
V
tN ZIARUL DE AZI: • Semințe s-au 

adus, numai bani să fie • Vin sau nu banii 
pentru calamități? * Se destramă o asociație? 
• Ordonanțele 9 și 22 au dizolvat rezistența 
minerilor la restructurare. • Șansa de a prin
de privatizarea

ÎN EDIȚIA DE MÂINE: • Problemă de 
larg interes cetățenesc — intrarea în vigoare 
a Legii locuinței * Sindicatul de Ia „Siderur
gica** Hunedoara nu acceptă formula refor
mă din minerit • Cosinzeana • Programele 
săptămânale TVR 1, TVR 2, ANTENA 1, PRO 
TV.

VREMEA

Vremea vă fi predo. 
minant " frumoasă. dar

răcoroasă. Gerul va fi mai 
mult senin. Vântul va 
sufla în general mode
rat din nord-vest. Tem
peraturile minime, 6—11 
grade (S< iar maximele, 
17—22 grade G. (Corneliu 
Sirca).
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După aum anunțam în 
ziartfl nostru de marțea 
trecută, la sediul Prefec
turii județului nostru a 
avut loc o întâlnire între 
conducerea Termocentra
lei Mintia și cea a Regiei 

«jXutonome de Gospodărie 
ș Comunală Și Lopativă De

va. La întâlnire s-a dis
cutat pe o temă de maxi
mă însemnătate — asigu
rarea căldurii și apei cal; 
de în municipiul reședin
ță de județ. în cadrul a- 
cesteia, reprezentanții de 
la” Termocentrală au anun
țat . că s-au încheiat revi
ziile și reparațiile Ia â- 
gregate și conducta pe a- 
ducț agent termic în De
va, dar că nu le vor pune 

-in funcțiune până ce 
RAGQL nu va achita da
toriile ce le are, în cali
tate de beneficiar către 
furnizor. Ne aducem amin
te că o asemenea proble
mă s-a ridicat în fiecare 
an și s-a discutat pe tema

asta în termeni destul de 
categorici din partea par- 
ticipanților la dfalog. S-a 
subliniat că datoria RAGbb 

- a ajuns la circa 1 miliard 
de lei și, în aceste condi-

tia și cu ce sume sunt 
datori (în mii lei) : Spi
talul udețean — 547 165, 
RAGCL Călan — 224 658, 
„Gondor" S.A. — 116 146. 
Urmează apoi factori eco-

ÎN ASIGURAREA CU CĂLDURA 
ȘI APĂ CALDĂ A DEVEI

ții, Deva nu va rimi a- 
gent termic până la aclii- 
tarea ei sau, cel puțin, cea 
mai mare parte din ea. 
Ea rândul său, conduce
rea RAGGh a arătat că, 
într-adevăr, așa stau lu
crurile și acest fapt se da- 
torește situației că întâm
pină mari întârzieri lă 
plată din partea celor ce 
beneficiază practic de 
căldură și apă caldă. Ia- 
tă-i pe câțiva dintre aceș-

nomici și instituții cu da
torii între 50 și 100 mili
oane — „Prestatorul" Ha
țeg, „General Simprest", 
Grupul școlar energetic, 
Grupul școlar nr. 1, „Gon- 
tranximex" etc. Gu datorii 
între 10 și 50 de milioa
ne se înscriu E.M. Deva, 
Liceul Teoretic „Traian", 
S.S. „Decebal" S.A., „EI- 
prodoconserv", Grupul șco
lar Transilvania, „Avico- 
la“, .,Metalotox“, Abatorul

Hațeg. Urmează apoi 
listă lungă — lista 
luat-o de la RAGCB 
a celor -cu datorii 
mici, dar și acestea impor
tante. Pe lista respectivă 
am găsit șl firme private 
sau cu capitol mixt, cum 
ar fi „ITesh 
„Devacomb“ 
sân", „Delfinul" SRL, ba 
chiar și cabinetul particu
lar ce aparține unei fami
lii de avocați, care numai 
de lipsă de bani nu pol 
fi bănuțți.

Situația este de-a drer»- 
tul dezastruoasă în ce pri
vește asociațiile de loca
tari, pe primele locuri ale 
datornicilor înscriindu-sc 
cele ce poartă nr. 26, 27, 
19, 25. în total 17 sunt a- 
sociaț.iile ce înregistrează 
restanțe mari.

TRAIAN BONDOR

Alimcarn". 
„Plastico- 
SRL,

I
i

La vârsta basmelor
exigențele cresc

Alături de elevi, peste 
puțin timp și preșcolarii 
vor începe a se trezi dis- 
de-dimineață, spre a 
drumul grădinițelor, 
una dintre ele — < 
nița nr. 1 . cu f“ _ 
normal din Simeria —, 
cu; zece zile înaintea în- 

școlar, 
făceau

lua 
Ea

Grad1' 
program

ceperii noului an 
înscrieri se mai 
doar la grupa mare, aproa
pe toate locurile fiind 

. deja ocupate. „încercăm 
să-i cuprindem în primul 
rând pe cei care vor me— 
ge anul viitor la școală", 
preciza dna educatoare 
Alexandra Capelaru. Da 
Ttfel, de când cu intro

ducerea acestei forme de 
pregătire preșcolară — 
grupa mare pregătitoare 
— In programa grădini
țelor atât pentru eopll 
cât ș! pentru cadrele dl- . . snnt 

iar programul
dactice exigențele 
mai mari, 

ral intens 
fa plus, 

473TO a se 
continuare _____
loîle generații de 

fco vârstă preșcolară „sunt 
anal precoce, vin Ia gră-

ca peste tot, 
generaliza in 
constatarea eă 

copii

diniță cu un bagaj de 
noștințe destul de avansa
te". Ea fel de adevărat e 
însă că nu de puține ori 
din multitudinea, din în
cărcătura acestor cunoș
tințe lipsesc tocmai ace
lea specifice copilăriei; 
poveștile, basmele, după 
cum remarca dna educa
toare. „După cum am a- 
vut și cazuri, 
interlocutoarea 
când copilul, 
tând grădinița, n-a putut 
face față în clasa întâi la 
școală și a trebuit să se 
întoarcă la grupa mare, 
pregătitoare".

Deocamdată, sălile de 
clasă, curate și aranjate, 
sunt gata de pe acum să-l 
primească pe mai noii sau 
pe aceiași preșcolari: cu 
materialul didactic (în 
mare parte confecționat 
de educatoare), pregătit, 

* " pe 
' ce 
mal
tot

(Continuare în pag. a 2.a)

Biserica din Răeâștie. Foto : ANTON SOCAC'I 
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SEDINTrX EXTRAORDINARA A 
CONSILIULUI JUDEȚEAN IH NI. DOAR A 

Ieri a avut loc o ședință
extraordinară 
lui județean 
In cadrul acJSTT'â 
adoptate hotărâri 
vin- 1;, . • 
getului propriu al 
lului Hunedoara pe 
1997; • rectificarea 
lului de venituri și 

. tuieli p'e 1997 al tinor in
stituții publice de sub au
toritatea Consiliului jude 
țean Hunedoara; • apro
barea rapoartelor de ac
tivitate a regiilor autono
me și a instituțiilor pu. 
blice dc sub autoritatea 
Consiliului județean Hu 
nedoara pe semestul 1,

a Consiliii- 
Htinedoara 

au 
eu 

rectificarea

fosl 
pri- 
bu_ 

jude 
anul 

buge- 
cliel.

1997; • aprobarea partici
pării județului Hunedoara 
ca membru fondator, la 
constituirea „Asociației Ju. 
dețclor de Munte clin Ro
mânia ; • înființarea, or
ganizarea și funcționarea 
Agenției de Dezvoltare E 
conomico-Socială a ju
dețului Hunedoara; • re. 
organizarea Regiei Aittono 
.me a Apei Valea Jiului 
ți a Direcției Județene de 
Drumuri și Poduri — R.A.; 
• aprobarea prcluărij în 
administrația Consiliului 
județean Hunedoara a 
nei părți din imobilul 
pc str. 1 Decembrie.
35“ Deva. (Tr. B.>.

u- 
de 

n>-.

EFORT SUPLIMENTAR
i

4 -1 < 
județeană pentru Probleme de muncă - 
socială a deta șat, pe un timp nede-» 
Valea Jiului, un număr de 25 de oameni {

filmtia zilei

e sufletul sauCa primavara

■ Bunica își întreabă nepotul ;
— Cum îți merge ?
— Mie, foarte bine. însă fiica (a Uni 

cam face probleme...

Direcția 
Protecție 

terminat, în 
luați de la sediul său din Deva sau de la celelalte • 
birouri de muncă ș, șomaj din județ pentru a ajuta 
la verificarea dosarelor celor ce cer să fie disponi- ’ 
bilizați. Se lucrează cu maximă atenție și grijă, în • 
două schimburi. Cei angrenați în acest efort merită, 
felicitări ! (Tr. B.l.

continuă 
noastră, 

nefrecven-

cu planșele rânduite 
perete; doar jucăriile 
sunt mal vechi, și nu 
satisfao preferințele 
mai sofisticate ale copii
lor...

A consemnat 
GEORGETA B1RLA

In miezul acestei luni, 
doamna Florica Farcaș 
își va aniversa ziua de 
naștere. Vârsta îi va per
mite să se pensioneze 
după aproape trei dece
nii și jumătate de mun
că demnă, 
onestă. 34 de an! în ace
eași meserie: 
radio-tv. în 1963, o tâ
nără de 20 d* ani, fru
moasă, timidă, făcea par
te din prima promoție
3e depanatori radio-tv
din țară. Iar la 1 august, 
același an, s-a angajat 
Ia GooperaUvă meșteșu
gărească „Solidaritatea" 
din Deva, sub privirile

competentă.

depanator

înbrebătoare ale bărba
ților din jur.

— Eram prima femeie 
depanator. Timidă. Ruși
noasă. Iar neîncrederea 
celor din jur mă cople
șea. Gurând, însă, s-au 
convins de ceea ce știu 
șl pot. Iar stima a cres
cut. îmi amintesc cum, 
într-o zi, un ofițer 
cerut șefului meu, 
Szemeș, să-l repare 
vizorul. „O trimit 
domnișoara" — a 
șeful. Ofițerul a refuzat. 
„Insist să vii dumneata". 
„Eu nu știu cât știe ea* 
— a replicat șeful. Doam
ne, ce mult m-au bucu
rat vorbele lui! Am

La 
dl 

tele- 
po 

spus

reparat televizorul. Era 
un „Gosmos". După mulți 
ani, fiind în concediu la 
Predeal, am făcut o ex
cursie Ia Brașov. „Sărut 
mâna, domnișoară" -- 
mi s-a adresat un domn. 
Vă amintiți 7 Eu 
ofițerul 
la Deva 
voie de 
capabil, 
și azi", 
ne vorbele lui. Și 
asemenea exemple 
avut de-a lungul atâtor 
ani t Gâte revelioane nu 
le-am petrecut muncind 
în atelier I De câte ori, 
în săptămâna Crăciunu
lui, nu mă prindea ora

eram 
neîncrezător de 
care 
un 

Vă
Mi-au căzut bl- 

câte 
am

avea ne
depanator 

mulțumesc

unu, noaptea, in atelier ! 
De câte or» nu am asi
gurat asistența tehnică 
unor evenimente cultu
rale — de la „Dialog la 
distanță" la manifestări 
artistice locale! Șa- ieri 
au fost toate, iar ca 
mâine voi ajunge să-mi 
văd nepoțeii. Acum, ma
rea mea bucurie sunt co
piii șl soțul. Am avut, 
de-a lungul anilor, multă 
înțelegere din partea so
țului. Am muncit îm
preună din ’66 până în 
’90, când s-a pensionat 
A fost șeful meu.

LUCIA LICIT

(Continuare în pag. a 2 c)
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Ca primăvara e 
sufletul său

(Urmare din pag 1)
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— Și acasă ?
— