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[gospodărirea localităților

număr de 253 în toată țara, având 4 200 de membri, toți tineri voluntari.
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ce sunt antrenate la acțiuni sociale sau fac parte din detașamentele de

cât și speră finalizarea
Siderurgica" Hunedoara. Poarta mare.
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In situațiile de dezastre am ajuns primii la oameni
— Care sunt preocupă

rile actuale ale Societății 
Naționale dc Cruce Roșie 
din România, domnule 
președinte ?— Gea mai importantă este împlinirea, la începutul lunii august, a 120 
de ani de la înființarea primelor cursuri de surori 
de Gruce Roșie. La înce
put au fost pregătite su
rori pentru războiul din 1877. Și activitatea aceasta merge. încă. Din 1991 pânăi șnu, acesta au fost pregătite pț-in cursuri de 
2 ani ' "și știu să acorde 
primul ajutor în situații 
de război 21 de mii de surori voluntare de Gruce Roșie. Pe timp de pa-
!•<•«••••••••

INTERVIU CU dl NICOLAE NICOARĂ, 
președintele Societății Naționale de 

Cruce Roșie din România

intervenție, constituite numai din voluntari. Dovada pregătirii lor deosebi
te este faptul că plecate în străinătate sunt angajate cu prioritate în spitale.0 acțiune permanentă este pregătirea detașamentelor de intervenție, în

Detașamentele sunt dotate cu truse de prim-aju- tor; pentru conducătorii lor și directorii de filiale se organizează seminarii centrale, am tipărit un manual special de prim-ajutor, de nivel european. Pe a- ce.ști tineri ne bazăm în caz de catastrofă. Și da-
• *•••»•••*••

că-i motivezi fao treabă deosebită, pentru că motivația se împletește la tineri cu spiritul lor de aventură.Ne pregătim pentru Luna Crucii Roșii, din septembrie, a doua conform legii, pe care o avem a- nual. Urmărim să colectăm fonduri pentru procurarea a ceea ce este necesar în cazuri de forță majoră, pentru că în toate situațiile de dezastre, noi am ajuns primii la oameni, datorită libertății de mișcare pe care am do-
A consemnat 

VIORICA ROMAN

Pentru înfrumusețarea 
municipiului de pe Cerna

Apă mai limpede la robineteIn ultima perioadă de 
timp, în municipiul Hunedoara. apa de la robinete 
a înregistrat o turbiditate 
mare. Cauzele principale 
care au determinat aseme
nea situație au fost în principal ploile abundente, depunerile din rezervoa
rele orașului urmare . a depășirii capacităților de filtrare în stații la care se mai adaugă gradul mare de depuneri pe con
ducte.Potrivit datelor furnizate de către dl. Laviniu Cristian directorul RAIL Hunedoara, calitatea apei a fost îmbunătățită. „De curând- 
ne preciza domnia sa. S-au finalizat reparațiile capitale fa rezervoarele de 2 K 500 ms de la stația 
de filtre, ocazie cu care 
S-a realizat și o modernizare a acestora, du acest

prilej t. au spălat și rezervoarele de tnmagazî- nare a apei pertru Hunedoara, acțiune la care au fost antrenați 100 de lucrători ai regiei, precum și mijloacele tehnice corespunzătoare".Conducerea RAIL Hunedoara ne-a mai precizat că după finalizarea acestor acțiuni apa este mai limpede ia robinete cu toate că sunt încă situații când aspectul acesteia este destul de neplăcut- Apariția unor impurități este dată de vech'mea mare a conductelor (30—40 de ani), timp în tare depunerile au redus diametrul interior al rețelelor cu până Ia o tri’.me.© îmi» '.^ătățire substaa țială a eaMtății apel se va realiza practic într-o etapă imediată prin punerea în

funcțiune a dccantorului de la Sânpetru, precum și odată cu finalizarea proiectului de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă ce se află în atenția autorităților locale- în acest sens s-a întocmit un proiect de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă și echilibrare a presiunii acesteia, dar din lipsa resurselor financiare nu a putut fi atacat, urmând ca programul să fie cuprins pentru anul 1998. Pentru acest proiect sunt necesare 25 liarde de lei-Atât Primăria RAIL Hunedoara că odată cu
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| piu) ui și agenții economici că, începând din 
î 17 august ora 18, se sistează furnizarea apei 
; calde menajere pe perioada 18 august — 15 
| septembrie, în vederea efectuării lucrărilor 

de revizii și reparații anuale.
RAGCL și Filiala Electroeentrale Mintia 

vor depune toate eforturile pentru a executa 
lucrările respective până la data de 10 septem
brie.

ÎN PERIOADA .18 AUGUST — 15 
SEPTEMBRIE ÎN DEVA SE VA 

ÎNTRERUPE FURNIZAREA APEI 
CALDE MENAJERE
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RAGCL Deva anunță populația munici- |
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i I ț a î județului Hunedoara.’ formătă din cadrele sale î cele mai avizate în con- ț ducerea politică, adminis- I trativă și economică, din ; reprezentanți ai tuturor I localităților și unităților (j miniere din Valea Jiului i se află la Cotroceni pen- ’ tru a dezbate. în pre- ț zenta dlui Emil Constantinescu, cu specialiștii din cadrul unor ministere și cu lideri ai centralelor sindicale, programul de reabilitare și restructurare a Văii Jiului- Programul are două capitole mari: 1. Realizările în perioada actuală și investițiile în curs de execuție în Valea Jiului și 2. Perspectivele dezvoltare economică Valea Jiului.Există speranța că programul va fi acceptat în această formă, eventual și cu alte completări de la sentru, încât realizarea lui să decurgă accelerat și benefic pentru locuitorii din această zonă. (D-G)

Reprezentativa" județului 
Hunedoara — în audiențâ 

la CotroceniCu prilejul vizitei președintelui țării, dl. Emil Constantinescu, în Valea Jiului, în 2 august a.c.. când a participat la aniversarea a 20 de ani de la greva minerilor de la Lupeni (1—3 august1977), șefului statului i s-a prezentat un program de reabilitare și restructurare economico — socială a acestui zin carbonifer- Constantinescu ciat programul încredințat peVăii Jiului că se va implica direct în materializarea lui-Imediat după la propunerea președintelui țării, a fost constituit un colectiv de specialiști, reprezentanți ai administrațiilor județene Hunedoara și locale din Valea Jiului- consilieri prezidențiali, lideri sindicali, factori ai societății civile, care să completeze și să îmbunătățească respectivul program, urmând să-] prezinte în formă finală șefului statului.
VREMEA

Vremea va fi frumoasa, cu cer variabil. Vântul

(&L8MA 2IIILIEHQ — Ge animal merge în zigzag'.’ 
Șarpele.
Dar drcptî
Șarpele beat.
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va sufla slal> la moderat din nord ■ slabă dimineața.Temperaturile vor oscila între grade C, iar cele xime C. (Lucian Nistor)

ÎNCEPE SISTAREAFURNIZĂRII API.ÎI I
Primăria municipiului Deva a decis m-< 

ceperea acțiunii de sistare a furnizării apei !a< 
;• apartamentele care au restanțe mari la plfttaț 
£ serviciilor către RAGCL Deva. £
> Acțiunea a începui în data de 12 august < 
£1997 cu restanțierii care au datoriile cele mai 5 
£ mari șî se va continua până Ia stingerea dc-ț 

bitelor. £
Asociațiile de locatari și de proprietari £ 

fsunt rugate să ia toate măsurile pentru stinge-? 
£rca debitelor și respectarea eoni raclelor inlre£ 
£ părți. £
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începând de ia sfârșitul lunii iulie ac., conform Ordonanței de urgență publicată în Monitorul Oficial nr. 133/1997 prin care se modifică și se completează unele prevederi ale Legii 31/1990 privmd societățile comerciale, sunt aduse la zi o serie de reglementări referitoare la societățile comerciale- In context- se fac precizările referitoare la actele de constituire- procedura de înmatriculare, actele necesare în acest sens, capitalul social, sediile secundare și emiterea acțiunilor.In legătură cu costurile pentru înființarea unei societăți — societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni — sunt de fă ut careva ore cizări • având în Vedere ți situația actuală când sunt lichidate unele firme și se dau 6 până la 20 de salarii cu care nlanații disponibilizați sunt îndem-

Cât mai costă înființarea 
unei societăținațî să-si pornească propriile afaceri.In primul rând este de retinnt <-ă fiecare SRL trebuie să aibă un capital social minim de un milion lei (obligația de a-si majora capitalul social la rcest uantum a- vâ id*o și SRL-urile înființate în baza Legii 31/ 1990). iar în cazul societăților pe acțiuni capitalul social este de 25 milioane lei. La data constituirii societății pe acțiuni, va fi vărsat minimum 30 la sută din capitalul so- «iaJ minim subscris, diferența vărsându'-se în termenul — limită de 6 luni-

Pe lângă sumele respective mai sunt necesare sume de 1200 000 lei în cazul SRL și 1500 000 lei în cazul SA- care sunt plătite drent onorariu firmei specializate, la care se adaugă câte 355 000 lei (205 000 lei pentru asociat unic' în vederea autentificării contractului și statutului la notariat. In a- celași timp se mai cer 100 000 lei pentru avizul de la Camera de Comerț și Industrie, 200 000 Iei pentru publicarea înființării în Monitorul Oficial și 30 500 lei plus 500 lei pentru declarația de sediu.Cheltuielile nu se opreso 

însă aici- Atât !n situația SRL cât și a SA mai trebuie făcute plăți de 70000 lei pentru verificare și rezervare de nume la Registrul comerțului, 50 000 lei pentru codul fiscal și alți 50 000 lei pentru viza de la Direcția Generală a Finanțelor Publice. Pe lângă toate cele specificate până acum, mai sunt de plată 473 200 lei de către SRL și 1 690 000 lei din partea SA în scopul înmatriculării la Registrul Comerțului (nominalizând cinci obiecte de activitate). Trăgând linie și adunând- rezultă că sumele necesare depășesc sensibil 3 milioane de lei- adăugând și celelalte cheltuieli legate de avizele altor organe abilitate. Deci trebuie să fim grași la pungă pentru. a ne încumeta să pornim o afacere pe cont propriu, care și ea, în conjunctura actuală, poate oricând falimenta- (N.T)-.

Pentru înfrumusețarea 
municioiului de pe Cerna(Urmare din pag. 1) iar situațiile neplăcute — ---- -------------- I----------- turbîditatea și impuritățile acestui proiect, calitatea — de la robinete vor fi apei va fi mult mai bună eliminate total.

