau PSIHOLOGIE (la
i alegere) — probă scrisă
ț (3 septembrie 1997)
{ Programele pentru probele scrise de con' 
? curs sunt cele publicate în broșura „Admiterea 
I în învățământul superior 1997“.
1 Informații sunlimentare — la secretariatul 
1 Școlii Normale >,Sabin Drăgoi“ Deva. (7594)

Ladolarul

a a chiderea pieței, era cotat la 7 250 - lei.Operatorii bancari spun că „stabilizarea" dolarului se datorează și revenirii dobânzilor pe lei

SC PYMSTOP Sri Oradea
Reprezentanța

A

DEVA Ihlhffr.ftclrtf ț 17VT1I (5K?::3

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA 
j „SFANTA TREIME" DEVA
t Organizează, începând cu anul școlar 
. 1997/1998. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NOR 
Z MAL.
’ Activități:
i 1. Programa minimă obligatorie, elaborată
1 de Ministerul Educației.
’ 2. Lecțiuni biblice pentru copii (cântece,
) povestiri etc.).

3. Limba engleză — profesor U.S.A.
4. Inițiere calculator P.C.
Informații și înscrieri la sediu sau Ia te’ 

lefon: 226081, zilnic între orele 10—12.

i

9

S.C. MASE PLASTICE S.R.L. HUNEDOARA 
Str. Voinîi, 20 A.

(Zona Castel — Gara de Vest) 
Tel. 711557. fax 711144.
PRODUCE ȘI VINDE:
O Folie polietilenă;
• Folie termocontractibilă;
• Saci, pungi, sacoșe;
• Saci cu valvă;
• Containere pliante pentru 1000 kg. (CEC)

S.C. METALOTEX S.A.
DEVA

str. 22 Decembrie, bl. 4, parter

Vinde la cele mai bune prețuri

• țeava pentru gaz 02 țoii (057 x 3,5; 
060 x 3,5), STAS 715/2—88 si STAS 404/ 
1—87.

• electrozi supertit fin de: 2,5 mm; 3,25 
mm si 4 mm.

Relații la tel. 211854, 620714, 626009 ; 
fax 627890. (7587)

A.

RECEP PLUS
HÂRTIE
CONSUMABILE pentru orice tip de 
IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bcf. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205

la rate mai rezonabile. Dobânzile se situau, marți, la 25 la sulă — pentru credite la o săptămână — și 2Q la sută — pentru credite overnight (de pe 
o zi pe alta). Săptămâna trecută, dobânzile scăzu- seră la 10—15 la sută șl chiar sub acest nivel. Creșterea dobânzilor datorat și acoperirii poziții deschise de broker! săptă. âna cută, când s-au dolari la prețuri •anticipându-șe o 
a dolarului.Pe piața caselor de schimb, leul a fost destul

s-a unor către tre- văndut ridicate sdădere

de stabil, în aceste zile^ cursul de schimb situănr du-se între 7 100 — 7170 Iei, la cumpărare și 7 240 —• 7 300 lej la vânzare; Pe partea de vânza o- peratorii caselor de schimb și-au mai redus cotațiile de La 7 409 — 7 500 lei. La creșterea dolarului de săptămâna trecută, piața caselor de schimb nu a reacționat, operatorii pre> ferând să-și mențină co11 tațiile n-jchimbate Ia cumpărare, urcându-le doar la vânzare, mai mult pentru a fi acoperiri.Dealerii băncilor comerciale nu anticipează cări semnificativr pe înterbancară, 1 probabilă o creșterenificativă a dolarului, cU săptămâna trecută.
miș- piața puțin sem-

1

I INSTALEAZĂ

până în dala de 01 09 97

Pctrești
str. 1 Mai nr. 840 

cod 2579. jud Alba 
tef; 058-743531 - centrala

-743625 - Desfacere
-743616 - Dir. Com.

• caiete școlare

222

Sisteme automate de supraveghere șl alarmare 
.la efracție și incendiu

c®* Sisteme de televiziune cu circuit închis 
Sisteme de control al accesului prin cartele

cg3 -Sisteme de interfonie și videomterfonie 
cjr» Alarme auto
'$> Geamuri termoizolatoare și securizante

Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.

