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Apă și gunoaie până la Restaurantul Transilvania
De câțiva ani buni, fie

care ploaie mai zdravănă 
face ca apele pluviale din 
prelungirea Străzii Golitei 
să se reverse pe străzile 
Eroilor, Călugăreni ca a- 
poi o parte dintre aces
tea, pe lângă Casa de 
Cultură, să ajungă de 
nenumcărate ori până în 
fața Restaurantului Tran
silvania din centrul mu
nicipiului Deva. în urma 
acestora, rămâne o ima
gine deloc favorabilă unui 
oraș cu pretenții de ca
pitală de județ — gu
noaie, vreascuri, nisip, ba 
uneori si mult pietriș.

Cauza principală o re
prezintă lipsa unui dccan- 
tor — a unui grătar și a 
unei canalizări — la in. 
tersecția străzilor Eroilor 
cu Coziei, apa revărsân-

litău, str. Eroilor, nr. J.5, 
ne-a spus: „Strada noas
tră s-a făcut cu eforturi 
mari, înainte de '89. A- 
cum nu mai are nimeni 
grijă de ea. în loc s-o

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

du-se pe strada Eroilor 
și 'nu în canalizare, cum 
ar fi normal.

Asupra acestei' situații 
am rețțput din mai multe 
opinii ale cetățenilor doar 
câteva: Dl. Alexandru Su-

repare, cei care au făcut 
lucrări au lăsat numai 
gropi. Și nu este singurul 
lucru: La intersecția cu 
strada Gălugăreni s-a să
pat o groapă pentru că 
s-a spart o conductă. Data

O imagine care tinde să devină celebră. Pc DN 7, podul de față — pod
Pe sub care se scurg apele din Viile Noi și strada Matei Corvin —, nu a
mai fost decolmatat de ani de zile. La orice ploaie apele se revarsă în .gră
dinile oamenilor. Când îi va veni rândul este greu de spus.

trecută, când a fost o de
fecțiune, pe coloana de 
apă, nu s-au terminat lu
crările aproape un an de 
zile, fără să mai vorbim 
de gunoi, care nu se ri
dică decât o dată pe săp
tămână (pe str. Pru
nilor, I.B. Delcanu, Eroi
lor)- deși noi plătim ca 
să-l ridice de două >ri 
pe săptămână. Iarna, nici 
vorbă să-1 ridice, pentru 
că oamenii de la salubri
tate motivează că nu pot 
«ă urce eu mașina pe 
stradă. Este anormal să 
plătesc 7060 de lei pe 
lună și gunoiul să fie lă
sat de multe ori în stradă. 
Am făcut O sesizare acum 
doi ani că la noi nu se 
ridică numai o dată pe

CORNEL POENAR
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, Vremea
■ dominant frumoasă,
■ ccr variabil după, 
i amiază. Vântul va su- 
i fia slab. Temperaturile
■ minime vor oscila în- 
[ tre 12—16 grade C, iar 
J celc maxime între 21— 
[ 28 grade C. (Octavian 
J Jucu).

proporție de
De vreo patru ani 

demarat lucrările la 
mai important obiectiv de 
alimentare cu apă a mu
nicipiului Petroșani — 
așa — numitul Complex 
investițional „Polatiște". 
Execuția obiectivelor se 
află în mâinile a trei 
puternice unități de con
strucții: TIM Cluj — Su
cursala Petroșani, (direc
tor. ing, Teodor Contraș), 
ACOMIN Deva (director, 
ing. Carol Hertl) și S.C. 
„Hidroconstrucțja" S.A. 
București — Sucursala 
Râu Mare — Retezat (di
rector, ing. 
Proiectarea întregului 
biectiv a revenit 
firme cu tradiție, 
riență și înalt profesiona
lism — 1PH Deva (direc
tor, ing. Mitică Sârbu). 
Iar beneficiarul obiectivu
lui este Regia Autonomă 
a Apelor Valea Jiului 
(director general, ing. Ion 
împărat Gingu).

In timp, o 
lucrări au fost 
unele obiective. 
în funcțiune, 
mai important 
de până acum 
sumat marți 26 
1997 când a fost efectuată 
recepția și s-a 
nerea efectivă 
une a câtorva 
prin care s-a 
țit considerabil 
cu apă potabiiă a orașului 
Petroșani. Reprezentanți ai 
constructorilor, proiec
tantului și beneficiarului, 
ai Consiliului 
Hunedoara — 
de credito al 
—, specialiști 
niul calității în construcții 
s-au întâlnit la sediu) 
RAAVJ, apoi s-au depla
sat Ia Zânoaga — o su
perbă zonă deasupra car
tierului Aeroport —, unde, 
împreună cu comisia do 
recepție, au trecut în re
vistă obiectivele terminate, 
au asistat la probe tehno

au 
cel

loan Radu), 
o- 

unei 
expe-

scrie de 
terminate, 
au intrat 
Dar cel 

moment 
a con- 

august
s

avizat pu. 
în funcți- 

obiective 
imbunătă- 

al intentarea

județean 
finanțatorul 
obiectivului 
din damei

80 la sută
logice, au apreciat dimen
siunea lucrării, s.au bucu
rat împreună de calitatea 
execuției și de impactul 
social al obiectivului a- 
supra locuitorilor orașului.

Principalele 
terminate 
țiune în 
sumează 
sută din 
al investiției și înseamnă 
posibilitatea alimentării 
orașului Petroșani cu apă 
rece.
(imp vi c ps <.1,

după spusele dlui !on tm- 
Dărat Gingu Treptat se 

ajunge la 20 de ore. 
1998. când luc.area 

terminată in intre- 
locuitoriil Petroși. 
vor av 's

24 dc
dl. 
lată și

și puse in 
aceste zile 
aproape 80 
volumul

obiective 
func- 

in- 
la 

total

fără intermitentă, 
de 16 ore pe zi,

va 
iar în 
va fi 
£ims,' 
inului 
non-stop, 
24, preciza 
oi ia; Gingu. 
«ui i obiectivele reccpți >. 
r.ni ■■ intrat^ m itmcțiiiul, 
n catiimomu, RaAVJ s' 

in beneficiul pupul:.'.u: 
'■’rasului Petroșani. așa 
cum ni le-a prezentat dl. 
ing Aurel Manea. diri- 
gir ie de șantier, din par
tea beneficiarului: două
căutări de apă — de la 
Izvorul și Stoinicioâra, 
fiecare cu o capacitate dc 
45 de litri/secundă. ur
mând ca din sui sa Po
latiște .să mai fie captată 
o capacitate de 210 litri/ 
secundă; tunelul dc aduc, 
țiunb dc 1500 m (d!rr care 
mai sunt de executat 100 
dl? metri); o conductă de 
aducțiune cu lungimea de 
doi kilometri și diametrul 
dp 500 mm; r.tatia de-filtre 
(cu bazinul da amestec, 
decantorul radial și stația 
de tratare a apei, eu de
bitul de* 300 do litri /se- 

fur.cționaltî

apă 
ore 
lor».

bitul
rundă» dar 
deocamdată d»ar cu 90 de 
litri /secundă): microhidro-

Dl MITRi. GHEONEA
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------GLUMA ZILEI
• — Tăticule, este adevărat că in 

restaurantele scoțiene se oferă băutură 
gratuit celor trecuți de 70 de ani?

— I)a, cu condiția să fie însoțiți dc 
părinți...

----- ---------- -----

Fără doar și poate, piața 
centrală a municipiului De
va este locul unde.și dau 
întâlnire, în flecare zl, 
foarte mulți oameni, în 
special' gospodine. Ea nu 
este cea mai mare din 
județ, dar, la ora actuală, 
este bine aprovizionată și 
prezintă câteva tocuri 
interesante de care ne vom 
ocupa în rândurile ce ur
mează.

DRUMUL SPRE 
MODERNIZARE

Ceea ce 'remarcă un om 
ce n-a mai trecut de multă 
vremo prin piață este 
faptul că perimetrul a, 
cesteia a foșt bine orga
nizat, compartimentat pe 
specificul produselor ce 
se oferă spre vânzare. 
Lactatele, de pildă, se

vând într-un singur loc, 
florile de asemenea. Ta. 
rabele ce oferă cafea, 
dulciuri ș.a. au fost gru
pate ca și desfacerea 
pâinii etc. în acest fel 
cumpărătorul știe unde să 
se ducă, nu o nevoit să 
cutreiere tot spațiul pen

perit s-a montat o coper
tină.

ABUNDENȚA SAU 
AUSTERITATE?

La ora actuală — sfâr
șit de august — piața o- 
ferâ cumpărătorilor mari

fioarte mult, iar primă
vara și o mare parte din 
vară au fost ploioase, fri
guroase. în toamnă prevăd 
că nu va fi multă marfă 
în piață. Am constatat în 
grădina mea că, -de pil
dă, cartofii au început să 
putrezească, prune sunt

că vorbește bine româ
nește.

- Io — ml-a spus — 
vin de mulți ani la De. 
va, că-mi place și piața 
și oamenii care-s tare de 
treabă.

— Gum este recolta de 
cartofi a acestui an. în

PIAȚA DEVEI LA CEASUL ABUNDENȚEI
tru a găsi ceea ce îi tre
buie. Peste noapte spa
țiul îngrădit se închide 
ca lacăt așa că marfa 
rămâne pe tarabe, incinta 
este spălată în fiecare 
seară cu jet puternio de 
apă, iar noaptea este pă
zită de gardieni publlei. 
în spațiul ce era neaco.

cantități de legume, fructe, 
lactate etc. Dl, Vasile 
S., un om ce vine ’ dc 
mulți ani la piață, con
sidera:

— Da, este marfă multă, 
dar nu așa ca anul tre
cut pe vremea asta»

— De ce oare?
— Iarna s-a lungit

foarte puține, roșiile, cas
traveții ș.a. s-au înne
grit, s-au zbârcit.

Am stat da vorbă cu un 
om ce vindea cartofi — 
Vilmoș A., venit cu marfă 
din județul Govasna. O- 
ferea cartofi frumoși. 
Primul lucru ce l-am re
marcai la dumnealui este

Govasna?
- - Bună, mulțam Iu’ 

Dumnezeul
0 femeie rotunjoară și 

roșie în obraji vindea cea. 
pă. M-a îmbiat:

— Luați, domnule, cea
pă roșie de Arieș. E dulce 
la gusț și nu pișcă la 
limbă.

Un bătrânel eu fața 
brăzdată foartc de cute, 
după Cu l-am întrebat 
dacă-s iuți ardeii cc*i 
avea în față, mi.a răspuns 
șugubăț:

— Dacă miști din unul 
alergi mai iute ca trenu
rile dlui Băscscu

OLTENII Șl 
LUBENIȚELE

De vreo două săptămâni 
sau mai mult, în piața 
Devei au apărut oltenii cu 
pepeni verzi — cărora ar
delenii lc zie lubenițe — 
și galbeni. Din pricină 
că suprafața neacoperită 
a pieței se află în lucru, 
oltenii au fost trimiși cu 
marfa lor în afara perime
trului împrejmuit Treaba 
asta nu-i afectează prea

(Continuare în pag. a 2-a)
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> DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICA 
f HUNEDOARA — DEVA

Principalii indicatori ai economiei I

I
I

i-
:■

ii

/

în procente

iulie 1997 față de

Iunie 
1997

iulie
1996

7media 
lunară 7 
1996

luni 1997 
față de 
luni 1996

J [ Producția industrială 123,1 94,2 107,7 92.4
J i Numărul mediu al salariaților în
■) industrie 99,7 96,6 96,5 973
! [Productivitatea muncii în industrie 1233 97,5 111,6 94,a
j i Export 135,3 139,4 170,5 118,7
< (Producția principalelor produse
! ’ industriale:
!> — huilă netă 148,5 94,9 104,6 92,5
j! — oțel 96,6 96,2 92,3 100,6
i J — laminate 130,6 105,8 1-21,7 98,7
J > — ciment 102,5 64,1 99,0 86,2
J î — bere 123,0 124,5 168,8 90,1
< — carne tăiată în abatoare 66,5 29,5 31,6 48,2
! i — lapte consum 102,6 65,4 80,4 72,4
[! — pâine 110,2 53,2 60,1 74,0
[! Efectivele de animale la 31. 07. 1997:
< [ Bovine 100,2 97,2 100,2 97,2
!; - ia populație 100,4 97,9 101,0 97,9

i Porcine 100,3 92,2 101,4 92,2
<! — la populație 103,0 91,5 105,3 94,5

[ Ovine 97,8 93,1 91,1 93,1
j i — la populație 97,9 923 90,4 92,5

! Păsări 92,5 54,5 60,2 54,5
!; — la populație 97,4 100,1 118-8 100,1
<; Venituri salariale medii nominale
[i — brute 118,5 156,4 175,0 164,5
j! — nete 115,2 162,2 177,2 166,6
Ji Prețurue de consum ale populației;

! — total 100,7 259,8 X X
[ — mărfuri alimentare 99,5 253,8 X X
i — mărfuri nealimentare 101,7 260,9 X X
! — servicii 101,6 280,6 X X
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mult, în afară de faptul 
că aoaptea 
doarmă lângă 
dorm acuo, 
pătură întinsă 
și învelindu-se 
și' cu folie de 
Dis-de-dimineață 
municipiului trec pe lângă 
cei culcați și-J 
cu simpatie. Am 
în vorbă cu unul 
olteni, pe numele

Ia, domnule, 
de la mine, că-ți 
cește sufletul și 
mi-a zâmbit omul.

Venit la Deva cu 
camion de lubenițe

să
Și

trebuie 
marfă, 
pe câte o 
oe ciment 
cu o alta 
polietilenă, 

oamenii

privesc 
intrat 
dintre 

Ion. 
marfă 
InduL 
viața.

un
P® 

care le-a așezat grămadă 
lângă gardul pieței, zice 
că, față de anii trecuți. 
cumpărătorii sunt mai 
putini ceea ce înseamnă, 
zice, că s-au împuținat 
banii oamenilor. Am cum 
pârât o lubeniță p@ care 
am nustat.o și era foarte 
dulce. Ion. bărbat la 50 
de ani, mi a întins-o zâm
bind-

— S.o mănânci sănă
tos și mai treci pe la 
minei.

FRUMUSEȚE SCUMPA
Se spune că domnia și 

prostia sunt scumpe. Dar 
nici frumusețea nu este 
ieftină. In orice caz. piața 
Devei este foarte bogată 
în flori frumoase, puse cu 
cozile In găleți de plastic 
pline cu apă. Găsești aici 
flori cu firul «au in bu
chete oferite de 
mai tinere sau mai 
cute.
bctul pe buze. Buchetele 
sunt 
panglică roșie sau trico
loră și sunt învelite în 
foi de celofan. Florile sunt 
aduse fie de la marile

femei, 
tre- 

dar toate cu zâm.

frumos legate cu

florării ale Aradului, fie 
din curțile oamenilor. Am 
găsit-o aici și pe dna Maria 
din Viile Noi- care vinde 
flori de foarte multi ani. 
O întreb-

— Cum este vânzarea? 
Viata oa- 
mai 
s-a 

a
flori celor dragi, la 
bătoriți ș.a.

— Așa și-așa. 
menilor este tot 
dar românul nu 
de obiceiul de

grea, 
lăsat 
oferi 
săr-

OF, PRETURILE!
La intrarea dinspre bu

levardul Decebal in piața 
Devei sunt două sălcii 
pletoase foarte frumoase 
ale căror ramuri aproape 
ajung la pământ.’ Să fie 
ele simbolul a ceea ce simt 
oamenii veniți să cum
pere?

Prețurile în Piața Devei 
sunt în mare măsură cam 
piperate. Un litru de 
lapte face 2000—2500 lei, 
un kg de telemea 14— 
ÎS 000 lei. Cartofii se vând 
cu 1 000—1 500 lei, ardeii 
grași cu 3—400 lei bucata, 
cei iuți trei la 500 lei.

Lubenițele se dau cu 
1 000— 1 500 lei kg, pepenii 
galbeni cam tot cu atâta. 
Pâinea ajunge și la 4 000 
lei, depinde de mărime, 
iar cea mai apreciată este 
cea de Rapolt și de Criș- 
cior. Găsești tot timpul 
pâine proaspătă. Florile 
se vând cu 4—6 000 lei 
buchetul foarte frumos 
aranjat. Dulciurile și ca
feaua costă mai puțin 
decât în cafenelele. ba
rurile și alimentarele o- 
rașului. Un fapt ce se 
cere remarcat este acela 
că n*au apărut încă ți
ganii care să vândă marfă, 
căci mafia aceasta — de 
a lua cu preț m de la 
producători și a vinde a. 
poi mai scump — 
n-a apărut la . Deva. 
asta*i foarte bine, 
eamdată tuciuriii se 
bă — miercurea și 
bâta mai ales — in 
specific — bărbații 
față, pirandele și 
după ei. Vorbesc între ei, 
de parcă se ceartă, dar 
altfel sunt cuminți. (FJB.)

SC

încă
Și Deo- 

plim- 
sâm. 
stilul 

în 
eepiii

Peisaj devcan. Foto ANTON SOCACI

centrala- cu o putere insta
lata de 250 kW. racordata 
deja Ia sistemul national 
do energie electrică; alte 
lucrări auxiliare

Prezent la momentul 
inaugura] in calitate de 
Diesedinte ai comisie» de 
rereptie. dl loan Hâda, 
vi-epresedinte al Consi
liului județean Hunedoara 
și responsabil cu progra 
mele investitionalc ale 
întregului județ, a ținui 
să precizeze in exclusivi, 
tate pentru ziarul ..Cu
vântul liber" Deva ..Tot' 
cei care participă la exe
cuția acestui important o. 
biectiv d» alimentare cu 
apă potabilă a orațulu' 
Petroșani, a Văii Jiului 
în ansamblu, depun efor
turi susținute si au ob- 
țjnut până acum rezultate 
notabile. Recepția și pu. 
nerea în funcțiune a circa 
80 la sută din volumul

au dovedit 
acest lucru. Si- 
sunt unele 
făcut, anumite

□EC
CO-

investiției 
prisosință 
gur. mai 
renuri de 
ccmpletări, câteva finisări,
însă există conlucrare și 
înțelegere, încât toate 
lucrările să atingă înalți 
parametri de calitate și 
eficiență. De altfel, Con. 
siliul județean Hunedoa
ra acordă o atenție spe
cială înfăptuirii amplu
lui program de reabili
tare și modernizare 
mentării cu apă a 
Jiului, prevăzut a 
naliza i-- 
gram Ia care sunt 
date forțe masive și spri. 
jin financiar 
inclusiv de Ia 
internaționale'1.

Dar despre 
investițional 
ș, despre

a ali- 
Văii 

se fi-
rac or-

consistent, 
organisme

6,00 România: ora 6 fix!; 
>,00 TVR Cluj-N.; 
TVR lași; 11,00 TVR 
mișoara; 12,05 Ce.i 
făcut? (r); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicul 
(r); 15,00 D.a.; 15,30 Pom
pierii vă informează!; 15,45 
Lege și fărădelege, 16,00 
Conviețuiri; 17 05 Specia, 
litatea casei (s); 17,35
Bank-note; 18,00 Tele. — 
estival Camei Planet; 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00
Jurnal; 20,40 Festivalul 
național de .nuzică ușoară 
„Mamaia "97“; 22,15 Dr. 
Quinn (s); 23,10 Festivalul 
național de muzică ușoară 
„Mamaia '97*'; 0,00 Jurnal.

10,05 
Ti
de

In flagrant (r); 11,00 Ame. 
rica sălbatică (do/r); 11,35 
Sunset Beach (r); 12,30
Mândrie și prejudecată (r);
13.30 Em. în Ib. germană;
14.30 Ce bine e acasă! 
(s); <5,10 Știri bancare și 
bursiere; 15.30 D.a., 16,00 
Sr.cietc e nisipului (s), 17,00 
Ceaiul de la ora 5... (div.j; 
19,00 Mag. cultural esti
val; 20,15 Infernul (f); 21,40 
Itinerare spirituale; 22,00 
Club 2020; 22,30 Time. 
Out; 23,30 Media — Club; 
0,00 TVM. Mesager; 0,30 
Maeștrii. Tenorul Cornel 
Rusu

vator; îl.30 Strigăt de co. 
,p-1, (dramă); 23,10 Știri; 
23.20 înscenarea (s); 0,10 
Kassandra (s).

f"ANTENA l 
I TV DEVA J

10,15 — 10,25 Știri TV 
Deva (r); 18,20 — 19,20
Actualitatea (talk show); 
19,20 — 19,30 Știri Tv De
va; 21,20 — 21,30 -
Tv Deva (r.).

Știri

[ANTENA 1)
țPRO - TV]

complexul 
„Polatiște" 

__ ,__ eoOrdonatele 
programul ’! global despre 
^are ăfrttnteam mat sus
- intr-un alt număr 
al ziarului nottru.

I

ț TVR 2 0

6,30 Tele — Dimineața; 
9,50 Viața în trei (r); 
Ikizii (r); 11,15 Cel 
mușchetari (f/r); 
Model Academy (s); 
Știri; 14,20 Lumină 
uzitoare 'sf; 15,10

7,00 Itinerar turistic; 8,30 
Canary Whcrf (r); 9,00
Planeta Cinema (r); 10,00

10,25 
trei

13,10 
14,00 
cfilă- 

------------   Viață 
dublă (s); 16,50 Iluzii (s); 
17,40 Invitați la Antena 
1; 18,20 D.a.; 18.45 Tele, 
rebus; 19,20 Știri; 19,30 
Alondra (s); 20,30 Obser-

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 MASH (s); 
Tânăr și neliniștit (r’; 
Șoapte de iubire |r); 
Capcana timpului (s); 
Beverly Hills (r); 
Știri; 13,00 Fa|ă-n față cu 
llie Șerbănescu (r); 
Sport extrem; 14,30 
15,00 Matlock (s); 
Tânăr și neliniștit (s); 
Șoapte de iubire (s); 
Hercule (s); 18.15

9,45 
IU,30 
11,15 
12,00 
12,55

14,00 
D.a.;
16,00
16,45
17,30 
Sport

la minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi (cs); 19,30 
Ș.iri; 20,00 Melrose Place 
(s); 21,00 Ddctor 
laska 
22,00 
22,30 
23,00

A. 
Știri; 

(»);

în
21,50 

Bundy 
ca în filme (sj;

(PRO-TV-DEVq)

6,00 — 7,00 Reluări
(film serial, știri); 15.00 — 
16,00 F.S. „Reboot" ep 6; 
Divertisment și muzică; 
18,15 — 18,35 Vorbiți aici; 
21,50 — 22,00 Știri locale.

[DEVASAT+]
7,00 — 13,00 Reluări; 

17,00 Preciosa; 18,00 De
sene animate; 18,30 Pro
vocarea naturii; 19 '. Casa 
de nebuni; 19,30 Fzrmacia 
de gardă; 20,00 Sfârșit fe
ricit (I); 21,30 Muzica; 2130 
Brigada de șoc; 23,00 ! * 
mon sisters (f|; 0,30 Film 
erotic; 1,30 Videotex!.

l■
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Acordarea burselor pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cursuri de zi

Printr-o recentă Hotă
râre a Guvernului Româ
niei »-au stabilit „Criterii
le generale de acordare a 
burselor și a altor forme 
de sprijin material pen
tru elevii, studenții și 
cursanții din învățăi iântul 
de stat, cursuri de zi”. Ar
ticolul patru al respectivei 
hotărâri precizează că 
prevederile ei se aplică 
începând cu anul de învă
țământ 997/1998.

Astăzi ne vom referi la 
acordarea burselor și a al- 
tor forme de sprijin ma
terial pentru elevii din în
vățământul preuniversitar 
de stat, cursuri de «».

Conform hotărârii, acor
darea de burse din buge
tul de stat reprezintă o 
formă de sprijin material 
vizând atât protecția so
cială cât și stimularea e- 
levHor care obțin rezultate 
foarte bune la învățătură 
șl disciplină. Se d:sting 
trei feluri de burse: de 
merit și de studiu, care se 
acordă In funcție de 
rezultatele obținute la În
vățătură și bursele de a- 
futor social, acordate ele
vilor în funcție de situa
ția materială a familiei 
sau k susținătorilor legali.

Trebuie precizat că bur
sele se acordă în limita 
fondurilor aprobate. Iar 
elevii promovați pot primi 
burse de merit și de stu
diu începând cu trimestrul 
al II-4ea al clasei a IX-a 
(anul I), respectiv trimes
trul I al claselor X—XII 
(XIII) șl din anii ÎI—IV, 

în conformitate cu crite
riile specifice stabilite a- 
nual de consiliile de ad 
ministrație ale inspectora
telor școlare. De asemenea, 
cuantumurile acestor bur
se se stabilesc de consi
liile de administrație,

în ceea ce privește bur
sele de ajutor social, ho
tărârea arată că de acestea 
vor beneficia orfanii de 

CURIER JURIDIC

ambii părinți, cel necu- 
prinși în casele de copii, 
deși îndeplinesc condițiile 
de a fi primiți, bolnavii 
TBC aflați în evidența dis
pensarelor medicale, cel 
care suferă de diabet, boli 
maligne, sindromuri de 
malabsorbție grave, insu
ficiențe renale cronice, 
astm bronșic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, he
patită cronică. glaucom, 
miopie gravă, bol] imuno- 
logice, precum și cei in
festați cu virusul HIV șau 
bolnavi de SIDA, care su
feră de poliartrită juveni
lă. spondilită anchilozan- 
tă sau reumatism articu
lar, handicap locomotor. 
Trebuie spus că acordarea 
burselor pe motive medi
cale se face cu avizul me
dicului de circă, numai 
după efectuarea unor an
chete sociale.

De bursele amintite mai 
beneficiază elevii din me- 

diul rural, școlarizați in
tr-o altă localitate, pentru 
care nu se poate asigura 
masa în natură, cei prove- 
niți din familii care nu 
realizează un venit mediu 
lunar, pe ultimele 12 luni, 
pe membru de familie, 
mai mare de 50 la sută 
din salariul de bază mi
nim pe economie și nu de
țin terenuri agricole cu o 

suprafață mal mare de 
20 000 mp în zonele coli- 
nare șl de șes și de 40 000 
mp în zonele montane șl 
cel din învățământul de 
stat, cursuri de zi șl se
rale cărora 11 se atestă ca
litatea (ori a unuia dintre 
părinți) de „Erou-martir" 
sau „Luptător pentru Vic
toria Revoluției Române 
din Decembrie 1989", cu 
una dintre mențiunile: ră
nit, reținut, rănit și reți
nut. remarcat prin fapte 
deosebite.

Iată și câteva chestiuni 
administrative. Pentru ob
ținerea bursei de ajutor 
social, elevii sau repn 
zentanții legaji ai acestora 
depun la comisia de atri
buire a burselor din uni
tatea de Învățământ o ce
rere însoțită de actele do
veditoare ale dreptului de 
acordare a acesteia, Iar ea 
paate fi acordată la înce
putul anului școlar și poa

te fi. revizuită trimestrial, 
in funețu de modificările 
intervenite în veniturile 
nete ale familiei.

Pentru determinarea ve
nitului mediu net lunar 
pe membru de familie se 
vor depune acte dovedi
toare la începutul fiecă
rui trimestru, fiind luate 
în calcul toate veniturile 
cu caracter permanent, 
realizate de membrii fa
miliei, cu excepția aloca
ției suplimentare pentru 
familiile cu copii. Trebuie 
reținut și faptul că bursa 
de ajutor social se poate 
acorda și ocazional, o dată 
pe an, elevilor din învă
țământul preuniversitar de 
stat, cursuri de zi. ale că
ror venituri nete lunare 
pe membru de familie nu 
depășesc 75 la sută din 
salariul de bază minim pe 
țară.

Toate cele trei feluri de 
burse se acordă pe perioa
da cursurilor școlare, in
clusiv pe timpul pregăti
rii și susținerii examenu
lui de bacalaureat sau de 
diplomă și pe perioada 
practicii în producție.

Hotărârea precizează și 
alte situații în care bur
sele se acordă pe perioada 
vacanței de vară. Nu pot 
constitui criterii de acor
dare a burselor religia, 
rasa, sexul. apartenența 
politică a elevului sau a 
familiei acestuia, studiile 
efectuate în străinătate, 
precum și accesul la bur
se din alte surse.

VALENTIN NEAGU

Ne-am întâlnit recent 
în centrul Devei și, întru
cât ne cunoaștem de mult, 
ne-am strâns mâinile și 
ne-am apucat de vorbit. 
Ne-a mărturisit necazul cu 
care se confruntă locatarii 
din blocurile IA și, 1 B din 
Deva.

Ne aflam In parcul din 
fața Poștei centrale a mu
nicipiului reședință de ju

SEARA, ÎN FAIA
POȘTEI DIN DEVA

deț. Aici se adună, ime
diat după ce apune soare
le, un foarte mare număr 
de oameni.

— Firesc — am zis. E 
vară. Ce vezi rău în trea
ba respectivă ?

— Nu susțin că ar fi ceva 
rău. Numai că în fiecare 
seară aici este, până mult 
după miezul nopții, o gă
lăgie infernală.

— Cine o face ?
— Vin mulți oameni cu 

câini fără botniță, pe care 
îi dezleagă din lesă și-i 
lasă să se plimbe nestin
gheriți. Și nu de puține ori 
câinii se latră unul pe al
tul. se încaieră chiar. Este 
o doamnă rare are trei 
câini ca niște viței care, 
într-o seară, l-au atacat pe 
un puști. In parc vin și o 
mulțime de copii care în
cing aici meciuri de fotbal. 
Strigă, zbiară, se Îmbrân
cesc, ba chiar se iau Ia 
bătaie. Cu gălăgia de ri

goare, bineînțeles. Se adu
nă. de asemenea, un foar
te mare număr de băieți 
și fete ce vorbesc în gura 
mare, râd în hohote puter
nice. Nu de puține ori auzi 
din gura lor vorbe urâte, 
murdare.

— Voi, cei ce locuiți în 
cele două blocuri, cum vă 
manifestați izavi de a- 
ceastă situație ?

— N-avem cum. Am în
cercat. eu și alții, de câ
teva on să potolim gălăgia 
și certurile, dar am fost 
insultați. înjurați, amenin
țați cu spargerea geamu
rilor.

— Ce soluție ai avea ?
— După câte știu, lângă 

stadion este amenajat un 
loc destinat plimbării și 
dresării câinilor. De ce nu 
se duc acolo ? în cele două 
blocuri locuim mulți oa
meni care a doua zi se duc 
la lucru, bătrâni și bolnavi 
ce au nevoie de liniște, 
copii mici sau de școală 
care au de învățat.

— Concret, ce ai pro
pune ?

— Aș sugera poliției și 
gardienilor publici «ă fie 
mai prezenti In zonă și, 
prin metodele ce le au la 
dispoziție, să-1 potolească 
pe cei ce tulbură liniștea, 
în chiar centrul orașului.

(Tr. B.)

Să știi, cuțule, că nu mi-e teamă de tine!

Bucătăria fără... bucătărie
Festivalul organizat de 

Elta Universitate (în pe
rioada 17—30 august a.c.) 
cu sprijinul și colaborarea 
directă a Complexului Udo 
din Deva se bucură de a- 
precieri favorabile. adu
când elemente de nouta
te și alternative de viață, 
în condițiile sărăciei ac
tuale. promovând medi
cina preventivă și autotra- 
tamentul. Din programul 
manifestărilor, capul de 
afiș îl deține expoziția 
permanentă de hrană vie, 
din salonul Hipocrat, pre
zentarea unor comunicări 
de larg interes între care 
amintim: „Medicamentele
care se găsesc la... piață", 
„Intre hrana alimentară șl 
hrana spirituală — pasul 
curajului''. „Din tainele 
unei ciorbe fierte fără 
foc", „Arta de a construi 
prăjituri fără cuptor", 
„Pâinea noastră cea de 
toate zilele — fără cuptor" 
și altele. De asemenea, 
merită relevat rolul deo
sebit al demonstrațiilor 
practice care au fost orga
nizate. precum și al publi
cațiilor prezentate în ca
drul Co’ecției 17 a Elta 
Universitate.

Discuția purtată cu dna 
Rodica Tilianu și cu dl 
Viorel Ton Oacheș, organi
zatori al festivalului, ne-a 
edificat asupra scopului 
demersurilor făcute, por
nind de la rezultatele ce

lor două ediții organizate 
în decurs de trei ani pe 
această temă, adică a bu
cătăriei fără... bucătărie. 
După cum susțin organiza
torii, la baza inițiativelor 
luate stau studiile între
prinse. timp de 30 de ani, 
de către medicul Ernest 
GOnther, privind tratarea 
bolilor prin hrană vie, re
zultatele cercetărilor sale

ÎNSEMNARI de la festivalul 
ORGANIZAT DE ELTA UNIVERSITATE*

fiind expuse în cartea 
„Hrana vie". Ce face Elta 
Universitate ? In esență 
aduce o alternativă ca mod 
de viață. în care alimen
tele să fie medicament și 
medicamentul — aliment. 
Evident că în permanență 
se pune problema relației 
între om și aliment, a e- 
xistențel compatibilității 
între omul viu șl alimen
tul neviu — ca să nu spu
nem mort — în care sudus 
tratamentului de prepa
rare prin fierbere sau coa
cere la peste 52 grade 0, 
prin metodele bucătăriei 
tradiționale — sunt dis
truse enzimele ce consti
tuie suportul vieții, adică 
ale viului.

In țara noastră cerceta
rea acestei alternative du
rează de 7 ani de zile, cer
cetătorii fiind și cobai în 
același timp, apreciindu- 
se că în țară există Dește 
10 000 de oameni care au 
verificat efectul unui ase
menea mod de alimenta
ție. Un argument invocat 
de către cei implicați îl 
constituie faptul că legu

mele și fructele sunt coap
te natura] și nu mal este 
nevoie de o altă coacere 
în bucătărie, organizatorii 
festivalului susținând că 
alimentați.., este un instru
ment de cunoaștere și nu 
de umflat stomacul, argu
mentele utilizate fiind de 
ordin pur științific, ne- 
având nici un fel de ames
tec religios sau de altă 
natură. în condițiile ac
tuale de austeritate și de 
sărăcie, mai ales în situa
ția oamenilor de vârsta a 
treia, care sunt afectați 
de diverse boli, se pune 
problema cunoașterii șl 
vindecării pe cale natura
lă a unor boli, important 
fiind ca, așa cum s-n în

cercat în cadrul festiva
lului — încet-încet cei ce 
au bunul simt să verifice 
personal (nu să creadă 
din auzite). întorcându-șl 
privirea către propria via
tă. efectul alternativei g- 
ferite acțiunile extraor
dinare ale unui asemenea 
mod de alimentație fiind 
reliefate de cei peste 700 
oameni cu diverse afecțiuni 
vindecați prin acest tra
tament

In condițiile când agri
cultura se chimizează când 
apelăm tot mai mult ia 
importuri de alimente cu 
calități îndoielnice nu este 
de mirare că apar diverse 
boli generate de tarentele 
din alimentație. De aceea, 
așa cum apreciază și nutri- 
tionistii. devine tot mal 
important modul de ali
mentație. fapt De care cele 
17 echipe ce acționează în 
cadrul Elta Universitate 
încearcă să îl demonstre
ze lunar în câte 30 de o- 
rase din tară.

De menționat că la reu
șita acțiunilor organizate 
în cadrul festivalului de Ia 
Deva o contribuție de sea
mă au adus-o gazdele de 
la Complexul Lido firme
le Devasat. Eurovenus Fo- 
tocomputer Prest SC San- 
sere. Milkprod Simeria și 
alțl sponsori generoși.

NîCOLAE TÎRCOB

Foto: ANTON SOCACI
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Cercetarea științifică—mereu uitată ți umilită

•.

Faptul că și la ultima 
rectificare de buget cer
cetarea științifică româ
nească a mai fost rasă 
de câteva zeci de miliar
de de lei oglindește, ci 
âe altfel întreaga politică 
de după 1990 promovată 
în acest domeniu, subes
timarea aportului acestui 
sector la propășirea eco
nomiei naționale în an
samblul său. De reamin
tit că situația deloc de 
invidiat a cercetătorilor a 
fost reliefată cât se poate 
de elocvent și de gestul 
disperat al unor sala
riate din domeniul res
pectiv, care au ajuns să 
se înscrie la cantina de 
ajutor social (!). Rău es
te că guvernul și Minis
terul Cercetării și Teh
nologiei fac ureche surdă 
la cerințele îndreptățite 
ale cercetătorilor.