Evacuarea apelor rezidualeIn municipiul Hunedoara se află în derulare o acțiune de evacuare a apelor reziduale din subsolul blocurilor din car tierele Micro 5 și Micro 
7. Aceasta a fost demarată încă din anul trecut, timp în care au fost curățate circa 150 de subsoluri ale blocurilor.Gospodarii orașului spun că deși acțiunea ar trebui să intereseze și pe unii I locatari din blocurile cu | pricina, cooperarea aces- I tora este minimă- Ei se mulțumesc doar cu recla- mații și cu pierderea tim- /pului la cafea în fața blocului. la table etc. fără 

să mai vorbim de plat* apei care se scurge I* subsolurile blocurilor da • torită defecțiunilor pe coloanele interioare-
Parc reamenajatPentru reamenajarea parcului „Corvinul" din Hunedoara. Primăria locală a alocat 12 milioane de lei sumă din care s-a cumpărat mobilier și jocuri pentru copii.Reamenajarea parcului dă o notă Jn plus de civilizație și bună dispoziție pentru cei cape fac. o mică plimbare sau pentru copiii care tânjesc după un loc de joacă-

,a/w/.vav.vav.,avav.\vayawawawaw
> 

: ..OLIMPICII" PREMIAȚI HUNEDORENI — > 
> ÎN SPANIA î;* Pentru al treilea an consecutiv- elevii hunedo- •; reni premiați la faza națională a olimpiadelor șco-J lare beneficiază de o atractivă excursie peste hotare. J Prin grija Inspectoratului Școlar al Județului Hu- <C .nedoara, respectiv prin contribuția Ministerului E- 5 '» ducației Naționale și a Ministerului Tineretului și % {Sportului, cei 28 de elevi premiați în acest an au C {plecat deja spre Spania, destinația actualei excursii 5 >ce se va finaliza în 21 august. (G.B)
VAWAV/<WJAWAYAWWA\W>VAVAhWAV>

GRĂUL 
ÎNCOLȚEȘTE 

ÎN SPÎCZona Hațegului este, de obicei, mai rece decât alte zone ale județului. astfel că aici lucrările de pe ogoare încep și se termină mai târziu. Așa s-a i.-tâmplat și cu secerișul giâului. Abu a început lucrarea că a fost întreruptă . de valul d t p/o din ulti- ! ma perioadă. în comuna j Unirea sunt semănate cu grâu circa 150 ha, iar re- | colta s-a strâns abia de pe 40 ha. Grâul este frumos numai că, din pricina umezelii, boabele au început să încolțească în spic. Oamenii așteaptă îndreptarea vremii. Oare când se va întâmpla așa , ceva? Poate nici meteoro- | logii n-o știu- •

Semințe de floare, vă rog, semințe...
Foto.- ANTON SOCACI

JOI, 14 AUGUSTC TVR 1 )
6,00 România: ora 6 fix!;

8,30 D.a. (r); 9,00 TVR 
Cluj N ; 10,00 Știri; 10,05 
TVR lași; 11,00 TVR Ti
miș.; 12,00 Știri; 12,05
Ce*i de făcut? (r); 13,05 
Secretele nisipului (s/r); 
14,00 Știri; 14,10 Șeicul
(s/r); 15,00 D.a.; 15,30
Pompierii vă informează!;
15,45 Lege și fărădeleqe;
16,00 Conviețuiri; 16,30
Em. în Ib. maghiară; 17,00 
Știri; 17,05 Specialitatea 
casei (s); 17,35 Ban? iote; 
18,00 Transmisiune directă 
de la Olimp; 18,50 Tra
gerile Loto; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 
21,00 Dr. Quinn (s); 21,55 
Pariul Trio; 22,00 Cu o* 
chiin 4; 22,45 Reflecții 
rutiere 23,00 Canary Wharf 
(s); 23.30 Jurnal.

CULORIIn această perioadă toate școlile șl grădinițele din comuna Crlșcior au intrat în reparații. Primăria localității a hotărât ca pereții exteriori ai a- cestora să fie vopsiți în alb, iar geamurile și ușile în roșu aprins- S-a considerat că acestea sunt culori vii și atrag de departe privirile (T.B.)
DISPARIȚIEUn șantier din Sibiu a început construcția unui dig pe unul din malurile pârâului Certej. pentru a

C TVR 2 ]
7,00 Itinerar turistic; 

8,00 D.a.; 8,30 Canary 
Wharf (s/r); 9,00 Detecti
vul din Los Angeles (s/r); 
10,00 în flagrant (r); 11,00 
America sălbatică (do/r);
12.30 Mândrie și prejude
cată (s/r); 13,25 Știri; 13,30 
Em. în limba germană;
14.30 Ce bine e acasă (s); 
15.00 Știri; 15,10 Știri ban
care și bursiere; 15,30 
D.a.; 16,00 Secretele ni- 
sioului (s); 17,00 Ceaiul 
de la ora 5...; 19,00 Ma
gazin cultural estival; 20,15 
Banii (dramă); 21,25 Mi- 
lenium; 22,00 Mari ci* 
nea ști contemporani; 22,30 
Snort;

(ANTENA 1
6,30 Tele — Dimineața; 

9,00 Totul despre Guvern 

feri de inundații _ satele Bârsău șl Hărău. Când di"ul a ajuns la jumătate, lucrătorii șantierului au dispărut. Treaba aceasta s*a întâmplat cu o bună bucată de vreme în urmă- (T-B.)
I 
I
I 
I

ANUNȚ 1îi anunțăm pe cei interesați că domnul Cornel i Orșa, fost conducător auto — distribuitor de marfă ■ nu mai lucrează în redacția ziarului „Cuvântul li- J ber“ Deva, de la 1 iulie 1997. iFolosirea numelui ziarului în raporturile sale J cu persoane fizice sau juridice ar constitui uzurpare | de autoritate- »I
«M > » MM» » «M» » 4^^» > •

(r) ; 9.50 Viafa în trei
(s/r); 10,25 Iluzii (s/r);
11,10 Omul cu masca de 
fier (f/r); 13,10 Model 
Academy (s); 13,35 D.a.; 
14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,10 Ja
mes Coow (s); 16,10 Ma
dison (s); 16,50 Iluzii (s);
17.45 Invitați la Antena 1;
18.20 O echipă fantastică
(d.a.); 18,45 T-hrc'ms;
19.20 Știri; 19,30 Alondra
(s) ; 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 
Shadow-chaser IV — Eli
xirul (f. SF); 23,10 Știri;
23.20 Matrix (s); 0,05 Kas- 
sand a (s).

[PRO - Tv)
7,00 Ora 7, buna di

mineața!; 9,00 Sport la 
minut; 9,15 MASH (s);
9.45 Tânăr și neliniștit
(s/r); 10,30 Șoapte de iu
bire (s/r); 11,15 Capcana 
timpului (s); 12,00 Beverly 
Hills (s/r); 12,55 Știri

SOLICITAREPuternicele furtuni din această vară au doborât o seamă de copaci din pădurile de pe marginea Crișului Alb. Trunchiurile au căzut in albia râului- Primăria comunei Vața de Jos solicită ocoalelor silvice Brad și Baia de Criț să aprobe scoaterea și valorificarea ace .tora. (T-B.)

a a ^aaa a a a a

13,00 Față-n fa)ă cu INe 
Serbănescu (r); 14 00 Siort;
14,30 D.a.; 15,00 Matloa. 
(s); 15,50 Sport pe plajă; 
16,00 Tânăr și neliniștii 
(s); 16,45 Șoapte de iu
bire (s); 17,30 Hercule (s); 
18,15 Sport la minut; 18.30 
Știri; 18,35 Cine este se
tul? (s); 19,00 Știi și câș
tigi!; 19,30 Știri; 20,00 
Melrose Place (s); 21,00
Doctor în Alaska (s); 21.50 
Știri; 22.00 Familia Bundy 
(s); 22,30 Viata ca în fil
me țs); 23,00 Stir I
La limita imposibilului (s).

(DEVASAT+J
7,00 — 13,00 Reluări; 

17,00 Dulce ispită; 18.00 
Desene; 18,30 Challenge; 
19,00 Casa de nebuni; 
19,j0 Farmacia de gardă; 
20,00 Insula sălbatică ff a.);
21,30 Aiwntui din anul 
'78; 22,30 Cumeia ascunsă; 
23,00 Imag ni trunchiate; 
1,00 F.E.

• • • . •
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Vacanță plăcută stil SHCFRO familie cu copii a ple

cat In vacanță la mare in ziua de 10 august, la ora 
1,30. cu rapidul 622. Avea loouri rezervate <lin ziua de 4 aupust, prin Agenția de voiaj Deva, în vagonul 
6, compartimentul 5. Pri
ma surpriză „plăcută" a fost aceea că vagonul 6 
n-avea lumină. A doua 
s-a produs la lumina brichetei, când s-a constatat 
că incur le rezervate erau 
ocupate de călători care-și
| cr*--------n £ZJ

luaseră biletele cu puțin timp înainte, din gară. So- licitându-i-se o rezolvare, conductorul s-a dovedit trăsnit de fatalismul mioritic : n-a raportat agenția, n-am ce să fac, asta-i situația !Asta-i deci situația la preț (recent majorat) de „rapid., (care face zece ore până la Constanța !). Cu c!nismu-i devenit notoriu, 
S.N.C.F.R. ne urează vacanță plăcută 1 (R.C.).

Mâncăruri ca la mama 
acasă...Pensiunea situată la in- | trarea In Hațeg, pe strada Tudor Vladlmirescu, s-a deschis In urmă cu un an i și jumătate Intr-un spa- I țiu al Consumcoop. Este i de acum bine cunoscută șl aprec ată nu doar de | către localnici, ci și de trecătorii ocazionali, de oaspeții orașului, pentru I calitatea mâncărurilor gătite aici și servite într-un cadru plăcut, odihnitor. Ambianța este creată de către cele cinci salariate, j care trudesc și la efectuarea și menținerea unei curățenii ireproșabile, întregind confortul și frumosul cu flori și aranjamente florale, prin asortarea coloritului obiectelor de decor cu mobilierul.— Oamenii de afaceri , care trec prin zonă — . spunea Datronul pensiunii, I dl Emil Bârlea — se o- ’ prese la noi pentru a servi masa, ori o gustare. Se ’ gătește ca acasă, la cere- , re, ori ce _ meniu comandat de către client. Chiar

și supă de găină cu tăi- țci de casă, ciuperci de seră, virșli, friptură Ia grătar cu cartofi prăjiți și salate, saleuri, tot felul de ciorbe. Se mănâncă bine, la prețuri acceptabile.Mesele, cu cele 80 de locuri echilibrat amplasate, sunt încontinuu împrospătate cu bavete apretate, paharele și tacâmurile strălucesc de curățenie. Clientela este primită cu amabilitate și servită operativ. Totul înseamnă de fapt respect pentru omul care trece pragul restaurantului. Iar respectul primit obligă la același respect. Nu se întâmplă aici, cum afirma dl Bârlea, ca cineva să plece cu scrumiera sau cu lingurița în buzunar, să ardă cu țigara fața de masă ori tapiseria, să distrugă sau să folosească incorect grupul sanitar cum, din păcate, se întâmplă pe alocuri. 
(E.S.).

Dansatori din Țara Bascilor.

Foto : ANTON SOC ACI

nu-L un. 
ți&ni cLlu aart

pleuîn ziua când am fost ultima dată la Orăștie — era mijlocul lunii iunie a.c., — am văzut foarte mulți oameni adunați în fața clădirii oficiului poștal din centrul municipiului, inclusiv pe scările de acces la ghișee șl pe cele ce urcau la conducerea instituțieii. Tocmai de aceea prima întrebare pe care i-am pus-o dlui Eugen Tordeki, dirigintele oficiului, s-a referit la cauza acestei I situații.— Explicația este simplă — ne-a răspuns interlocutorul. A început perioada distribuției pensiilor.— Tot nu pricepem.— Mulți își închipuie că I poșta e un pom din care, dacă-I scuturi, pică bani. Dar nu-i deloc așa. Poșta este o instituție care distribuie bani, pensii, achită mandate, acordă alocație pentru copiii mici, dar nu oricând și oricum. Ați abservat că cei mai mulți dintre cei din fața oficiului și de pe scări sunt oameni în vârstă.— Am observat.— Ei vin și ne cer să le dăm pensia imediat ce începe distribuirea aceste’a. Or așa ceva nu putem face. Banii de pensie se acordă prin factorii poș-

ba nitali pe străzi, cartiere ș.a. Țineți seama de faptul că în Orăștie și In împrejurimi avem circa 5 000 de pensionari care primesc lunar în jur de 1,2 miliarde de lei. Or, un poștaș nu poate lua In geantă banii tuturor pensionarilor ce-i are în raza sa de activitate. Asta din pricină că ar umbla cu foarte mulți bani la el — ceea ce ar fi un pericol — și nu poate duce într-o singură zi pensiile la toți pensionarii. Marea majoritate a acestor oameni știu în care zi a lunii îi aduce poștașul pensia și o așteaptă acasă.— Primește banii în ziua respectivă ?— In general, da. Se înregistrează întârzieri doar când data respectivă cade sâmbăta sau duminica sau într-o altă zi nelucrătoare. Oamen’l ce i-ați văzut a- dunați vor să le plătim pensia în avans. Ceea ce nu putem.— Nu sunt și excepții ?— Ba da. Când omul are urgentă nevoie de bani, merge la stațiune, se internează în spital, are un eveniment în familie ș.a. Nu comentăm spusele dlui E. Tordeki, dar le aprobăm în totalitate. (B.T.).

La 31 august—start în ediția ’97 ’98 a Campionatului italian, Seria A
ETAPA I (31 august 1997) 

Atalanta — Bologna 
Bari — Parma 
Empoli — Roma 
Inter — Brescia 
Juventus — Lecce 
Lazio — Napoli 
Piacenza — Milan 
Sampdorin — Vicenza 
Udinese — Fiorentina

Inter — Lazio 
Juventus — Fiorentina 
Lecce — Bari 
Piacenza — Bologna 
Roma — Napoli 
Udinese — Sampdorla 
Vicenza — Parma

Lecce — Napoli 
Piacenza — Lazio 
Roma — Vicenza 
Sampdoria — Bari

Sampdoria — Napoli 
Udinese — Inter

KTAPA A II-A (14 septembrie 1997) 
Bologna — Inter ----
Brescia — Sampdorin ----
Fiorentina — Bari —
Lecce — Udinese —
Milan — Lazio ----
Napoli — Empoli ----
Parma — Atalanta ----
Roma — Juventus ----
Vicenza — Piacenza —

ETAPA A VI A (19 octombrie 
Bari — Juventus 
Brescia — Vicenza 
Fiorentina — Roma 
Lazio — Atalanta 
Milan — Lecce 
Napoli — Inter 
Parma — Bologna 
Sampdorla — Piaccnza 
Udinese — Empoli

ETAPA A X-A (16 noiembrie 
Atalanta — Lecce 
Bari — Brescia
Bologna — Sampdoria 
Empoli — Piacenza 
Lazio — Udinese 
Milan — Juventus 
Napoli — Fiorentina 
Parma — Roma 
Vicenza — Inter

1997)

ETAPA A XIV-A (11 decembrie 
Atalanta — Piacenza 
Bologna — Brescia
Fiorentina — Sampdoria 
Inter — Juvontus 
Lecce — Empoli 
Napoli — Milan 
Parma — Lazio 
Roma — Udinese 
Vicenza — Bari

1997)

ETAPA A IIIA (21 septembrie 1997) 
Atalanta — Sampdorla —
Bari — Bologna ——
Empoli — Lazio —
Inter — Fiorentina ■
Juventus — Brescia ——
Piacenza — Parma ——
Roma — Lecce ■
Udinese — Milan —■
Vicenea — Na poll ■ -■

ETAPA A VII-A (26 octombrie 
«Atalanta — Vicenza

Bologna —- Napoli ’ 
Empoli — Bari 
Inter — Parma 
Juventus — Udinese 
Lecce — Brescia
Piacenza — Fiorentina
Roma — Lazio
Sampdorla — Milan

1997)

ETAPA A IV-A (28 septembrie 
Bologna — Roma 
Brescia — Piacenza 
Fiorentina — Empoli 
Lazio — Bari 
Lecce — Inter 
Milan — Vicenza 
Napoli — Atalanta 
Parma — Udinese 
Sampdorin — Juventus

1997)

ETAPA A VIII-A (2 noiembrie 
Atalanta — Inter 
Bari —- Roma 
Fiorentina — Lecce 
Lazio — Sampdorla 
Milan — Brescia 
Napoli — Juventus 
Parma *— Empoli 
Udineso — Piacenza 
Vicenza — Bologna

1997)

ETAPA A XI-A (23 noiembrie 
Brescia — Empoli 
Fiorentina — Parma 
Juventus — Lazio 
Lecce — Vicenza 
Milan — Bari 
Piacenza — Napoli 
Roma — Atalanta 
Sampdoria — Inter 
Udinese — Bologna

ETAPA A XII-A (30 noiembrie 
Atalanta — Milan 
Bari — Udinese 
Bologna — Lecce 
Empoli — Sampdoria
Inter — Roma 
Lazio — Brescia 
Napoli — Parma 
Piacenza — Juventus 
Vicenza — Fiorentina

ETAPA A XV-A (21 decembrie 
Bari — Atalanta 
Brescia — Fiorentina 
Empoli — Bologna 
Juventus — Vicenza 
Lazio — Lecce 
Milan — Roma 
Piacenza — Inter 
Sampdoria — Parma 
Udinese — Napoli

1997)

1997)

ETAPA A XVI-A (1 ianuarie 
Atalanta — Udinese 
Bologna — Juventus 
Fiorentina — Lazio 
Inter — Bari
Lecce — Sampdoria
Napoli — Brescia
Parma — Milan 
Roma — Piacenza
Vicenza — Empoli

1998)

EVAPA A V-A (5 octombrie 1997) 
Atalanta — Brescia —
Empoli — Milan

ETAPA A IX-A (9 
Bologna — Fiorentina 
Brescia — Udinese 
Empoli — Atalanta 
Inter — Milan 
Juventus — Parma

noiombrie

ETAPA A XIII-A (7 
Bari — Piacenza 
Brescia — Roma 
Fiorentina — Atalanta 
Juventus — Empoli 
Lazio — Vicenza 
Milan — Bologna 
Parma — Lecce

decembrie 1997)

ETAPA A XVII A (11 ianuarie 1998) 
Bari — Napoli —
Brescia — Parma ——
Empoli — Inter -----
Juventus — Atalanta ——
Lazio — Bologna . —
Milan — Fiorentina ——
Piacenza — Lecce ——
Sampdoria — Roma —
Udinese — Vicenza —«
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Greutăț’ la S.C. Termorep S.A. HunedoaraSpecializată în lucrări de anvergură din domeniul termoenergetic,- Societatea comercială — Hunedoara de boala românești: Deși, la finele anului trecut se întrezărea, scriptic, un modest profit introducerea cheltuielilor excepționale prin Ordonanța nr. 382 a Guvernului a aruncat din nou firma în zona pierderilor. Din cele discutate cu directorul gene ral al firmei, dl sing. Ioan Ferdeș, situația firmei ar fi cu totul alta dacă contravaloarea lucrărilor de reparații ale firmei ar fi plătită, nu la timp, ci în timp util măcar. Acest lucru nu se întâmplă însă, iar firma înregistrează în momentul de față creanțe ce însumează 5 miliarde de lei. Dl Ferdeș consideră că datornicii către firmă

Termorep S.A. suferă și ea marii industrii lipsa banilor.
nu se „străduiesc" destul să-și achite obligațiile. „încurajați de 'Ordonanța de urgență nr. 10, care stipulează că sunt în datoriile bia apoi ții. Noi ultimă caategorie, nu prea mai ajungem să fim plătiți pentru serviciile prestate", comentează dl Ferdeș. Cum e de așteptat, nivelul datoriilor firmei către bugetul de stat este, în aceste condiții, important. Dacă celelalte datorii se mai pot diminua printr-un complicat sistem de compensări, bugetul statului nu acceptă decât lichidități. Printre datornicii firmei cei mai importanți sunt regii și mari firme ale statului. „Situația este deosebit de încurcată, mărturisește in-

prioritățile la plăți ordine salariile, către buget și a- sunt Ia rând ter- fiind în această

terlocutorul. Operatori economici ai statului au datorii de miliarde la noi, fără a-i putea constrânge, prin penalități, Ia plată, în timp ce noi, pentru că nu plătim aceluiași stat impozitele cerute, suntem penalizați continuu". Dl Ferdeș susține ca fiind necesară o etapă de restructurare în cadrul activității firmei, începând cu a- cest an„Dacă în alți ani oamenii primeau o parte rii, în această de stagnare de nă, în acest an rât trimiterea lor, pe tpr- men scurt, în șomaj. Această măsură, prin diminuarea obligațiilor Ia plata CAS-ului va mai degreva din obligațiile firmei. Mai ales că în condițiile în ca-

din sala- perioadă peste iar- am hotă-

re, pe fondul blocajului financiar, capitalul circulant este asigurat prin costisitoare credite bancare", precizează interlocutorulFirește că în aceste condiții retehnologizarea Ter- morep-ului rămâne o problemă pe mult timp de acum înainte. Un exemplu a- fost dat cu macaraua de 110 tone, unicat în județ, care este frecvent solicitată de diverși beneficiari. Aceste solicitări nu pot fi însă onoBate, sursa de venituri fiind astfel compromisă din cauză că motorul, de construcție specială, al acestei macarale, este defect. De mai bine de un an de zile nu s-au putut strânge banii necesari cumpărării, din Germania, a unui motor nou.

I i
I

Pentru cine se face 
oare reforma?

Pe când si o firmă românească
t

in topulGu toate că ne mai știm potențialul economic cu care ne place să ne lăudăm că îl avem și cam unde ne aflăm, bineînțeles că pe la coadă, ■ într-un clasament al națiunilor, este bine să aflăm că mai există și pe la alții. Ne ajută să facem aoest lucru revista americană „Business Week", din luna iulie a.c., unde este publicat clasamentul primelor 1000 firme din lume, clasament alcătuit după valoarea de piață a‘ acestora, din cele 2 700 firme, din 21 de țări care sunt monitorizate a- nual.Dar cum arată acest clasament ? Din lipsa de spațiu amintim doar câteva firme mai cunoscute și locul ocupat de ele în top. Locul fruntaș este deținut de General Electric (SUA), cu o valoare de piață de peste 198 miliarde dolari SUA, aceasta fiind urmată de €oca Cola, cu mai mult de 169 miliarde dolari, iar locul III este ocupat de Royal Duteh/Shell Group (Olanda, Marea Bri- tanie), cu aproape 169 miliarde dolari. Locurile următoare revin unor alte cunoscute firme, cum sunt: Nipon Telegraph & Tele- I phone (Japonia), Micro- I soft, Exxon și Intel (toate I SUA), Toyota Motor (Ja- > ponia), Mark și Philip Moris (SUA) etc.Urmărind clasamentul respectiv, este de reținut că 447 dintre firmele cuprinse în top sunt americane, 95 41 iar au în urmează firme din alte 13 state, printre care zadarnic căutăm prezența vreunei firme din România. Desigur că trebuie distruși prin reformă, restructurare sau lichidare coloșii noștri, dar oare se va mai pune vreodată ceva în locul lor ?Ce va produce România

mondial?ca să intre în mondială ? Este produs agreat mant în care să spunem, de pildă, că țara noastră deține monopolul pe piața internațională sau ne amăgim doar cu ideea că avem un potențial inestimabil șl cu asta basta ?Poate prin capul guvernanților să treacă vreo idee năstrușnică pentru a ne sălta și noi cu ceva îh ochii lumii, să nu ne mai mulțumim cu statutul de neputință și de condamnați la sărăcie, în condițiile când de inteligență nu prea se duce lipsă, a- șijderea de alte bogății. Să vedem ce aduce nou și vântul reformei, care deocamdată bate mai tare spre lichidări de firme și mai slab, poate chiar deloc, cum este ușor de constatat, spre crearea de noi firme consolidate, potențial candidate la un Ioc în topul mondial. O fi mileniul trei mai darnic și cu noi ? Poate programul de restructurare al actualei guvernări ascunde ceva surprize în acest sens. Ne vom bucura să aflăm o astfel de veste, nu ? (N.T.)

competiția oare vreun și perfor-

DEVAeucvasinoutate românească îl curieratul și Furni-182 sunt japoneze, britanice, 42 germane, franceze, 23 olandeze, Suedia și Hong Kong câte 20. De asemenea, clasamentul respectiv

Unul din serviciile caracter de pe piața constituie mesageria rapidă,zarea acestor prestații este apanajul unor firme -trans naționale, care în timp și-au creat o infrastructură capabilă să asigure maxima operativitate în transportul de la expeditor la destinatar. Preponderent obiectele ce sunt trimise în acest sistem rapid sunt de greutăți relativ reduse reprezentând mici colete, acte sau mostre de produse ale unor firme.Una din marile firme angrenate în activități de curlerat rapid este TNT
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A. SALAGEAN

S.u.A

Un institut de cercetare 
japonez, avizat în dome
niul economiei, a făcut re
comandarea — dată fiind 
conjunctura actuală a eco
nomiei mondiale și starea 
precară a investitorului ro
mân (cu prilejul vizitei 
președintelui României și 
delegației sale în Țara 
Soarelui Răsare), chestiune 
trecută cu vederea și pu
țin luată în considerare de 
factorii decizionali din ța
ra noastră, să nu fie gră
bită privatizarea deoare
ce capitalul autohton este 
slab, iar investitorii străini 
pot profita de situație și 
astfel, este ușor să ne ima
ginăm, ne vindem prea 
ieftin pielea la alții. Nici 
aceștia însă, după cacial- 
maua cu intrarea în NATO, 
neintrând sub această um
brelă totală de protecție, 
nu se arată prea interesați 
să vină cu cele 8 miliarde 
de dolari gata de investit, 
după promisiunile electo
rale ale actualei puteri. 
S-ar fi putut bănui că ja
ponezii ne vor răul, dacă 
se acceptă ipoteza lor. Cu 
toate acestea, după cum 
s-a comunicat public, pen
tru reușita reformei, s-au 
adus consultanți japonezi 
în reformă. In ce direcție 
și in folosul cui doresc ei 
oare să ne îndreptăm a- 
cum ?

După revenirea și ple
carea „contabilului șef“ al 
economiei românești, re
prezentantul F.M.l. pentru 
țara noastră, dl Thomsen, 
iată că chirurgul — Gu
vernul și FPS — începe să 
taie in carne vie, unde 
trebuie și unde nu trebuie. 
In lipsa unei analize clare 
economice, fapt dovedit 
de revenirea asupra deci
ziilor inițiale, luate pripit 
și in necunoștințti de cau
ză, cu privire la lichidarea 
unora din cele 17 firme, 
asistăm la o bulibășeală a 
lichidării și privatizării. 
Măsurile (ne)gândite de că
tre Guvern și FPS conduc 
la mari semne de 
re în legătură cu 
tența" celor 15 000 
cialiști ai puterii 
care, se 
duc de

După 
chideze 
nice de 
Avicola 
importurile mult mai scum-

întreba- 
„compe- 
de spe- 
actuale, 
ne camvede clor, 

râpă.
ce au reușit să li- 
complexele zooteh- 
pe listă, inclusiv 
Mintia, iată că vin

pe și de calitate îndoiel
nică. Apa se va întâmpla și cu produsele obținute 
din firmele industriale su
puse închiderii acum, du
pă care reacția în lanț va 
determina și căderea altor 
firme.

Desigur că astuparea I 
găurilor negre, la cererea 
FMI, răspunde unor inte
rese mai mult sau mai pu
țin naționale. Dacă firme
le supuse lichidării au fost 
duse, din motive indepen
dente de voința salariați- 
lor, la faliment — stare în 
care se găsește aproape în
treaga economie româneas
că, este ușor de înțeles câ 
guvernanții nu fac nimic 
pentru redresare, ci taie 
gazul, apa, curentul elec
tric și alte utilități, evident 
punând în pericol treptat 
și existența acestor furni
zori. Cum se argumentea
ză oare căderea acestor 
firme, altădată cu contrac
te, profit și solvabile ? 
Oare nu și pe seama unor 
firme acum {alimentate — 
cum susțin multi mana
geri, băncile realizează 
imense profituri ?

Este greu de înțeles op
tica dlui Sorin Dimitriu, 
președintele FPS, care con
sideră că este vorba de o 
greșeală totală de mana
gement (nu este exclusă și 
această ipoteză.' unii ma
nageri gestionând neco- 
respunaător resursele fir
melor), dar întrebarea estet 
unda sunt managerii cu 
cate a vonit noua putere ?.

Faptul că balanța comer
cială a țării rămâne, me
reu deficitara și că la ex
port nu prea mai avem cu 
ce ieși dacă tot închidem 
firmele, ne duce cu gân
dul la inevitabila întreba
re: vom trăi oare numai 
din împrumuturi și impor
turi ? Ce fac oare guver
nanții pentru a încuraja 
și producția românească, 
fie ea industrială sau agri
colă ? Implicarea se face 
numai când este vorba de
spre lichidări ? Atunci in 
folosul cui se face oare 
reforma și ce fel de refor
mă este aceea in care în
chidem totul și 
lumina pe ribfiui de 
rentabilitate ? Dorim 
cu adevărat i 
numai o țară ii- 
și de șomeri

NICO1.AE

«pai ne- 
oare 

devenim,
pensionari

riitcou

ÎN MAXIM 72DE OREIncom- o re- oficiiExpress Worldwide, ființată în Australia, pania și-a construit țea de peste 3 000 de în 190 de țărj având unnumăr de 70 000 de angajați. Transportul obiectelor se face prin mijloacele aflate în proprietatea firmei. Infrastructura impresionantă. TNT press Worldwide un pare auto• 24 000 de4 000 de avioane TNT sunt gata să străbată rapid lumea în lung și lat, în timp ce „flota" navală a firme! numără 60 de vase,Falanga firmei australiene tn județul Hunedoara o constituie S.0. „Rom-

esteEx- deține însumând autovehicule, avioane

cargo internaționala S.R.L. București, reprezentată de dl ec. Levente Boroș, Din cele discutate cu acesta, am reținut că firma TNT are deja în România 22 de reprezentante, în principalele orașe ale țării, a- gentul unic pentru țara noastră al firmei australiene fiind S. G. Romcargo International Airforwarding SRL București. Timpul în care un colet trimis de la Deva ajunge în orice colț al lumii este incredibil de bun. Astfel, în orice colț al letul ajunge 48 de ore. 0— SUA este maxim 72 de
Europei, co- în maxim relație Deva acoperită în ore, iar dru-

mul piu.Japonie nu durează mult de 4 zile, dacă perioadele ve cuprind relașul week- end-ului. timpii se prelungesc corespunzător. Firma TNT prin noul terminal cargo amplasat în incinta aeroportului Otopeni Măr furi efectuează și formalități vamale la standarde vejtice folosindu-se echipamente de calcul și soft de avangardă. ~ hunedoreni sunt firme vi tatea lor de export.Printre cei care expediază diverse documente sau

unei mostre, de exem- până în îndepărtata mai Desigur, respecți-
sistemS.A.

ai ceȘi
Beneficiarii TNT-ulu! au în acti- operațiuni

mostre in acest sunt și Siderurgica Hunedoara, Meropa S.A. Hunedoara, Favior Orâștie și R AC.Conform celor declarate de di Borșoș. perioada următoare va marca probabil o augmentare a cererii pentru astfel de prestații speciale, lucru care va fi concretizat ulterior prin înființarea unei reprezentanțe a firmei australiene și la Deva. Din ce am putut să observ, prețurile cerute pentru aceste servicii sunt deosebit de avantajoase, mai ales la nivelul marilor operatori economici.

S.A, Deva.

BĂLĂCEAM
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SATUL
Mai multe necazuri

decât
Mecanizatorii de la S.C. 

Agromec Hărău au avut 
mult de furcă cu greută
țile provocate de condițiile 
naturale nefavorabile din 
acest an, ca de altfel toți 
proprietarii de pământ și 
producătorii agricoli din zo
nă. Dacă în alți ani nici 
nu se mai discuta decât 
la timpul trecut despre se
ceriș în luna august, 1997 
a făcut excepție, nici acum 
nefiind finalizată peste tot 
lucrarea respectivă.