■ -

hârtie igienică^ 
șervețele 
hârtie de scris 
agende 
plicuri 
registre

PRACTICA
PRETURI 

|b PROMOTIONALE

• cofraje ouă
• alte produse 

de papetărie. fax ^058-743615

•*•*•*•*•*•*
TAX^METRISTI DE MAI 

MULTE FELURIîn timpul unul control efectuat la Serviciul Poliției Rutiere, împreună eu reprezentanți ai Ad ministrației Financiare ®e va s-au constatat o seamă de abateri de la normele legale. Iată, bunăoară, < .isorghe Negrescu din Deva a fost depistat des fășurând activitate de ta ximetrie fără autorizațe. 
In aceeași situație a fost surprins și Marcel Pa naite. Ambii au primit câte o amendă de 100 000 de lei.Tot cu aceeași sumă a fost amendat și Gheorghe Zerbea. din Deva pentru faptul că nu s a prezen tat la administrația fi nanciară pentru citirea a paratului de taxat.
NOAPTEA, ÎN LOCUINȚA 

UNEI BĂTRÂNEîntr o dimineață, Poli

•*•*•*•*•*•*• * ■ *•*•*•*•*•*

(aflăm dela poliție f)
ția orașului Lupeni a fost sesizată de Maria Vlad, de 70 de ani, din localitate, că noaptea, în jurul orei 1, prin rupe rea zăvorului — o soană necunoscută a pă truns în locuința i după ce a agresat e pumnii i a furat multe bunuri.Echipa operativă caro a acționat a reușit Iden tificarea autorilor la pu țină vreme. Este vorba de B.M.S., un minor de 17 ani din Lupeni și de Sorin Marius Berechet, 21 de ani, recidivist, fără ocupație, tot din Lupeni. întrucât cel din urmă a dispărut de la domiciliu, s-au luat măsuri de urmă, ire a lui.Au fost recuperate ar ticole de îmbrăcăminte și

valoare aproximativ 1 000 000 lei.
SE CUNOAȘTE 

AUTORUL

alte bunuri in de de
persa și

* eu 
mai

Lucrători al Biroului Poliție Criminală cercetează în stare de re ținere un fost condamnat de 21 de ani din municipiul Deva. El se numește Marian Mate, stabilindu-se că este auto.ul spargerii comise într o noapte la SG Teban Impex SRL Deva, de unde a furat mărfuri în valoare 735 000 de lei.Fapta figura cu autori necunoscuți.

de Deva

de

IONEL LA INTERSECȚIEla intersecția Bulevar duiui Decebal cu strada
——

• *•*•*•*•*••11Libertății din municipiul Deva, Ionel Lungu, de 49 de ani, din lor-, > tintrat pe culoarea roșie a semaforului tamponân • du-se cu un alt autoturism care circula corect.S-a ales cu c amendă^ Iar permisul i a fost re • tinut în vederea suspen • dării.
UN 

FURA

l 
I.

MOLDOVEAN IB 
PE UN ARADBAS 

LA DEVADumitru Sprâncenatu are 37 de ani șj de loc este din Avrămeni, hidețul Botoșani. Acest lucru nu l-a împiedicat însă să vină la Deva șl din piață să fura ardei gras unui producă tor particular din județul Arad.Valoarea ardeilor a fost r'. iar Dumitru este acum cercetat de polițiștii deveni.
Rubrică realizată cu I 

sprijinul
I.P.J. HUNEDOARA 1

TTT
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PviuiciîÂîe
FELICITĂRI

• Cu ocazia pen
sionării dlui ZARESCU 
CONSTANTIN, Sin
dicatul Independent 
din cadrul S.C. Ma
con S.A. Deva îi do
rește muliă sănătate, 
fericire și pe această 
cale îi mulțumește 
pentru activitatea de
pusă în cadrul aces
tui sindicat.