Evident, nu este de con
ceput să cercetezi o via
ță întreagă și să nu aduci

nimic nou in sectorul res
pectiv de activitate, du
pă cum tot la fel de bi
ne trebuie înțeles că re
zultatele spectaculoase nu 
pot veni peste noapte, a- 
vând în vedere și baza 
materială tot mai pre
cară asigurată institute
lor de cercetări. Se bate 
multă monedă, în ultima 
vreme, pe restructurarea 
și chiar pe lichidarea (așa 
cum s-a procedat cu fir
mele productive), a unor 
sectoare de .cercetare 
științifică, invocându-se 
drept motiv lipsa de efi
ciență a acestora sau a 
fondurilor necesare sus
ținerii lor financiare. E- 
vident că astfel de mă
suri nu pot avea decât 
consecințe din cele mai 
nefaste, orice țară fără 
cercetare științifică pro
prie fiind condamnată la 
stagnare și subdezvolta
re, oamenii valoroși gă-

sindu-și alte preocupări 
sau oferte mult mai a- 
vantajoase în străinătate. 
Se înțelege că nu pot să 
fie ignorate, sub nici un 
motiv, însemnatele reali
zări dobândite de către 
cercetarea științifică au
tohtonă, în domenii vi
tale ale economiei națio
nale, dar nici nu se poa
te trece cu vederea, în 
același timp, peste mari
le neajunsuri care au 
adus cercetarea științifi
că românească aproape 
de puntul critic, mai bine 
zis mortal, cum l-a de
numit un specialist avi
zat în domeniu.

Pentru ieșirea din im
pas — în speranța că gu
vernanții și parlamentarii 
vor fi receptivi la sem
nalele trase — este strin
gentă nevoie să fie luate 
câteva măsuri de substan
ță. Intre acestea sunt de 
amintit ? definirea clară

a priorităților naționale 
și stabilirea unei strate
gii în domeniu, elabora
rea legii cercetării și a 
statutului cercetătorului, 
reorganizarea institute
lor de profil, pentru a 
răspunde unor cerințe 
majore și concrete în 
condițiile economiei con- 
curențiale de piață. De 
asemenea, nu este lipsi
tă de interes nici propu
nerea de a se constitui 
un FORUM PENTRU 
ȘTIINȚA ȘI REFORMA 
pe lângă cabinetul pri
mului ministru, urmărind 
astfel ieșirea din criza 
actuală, care a cuprins, 
aproape fără excepție, 
toate laturile cercetării 
științifice din țară noas
tră. Cât nu este prea 
târziu, mal sperăm în- 
tr-o încurajare și redre
sare a cercetării științi
fice românești, spre bi
nele întregii economii 
naționale. (N.T.).

•: :•

ț
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Priorități în cadrul sectorului de distribuție 

și transport al energiei electrice
Dialogul purtat cu dl 

ing. CORNEL CAZAN, di
rector al Filialei de Trans
port și Distribuție a Ener
giei Electrice (FTDEE) De
va, a fost de natură să 
releve unele aspecte din 
activitatea curentă din ca
drul acestei filiale. Cum 
sezonul rece se apropie, 
este în curs de desfășu
rare un larg spectru de 
lucrări de revizii și repa
rații ale instalațiilor. Fă
când parte dintr-un pro
gram complex de revizie, 
lucrările, executate atât de 
personalul propriu filialei 
cât și de terți, sunt me
nite să reducă la minim, 
pe perioada iernii 1997— 
1998, posibilitatea întâm
plării unor fenomene ne
dorite care să afecteze con
sumatorii. Un accent s-a 
pus pe instalațiile de 
transport curent și pe cele 
de alimentare a marilor 
consumatori industriali din 
sfera metalurgiei și mine
ritului.

Referitor la energia con
sumată de acești mari ope
ratori economici, dl Cazan a 
declarat că există preocupări 
la nivelul RENEL pentru 
îmbunătățirea calității mă
surării energiei consumate. 
Până acum, în multe ca
zuri, aparatura de măsu
ră instalată a fost proiec
tată pentru valori mari 
ale consumului. Cum, pe 
fondul regresului de acti

vitate, energia electrică 
consumată este în continuă 
scădere ca volum și pu
tere, se întâmplă ca apa
ratura să nu mai fie su
ficient de sensibilă pentru 
a măsura consumurile mi
nimale din sincopele pro
ductive. Se generează astfel 
o scurgere de curent pe 
care RENEL nu o poate 
cuantifica și încasa. Pen
tru remedierea acestei si
tuații există două soluții : 
să se înlocuiască transfor
matoarele de mare putere 
care funcționează mult sub 
capacitate sau să se mon
teze aparatură de măsură 
adecvată noilor consumuri. 
Se intenționează, după caz, 
folosirea ambelor metode 
pentru eliminarea consu
murilor energetice neînre
gistrate.

O adevărată luptă dă 
FTDEE Deva pentru păstra
rea în. parametri a rețe
lei electrice din Valea Ji
ului pe timp de iarnă. Da
torita lipsei căldurii, locu
itorii de aici folosesc, cu 
titlu majoritar, aparatura 
electrică pentru încălzitul 
locuințelor. Se generează 
astfel o suprasolicitare a re
țelei electrice cu efecte ne
gative în buna ei func
ționare. De aceea, preci
zează dl Cazan, pentru Va
lea Jiului, RENEL are un 
program serios de investi
ții menit să schimbe ni
velul de tensiune de la 6

kV la 20 kV, precum și un 
amplu program de lucrări 
de revizie.

O altă lucrare specifică 
cu caracter mai larg în 
care este implicată și 
FTDEE 'Deva constă în 
pregătirea liniilor de trans
port Mintia — Sibiu și 
Mintia — Arad cu trece
rea de Ia 220 kV la 400 kV. 
Lucrările filialei din Deva 
sunt în acest moment mai

avansate decât tronsoanele 
corespunzătoare filialelor 
Sibiu și Timișoara existând 
speranța ca lucrările să fie 
finalizate până în luna 
septembrie a-c. Această lu
crare se, realizează în ve
derea interconectării siste
mului energetic românesc 
cu cel european deschizând 
și mai mult posibilitatea u- 
nor exporturi energetice.

A. SALAGEAN

• W*j.
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Diversificare de activitate j
După cum am reținut dintr-o discuție purtată cu > 

i dl ing. Salvador Stângaciu, manager al S.C. CIF Deva, I 
I pentru a acoperi cu lucrări și cu venituri la nivelul • 
! potențialului tehnic și uman al firmei, după lici- | 
I tația la care a participat, s-a angajat participarea « 
« c»t oameni și cu utilaje la reconsolidarea căii ferate I 
I în zona Baru, pe ruta Petroșani — Simeria. '
‘ Aici se lucrează cu zece utilaje — excavatoare, i 
| ifroane și buldozere, existând asigurat front pentru • 
J activitate permanentă pe câțiva ani buni de acum î 
I încolo. Punctul respectiv de lucru fiind mai îndepăr- | 

tat, s-au asigurat condiții de cazare a muncitorilor în 
j vagoane-dormitnr. (N.T.) I
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de la sate — sub 1 
semnul rentabilității, | 
dar și al umanismului |

• Cu anj în urmă — situație anroape de colaps B 
• La vremuri grele — oameni hotărați • Pană în ■ 
cătunele cele mai îndepărtate • Semne ale revigo* I 
rării. f

Multă vreme — preț’ 
de câțiva ani — activita
tea comerțului coopera
tist din zona Bradului s-a 
deteriorat continuu, apro- 
piindu-se de colaps. A- 
provizionarea s-a subțiat, 
s-au închis o seamă de 
unități de desfacere, au 
plecat oamenii ș.a. A- 
ceastă stare de lucruri a 
determinat conducerea 
„Federalcoop" Deva să 
desființeze „Consumcoop" 
Brad, iar activitatea ei 
sa fie pusă în raza „Con
sumcoop" Crișcior, care 
mergea bine. Măsura a- 
ceasta n-a fost suficien
tă, pentru că între ve
chea conducere și cea 
nouă au intervenit zâza
nii, neînțelegeri concreti
zate în sesizări și recla- 
mații, urmate cu bineve
nite demisii. In luna mar
tie a.c., „Consumcoop" 
Crișcior și-a ales o con
ducere complet nouă, în 
fruntea căreia a fost de
semnat — prin vot, de 
asemenea — dl Octavian 
Lupan, un om ce are ve
chime mare în comerțul 
sătesc.

— Evident ați preluat 
funcția de președinte' al 
cooperativei cu hotărâ
rea de a pune activita
tea unității pe picioare, 
nu-i așa die Lupan ?

— Așa este — ne-a răs
puns interlocutorul. Si
tuația în care se ajunse
se era foarte grea. Co
operativa a avut și are 
o foarte mare rază de 
activitate. Avem magazi
ne de desfacere în Brad 
și în comunele Crișcior, 
Bucureșci, Blăjeni, Ribi- 
ța, Luncoiu de Jos și 
Vălișoara. Multe unități 
ale noastre se află la 
distanțe foarte mari, un
de se ajunge cu mare 
cheltuială de combusti
bil.

— Cum s-a procedat, die 
președinte, pentru mate
rializarea hotărârii de ca
re ne-ați vorbit ?

— Am pornit cu îm
bunătățirea aprovizionă
rii. Am căutat și am 
găsit furnizori apropiați, 
am apelat cu mai mult 
curaj pentru procurarea 
de marfă direct de la pro
ducători. Apelăm foarte 
mult la depozitele „Fe
deralcoop" din Brad.

— Apropo de ce ne-ați 
spus. Depozitele sunt în 
Brad. De ce aparțin „Fe
deralcoop" și nu unită
ții pe care o conduceți 7

— Nu știu, așa s-a ho
tărât la nivel de județ.

— Și încă o anomalie, 
dacă-mi permiteți : uni
tatea are sediul în Brad, 
dar se numește „Consum
coop" Crișcior.

— Dați-mi voie să nu 
comentez și să revin la 
ceea ce am început mal

înainte. După preocupă-1 
rile pentru o bună apro-! 
vizionare am acționați 
pentru redeschiderea u-! 
nităților închise. Și acești 
fapt l-am reușit, în bU-2 
nă parte. |

— Magazinul din Bu-Z 
cureșci funcționează 7 |

— Nu. Suntem în tra-, 
tative cu un fost lucră-p 
tor al nostru să-l preia i 
și sperăm să-l redeschl-f 
dem. Printr-o aprovizio-, 
nare mai bună și redes-1 
chiderea magazinelor i-am ■ 
atras spre noi pe foștii | 
noștri cumpărători șî a 
clienți. |

— La sate au apărut și ■ 
mulți privați, între timp.]

— Cu toate acestea, ama 
reușit să realizăm atra-1 
gerea lor, întrucât noi a-| 
plicăm adaos de maxim I 
30 la sută, Ia unele măr- " 
furi mult mai mic — del 
15—20 la sută. ?

— Cum apreciați apa-| 
riția concurenței în co-2 
merțul din mediul ru-l 
ral ? :

— Este foarte bună. EaB 
ne stimulează să ne stră-! 
duim să fim noi cei mail 
buni. Cu condiția ca ea! 
să fie loială, cinstită. Fă"| 
ră falsă modestie credem r 
că. din această înfrunta
re, vom câștiga. i

— Unele magazine se) 
află la foarte mare dis
tanță. Sunt acestea ren
tabile ?

— Nu. Transportul măr
fii până la ele implică 
mari cheltuieli. Am re
deschis, de pildă, maga
zinul din satul Dumbra
va, comuna Ribița. Am 
făcut-o și dintr-un 
umanitar. Căci, 
activitatea 
sătești nu constă numai 
din a vinde marfă, ci și 
de a duce acasă la oa
meni pâine, unelte agri
cole, alte mărfuri de ca
re au nevoie Pierderile 
în cazul unităților înde
părtate. le acoperim din 
beneficiile ce le realizăm 
la alte unități.