Discutând cu dnii Iacob 
Bob și Costică Mihoc, trac
toriști cu 'zeci de ani de 
muncă la această Unitate 
care s~a desprins și s-a pri
vatizat din fostele SMT și 
apoi Agromec Deva, ei nu-ți 
amintesc să fi avut de în
fruntat atâtea necazuri ea 
in acest an, evident când 
bucuriile sunt mai puține, 
ca și banii necesari aco
peririi nevoilor zilnice de 
trai. Interlocutorii constată 
cu tristețe că în vreme ce 
traiul la țară devine tot lai greu, în ciuda promit 
.unilor electorale optimis

te, cei de la sate duc po
vara unei economii mereu 
in derivă după 1990. Cum 
industria a tot scumpit uti
lajele, acum mecanizarea 
in agricultură se face cu 
tractoare și mașini agrico- 
cole învechite și mereu 
cârpite, lipsind cu desă
vârșire banii necesari pen
tru o dotare corespunzătoa
re, cum există in țările cu 
economie avansată. De 
multe ori nu sunt Dani 
nici pentru procurarea unor 
piese de schimb strict ne
cesare (anvelope, rulmenți, 
curele de transmisie, in 
special cele pentru combi
ne), acestea scumpinduse 
incredibil de mult, iar ca
litatea lor este tot mai
slabă ceea ce determină și 
perceperea unor prețuri
mai ridicate ia lucrările a- 
gricole.

In ciuda greutăților de 
tot felul, impreună eu dnii 
I. ,‘lchim, care conduce oc- 
iiiilatea acestei noi uni
tăți prestatoare de servi
cii pentru agricultură, cu 
Gațrilă Coșvan, Nicolae 
Hogman și Vasile i’arga, 
cei doi interlocutori --au 
străduit să dea o șansă în 
plus proprietarilor de pă- 
aânt <are au apelat la a~ 
Ulortil mecanizatorilor. în 

.•ondiiiiie economiei de pia
ță și concurenței, când in 
comună apărut mulți

tl

■â.a a

SATUL AZI

am reținut 
îngrijorarea

A

proprietari de tractoare și 
de combine, unele aduse 
chiar din străinătate, Agro- 
mecul își menține presti
giul, având adevărați me
seriași care cunosc bine te
renurile din zonă .ți com
pensează prin profesiona
lism lipsa de performanță 
a utilajelor din dotare. Du
rerea mecanizatorilor — 
cum am înțeles — o re
prezintă faptul că și acum 
mai rămân terenuri nelu
crate, existând și unii pro
prietari lipsiți de posibi
lități financiare cu care să 
susțină plata lucrărilor.

In altă ordine de idei, 
o nemulțumire a mecani
zatorilor constă in faptul 
că deseori s~a întâmplat ca 
motorina cumpărată acum 
drămuit (cu butoiul, nu cu 
cisterna ca altădată), să 
le dea multă bătaie de cap, 
fiind „îmbogățită" con
sistent cu apă. De aici se 
nasc probleme cu funcți
onarea motoarelor, cheltu
ieli în plus cu schimbarea 
filtrelor ș.a.

Un serios semn de între
bare se ridică în legătură 
cu aplicarea corectă a teh
nologiilor. Lucrând pe su
prafețe mici, unii proprie
tari de pământ nu mai a- 
plică erbîcide, lanurile îm- 
burulenânduse excesiv, 
ceea ce afectează producția 
și calitatea acesteia, 
plus, in unele cazuri 
mai folosesc semințe de ca
litate îndoielnică, proveni
te din lanuri,bolnava, ceea 
ce face ca și recolta să fie 
serios dijmuită. Rău este 
că nu se mai pune accent, 
ca altădată, pe arăturile de 
vară ți pe fertilizări, pe 
strângerea și valorificarea 
paielor, din toate acestea 
având de păgubit tot pro
ducătorii agricoli.

Nefiind localnici (veniți 
din județul Bistrița Năsă- 
ud), cei doi mecanizatori au 
primit, potrivit prevederilor 
Legii 18/991, câte 0,30 ha 
pământ în loc de 0,59 ha 
la cât aveau dreptul. Pe 
câte o jumătate de ha, fie
care putea să-și producă 
legumele și cartofii de ca
re au nevoie familiile. în 
lipsă de pământ (nici pen
tru cel atribuit, situat in 
cleja bisericii ungurești, 
nedănduse titlul de propri
etate, cum spunea dl Mi
hoc), ei mai lucrează și pe 
terenurile altor proprietari, 
asigurându-și astfel hrana 
pentru

din gospodărie. Având trei 
copii și gândindu-se la vii
torul lor, dl Mihoc a fost 
nevoit să-și 
pentru a 
necesari 
ței.

Cum 
discuție, 
mare și in legătură cu pre
gătirea producției de grâu 
din anul viitor, serioase 
semne de întrebare exis
tând în privința asigurării 
semințelor, eliberării tere
nurilor, executării arături
lor și fertilizării terenuri
lor.

vândă vaca 
face rost de banii 
extinderii locuin-

NICOLAE TÎRCOBDiscutând cu mai mulți agricultori — cultivatori de grâu —, aceștia și-au arătat în mod deschis îngrijorarea în legătură cu situația semințelor de cereale păioase necesare pentru anul viitor. Pe bună dreptate, îngrijorarea lor

Așa arată traseul Biu dc Mori — Suseni : plin de gropi ce rețin apa plu
vială, adevărate capcane pentru cei care merg cu mașinile să viziteze Schi
tul Colț. Foto: ANTON SOC ACIcare le-ar putea garanta calitatea și obținerea de recolte sănătoase în anul viitor. Problema semințelor, având dimensiuni la nivel național, se pune cu deosebită acuitate și în județul nostru, ținând seama că din mutații sau din

Coasele
seceri nu

au ruginit, 
mai existădin co- perfectă

In
se

Semințele-problemă grea
este întemeiată, având în vedere că și în județul nostru producătorii de sămânță nu au reușit, datorită vremii nefavorabile, să strângă grâul cu această destinație. Pierderile la producători sunt destul de mari dacă avem în vedere că s-au făcut mari cheltuieli cu procurarea semințelor superelită și e- lită sau din biologice (la dăugat cele tehnologiilorGa urmare terii în mare ducției de semințe, ducătorii agricoli se acum nevoiți să din vreme la orice resursă

alte categorii care s-au a- cu aplicarea specifice).a compromi- parte a pro- pro- văd apeleze
• ••«

producție proprie (dacă va fi cazul și din import), sunt necesare undeva în jur de 5 000 tone de grâu la înființarea culturilor pentru recolta anului 1998. Este acesta doar un semnal care merită și trebuie să fie luat în seamă cu întreaga seriozitate, deopotrivă, atât de către specialiști, cât și de către producătorii agricoli. Să nădăjduim că se vor găsi soluții să fie depășit și acest impact ivit, pe de o parte, pe fondul stării nefavorabile a vremii, iar pe de alta, din lipsa unei dotări corespunzătoare a producătorilor de sămânță cu mijloace mecanizate de, recoltare. (N.T.)

Dl. I. Grigore, muna Gârjiți, are dreptate când spune că a- gricultură fără mecanizare nu se cepe, dar cazul (și gen sunt întâmplat vară, cu buie apelat și la uneltele manuale tradiționale, adică la coase și la seceri pentru a salva recolta de păioase. Din păcate însă, oamenii s-au obișnuit să cam aștepte după combine, considerând că secerișul este în exclusivitate treaba acestor utilaje. Dar, uitând să mai facem și a- gricultură manuală, iată că vremea a cam stricat socotelile multor gospodari, asta însemnând O mare pagubă deoarece producția de grâu s-a compromis în câmp pe însemnate suprafețe.Rău este că asta s-a tâmplat nivelul sute de riî, ceea

mai poate con- atunci când este situații de acest destule, cum s-a și în această multe ploi), tre-

nul întrebării asigurarea pâinii de toate zilele. Desigur că în vremuri grele, cum pot fi considerate și cele din vara lui 1997, nu ar fi fost nici un necaa dacă se mai făcea uz de coase și de seceri, nelă- sându-le să ruginească, fără să ne fie rușine că ne întoarcem la astfel de u- nelte depășite, însă mare folos în situații tice. Dacă — așa cum nea interlocutorul — au avut norocul să secerișul cu combina,mai mulți proprietari de pământ au așteptat zadarnic zilele frumoase pentru a-și vedea strânsă recolta, astfel paguba fiind mult mai mare decât ar fi fost efortul de a realiza secerișul manual, salvând grâul de la încolțire în spie. Ideal ar fi ca peste tot să lucreze numai mașinile, că pentru asta sunt făcute, dar omul trebuie să mai lupte și să faci față dacă nu-i

de 
crir spu> 
unii 
facă 

cei

I

inia Pe ță-pe mii de ha județului și mii la nivelul ce pune sub sem- greutăților natural® vrea ca munca să fie zadarnică. (N.T.)
••

Cu strădanie permanentâAdevărul — cunoscut de altfel de toată lumea — este acela că primăriile nu au bani, iar sumele ce se dau de la fondul de stat sunt foarte subțiri. In a- ceste condiții, în multeanimalele și păsările

Ilîe.ș Dezideriu. din Răcăștie, a prins o fereastră de soare pentru a-șî usca 
grâul. Foto : ANTON SOCACI

localități din județ, mai ales în cele rurale, se face foarte puțin pe linia gospodăririi și a progresului. Ca urmare sunt de remarcat acele comune unde se încearcă și se reușește câte ceva. în această categorie intră cele două localități rurale despre care scriem în rândurile de față — Șoimuș și Velei- . ..Reamintim cititorilor ziarului nostru că primarii celor două localități — respectiv dl Laurențiu Nis- tor și dl Petru Popa — au fost realeși în funcții la alegerile din anul trecut, așa că ceea ce au reușit ei își are explicația nu numai în strădania perseverentă ce o manifestă, ci și în continuitate. în ambele comune, în decurs de cinci-șase ani, au fost puse la punct toate școlile și căminele culturale. Școala și căminul din satul Mintia, de pildă (comuna Vețel) ajunsese o adevărată dărâmătură. Aceluiași proces î-au fost

supuse și școlile din satele Boholt și Bălata (Șoi- muș). Ambele cum de parcă în comuna dispensarul medical a fost adus la standardele cerute. în prezent se află în renovare și modernizare dispensarul din Ve-- țel. în ambele comune s-au înregistrat reușite șl în ce privește modernizarea sau repararea drumurilor, trotuarelor, s-a in- troous gazul metan etc. Ba mai mult, la Șoimuș, mai precis în satul Bejan, s-a construit un cămin cultural — un lucru ce poate fi socotit unicat, ținând seama că nici la orașe nu se prea construiește ceva. Obiectivul — foarte frumos șl dotat cu tot are nevoie o instituție acest fel — este gata, duminica viitoare va vea loc festivitatea inaugurare.Din discuțiile purtate primarii celor două mune am dedus că doi fost, în principal, factorii

arată a- ar fi noi. Șoimuș

ce de iara- decu co- au.....Țț.ș;.;.;. _ ■ •

f,

stau la ba- In primul foarte bu- cu agenții zonă. Pe
se poatece au stat șiza reușitelor, rând, relațiile ne și strânse economici dinaceastă cale primăriile au fost ajutate cu câte un mijloc de transport, cu meseriași, metal ș.a. Pe a- ceastă cale s-a obținut și se obține sprijin în construirea unui pod. T-am văzut adeseori pe primarii Șoimușului și Vețeli> lui și pe viceprimarii a-Dorel Lu- Josan — să rezolve probleme, pentru Io-

cestora — dnii gojan și Viorel veniți la Deva o mulțime de de mare calitățile mă, mai primari cea dreaptă, cum se zice, pe care o sintetizăm :nu sunt sufi- cienți, dar pentru un om conduce o comună es- foarte important să știe ce uși să bată și cum vorbească. Cu aroean- ori cu pumnul în mânu faci azi mare lucra.
B. TUPDF’W

intereslor. Mai în glu- în serios ambii ne-au spus-o pe 
*»Banice te la să ta. să
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In situațiile de dezastre am ajuns primii la oameni
F' (Urmare din pag. 1)