(p*—-- - — —

® VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

«—¥—¥ —¥ •—* — ¥—¥—¥—•

• NOU!!! Centrale 
termice automati
zate, HERMANN SI
CO etc. Italia, Ger
mania, orice combust? 
bil, capacitate. Distri
buitor autorizat — 
IMPERIAL ORAȘ- 
TIE, 051/612580.

(5446)

• Vând Dacia 1300,
stare excepțională. Tel. 
214582, 214777. (7041)

s Vând apartament două 
camere, zona Astoria, preț 
36 000 000, negociabil. Tel. 
624600. (7589)

• Vând garsonieră. De
va, Eminescu, bl. 105, 
etaj 3. Tel. 621552. (6135)

• Vând bolțari ciment
5 mc și piese Lada 1500. 
Tel. 211510. (6441)

a Vând garsonieră zona 
Dorobanți, VW Golf Die
sel, ladă frigorifică, ma 
șină de spălat, Gemania, 
pompă injecțe VW, boiler, 
chiuvetă import. Informații, 
Deva, cartier Dacia, bl.

fectă stare. Goblenuri și 
set vase Ruth. Tel. 616816.

80, ap. 21, între orele
19—22. (6440)

• Vând Mazda 626/
1986, Mazda 323. Tel.
622352, după ora 16.

(6439)
• Vând Alfa Romeo,

CI. talon 12 TM, per-

• Vând pui buldog fran
cez. Deva, Minerului, bl. 
36. ap. 50. (7107)

• Vând apartament 3
camere, garaj, 22 ari pă- 

idure — Nandru. Tel. 
! 221847. (7090)
l • Vând casă, în Hu
nedoara, str. Rotarilor, 37, 
cinci camere, anexe, 
25 000 DM. Vând microbuz 
Toyota, nouă locuri, 2000 
DM. Vând motor Opel 
Kadctt 1,3, plus cutie 
viteze, benzină. Informații, 
tel. 714242, sau 728002.

(7092)
• Vând Dacia 1310, în 

I garanție, motor 1600. Tel.
660117, după ora 16.

(7100)

(6436)
• Vând sau schimb a-

partament trei camere, 
două băi, îmbunătățiri, et. 
II, Orăștie — Mureșului, 
și Oltcit, fabricație 1990, 
Ungaria, cu casă și gră’ 
dină eventual diferență. 
Tel. 647473, 647172, după 
ora 17. (7371)

• Vând apartament 4
camere, două băi, multi
ple îmbunătățiri, garaj 
și pivniță. Tel. 716512, du
pă ora 17. (7309)

•Vând Dacia 1310, fa
bricație 1989, Dacia 1300, 
'fabricație 1981, înmatri
culate, cu cărți de iden
titate. Prețuri negociabile, 
tel. 718145. (7312)

• Vând Dacia, 1991,
12 000 000 Audi 100 — 
1986, 25 000 000. Telefon 
211583, 227839. (6431)

• Vând apartament 2
camere, Mărăști, bloc D6. 
Tel. 215614, între orele 
16—20. (186551’

• Vând casă, gaz, în-’ 
călzire centrală, grădină. 
Deva, Rosetti, 10. 221606.

(186555)

Legea primarului sauConduita primarului din Brănișca amintește . stre- sant de dictonul latini ț,,Așa vreau, așa porun- iceso“.Modul de a conduce al primarului din Brănișca, , Cornel Gormeanu, este o ' taiitație vie a unui secre- I tar de partid comunist, i eând nu puteai spune nimic pentru că erai a-

sesie pe baza actelor de proprietate pe câte o suprafață de 29 de ari de către comisia funciară. Ambele holde au fost luate în arendă de Ferma nr. 9 din Brănișca și au fost lucrate până în 1996. In 1996, sora mea și mătușa noastră, Gașpar Maria a lui David, au arai pămân-
i is) w®
WVĂNTUmil LIBSRmenințat cu închisoarea.Am fost în închisorile comuniste timp de 12 ani, dar după eliberare, nu am simțit oprimarea pe Jcare o simt acum, aplicată mie și surorii mele. Să fie asta o reminiscență 