— Strădania depusă pe 
linia .redresării activității 
a început să dea roade 7

— în trimestrul al doi
lea al acestui an am ob ' 
ținut profit net 
lioane lei. Nu 
câștigul, < 
ne aflăm pe 
bun.

gest 
cred eu, 

cooperativelor

I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I

n am ob-| 
de 22 mi-|

Nu este mare| 
dar relevă că|

Iun drum

scris
Ce 
cu

unități s-au în-l 
cele mai bunel

rezultate pe calea redre-l 
sării ? ®

— Cele din Blăjeni (lu-1 
crător dna Daniela Marc),! 
Criș (dl Nicolae Raț),l 
Crosuri (dl Nicolae Rus),! 
Luncoiu de Jos (dna E-| 
lena Nat), Vălișoara (dna! 
Doina Rovinar), hanul | 
„Cerbu.i (dna Rodica Io! 
vănel) ș.a. (T.B.). |

.... ■ - W.W.WA ‘.W./.V.V
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SATUL — AZI SATUL — AZI SATUL — AZI
Producție agricolă fără specialiști

nu se poate concepe
După o recentă întâlnire 

Ia care a participat la 
Ministerul Agriculturii și 
Alimentației, dl ing. Gheor- 
ghe Iovan, directorul ge
neral al DGAA a județu
lui Hunedoara, a ținut să 
facă cunoscute problemele 
esențiale ce se pun cu a- 
cuitate în privința situa
ției specialiștilor agricoli 
și contribuției lor ia rea
lizarea producției în con
dițiile actualului buget de 
austeritate. Cunoscute fiind 
problemele grele și com
plexe ale agriculturii, în 
situația când există mulți 
proprietari de pământ ca
re nu posedă cunoștințele 
necesare legate de semin
țe, îngrășăminte, pesticide 
și de alte cerințe specl- 
Șce culturilor de câmp, 
îgumiculturii sau pomicul

tură, se înțelege cu clari
tate necesitatea de a avea 
în permanență sprijinul 
de specialitate, deci al spe
cialistului agricol.

într-o asemenea conjunc-, 
tură apare cât se poate 
de argumentată necesitatea 
ca la fiecare comună, o- 
raș și municipiu să exis
te cuprinși în schemă câte 
1—2 specialiști agricoli. 
Așa cum este firesc, exis
tă posibilitatea ca dorin
ța primdrului de a con
duce (în condiții de des-

centralizare mai accentua
tă) întreaga activitate din 
raza comunei, orașului sau 
municipiului, referitoare 
la problemele locale de 
sănătate, la acțiunile sa- 
nitar-veterinare, de asigu
rare a ordinii și liniștii 
publice, să fie împlinită

sigurat. Fără consultanță 
de specialitate privind si
tuația fondului funciar, 
conducerea registrului a- 
grlcol, soluționarea proble
melor legate 
tratamentelor 
de întocmire 
cumentații în

de aplicarea 
fitosanitare, 
a unor do- 
relațiile cu

REFLECTIE PE MARGINEA UNEI NEVOI

STRINGENTE A SATELOR

4

și în privința agriculturii, 
fiecare primărie angajân- 
du-și specialiștii în dome
niu de care are absolută 
nevoie. După cum subli
nia dl Iovan, este acum o 
șansă ca toate localitățile 
să fie încadrate cu buni 
specialiști, cu care prima
rul și consiliul local să 
colaboreze în clarificarea 
și conducerea întregii ac
tivități din agricultură, in
clusiv în privința aplică
rii Legii 18/1991. Desigur 
că avându-i totdeauna â- 
lături pe specialiștii agri
coli, drumul succesului în 
toate acțiunile cu specific 
agricol este pe deplin a-

băncile, de apărare a să
nătății pământului și îm
bunătățire a potențialului 
acestuia prin lucrări de 
ameliorare specifice, a tu
turor chestiunilor de stric
tă specialitate agricolă, es
te de neconceput, așa cum 
o dovedește practica, ob
ținerea unor rezultate mai 
bune în producție.

în situația când trebuie 
pus un accent mai mare 
pe agricultură, aceasta 
fiind singura noastră șan
să de a ieși din actuala 
stare de sărăcie și de a 
asigura securitatea alimen
tară a populației, este de 
așteptat ca toate primă-

riiie să privească cu maxi
mă seriozitate problema 
preluării in scheme a spe
cialiștilor agricoli, mai a- 
les ținând seama și de 
faptul că nu există im
plicații ale bugetelor 
cale, deci de ordin finan
ciar, referitoare la sala
rizarea personalului anga
jat, acestea fiind soluțio
nate așa cum s-a mai pre
cizat. potrivit înțelegerii 
convenite cu Consiliul ju
dețean.

Pornind de la necesita
tea întăririi, sub toate as
pectele, a autonomiei lo
cale și descentralizării în 
același timp a unor acti
vități, inclusiv a unora 
care sunt de domeniul a- 
griculturii, opțiunea cea 
mai înțeleaptă a primari
lor și a consiliilor locale 
este aceea de a decide, fă
ră ezitare, în raport de 
acoperirea nevoiloț locale, 
includerea în statele de 
funcțiuni a specialiștilor 
agricoli, din partea minis
trului Agriculturii șl Ali
mentației fiind anunțată, 
chiar și după operarea 
respectivelor modificări, în
că o reducere cu 10—15 
procente a personalului din 
subordine, în cazul mă
surilor preconizate pentru 
restructurare.

10-

într-o discuție purtată 
cu dl I. Costel, locuitor al 
satului Banpotoc, au reve
nit în atenție o serie de 
probleme legate de viața 
satului în general. Am în
țeles, între altele că, în 
ciuda greutăților cauzate 
de vremea nefavorabilă 
din această vară, a reușit 
să-și strângă grâul cu toa
te că nu prea a ieșit în 
câștig cu această cultură. 
Speranța sa este că se va 
alege cu ceva mai mult de 
la porumb, deși toate lu
crările făcute cu Agromc- 
cul sau cu particularii sunt

lucrurile realizate la 
GAP, că e ușor de 
mat și mai greu de 
struit în1 ziua de azi. 
cu toate că în Lunca Mu
reșului s-au făcut lucrări 
de desecare, din cauză că 
acestea nu au mai fost în
treținute, există pericolul 
să se instaleze iarăși exce
sul de umiditate și pămân- 
tul respectiv să nu mai 
poată fi luat în cultură.

Dincolo de problemele 
câmpului, discutând despre 
cantitățile mari de -furaje 
existente prin gospodării, 
unele rămase de peste ani,

Nu toate ne pot 
plac

•<-

„N-am promis nimic electoratului, dar fac
ce

Iată o deviză care-1 că
lăuzește în muncă pe dl 
loan Horrae, primarul co
munei Vorța. Realegerea 
sa în funcția de primar, 
la alegerile din anul tre
cut, nu este deci întâm
plătoare, oamenii având 
încredere în capacitatea și 
puterea sa de muncă, în 
implicarea sa efectivă pen
tru soluționarea concretă 
și eficientă a problemelor 
cu care se confruntă locu 
itorii comunei. întâlnindu-1 
zilele trecute, când a ve
nit la Deva cu interese 
pentru obște, l-am provo
cat la o discuție privind 
acțiunile aflate în preocu
parea consilierilor și a oa
menilor primăriei.

Cum este firesc, fiind 
vorba despre sate, am a- 
bordat prioritar aspectele 
legate de aplicarea Legii 18/ 
1991. Deși la prima vedere 
s-ar putea crede că aici, 
nefiind zonă atinsă de co
operativizare, nu există 
chestiuni neclarificate 
legătură cu pământul, 
realitate există niște 
cruri destul de complicate, 
până acum punerea în po
sesie făcându-se abia în 

■proporție de până la 65 la 
sută. în ce constau aceste 
complicații ? Datorită fap
tului că s-au trecut la fon- 
dul silvic (prin amenaja- 
mente și împăduriri) une
le terenuri proprietate a 
locuitorilor comunei, s-a 
ajuns în situația ca supra
fața ce trebuie atribuită 
să fie diminuată cu mai 
mult de 200 ha, fiind astfel 
afectați câteva sute de pro
prietari. Pentru a pune or-

în 
în 

lu-

pot pentru 
dine în privința stabilirii 
dreptului de proprietate — 
spunea primarul — este 
nevoie de mai multă con
secvență și de interes din 
partea Ocolului silvic în 
raza căruia se află pămân- 
tuj respectiv, pe lângă 
sprijinul pe care îl primim 
din partea OCOT Deva în 
ceea ce privește execuția 
măsurătorilor, întocmirea 
fișelor tehnice și a între
gii documentații necesare. 
Nădejdea primarului și a 
oamenilor este aceea că și 
această problemă se poa
te rezolva într-un timp cât 
mai scurt prin bună cola
borare și înțelegere.

In altă ordine de idei, 
interlocutorul s-a referit la 
pregătirile făcute la școli 
și la căminele culturale, 
pentru perioada de toam- 
nă-îarnă. In context, am 
reținut că din bugetul lo
cal s-au alocat 30 de mi
lioane lei pentru reparația 
școlii din satul Visca, în 
desfășurare găsindu-se și 
lucrările la căminele cul
turale din Valea Poienii și 
Coaja. De asemenea, s-au 
făcut demersurile necesare 
în vederea asigurării ce
lor 50 mc lemne de foc 
pentru iarna ce urmează.

O nemulțumire a locui
torilor satului centru de 
comună, Vorța, constă în 
faptul că încă nu s-a reu
șit ca aici să fie construit 
un cămin cultural. Există 
un proiect ca acesta să se 
realizeze pe fundația unui 
bloc pentru mineri, a că
rui construcție a fost însă 
abandonată, dar nu sunt 
încă asigurate fondurile

binele oamenilor"
bănești și toată documen
tația ceruta de execuția u- 
nui astfel de obiectiv.

Notabile sunt și insisten
țele ce se fac pentru insta- 
larea corpurilor de ilumi
nat public (Acestea fiind 
procurate aproape de un 
an de zile) cu sprijinul ne
mijlocit al secției din Ilia 
a FTDEE Deva, precum

și pentru îmbunătățirea 
recepționării transmisiuni
lor TV prin schimbarea u- 
nui modul de la releu. Iată 
doar câteva din acțiunile 
aflate pe agenda Primăriei 
din Vorța, care sunt și o- 
biective prioritare pentru 
activitatea primarului.

(N. T.)

destul de scumpe. Intre 
altele, îmi spunea că are 
noroc cu pensia de la stat, 
cu care, de bine de rău, 
se mai descurcă, aceasta 
revenindu-i după anii lu
crați la forje, la fostul 
IMMR Simeria. Acumu- 
lându-i-se în timp unele 
suferințe, a fost nevoit și 
în vara aceasta să meargă 
la tratament, la Comple
xul „Aurel Vlaicu" din sta
țiunea Geoagiu-Băi, 
condițiile sunt 
mai bune, mai 
suma plătită, 
alte locuri nu 
cheltuielile pentru o sin
gură zi de masă și cazare. 
Acolo spunea că a auzit 
vorbindu-se că de la anul 
viitor este posibil să nu 
mai suporte statul astfel 
de costuri mari, ceea ce 
ar însemna ca un bilet 
să ajungă undeva la un 
milion de lei, atunci puțini 
pensionari putând să-și 
mai permită să meargă 
prin stațiuni, acestea pu
tând rămâne fără clienți. 
Dar nu acest lucru îl doare 
acum cel mai tare. Spune 
că nu era rău, așa cum s-a 
procedat și în alte locuri, 
dacă oamenii satului se 
înțelegeau mai bine de la 
început și nu stricau toate

unde 
din cele 

ales pentru 
cu care în 
acoperi nici
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fosta 
dărâ- 
con- 

Apoi,

concluzia conduce la gân
dul că oamenii 
dus numărul 
constatându-se 
de valorificare 
este nestimulativ, iar ca să 
mergi zilnic cu laptele la 
piață nu te alegi cu cine 
știe ce câștig, deoarece în
seamnă multă pierdere de 
vreme pe drum.

Vorbind despre apa din 
localitate, unde vin zilnio 
să se aprovizioneze consu
matori din Deva, Simeria, 
Călan, ba chiar și din Pe
troșani uneori, zice că a- 
proape toți oamenii din 
sat s-au obișnuit, de când 
se știu, deși au și fântâni 
proprii, să o bea pentru 
calitățile ei curative. Nu 
știe exact pentru ce anu
me, dar crede că e bună 
Ia toate bolile. Cu părere 
de rău spune că nu-i prea 
place că la sale s-au în
mulțit peste măsură câr
ciumile, discotecile, că ti-; 
nerii nu prea merg la mun
că și au început să-și pună 
cercei în urechi, că ei se 
dedau mai greu cu rostu
rile pământului, ale agri
culturii și gospodăriilor în 
general. Dar n-ai ce-i face, 
spune, că așa sunt vremu
rile acum. (N.T.)

au mai re
animatelor, 
că prețui 
a acestora
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După cum se știe, du
minică, 31 august a.c., la 
Baia de Cris este orga
nizată cea de-a patra e- 
diție a expoziției-târg de 
bovine din rasa Pinzgau. 
Devenită manifestare tra
dițională, expoziția-târg 
este menită să pună în 
evidență preocuparea eres, 
cătorilor de animale din 
zonă pentru revigorarea 
acestei rase care valori
fică superior condițiile 
locale. In cadrul târgului 
se prezintă și utilaje a- 
gricole, în special de uz 
zootehnic.

De menționat că tot cu 
acest prilej se organizea
ză șt un târg de produse 
agroalimentare și indus, 
triale, având loc totoda
tă importante manifes
tări cultural-artistice sus
ținute de soliști și forma
ții consacrate. Este 
o caldă invitație din 
tea organizatorilor 
tru cei ce doresc să 
ticipe la astfel de mani
festări. (N. T.)

deci 
par
pen- 
par-

Invitație la Baia de Criș

JO fi mai bine oare in acest an
Foto PAVEL LAZA
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Așa a fost în anul trecut.
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cu drag
Sincer să fiu, îmi era 

dor să scriu de bine despre 
O colectivitate, care are re
zultate financiare bune. 
Mi s-a oferit prilejul (rar 

: trebuie să o recunosc), la 
aplicarea unei tematici, pc 
«inie de finanțe: obligațiile 
bugetare. Aveam să con
stat că această firmă este 
printre puținele din județ, 
care și-a onorat datoriile 
'ață de stat și față de bu
fetul asigurărilor sociale. 

Firma se numește SC „Ca- 
sial" Ș.A. Deva.

N-aș vrea să se interpre
teze aceste rânduri ca o 
publicitate mascată. De
parte gândul de a lăsa 
imaginația să confectione- 
tee firme iluzorii... Nu zic! 
— am făcut-o și pe asta.! 
Dar în alte timpuri... Nu.

însemnări

de data aceasta mi-am pro
pus să cad într-un alt pă
cat —• imputabil de șa- 

i blon gen secera și cioca
nul — pe care îl foloseau 
des gazetarii, până mai 
acum câțiva ani... Să lauzi 
un om l Dar, nu cred că 

fost — sau este — rău 
>să scrii despre un om, 
despre o colectivitate, pen
tru rezultatele muncii lor. 
Sunt convins că de acest 
Stimulent are nevoie inima 
românului.

în Cazul firmei, spre ca
re gândurile mele fug pe 
hârtie, pentru a lăsa aceas- 
tă însemnare să se îmbră- 
țișeze în eternitate cu 
plumbul — trebuie să a- 
imintesc despre un om : 
inginerul Vasile Deac, ma
nagerul general al firmei.

Este un truditor de per
formanță. Milimetric, fir
ma a făcut progrese de la 
bine spre mai bine...

De ce trebuie să amin
tesc de managerul SC Ca- 
sial SA Deva ! Aș vrea să 
vă dau numai un exemplu: 
Câți dintre managerii, di
rectorii, cu activitate de 
producție (cu capital de 
stat), își fac weekend-ul la 
firmă 1

Pentru inginerul Deac, 
sâmbăta și duminica — 
sunt tot zile fecunde. La 
birou, meticulos, încrun
tat și tăcut, așterne pe hâr
tie soluții, idei, gânduri, 
care materializate îi an
gajează într-un și mai ma
re ritm de muncă pe ci- 
mentiști.

Vă rog să mă credeți că 
Îmi e așa de greu să nu 
folosesc expresii, firești de 
altfel! (e din limbajul nos
tru) pentru care să fiu e- 
tichetat că umblu cu pe
riuța. Departe gândul a-

f Vine
Societatea Ulcom Slo- 

I bozia a stabilit prețurile 
I la uleiul din noua recol- 
j tă, la 6 690 lei/litru, pen

tru uleiul In ambalaj de 
' plastic șl 5 050 lei/litru, 
' pentru uleiul vrac, a de

clarat agenției Mediafax 
; Gheorghe Bălan, direc- 

1 torul fabricii.
Fabrica Ulcom Slobo-

1 • • • • • •••• 

cesta de mine ! N-am nici 
un motiv să fac așa ceva ! 
Mi-ar reproșa în primul 
rând muncitorii acestei fir
me, pe care îi cunosc — 
și mă cunosc — de peste 
două decenii.

Mă întreb adeseori: de 
ce îi poartă un anumit gen 
de respect inginerului 
Deac ? ! Nu dădăcește, nu 
vorbește autoritar, ca unii 
șefi. Pot afirma că nu prea 
vorbește ! Nu sancționea- , 
ză gratuit. Halatul pe ca
re îl poartă și casca de 
protecție îi dau un aer de , 
om comun. Simplu. Căci 
de fapt așa și e ! Cred că 
flecăreala, ca și „căprăria" 
(limbaj cazon) îi coboară 
pe mulți conducători în 
ochii colaboratorilor.

îmi vorbea, mai zilele 

trecute. despre un maistru. 
Ion Dîrlea se numește. Ma
nagerul firmei șe bucura, 
ca un copil, că meșterul 
a rezolvat o lucrare de 
mare importanță pentru 
firmă, pentru beneficiari. 
De fapt, despre ce era vor
ba ? S-a găsit soluția de 
a se reduce timpul de în
cărcare a cimentului în 
mijloacele auto. Proiectul 
elaborat inițial de încărca
rea cimentului a fost bine 
gândit. Marii consumatori, 
îl solicitau vagonabil. Eco
nomia de piață, însă, i-a 
cam dat peste cap pe a- 
cești solicitanți. Au apărut 
cei cu tona și de ce nu cu 
sacul...

Pentru a se reduce din 
„salba" de autocamioane, 
ce se întindea pe kilome
tri, s-a montat o nouă li
nie de încărcare perfor
mantă.

...Ar fi multe de scris 
despre această firmă. Din 
lipsă de spațiu — și hâr
tia de ziar e foarte scum
pă ! — mă opresc Cu în
semnarea aici. Nu însă 
înainte de a mai menționa 
că de la această societate 
nu s-au disponibilizat oa
meni. Din contră, s-au an
gajat. Media salariului 
este mult peste șasesute- 
mii...

P.S. N-aș vrea să se crea
dă că nu mai sunt și alte 
colective de oameni care 
muncesc cu seriozitate. E- 
forturile lor, însă, se pierd 
în anonimat, de povara 
grea a dobânzilor, a pena
lităților la datoriile față 
de buget, neonorate la 
timp. Mă gândesc să con
semnez și o astfel de fir
mă....

Pe curând.
N. panaitescu

uleiul? | 
zia a produs, în luna au-1 
gust, 150 000 sticle de u- î 
lei/zi, contractele cu Ț 
clienții derulându-se nor-1 
mal. 1

Ulcom Slobozia este i 
cel mai mare producător î 
de ulei din țară și asl- F 
gură 50 la sută din li- ♦ 
vrările pe piața bucu- J 
reșteană. [

Liderul BNS este
nemulțumit de indexările 

salariilor
Președintele BNS, Dumi

tru Costin, a declarat, du
pă întâlnirea tripartită Gu- 
vern-sindicate-patronat, că 
ministrul Muncii și Protec
ției Sociale, Alexandru A- 
thanasiu, s-a angajat să 
modifice articolele referi
toare la salariul minim și 
la clauzele din contractele 
colective de muncă cuprin
se în Ordonanța Guver
nului privind salariul 
minim pe țară.

Tom Lantos face
o vizită particulară în 

România
Congresmanul american 

Tom Lantos efectuează în 
aceste zile o vizită cu ca
racter particular în Româ
nia, împreună cu o delega
ție de oameni de afaceri 
din Statele Unite.

Congresmanul american 
ar putea să albă o între
vedere particulară cu pre
ședintele Emil Constanti- 
nescu, precum și cu alte 
oficialități de la București. 
Tom Lantos a insistat ca 
vizita să aibă un caracter 
privat.

Tom Lantos, de origine

Compensații din partea 
Ungariei

Documentele necesare 
pentru a beneficia de pre
vederile. legii compensații
lor și despăgubirilor din 
Ungaria trebuie depuse 
în traducere maghiară le
galizată. a anunțat Biroul 
de presă al UDMR.

în plus, toții cei îndrep

Stația orbitală Mir are 
din nou probleme

Generatoarele de oxigen 
ale stației orbitale MIR 
s-au defectat din nou, e- 
chipajul neaflându-se, însă, 
în pericol, a anunțat a- 
genția spațială americană, 
citată de Reuter.

Generatorul de oxigen eu 
combustibil solid nu func
ționează, iar generatorul 
principal de oxigen, care 
fusese închis pentru a con
serva energia, nu poate fi 
reactivat, se arată într-un 
comunicat al NASA.

Cei trei cosmonauți de pe 
MIR, doi ruși și un ame

„Triunghiul morții"
Regizorul Sergiu Nico- 

laescu va începe filmările 
pentru pelicula „Triunghiul 
morții", la 1 septembrie,

în legătură cu indexăn- 
le salariate, liderul sindi
cal a apreciat că „aceasta 
este o tactică a Guvernului» 
care întâi scoate un pro
iect și apoi vede reacția 
partenerilor de dialog, res- 
pectiv sindicatele".

Dumitru Costin a opinat 
că Executivul nu trebuia 
să facă nici un comentariu 
față de indexările pe care 
agenții economici nebuge
tari pot sau nu să le a- 
corde.

ungară, a emigrat în Sta
tele Unite în urma obține
rii unei burse de studii, în 
1947. Din 1980 este mem
bru al Camerei Reprezen
tanților a Congresului a- 
merican.

Tom Lantos a fost unul 
dintre cei mai fervenți 
susținători ai acordării 
Clauzei națiunii cetei mai 
favorizate pentru Româ
nia, pe oază permanentă, 
după ce o lungă perioadă 
de timp a criticat, în mod 
vehement, autoritățile de 
la București.

tățiți la despăgubiri, ca 
urmași al aceleiași per
soane, trebuie să depună 
formulare distincte. Biroul 
de presă al UDMR reamin
tește că data limită a de
punerii cererilor este de 7 
octombrie 1997, după care 
drepturile se prescriu.

rican, nu păreau foarte 
îngrijorați de această nouă 
problemă, ultima din se
ria de defecțiuni mecanice 
care a afectat stația în cei 
11 ani de funcționare.

NASA a precizat că în 
aerul din cabina cosmonau. 
ților există oxigen sufi
cient pentru câteva zile.

La Moscova, ofițerul de 
serviciu la Controlul Mi
siunii a negat existența 
unor probleme în alimen
tarea cu oxigen.

Echipajul de pe MIR 
urma să repare generato
rul chimic al stației.

cu scena bătăliei de la Oi- 
tuz și moartea Ecaterinei 
Teodoroiu.

Potrivit regizorului ro

mân, bătălia din vara 1917 
a readus demnitatea arm, 
tei, a încurajat întregul 
popor pentru a putea re
zista invaziei germane, a 
dus la victorie și în final 
la înfăptuirea Marii Uniri ’

„Scenele de la Oituz vor 
fi trase însă Ia Rucăr", 
pentru că filmul se va face 
în condiții materiale foar
te grele, a declarat, pentru 
Mediafax, Sergiu Nicolaes- 
cu. El consideră că filmul 
ar fi avut nevoie de un 
buget de 11,5—12 miliarde 
de tei, față de cete numai 
6 miliarde cât are în pre
zent. „în această sumă sunt

„Spionită" poloneză
Președintele polonez, A- 

Ieksandr Kwasniewski, a 
amenințat, că va da în ju
decată ziarele de opoziție, 
pentru publicarea unor in
formații conform cărora el 
s-ar fi întâlnit, cu trei ani 
în urmă, cu un ofițer al 
serviciilor de spionaj ruse, 
informează Reuter.

„Articolul este o min
ciună", a declarat purtăto
rul de cuvânt prezidențial. 
Antoni Styrczula.

Următoarele alegeri par
lamentare din Polonia au 
fost programate să se des
fășoare la data de 21 sep
tembrie. Styrczula a decla
rat că acuzațiile apărute 
în presă la adresa preșe
dintelui fac parte dintr-o 
campanie pre-electorală de 
discreditare a partidului de 
guvernământ, cu care 
Kwasniewski are strânse 
legături.

Ofițerul serviciilor de 
spionaj ruse, Vladimir Al- 
ganov, al cărui nume a 
fost menționat de cotidia
nul Zycie în legătură cu 
acuzațiile aduse președin
telui, a fost implicat, de a-

Recorduri vânătorești 
mondiale

Un juriu internațional a 
omologat, în prezența Co
misiei naționale perma
nente de evaluare a tro
feelor de vânătoare, două 
cranii de urs brun cu punc
taje superioare celui ce a- 
parține recordului mon
dial, deținut la această spe
cie de vânat, de Rusia, din 
1996, se arată într-un co
municat. remis agenției 
Mediafax, de Asociația Ge
nerală a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi din Ro
mânia (AGVPS).

Din juriul de omologare 
a trofeelor de vânat au fă. 
cut parte Herbert Tomi- 
czek-Austria — vicepreșe
dinte al Comisiei CIO de 
Expoziții și Trofee, Laszlo 
Szindai-Ungaria, Anniba

Bere... ucigașă
Un tânăr german a tre

cut pe lângă moarte în tim
pul unei beții într-o Câr
ciumă din Munchen, infor
mează Reuter.

Tânărul, în vârstă de 36 
de ani, a înghițit odată cu 
berea o bucată de sticlă, 
care i s-a înfipt într-o ar

incluse sponsorizările de 
la Bancorex, de Ia unii 
producători privați, cum ar 
fi Titi Popescu, de exem
plu, și contribuția Studiou
rilor de la Buftea", a mai 
șpus Sergiu Nicolaescu.

El mai speră, de aseme
nea, la onorarea unei pro
misiuni a Băncii Naționale 
a României și apelează fa 
înțelegerea Ministerelor A- 
părării Naționale și a ce
lui de Interne.

Bătălia de la Oituz va fi 
filmată cu un efectiv com
pus din 300 de soldați ai 
MApN și 100 aparținând 
MI.

semenea, In acuzațiile adu
se fostului premier Josef 
Oleksy, în urma cărora 
acesta a trebuit să demi
sioneze, în ianuarie 199. 
Cotidianul citat susține c. 
Aleksandr Kwasniewski, 
care a devenit președinte 
la sfârșitul anului 1995, 
s-a întâlnit cu Alganov în 
perioada 5—15 august 1994, 
când cei doi au locuit în
tr-un același hotel din sta
țiunea Cetniewo, de pe li
toralul Mării Baltice. în 
sprijinul afirmațiilor lan
sate. cotidianul a publicat 
copii după notele de plată 
întocmite de personalul ho
telului șl semnate de cei 
doi.

Styrczula a precizat că 
președintele polonez a pă
răsit stațiunea la data de 
3 august și, de aceea, nu 
ar fi avut cum să-l întâl
nească pe Alganov, despre 
care cotidianul a precizat 
că a sosit în stațiune la 
data de 5 august. Purtăto
rul de cuvânt a precizat 
că actualul președinte r 
aflat în Irlanda până s 
data de 7 august 1994, iar 
apoi la Varșovia.

le Drobnig-Italia — vice
președinți ai comisiei CIG 
de Expoziții și Trofee și 
Edward Kantor-Anglia, ad. 
ministrator general adjunct 
al CIC.

Cu același prilej, juriul 
a omologat și două noi re
corduri naționale la craniu 
de vulpe și de pisică săl
batică. Evaluarea și omo
logarea trofeelor dobân
dite de vânătorii români, 
după anul 1986, s-au orga
nizat de AGVPS din Ro
mânia în vederea pregăti
rii Expoziției Naționale de 
Trofee. Expoziția va fi des- 
chisă în Sala de expoziții 
a Palatului Parlamentului 
în perioada 15—21 sep
tembrie.

teră din gât, declanșând 
o hemoragie puternicăi.

O echipă de intervenția 
chemată în cârciumă a 
reușit să diminueze hemo
ragia. Bărbatul a fost apoi 
transportat rapid la spital, 
unde a fost salvat.

MEDIAFAX
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Dl.
satul 
lucrează ca factor poștal 
de șapte ani și, în vre
mea de când poartă pe 
umăr geanta specifică 
meseriei sale, a dus oa
menilor din satul unde 
trăiește și celor din Gro
hot, Tomnatec și Ștefă
nești sute și mii 
scrisori, telegrame, 
date, pensii, ziare, 
viste ș a. Parcurge 
nic 42 de km — distanță 
ce se întinde până la 
ultima casă a comunei. 
Ne_a spus recent:

— Primăvara, vara și 
O mare parte a toamnei 
drumul meu este foarte 
frumos și nram obișnuit 
bine cu el. Dar și în pe
rioadele calde — cum 
s-a întâmplat in acest 
an — am de înfruntat 
ploi, furtuni In foarte 
multe locuri drumul tre
ce prin păduri bătrâne 
și dese.

— Iarna, 
drumul?

— Foarte 
iarna este 
decât în alte părți, cade 
zăpadă multă, iar ge
rurile sunt aspre.

— At fest în cel șapte 
ani de «’ind sunteți poș-

de 
man- 

re- 
zil.

cum este

greu. La noi 
mai lungă

I is> 'zile •/■nd n-ați pu
tut ajunge «. destinatarii 
trimiterilor poștale sau 
la abonații la presăî

— Nu. n-au fost. Când 
este zăpadă mare 
duo călare 
Tomnatec și 
în
cu 
un

mă 
la Grohot, 
Ștefănești. 

aceste situații îl iau 
mine și pe Florin, 
nepot. împreună răz

bim. Iarna ajung înapoi 
acasă după ce se lasă 
întunericul. Uneori, avem 
și noi, poștașii, teamă.

— Teamă? Sunteți 
om zdravăn.

— Da dar astăzi 
când vremurile sunt 
de tulburi — te j 
aștepta la orice. Tocmai 
atunci .1 iau pe Florin 
se mă însoțească.

-- Munca de poștaș vă 
oferă satisfacții?

D-i sigur că da. 
Duc oamenilor din cele 
patru sate mesaje, vesti 
— cele mai multe bune, 
cred — pensii, ziare ș.a. 
Apropo de ziare, să știți 
că ziarul dumneavoastră 
este foarte citit. Am, la 
oi a actuală, 30 de abo
namente Ia „Cuvântul 
liber" care adeveresc a- 
firmația mea. (Tr. B.)

un

așa 
poți
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. „ALIMENTARA" S.A. DEVA

Convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINA
RA A ACȚIONARILOR
în data de 13 septembrie 1997 ora 15,00 Ia 
Casa -te ’ rit din Deva, pentru toți acțio
narii înscriși în Registrul Acționarilor la data 
de 30. 07. 1997.

în cazul în care nu vor fi îndeplinite con
dițiile statutare, adunarea generală va fi re- 
programată pentru data de 27 septembrie 
1997, în același loc și la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, bdul Decebal, blocul F, parter, tel. 
054/216406. (7980)

CRISPAPIER S.R.L. ORADEA

Angajează urgent:

— gestionar — vânzător pentru produse 
papetărie, carte, ziar, revistă in princi-de

palele orașe din județul dumneavoastră. 
Salariu lunar: 400—800 DM

zervor de combustibil pentru 
lună.

plus un re- 
rutoturism/
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Condiții:

CONCURSUL DIN

1997

UZO BALCAN

str. Libertății,

480
550
680
780

— locuință personală, carnet 
șină personală

— vârsta 20-40 ani
— stadii medii sau superioare
— avantaj: experiență »o domeniu.

auto și ma-

31 AUGUST

Informații zilnic între orele 10—14, la 
(059) — 447032 ; 136112 ; 470145 ;

136813 ; 136022, interior 19.

COLEGIUL UNIVERSITAR 
PEDAGOGIC CU SPECIALIZARE 

INSTITUTOR — DESEN DIN BLAJ

CONCURS 
septembrie a.c.

Probele de

A n 0 n ț ă

DE ADMITERE între 15—25

concurs:

• Aptitudini pedagogice și artistice (eli
minatorie);

• Limba și literatura română — scris ;
• Desen liber — probă practică.

Înscrierile încep din 4 septembrie a.c. și 
fac la secretariatul Universității din Blaj,se

str. Dr. Vasile Suciu, nr. 26.

<!

ii

!•
Informații suplimentare la tel. 058/71123F ! > 

Blaj.

OFERTĂ 
Excepțională i 

I - CELE MAI MICI 
f Prețuri de pe 
L PIAȚĂ

țMURAL CASA 
MljRAL QUARTO 
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1. ATALANTA — BOLOGNA X 2
Ambele formații au operat câteva întăriri în 

pauza competițională. Numai că Atalanta a rămas 
fără omul ei de gol, Inzaghi. Oaspeții prezintă 
formație cu un nou cuplu de atac.

2. BARI — PARMA X
Oaspeții merg la victorie, antrenorul lor Ance

lotti fiind încrezător în forța de joc a echipei sale.
2
echipa pentru Campio. 
au gânduri serioase în

3. EMPOLI — ROMA X
Și romanii și au întărit 

natul 1997—1998 și se pare, 
acest an competițional.

4. Inter — Brescia 1
La Brescia a revenit Sabău, întărind serios mij

locul echipei. Cu toate acestea, credem că Inter nu 
va scăpa victoria.

5. JUVENTUS — LECCE 1
Obiectivul gazdelor este câștigarea titlului. Deși 
plecat trei jucători, Juventuș are încă forță șiau _

chiar în primul meci, Lecce nu-i poate opune re
zistență prea mare.

6. LAZIO — NAPOLI 1
Mergem pe mâna gazdelor deși întâlnirea 

poate încheia și la egalitate.
7. Piacenza — Milan 2
Cu o nouă tripletă in atac, Milan va avea un 1 

cuvănt greu de spus pentru titlu.
8 SAMPDORIA — VICENZA 1 
Gazdele cu un plus valoric și 

tate, au câștig de cauză.
9. UDINESE — FIORENTINA 1

i Profitând de avantajul terenului

mai experimen

x
gazdele ar putea 

căI trece de Fiorentina. Trebuie să ținem însă cont 
^oaspeții nu sunt dinainte Învinși.

I
10. ANCONA — TORINO 1 X 2
Noul antrenor al Anconei, Giorgini, va căuta 

pășească cu dreptul în fața propriilor suporteri, 
lanunță o partidă deschisă oricărui rezultat.

11. LUCCHESE — RAVENNA 1 X
Oaspeții au făcut câteva modificări însemnate

| lotul lor și vizează măcar un punct.

112. MONZA — PESCARA X
Se întâlnesc două echipe de forțe sensibil egale...

I

OFER

TRANS" SRL

nr. 12

A
Prin depozitul en gros, situat în Deva, 

str. Ardealului, nr. 1
(sediul Romcereal

• Făină import:
Tip BL 80
Tip BL 55
BL 55 ambalată la
kg, 5 kg; preț

• Făină indigenă
tip
tip
tip
tip 

Prețurile nu includ TVA. 
Relații la tel. 054/711752; tel Mobil ;

092227592. (7959)

— Deva)

— 2140 Iei
— 2320 lei 

pungi de 1 kg,
— 2800 Iei

2

Se.
Se

în

— 2020
— 1920
— 1800
— 1750

lei 
lei 
lei 
lei

• VOPSELE.LAVABILE PENTRU.ZUGFTĂVEPk 
MODERNE - JMPORT ITALIA
CU ACESTE PRODUSE PUTETI SI SINGURI 

JZUGQĂykECONOMISIND BANI Șl TIMP

VI LE OFERĂ:

MAGAZINELE VALENTIN
1. Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, .Str. Libertății, Bl. 01 parter, (zona gării) 
Pentru vânzări en-gross - reduceri substanțiale

și transport gratuit.
Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8-19 Sisâmbăta 

între 9 - 13. Telefon: 054-216160

Pentru instalații de încălzire centrală:
- RADIATOARE DIN FONTĂ
- CAZANE (24KW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau £axe.
Td.01/420S620/4208885; 0SM644225

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani 
teți publica anunțuri de mică și mare 
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-» 
tiile publicitare din : ?

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI T
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea? 
Tribunalului județean); — la chioșcul dini 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lânoă moga-» 
zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR-J 
T1ERUL MICRO 15 (stația de autobuz | 
„Orizont"). 1

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tei i
716926). ♦

• BRAD, strada Republicii (tel.f 
\650968). la sediul SC. „MERCUR" J.

• ORAȘTIE, la chioșcul de lânqă ma- f
1 qazinul ..Palia".
1 • HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 î
l'tn spațiul secției foto). Telefoane : 770367. « 
ț770735. *

Agențiile ziarului nostru asiaură. laț 
jtaxe rezonabile, publicarea cu maximă J 
| promptitudine a tuturor anunțurilor de , 
« mică și mare publicitate. *•
* «

pu- 
DU-

I 
I

I 
I
I
I 
I 
I
II ___ __

| Și de la acest joc ne putem aștepta la un rezul- î 
jtat de egalitate.