I fcândit-o prin legea din 
11995. Numai anul trecut i am acordat ajutoare _ în yaloare de peste 3 miliar- I de de lei. Raportat la buget si«ur nu e mult, dari față de posibilitățile noastre este. Mai ales că ba-I nil vin foarte greu. Iar ] noi avem nevoie de sprijinul agenților economici pentru a-i ajuta pe cei a- ; flați în nevoie. De exem

plu doar la Reșița am dat îmbrăcăminte, primită de la diverse societăți, în valoare de 210 milioane lei.
— Vorbind de luna sep- 

. tembrie ați anticipat între
barea privitoare la proiec
tele mai apropiate sat» 
pentru un viitor mai in-
•

depărtat ale activității pe 
care o conduceți.— In această lună a Crucii Roșii se vor amplifica activitățile cu surorile de Cruce Roșie, prin reînceperea cursurilor, cele ale „Sanitarilor pricepuți". Avem, de asemenea, un program de sănătate pen
tru combaterea SIDA în licee. Avem și material a- decvat — „Pașaport de umblat în viață fără SIDA* — care are chiar forma unui pașaport șl cuprinde sfaturi utile. A- ceste acțiuni de prevenție pentru elevi vrem să le facem împreună cu învățământul. Dorim să tipărim pliante pe teme de igienă, să facem reuniuni cu profesorii de biologie, eare se ocupă de pregă

tirea echipajelor „Sanitarii pricepuți*.
— Cum apreciațl activita

tea de Cruce Roșie din 
județul nostru ?— Filiala din Hunedoara este una dintre cele mai bune din țară. E important de spus că e printre primele ce a reușit să-și construiască sediu. Și e diferență mare între o filială cu sediu și alta fără. După 1990 am reușit să avem sedii la 35 din cele 47 de filiale, 9 dintre ele realizate cu sprijinul Crucii Roșii Germane. Nul lipsit de importanță că s-a primit acest ajutor, dar nu acest lucru e hotărâtor. Important este că aici sunt oameni deosebiți. Ciorobea e unul dintre oamenii noștri foarte buni,

care a știut să-și adune |n jur alți oameni buni. Șl 
e știut că omul sfințește locul. Un alt exemplu e dna Albu, de la Hunedoara, o mare sufletistă, care a semnat primul acord de colaborare dintre subfiliala pe care o conduce șl cea din Friedenweiler- Goschweiler (Germania).

— Ce are pe masa de 
lucru scriitorul Nioolae 
Nicoară ?— Am o antologie rie proză scurtă. E gata, doar s-o dau la tipar. Se numește, de la titlul uneia dintre ele, „Uită copilă- ria-mi amară, iubito* și cred că sunt cele mai frumoase proze scurte din ultima vreme. Mai am in lucru volumul de însemnări de călătorie „Castelele nu pleacă în vacanță".

zjtJta. ae.
wiâtue.

Multi oameni nu au locuințe, iar blocul din 
fotografie, situat în cartierul „Micro 7" din Hune
doara, este părăsit și degradat. Poate nu va fi lă
sat să se dărâme. Foto: ANTON SOCACI
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sfârșitul manife-stă- ocazionate de ani- anirilor versarea a 750 de de atestare documentară a orașului Hațeg, l-am rugat pe primarul localității, dl Ioan Glodean- să caracterizeze, pe scurt, evenimentul.— A fost frumos, pregătit din timp, grijă si răspundere, șui, momentele din gramul stabilit. A ticipat multă lume. înalte personalități- “ cultural — ; tară si colorat toarea. Mlturor sponsorilor- care susținut generos— Sărbă'^-irea s-a încheiat- Am revenit în prezent. Privim perspectiva. Cum se anunță ziua de mâine pentru orașul Hațeg?— Noi calmă și dezvolta hun. Vom începe activități- Cu forțe pro- orii si cu aportul locuitorilor. cu susținerea statului și cu unor prieteni de hotare, vrem să dezvol

Am cu ora- pro- par-Formații artistice din din străinătate au agreabil sărbă- Le mulțumesc și în primul rând ne-au

tăm în oraș industria alimentară •— pentru care avem deja o bază 
«1 resurse materiale — Si turismul.— Știm că ați discutat aceste probleme cu reprezentanții orașului francez Molie și ai orașului german Bad Sackingen, care 
v-au onorat cu prezența 
la recenta sărbătoare a Hațegului-— Da și avem semnale pozitive- Intensificăm demersurile de ambele părți pentru înfrățirea orașele noastre,ne-au promis ajutor Șt chiar au accentuat pe latura turismului în Tara Hațegului. zonă carei-a fermecat. Cei din ■ Rad Sa<4<ingen, de P> Valea Rinului, au venit chiar si cu unele ajutoare. Și nu pentru pri ma dată Sunt și alte proiecte pentru industria alimentară- pentru industria ușoară în alte domenii- Sperăm ca vremurile să nc fie favorabile. să dăm noi di mensiuni estetice, materiale și spirituale acestui frumos oraș românesc care este Hațegul.
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zicem că plăcută, ceea ce va fi Vom avem noi
sprijinulpeste
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Erasm-ul nostrudin RomaPe lângă Horațiu (Quin- tus Horatius Flaccus), năs
cut la Venusia, la 8 decembrie 86 i.e.n și mort la Roma, 
la 27 noiembrie 8, Erasmus din Rotterdam (1469 —- 
4536) a fost un biet dile
tant într-ale previziunilor. Tocmai de aceea în studiul de față îl vom igno
ra pe olandez cu desăvâr
șire. abandonându-1 mori
lor de vânt ca spirit tu
telar al celebrului perso
naj cervantesian... Studiul 
nostru va avea ca subiect 
o previziune extraordina
ră a marelui poet latin, care nu a fost abordată 
de nimeni până în acest moment Deci, în urmă cu 
peste două milenii, în 
scrierea sa intitulată SA
TIRE (II), Horațiu scria 
Imperativ, dar și concili
ant „Haide, folosește-te de 
libertatea din decembrie !“. 
(n condițiile actuale, este, 
cred, cel mai realist în
demn a cărui transpunere 
In oractică se face mai vi
guros ca oricând, precept 
bine înțeles și prompt, a- plicat de cetățenii români fără deosebire de etnie, 
sex, stare materială, culoa
re politică, stare civilă.

sau stare de fapt... Materializarea acestui dicton se realizează cu entuziasm și mai mult decât atât Revoluția din decembrie s-a lipit de zicerea horațiană ca timbrul de scrisoare, cum ar fi zis Băieșu, do- vedindu-se încă o dată că originea noastră de la Roma ni se trage, frații noștri mai mari fiind Romulus și Remus, iar mama noastră bună tot lupoaica e... Și drept argument că ăia n-au supt degeaba laptele mamei lor, din genă în genă au transmis și urmașilor daci, prin intermediul poetului, cele scrise mai sus, plus o zicere cu efecte și înfăptuiri și mai elocvente în contextul „Ige libertate deccem- bri”, și anume ; „Homo homini lupus".în concluzie; comportamentul nostru, beneficiar al libertății din decembrie ’89, se suprapune perfect pe ideea : omul față do om — ca lupul... Drept care, Erasmus din Rotterdam este Horațiu din Roma, precum ne și șade bine I
DUMITRU HURUBA— zzz

o-e. w nțâiDl Constantin Florea ne povestea, cu mai multă vreme în urmă, că, imediat după ce a fugit Ceau- șescu cu elicopterul, oameni din Băcia s-au dus acasă la dumnealui — locuia în Deva și l-au pupat să la conducerea treburilor comunei. A luat-o, după ce s-a gândit bine, în dorința de a face ceva în folosul localității unde s-a născut și al oamenilor el. Această voință i-a caracterizat toată activitatea de prim om al comunei fiind ales și reales în funcție la alegerile din 1992 și la cele din 1996.Iar roadele activității sale și ale echipei ce o conduce nu sunt deloc de nebăgat în seamă dimpotrivă. Printre reușitele cele mai importante este —. o spune, fără să se laude »- introducerea gazului metan în cele patru sate ce alcătuiesc comuna — Bă- cia, Tîmpa, Totia șl Pe- trenî. Este de menționat aici că Băcia este prima

comună din județ în care s-a realizat această lucrare ce are drept rezultat direct ridicarea standardului de viață al oamenilor. Primarul comunei a făcut numeroase demersuri și drumuri la agenții e- conomici, la organele județene — la început provizorii, apoi alese — la București, Mediaș ț.a. A umblat după aprobări șl a- vizări, a procurat materialele necesare. Astfel că, la ora actuală, în aproape toate casele comunei arde flacăra gazului metan.— Deci, cu gazul metan treaba este în regulă — l-am zis recent dlui C-tin Florea. Ce urmează, în continuare, die primar ?— Facem demersuri pentru introducerea apei șl canalizarea satului Băcia. Avem aprobările necesare, în prezent se realizează studiul de fezabilitate. Sperăm ca în acest an si demarăm lucrarea. (B.T.).
!y ivi-I-:-»»:-:.:.:.
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(mo-tco-ate ?!)La ora sărbătoririi celor 750 de ani de atestare documentară a sa, Hațegul arăta ca un pahar de cristal. — conducerii trative, al funcții mai mici, care rul și au deschis punga pentru ca urbea lor să dea cât mai bine la fotografia oaspeților. Și nu este deloc de neglijat e- fortul financiar al guvernului României.Dar oricine își dă seama că Hațegul arată bine nu doar datorită noii sale conduceri politice și administrative. La înfrumusețarea orașului, la prosperitatea locuitorilor săi au trudit și cei dinainte și cu destul folos. Lozinca potrivit căreia în șapte luni s-a făcut mai mult decât în șapte ani, care se clamează earn prin multe zone ale țării, este cel puțin curioasă, dacă nu aberantă.Tocmai de aceea ni s-a părut de neînțeles absența din centrul manifestărilor aniversare ale Hațegului, de săptămâna trecută, a celor care l-au

Este meritul sale adminis- oamenilor, cu mari sau mai au pus urnă-

condus cel puțin in ultimii 10—15 ani rosturile. Ne-am interesat despre absența lor. Ni s-a spus că n-au fost invitați. Chiar așa ?!— Doai- pe dna Maria Medrea n-am invitat-o. deoarece nu prea stă bine cu sănătatea, în rest le-am trimis tuturor in-| vitații la firmele undei lucrează sau pe care lei conduc — ne-a răspuns | la nedumerirea noastră] dl Nicolae Timiș, vice-l primarul Hațegului. jNu comentăm mai mult I Știm că sunt orgolii, pa-1 timi politice, invidii (del o parte și de alta). Darl nu este normal ca acestea să mocnească, să explodeze, în dauna intereselor generale ale obștii, ale locuitorilor orașului O reconciliere ar fi — și nu doar la Hațeg — mai mult decât necesară. Pentru că roata vieții politice, a succesiunii la putere, precum roata morii, se-nvârtește continuu.Și atunci la ce bun izolarea, ranchiuna ?
DUMITRU GIIEON’EA
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III II II IIII1 I I I I 1I I1I II III I I r aii •1•! pază și ordine 21, aeent reclamă publicitară 39, ana- ; : list 2- arhitect 2. arhitect clădiri 5, barman 33, bo- J îbinator aparataje electrice 1, brutar 11, bucătar 11, î■ cameristă hotel 4> cioplitor montator piatră, marmură ■; j3> cofetar 5, confectioner tricotaje după comandă 15, î| ; confectioner — asamblor articole din textile 40,!! J consilier economic 1> contabil 5, croitor 57, croitor — ■[; ; confectioner îmbrăcăminte după comandă 29, cosă- j! î tor piese din piele și înlocuitori 3> cusător piese la [! încălțăminte 31, depanator de aparate radio și 'rV, re- J î dresoare și amplificatoare 1. desenator tehnic 1, dispecer J îl, dulgher pentru construcții 15> economist în industrie 1,J■ {îtreținere și reparații 7, electrician în construcții 2-i;■ electromecanic electroalimentare 16, electronist 1," J■ fa ar 3- farmacist 1, frigotehnist 1» gestionar de* ■ ! > pozit 1, inginer construcții civile, industriale și b- [!■ gricole 5, inginer constructor instalații 1, Inginer de ]! J cercetare în construcții civile, industriale și ag- 1,;! J inginer electromecanic 2- inginer în industria aii- J > J mentară 1, inginer mecanic 2, îngrijitor animale 4< î • I îngrijitor clădiri 2, instalator apă, canal 10. lnsta- ! ■ îlator frigotehnist 2, jurisconsult 1> lăcătuș mecanic !• • 24, măcelar 1, maistru în industria textilă — pielă-.îj E rie 1, maistru mecanic 1, mecanic auto 1, muncitorî; E necalificat 20, operator chimist la fabricarea altor! [ 5 produse organice 2, operator la fabricarea mezelu- ■[ g rilor 2> ospătar (chelner) 17, patiser 1, paznic 24. •! J secretară 1, șef depozit 2; șlefuitor lustruitor !■ j! J șofer autobuz 5, șofer autoc3- > 1, strungar uni jî

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCA 

ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

Situația locurilor
de muncă vacante,

la data de 13-08-1997Agent comercial 44, agent de asigurare 9, agent
•l

:■j

■>z, uuignti PCUHUWU»U'U4U1U> CCUllUmiit III I11UUOU1C I.î 1 electrician automatizări și forță 1, electrician de în- ?

J versai 5. sudor autogen 14, sudor electric 7, tehnician ! jC arhitect 1, tâmplar manual 9, tâmplar universal 17-■ ■
... ’■ “i

I
I II

C tinichigiu carosier 3. tractorist 3, vânzător 34, vop-; E sitor auto 1> zidar pietrar 4. zidar rosar — tencuitor ■ E 26, zugrav,> -'PTAL
ț NOTA:
S cânte comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă j 
li

£ Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare

vopsitor 15- ■• LOCURI DE MUNCA VACANTE — 608 î
r

Informații despre locurile de muncă va- J ______ _______ _2L._ C"... _ ________ 1 
ți Șomaj Hunedoara — Deva, puteți primi de la ■j Documentare, Clubul Șomerilor Deva precum ți laj ș Birourile de Forțe de Muncă ți Șomaj din Hunedoara- > eCăZan» Orățtte, Brad, Simerla, Hațeg, Petroșani, ț; Ș Lupeni, Vulcan- în zilele de luni, marți, miercuri- J Șjot, între orele 8,15 — 14,15. >

I
■

> $

YELLOW CRB 
TAXIURILE 
GALBENE 

CU CELE MAI MICI TARIFB 
24 de ore din 24,

la dispoziția dumneavoastră*!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON
953

DEVA. §îf, 
M Eminescu.hr.2 

Telefon. 616663

I 
I 
I

I 
i
I 
I

INTERESEAZĂ I

S.C. „METALUL" S.A. |

I
I
I

UN ANUNȚ CARE VA

Peștișu Mare
(fosta Bază 6 Peștiș)

Oferă și vinde din depozitele și magazi-1 
-nele proprii o gamă complexă de produse și I 
| servicii din care enumerăm doar câteva: 
(— laminate (oțel beton lis și periodic, pro-1 

file ușoare plus profile mijlocii și grele); g 
| — tablă neagră și zincată; decapată; tablă I
I subțire și groasă; tablă zincată cutată, tablă | 

aluminiu; «
| — țeavă neagră și zincată, țeava rectan-1
I'gulară; j

— mobilă, parchet, uși și ferestre, che- ■ 
I restea, placaj, panel, umerașe, portmantou, o-1 
i" glinzi, geam tras, căzi baie etc.; |

— mașini de spălat, combine frigorifice,! 
■ congelatoare, frigidere, biciclete, motoare e« | 
Electrice, pompe de apă, sobe de gătit, fitinguri, I 
I curele trapezoidale, burlane, parbrize Dacia, ■ 
I plasă Rabitz etc.; |

Avem permanent în depozit: ciment, var, ■ 
|ipsos, ciment alb, vopsele, aracet, diluant, grund, I 
■ faianță, gresie, funie cânepă. 1
■ Prin magazinul alimentar din incintă o- 1 
Iferim zilnic dulciuri, țigări, sucuri, înghețată,! 
■ zahăr la sac cu mult sub prețul pieței. i 
1 De asemenea, prin magazinul general din! 
Iunitate se vând produse ale industriei textile,! 
I metraje, tricotaje, porțelanuri, sticlărie, încăl-B 

țăminte. vase emailate, piese auto, covoare ! 
jetc. I
ILa comandă unitatea asigură țiglă de ca-| 

litate excepțională produsă de firma BRAMAC ■ 
| din Austria — țiglă expusă Ia intrarea In uni-1 
itate. |

S.C. „Metalul" S.A. produce Ia comandă I 
I plasă de sârmă, confecții metalice, cuie și e-1 
I ectuează cântăriri auto și vagoane CFR. - 
s Pentru protejarea contra coroziunii a auto-1 
■turismelor DACIA de toate tipurile se vând și I 
? se montează la cele 4 roți apărători antinoroi! 
|din fibră de sticlă. I
I Pentru valori mai mari de 1 milion Iei se I 

vinde și cu plata în rate. Marfa poate fi trans- ! 
|portată la domiciliu cu mijloace de transport | 
iale unității, prin taxare. 1

La S.C. METALUL S.A. preturile sunt ■ 
|mai mici față de prețurile pieței pentru că noi! 
1 ne gândim la greutățile celor mulți și la peri-1 
!oada dificilă prin care trecem, de aceea apli-| 
| căm cote de adaos foarte mic. •
I Lumea vine la noi cu încredere deoarece! 
"totul este mai ieftin decât în alte părți, nu sel 
I pierde vremea așteptând pentru că avem marfă ! 
Iși dotări, suntem bine organizați și sunteți de-1 

serviți de specialiști în meserie. !
| Vă așteptăm 1 •

I

al municipiului Deva |
Organizează licitație fără preselecție pen-j 

prestarea serviciului de ecarisaj în muni-| 

| Licitația va avea loc la sediul Primăriei I 
I municipiului Deva. Piața Unirii, nr. 4. tn data 1

de 27. 08. 1997, ora 10,00. 1
I Documentațiile de licitație se pot ridica de I 
! Ia sediul Primăriei Deva, camera 38, începând I 
| din data de 13. 08. 1997 cu plata unei taxe! 
Ide 150 000 lei. |
J Ofertele se pot depune la aceeași adresă I 
|pânK la data de 26. 08. 1997, ora 15,00, cu! 
■ Diata unei garanții de participare de 500 000 I 
r i

L

Icipîul Deva.

Consiliul local

OFERTA 
Excepțională • 
- cele mai mici 
Prețuri de PE 

piață
-A- - ....  v —■

|MuRAt CASA 
Mural quarto 

ȚJESSE

iVOPSELE.EAVABILE PENTRO,ZUGRĂVELI» 
MODERNE »<JMPORT ITALIA 
cu aceste Produse puteti si singuri 

Z.UGIJĂy^EGPNOMISIND BANI Șl TIMP

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

1. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, ;Str. Libertății, Bl. Dl parter, (zbnâ gării) 
Pentru yânzărl en-gross > reducer] substantiate

șl transport gratuit,
V&SfSm Ui dispoziție zilnic între orele 8 • Î9 si sâmbăta 

între 9» 13. Telefon: 054-216160

1

i i

I 
I 
I
*

I

CEL MAI MARK DISTRIBUITOR 
DE ÎM BRĂCÂMiNTE IMPORT 

DIN ȚARA ,

•îmbrăcăminte bărbați-femei 
♦îmbrăcăminte sportivă

MQDEX*
¥

La noi găsiți întotdeauna .
* îmbrăcăminte sortată de cea mâi bun! calitate 

•tricouri 
•pulovere

In atenția
ATELIERELOR MECANICE, TIPOGRAFIILOR: 

• tșvete din bumbac - cu reducere de preț 
V în funcție de cantitatea cumpărați 

&AȚUSTE Șr pantaloni DAMA NUMAI 
îNiLuna.augusțreducerf>30% I

TELEFON; W&-193493
(C«pOziLTs.t. Vlaha, jud! dnjî

» £Orar:»)nteM-aO;SăH*NK3e£ICL_ ______" 1 - ——....... ..... .

Pentru instalații de încălzim centrală:
- RADIATOARE DIN FONTĂ
- CAZANE (MKW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau gaze. . 
Td.0W0W20/4208885; 05M644225

11
.1 •

X' »r,'
Iw
I
I

PU- j

ptl- *

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp și bani 
( teți publica anunțuri de mică și mare . 
j blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-1 
| țiile publicitare din : |

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI! 
I din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea I

Tribunalului județean); — la chioșcul din j 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maqa-! 
zinul „Comtirn*; — la chioșcul din CAR ! 
T1ERUL MICRO 15 (stația de autobuz j 
„Orizont*). j

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

• BRAD, strada Republicii (tel. |* 
I* 
I
9t

i
I

I
e

I
•
II
I

i

j 650968). ta sediul S.C. „MERCUR*.
• ORÂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- 

! gazinul „Palia*.
• HAȚEG, pe str. Proqresului. nr. 1

J (în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, 
! 770735.
| Agențiile ziarului nostru asigură la * 
î taxe rezonabile, publicarea cu maximă I 
J promptitudine a tuturor anunțurilor de j 
| mică și mare publicitate.
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CURSUL VALUTAR
13 AUGUST

I 
I
I

dolar SUA 7433
marcă germană 4012
yeni japonezi 6379
liră sterlină 11770
franc elvețian 4880

franc francez 1190
lire italiene 410__________ incluse în gceastă listă au la bază Icotații ale societăților bancare autorizate să efec- Itueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în • tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

I
1

100
I
1
I

100Gursurile
lei lei lei lei lei lei lei

II
T4

ANIVERSARI

• Scumpei noastre 
nepoate Bozan An
dreea Diana, care îm
plinește un an, bu
nicii îi urează un căl
duros mulți ani.'".

(3575)

y» p •”
F

VÂNZĂRI — 
(JUMP ARARI

• Vând urgent, avan
tajos apartament 3 camere, 
decomandate, parter, cen
tral, telefon. Brad, tel. 
650913, 651181. (7248)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, afro- 
disiacc 01—6376273, 018— 
606134.

• Vând urgent societate 
comercială (Sili.) înființată 
ta 1993. Ilelatii la tel. 
715807 orele 16—19. (6809)

• Cumpăr urgent casă 
in Deva. Tel. 212585.

(2011)

• Vând casă pentru ma
teriale construcții cu gră- 
utaă mare, sat Sereca. 
Tel. 641364. (7397)

• Vând urgent aparta
ment 3 camere, două băi, 
îmbunătățiri și garaj. O- 
răștie tel. 612804. (7403)

'• Vând loc de casă Ia 
șoseaua națională 1875 
mp, 20 000 DM, Mercedes 
Gobra 200, Dacia 1410 fa
bricație 1990, stare ire
proșabilă. Tel. 0,587 
743614. (7396)
i

• Vând Ford Sierra 
Gombt ncînmatriculat, an 
fabricație 1986, 2000 cmc, 
automatic, kilometraj ori
ginal sigilat — 99 000, al
bastru petrol, anvelopie 
195, noi, preț 3000 DM. 
Brad, str. Oituz, nr. 16.

(7258)
• Vând apartament trei 

camere, cărămidă, 46 mi
lioane. Tel. 621798. (7247)

'• Vând apartament, cu 
garaj, str. Minerului De* 
V3, bl. L 3. Tel. 621627. 
Iim (7248)
sf

• Vând 3,26 ha teren
agricol, sau dau în parte 
(Lunca Streiului Simeria). 
Tel. 216739. (7251)

b Văuv. SRL, scutit im
pozit, înființat în anul 
1994 — octombrie. Tel. 
627009, 621891. (7254)

• Vând apartament două
camere, decomandate. Tel. 
621525. (7257)

• Vând bass „Westone"
și statie Peavey TNT 130. 
Tel. 621475. (7621)

• Vând teren intravilan, 
2000 mp, plus 15 400 mp 
teren arabil în Simeria 
și Audi 100, înmatriculat, 
cu carte identitate. In
formații Săulcști, nr. 46.

(6494)
• Vând Dacia 1100 și

două aripi față, 4 fețe 
uși, noi. Stănilă, Lăsău, 
nr. 9. (6492)

• Vând apartament 2
camere, str. N. Bălcescu, 
bloc cărămidă, etaj 2, 
tn Deva, sau schimb cu 
Brașov. 068/188762. (7227)

• Vând apartament trei 
camere, cărămidă. Deva, 
str. Minerului. Tel. 625376.

(7245)

• Vând două aparta
mente a două camere, si
tuate Gojdtl, Eminescu. Tel. 
226084. (7246)

• Direcția Regională 
Drumuri și Poduri Timi
șoara — Sccțig Drumuri 
Națonalc Deva anunță 
vânzarea mijloacelor fixe 
aprobate la casare, prin 
licitație, în 9, 16, 23 sep
tembrie 1997, ora 10 Ia 
sediul Întreprinderii Dru
muri Naționale Deva, str 
Râhdunicii, nr. 3/A. (7267)

• Federalcoop Hune
doara — Deva vinde la 
licitație în data de 28 au
gust 1997 următoarele: 
Motel Brad — unitate ne
terminată, parter bloc 124 
Orăștie — unitate neter
minată, mijloace de trans
port tSaviem, Camion SR, 
motocar etc.), spațiu co
mercial — localitatea Vața. 
închiriază pentru activi
tatea de alimentație pu
blică și turism Ban Sar- 
mizegetusa. (7213)

OFERTE
DE SERVICII

• S.G. Coturnix Inia
— Exp SRL Arad, distri
buitor autorizat al pro ■ 
duselor Unilever, anga
jează agenți comerciali. 
Condiții: absolvent li
ceu: vârsta maximă 30
an! i stagiul militar 
satisfăcut; experiență în
domeniu (minim un an);
posesor permis de con
ducere. Trimiteți urgent 
GV cu fotografie recentă la 
SG Goturnix 6RL Arad, 
str. Câmpul Liniștii, nr. 
I, județul Arad, până 
la data de 23 august 1997.

electrocentrale

anunța :
In perioada 18 august — 15 septembrie; 

! 1997, se sistează furnizarea apei calde mena-; 
! jere în municipiul Deva, pentru efectuarea lu-;
■ crărilor de revizii și reparații anuale la rețeaua;, 
îde agent termic primar aparținând F.E. Deva.’
■ 11 
VWW/.V/AY.V.WAV'7AWAVAV.WWAV.lu atenția domnului Kiss Iosif.

C2H)

a Meditez engleză, orice 
nivel, intensiv, admitere, 

emigrare convenabil. 621609 
scara. (6423)

• Cuptorul italian Ul-
pita angajează următorul 
personali lăcătuș, patiseri- 
brutari. Informații la se
diul firmei Ulpița, demi 
sol tel 232403. (7256)

• Firmă de papetârîe
angajăm vânzător — vân
zătoare. maxim 35 de ani, 
fizic ulăcut Tel. 230899, 
224 549. (7271)

• SC „Efy Style" anga
jează agenți comerciali. 
Interviul va avea loc vi
neri 15 august. Ia sediul 
societății, din Deva, str. 
G. Darițiu, nr. IA, (depo
zitul en gros cu Luky 
Strike, din spatele resta
urantului „Bachus"). (7269)

I

■
I

I

ÎNCHIRIERI

• Familie, cu un copil, 
căutăm de închiriat gar
sonieră, apartament două 
camere, sau casă, mobilate, 
tn Deva, sau împrejurimi. 
Ofer 250 000 lei/lună plus 
cheltuieli. Adresa: OP 6 
— CP 17, 2700 Deva.

<7250)

• Ofer do închiriat pen- 
m studenți apartament 4

camere, mobilat, zona sta
dion Timișoara. Chiria 200 
mărci lunar. Tel. Deva, 
224292. 8—23. (2036)

• închiriez apartament 
Deva, ultracentral, nemo
bilat, confort sporit 175 
mărci. Tel. 056/205251.

(6263)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj
pe numele Donici Rații. 
Se declară nul. (6806)

Liiir.iv este ziarul cei mai

î apropiat de dumneavoastră. |
| IAR ABONAMENTUL este calea cea mail 

|avantajoasă de a intra în posesia lui. I

I Din păcate, cheltuielile continue sporite j 
I cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, | 
! într-o economie de piață demolatoare, ne o-1 
|bligă să majorăm și no! prețul ziarului. • 

Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT Pe! 
IlUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ | 

jLUNA, PLUS TAXELE POȘTALE. |

I Avantajul abonamentului este în conți-1 
nuare evident, de șapte exemplare primite gra- a 

|tuit pe lună față ae cumpărarea cu bucata, I 
| adică jumătate din prețul abonamentului. | 

| NU UITAȚI! REINNOIȚI ABONA-1 
IMENTUL LA „CUV ÂNTUL LIBER", iar dacă I 
|nu aveți abonament, solicitați factorilor poș- I 
Itali să vă facă. A
j FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se| 
|fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la| 
I factorii poștali —• numai cu bani în numerar | 

—, iar la Rodipet, Ia sediul din Deva, înj 
I numerar si prin virament. Relații la telefoa-| 
■ nele 213007, 233178. ț

RĂMÂNEȚI GU NOII j

RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ, |

Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE EN GROS Șl 
EN DETAIL

■ PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT

situat in incinta S.G. POLIDAVA 8.A.

din Deva, str. 22 Decembriu, nr. 257, 

telefon 22 59 04

• Apă minerală BIBORȚENT, 1,5 I PET
• Bere j

— BEGUN

— SILVA

• Rom — 32 grade

• Hârtîo igienică.

i Programul de funcționare a magazinului— 

depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI, ORELE 

10-15

■ PRIN CHIOȘCURILE Și PUNCTELE 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântai 
liber" din DEVA (lângă „Comtim" si in Mi
cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia); BRAD 
(la sediul S.G. „Mercur"); ORAȘTIE (lângă 
„Palia); HAȚEG (secția foto).

SE AFLA ÎN VÂNZARE :

• Imprimate pentru preschimbarea per-*
misuluî de conducere auto. ,

O țigări (Tg. Jiu)

• plicuri

fn aceste unități funcționează AGENȚII 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 

MIGA ȘI MARE PUBLICITATE.

| ÎN ORICE OCAZIE
’ PUBLICITATE PRIN
I
I
*

I
«5

Iw

CUVÂNTUL 
LIBER

I
I*
I
w

I*
I*
II n
I*
I 
I

' RECEP PLUS I
CALCULATOARE 

IMPRIMANTE
* COPIATOARE ve

. ©g VA Bel. DECEBAL Bl 
1ÎWT<?I. 21272G 218205
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