a educației comuniste care 
s-a înfipt atât de adânc în conștiința primarului din Brănișca, încât nu se mai poate elibera de ea, ca de un blestem? Abuzurile făcute de primar au stârnit indignare mul
tor locuitori ai comunei, dar să mă refer la ceea ce mă indignează pe mine.în 1992 tatăl meu și sora sa (o femeie aproape oarbă, 78 de ani șl bol- I navă) au fost puși în po

tul și în primăvara următoare Hau semănat cu orzoaică.Printr-un „miracol" făcut probabil la invocarea domnului primar, tabelul original cu cci care au fost puși în posesie de prima comisie funciară (Ia Brănișca, până acum au fost deja vreo trei, fiecare încercând s-o denigreze pe anterioara, actuala arogându-si atributul corectitudine) a „dispărut", iar în locul acestuia a apărut o biată copie xerox, fără cap, în care Țic Andronic tatăl meu nu mai apare, iar numele lui Gașpar Maria

• PRODUSE DE 
MORARI^ IMPORT 
UNGARIA, prin SC 

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

Informații suplimen
tare la telefoanele: 
057—250880; 250862;
Fax: 057 — 250525;
250862.

să practice activitate de 
comerț, cu autorizația 
13631/1997, emisă de Con
siliul Județean Hunedoa
ra. (7099)

ÎNCHIRIERI

OFERTE 
DE SERVICII

• SC Comccreal SA,
str. Ardealului, nr. 1, 
tel. 211335; 215322, scoate 
la concurs două posturi 
de contabil. Concursul 
va avea loc în data dc 
11 august, ora 10, la se
diul societății. Condiție de 
participare: studii supe
rioare. (186557)

LICITAȚII
• Școala Profesională 

Bretea Strei organizează 
licitație publică, in data 
de 14 august 1997, ora 
10, pentru executarea de 
reparații curente, construc
ții și instalații sanitare 
Solicitările de licitare se 
primesc la sediul unității 
până in data de 13 august 
1997, zilnic între orele 
8—15. Informații supli
mentare la tel. 761178, 
zilnic, orele 8—15. (6255)

DIVERSE
• SG Cassy Invest

Const SRL Orăștie - anunță 
intenția de obținere a a- 
cordului de mediu pentru 
construcție depozit și se
diu administrativ, în O- 
răștie, str. 9 Mai, nr. 90. 
Sesizările s.e depun la 
APM Deva, în termen dc 
20. zile. (7373)

• Kovaci Maricica din 
Geoagiu a fost autorizată

• Licențiată, 27 ani, caut 
cameră sau garsonieră. 
Preț accesibil. Tel. 053/ 
820281.

(33504)
• Caut spațiu pentru 

închiriere en gros. Infor
mații la tel. 231596.

(33562)

• SC Cernafruct SA 
Hunedoara, cu sediul 
în str. Carpați, nr. 
92, închiriază sau în
cheie contracte de 
asociere, spații de 
depozitare pentru 
mărfuri alimentare, 
sau industrialei mij
loace de transport de 
7,5 și 20 tone. Pentru 
contract de asociere 
vă puteți prezenta 
zilnic între orele 10— 
14, pentru contract 
de închiriere prin li
citații începând cu 
data de 18 august 
1997. Relații supli
mentare la tel. 711296.

(7311)

PIERDERI

• Pierdut carte identi
tate Peugeot 305, seria 
A 0079833. O declar nulă.

(7370)
decese

• Copiii și nepotul, cu 
adâncă durere, anunță 
încetarea din viață a 
dragei lor mame și bu
nici

SUSANA RASINA
Corpul neînsuflețit este 

depus la Capela din Ci 
mitirul reformat. înmor
mântarea — vineri, ora 
13,00. Nu o vom uita 
niciodată.