13. VENEZIA — GENOA 1 X

I

M@DEX®
I

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE Îmbrăcăminte import 

DINȚARĂ

♦îmbrăcăminte bărbați-femei 
♦îmbrăcăminte sportiv^,

La noi găsiți întotdeauna .
* îmbrăcăminte sortată de cea mai buna calitate 

♦tricouri 
♦pulovere

în atenția
ATELIERELOR MECANICE, TIPOGRAFIILOR: 

♦ lavete din bumbac - cu reducere de preț 
în funcție de cantitatea cumpărata

EA FUSTE ȘI PANTALONI DAMA NUMAI
I î&luna.august REDUCERE-30 % J

TELEFON: 018-623412Aș3u '0&U1F34W
(DepoziLȚsat.Vlahă, jii<£ Cluji 

j /Orar: Zilnic 08-2frSântk«ă 0E16^ -----

lț;.șv.v.șw.v.-.-.-.-.v.-.-.-.-.- . ........ .  ■ ■ .......... --_
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Apă și gunoaie până la Restaurantul Transilvania
(' (Urmare din oag. II

săptămână gunoiul, deși 
noi Dlătim ca să se ridice 
de două ori pe săptămână, 
dar nu ne-a luat nimeni 
in seamă Pe lângă toate 
acestea, cea mai mare 
(problemă este apa de 
ploaie, care vine de pe 
Cozia. cu nămol, gunoaie, 
pietre pe care le duce 
până în oraș. O parte in
tră la vecini in curte, 
iără să mai vorbim că a 
început să sc deterioreze 
covorul asfaltic. Pentru a 
se ffpri degradarea străzii,

este necesai- să sc facă 
un grătar la intersecția 
străzilor Eroilor cu Co
zia. dar nu s-a făcut ni
mic, deși am solicitat a- 
cest lucru de cel puțin 
8—10 ani". Dna Minerva 
Popovicl, Eroilor,» nr. 11: 
„Sunt nemulțumită de 
ceea ce se întâmplă cu 
strada noastră. S-au fă
cut săpături, gropile s-au 
astupat de mântuială. Te 
doare sufletul să vezi cum 
a ajuns strada, dar să mai 
dai și cu mașina în ele. 
Gunoiul se ia cum se ia, 
iar apa care vine de pe 
deal cu nămol, pietre și

gunoaie se revarsă în 
curte și grădină, în beci 
sau în garaj. Nu s-ă făcut 
un grătar și o canalizare 
corespunzătoare, care să 
rezolve problema". Am 
consemnat și opiniia unui 
șofer de pe taxi al cărui 
loc de așteptare, centru 
clienți, este în zona din 
fața Restaurantului Tran
silvania. ,'Eram chiar de 
serviciu când a plouat 
într-o noapte. Pe străzi 
curgea efectiv noroi. Este 
neplăcut să vină gunoaiele 
până în centrul Devei. Nu 
știu care este cauza, dar 
este anormal acest lucru".

Nu ne.am propus să 
comentăm cele consem
nate privitor la acest fe
nomen, dar credem că 
Primăria Deva o pri
mărie cu cea mai tânără 
echipă din țară și ne 
face să .credem extrem de 
ambițioasă — va fi re
ceptivă la cele semnalate, 
încât, într-un timp scurt, 
să fie demarate șj finali
zate lucrările edilitar — 
gospodărești ce se impun 
pentru rezolvarea situației 
de față, extrem de ne
plăcută pentru un oraș 
cu pretenții.

î CURSUL VALUTAR I
I 27 AUGUST «
• t dolar SUA 7459• I marcă germană 4140• 100 yeni japonezi 6267• 1 liră sterlină 11988• t franc elvețian 5006• 1 franc francez 1231• 100 lire italiene 424

I Cursurile incluse tn această listă au la bazăi 
cotațli ale societăților bancare autorizate să efetrl

Itueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă | 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tn I

I tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. I

CT C2 CZ1 !=□ £=□£=!!=! £=!£=3E3C3 !=3 nr-lt-inr-| r-irn r~ir

i VÂNZĂRI - 
. CUMPĂRĂRI

hilat, Gojdu- bl. K 3, etaj
3 Informații tel. 212165.

(7730;

• Vând apartament 2
camere, decomandat, ul
tracentral, pret negociabil. 
Tel. 613781. (186580)

• V ând apartament 2 
camere, etaj III, fără 
balcon» tel. 231940.

(186585)
• Vând teren intravilan

cu anexe 1000 mp. Tel. 
211100 Deva. (2265)

• Vând casă Simeria, 
O, Brâncoveanu, nr. 5, 
apă. gaz- preț negociabil.

(7725)
• Vând Ilaba 10 tone 

pret negociabil, TVA re
cuperabil. Tel. 730302.

(7723.)
• Vând convenabil 770

kg grâu. Deva, bl. P 10, 
ap. 12- Dacia. (7721)

• Vând apartament două
camere. Tel. 227361, orele 
17—22. (7719)

• Vând apartament două
camere Deva, tel. 212910, 
orele 8—21. (7718)

■ Vând casă, str. V, 
Babeș- nr. 31, tel. 220282.

(7715)
• Vând dozator Țec 5

capete, 9 tuburi bioxid 
de carbon, aparat • spălat 
©abate, pompă rezervă 
fl?ec. Relații tel. 228182 
«leva, 058/751112- 058/
451495. Cugir. (7714)

• Vând SNC — scutit 
impozit producție până în 
ianuarie 1999. Tel. 660508.

• SC l’entacomp
SRL cu sediul <n 
Deva, str M. Emi 
noscu nr. 1, vinde 
calculatoare l’G—AT 
286- 386, 486 la pre
țuri foarte convena. 
bile. Informații la 
toi. 211561. (2267)

• Făină Ungaria:
BL 55 — 50 kg/sac, 
BL 55 1/1 — 15 kg/ 
bax„ BL 80 — 50
kg/sac. Calitate ga
rantată. Tel./Fax: 
057/281116.
• Vând Nissan Combi,

înmatriculat- pret 8 990 000 
lei Tel. 233431. (6840)
• Vând VW Passat, break,

1987, înmatriculat, aparat 
mărit color. Tel. 641288.

(7441)
• Vând convenabil Fiat

1100- stare perfectă func
ționare, Orăstie- Mureșului, 
bloc 23/6. (7142)

• Vând urgent 2 re. 
zervoare inox noi) l',5 
tone- convenabil. Tel.
612701. (7443)

• Cooperativa „Con
structorul" Hunedoara vin

studii superioare, trimiteți 
C.V. și fotografie la fax 
069/216031. (7689)
• Brutăria Neamț Deva

angajează personal (băr. 
bați, stagiu militar efec. 
tuat) în vcdt.eo calificării 
în meseria de brutar; mun
citori necalificațl pentru 
serviciul de pază. Tel 
214647. (7734)

• SC Marco Polo SRL
Deva produce, comerciali, 
zează paste făinoase: cu 
ou — 1550 leî/250 g; fără 
ou — 3500/kg- fără TVA. 
Tel. 222596. (186581)

F ÎNCHIRIERII I
• Ofer spre închiriero 

garsonieră nemobilată zonă 
centrală. Tel. 611963

(2268)
• Închiriez, eventual 

vând spațiu comercial, ul
tracentral, 66 mp. Orăștie- 
tel. 617671 după Ora 20.

(7138)

£ Jecesk 1

• Piei ciut legitimație 
veteran pc numele Posto. 
lache Glieorghe. O declar 
nulă

• Pierdut certificat cod
fiscal nr. 6324650 apar
ținând SG Leco Afro 
Com SRL Hunedoara. Se 
declară nuL (7710)

• Colegii de Ia 
Termocentrala Mintia, 
serviciile echipamcnte 
și LUR sunt alături 
dc familia îndoliată 
în urma decesului 
prematur a celui ce 
a fost Un deosebit co
leg

BEC,A AMOS
(7739)

(7701)
• Vând apartament trei

camere semidccomandate 
ultracentral, liber. Tel. 
«14381, 048/634113. (7713)

• Vând casă, anexe
sau schimb cu apartament 
iplus diferență. Trestia? 
»r. 20. ' (7712)

• Vând casă- gaz, pivni
ță, curte, grădină, plus loc 
pentru două garaje în o- 
rașul Hunedoara, str. A. 
Vlaicu- nr. 19 (centrul 
vechi). (7711)

• Vând avantajos apar,
lament două camere. Si- 
meria, Caragiale, bl. 5, 
se II- ap. 22. (7709)

• Vând SRL Tel. 231846.
(7701)

• Vând tricou Borusia
Dortmund marca Nike, 
mărimea L. Tel. 218195, 
după ora 16. (7728)

de autoutilitară ARO 320, 
motor Diesel, de Brașov- 
obloane lemn, vechime trei 
ani. Informații la tel. 
O54/71676C. (6841)

• Vând loc dc casă,
cu chioșc alimentar, che. 
bab. Tel 711955. (6842)

• Vind easă (parter plus
două n vele)- poziție cen
trală, Piața Obor. Hune
doara tel 716250. (681,3)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, . afro- 
disiace. 01 — 6376273 i 
018—606134.

1W1
- JSERVICII I

• Vând autoturism VW 
Golf Diesel. Tel. 621712.

(7731)

• Angajăm urgent pa- 
tiser calificat. Informații 
tel. 217113, dc la 8,30.

(186582)
• Societate particulară 

du construcții angajează 
urgent: zugravi; zidari. 
Informații la tel. 616795. 
între orele 7—15.

(7703)
• Firmă dc comerț, cil 

medicamente, angajăm a- 
gent comercial. Condiții: 
posesor auto, vârsta ma
ximă 35 ani, dc preferință

,-CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea mal 
avantajoasă de a intra in posesia lui.

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

Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este in conti
nuare evident, de șapte exemplare primite gra
tuit pc lună față de cumpărarea cu bucata, 
adică jumătate din prețul abonamentului.

I NU UITATI1 RETNNOITI ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poș
tali să vă facă. •

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele se1 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 
factorii poștali — numai cu bani în numerar 
—•» iar la Rodipet, la sediul din Deva, în 
numerar si prin virament. Relații Ia telefoa
nele 213007, 233178.

rămâneți gu noii

RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

Societate comercială • 
i cu capital privat i 
! VINDE ! 
j EN GROS ȘI EN DETAIL j

O pate de ficat în diferite sortimente,
I carne de porc cu fasole boabe în cutii metalice \

• bere „SILVA" 1/2 1 — 2614 lei

• bere „BEGUN" 1/2 1 — 2331 lei

• bere ,.SILVA" 0,33 1 — 2272 lei

• bere „SILVA" (neagră) 1/2 1 — 2950 lei ’
8 • apă minerală BIBORȚENT 1,5 î — 2601 j
î lei
* •

• rom 32 grade 1/2 1 — 2664 lei }

I Relații la depozitul — magazin, situat in j

I incinta S.C. Polidava S.A. Deva. str. 22 Dc- î
I cembrie, nr. 257. .

Telefon: 225904, orele 10—15.

PRODUSE NOI

Carpați -- 2100 lei

Snagov — 3500 lei

LIBER" AU INTRAT

DE DIFUZARE A ZIA

RULUI „CUVÂNTUL

I
i
I

ÎN CHIOȘCURILE j
_ _ %

I
I
>6

I«
I
k

I
I
k

I
>

I
i

• pungi PVC — 300 lei bucata

• țigări de Tg. Jiu:

— Dacia — 3100 lei

— Amiral — 3100 lei

I
Il
| 49,
lIÂt
I pentru
' PRESTĂRI SERVICII.
I Concursul va avea loc în data de l sep- 
! tembrie 1997, ora 10,00- Ia sediul unității.

Condiții: studii tehnice superioare și ve- 
(' chime minim 3 ani în funcții tehnice.

Informații suplimentare la biroul personal j din cadrul unității, tel. 651843 și 650932.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ȘI LOCATIVA BRAD

sediul în Brad, str. Vânătorilor nr. 
Hunedoara, organizează

Cu 
jud.

CONCURS

ocuparea postului de ȘEF SECȚIE

• Vând urgent aparta'- 
tnenl două camere, mo.
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