(186556)

„legea w bunului plac?a . fost mutilat, rămânând doar o abia perceptibilă „ria".In 17 mai, primarul, împreună cu Grișan Ni- colae, membru în noua comisie funciară, s-ati dus (gurile rele spun că au fost însoțiți de uri ofițer superior din Deva. Să aibă ofițerii români preocupări atât de agrare?), fără să ne anunțe, și, pur și simplu. au dat pământul (semănat deja și primit, șî folosit 4 ani) altcuiva, după care, tot acolo, domnul primar a decretat sănî se ia o treime din recoltă. Așa lege zio și eu.Mă întreb ce fenomen se petrece cu legile elaborate de Parlamentul României de pot fi aplicate atât de contorsionat la o distanță de doar 400 km de Gapitală și cât ar trebui să fie de desfigurate la o distanță și mai mare. Sa nu știe autoritățile din județ ce se întâmplă la Brănișca? Să-l ignore pe primar într-atâta, încât să-l lase să se comporte astfel?Eu ntr ared toț teri spun cetățenii din Brănișca despre primarul lor, dar mă întreb ce mi
1. ■ 1 l.~. I

SEMN BUN! 
SCADE PREȚUL 

BENZINEINu putem decât să ne bucurăm de vestea dată potrivit căreia, începând de la 1 august a.c., se va ieftini benzina Premium cu 262 lei /litru £pm precizează comunicatul trans

mis de Rafinăria Petro- Brazi. De asemenea se va reduce prețul motorinei cu 198 lei/1, iar pentru gazul petrolier prețul va scădea cu 103 840 Iei/tonă.De menționat că prețurile respective sunt valabile o perioadă determinată de timp. (N.T.)
AGENȚIILE DE PUBLICITATE J

„CUVÂNTUL LIBER" j
Pentru a economisi timp și bani pu- ț 

teți publica anunțuri de mică și mare pu-1 
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- | 
țiile publicitare din : \

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

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

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

• ORĂȘTIE. la chioșcul de lângă ma
gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1

II 
) l

I

I 
I i

\. 1 . _________ __ ,.....Ifm spațiul secției foto). Telefoane : 770367.I 770735.j Agențiile ziarului nostru asigură, la ț 
\ taxe rezonabile, publicarea cu maximă ț ț promptitudine a tuturor anunțurilor de | ț mică și mare publicitate. \
J_____ __ _______ _____________ ____ ____________(

Mai sunt titluri de proprietate 
neridicate

i
I

s-ar întâmpla mie sau oricărui alt locuitor al comunei dacă am fi suspectați de ceea ce se întâmplă primarului sau de pătrundere prin efracție în dispensarul comunal? Greci că ar trebui să așteptăm următorul decret de grațiere. Să-i Iubească Dumnezeu atât de mult pe unii dintre fiii săi în.ât să închidă ochii la cele mal grave păcate ale acestora?
GHEORGHE ȚIC, 

fost deținut politic — 
București

ftegeu 18 finalizată. In municipiul Brad comisia pentru aplicarea Legii Fondului Funciar a fost constituită din trei subcomisii. Aici activitatea subcomisiilor a fost • considerată bună, iar oamenii au intrat în posesia pământului, deșt treaba n-a fost ușoară, Iar unele dintre - nemulțumirile pe- tenților au fost rezolvate operativ de către comisia municipală care a ținut săptămâna] o ședință în acest sens. Alte cazuri sunt în curs de rezolvare de către instanțele judecătorești. Subcomisia formată din îng. Ioan A- vran», topcgraful Mihail Chețu, lănțariî Romul Banciu și Vasile Roșea au deservit reședința mu- hicipiuluț, măsurând 976

ha de pământ din care 896 ha teren î.t extravilan și 80 de ha teren în intravilan. Pentru aceste suprafețe au fost completate 640 titluri de pro prietate din care 580 titluri de proprietate au fost eliberate și întnân.- noilor proprietari, iar . de titluri își așteaptă proprietarii pentru a le ridica.Dl Ing. loan Avram ne-a relatat zilele trecute că un aport deosebit la soluționarea litigiilor a primit din partea reprezentanților dc la OGOT Deva, director dl Ing. Mihail Popescu care de fiecare dată când au fost solicitați au răspuns cu multă promptitudine și responsabilitate, dând soluțiile potrivit legii. (Al. .1 ,

• JOI, 31 IULIE 1997L.ANUL IX • NR. 1940


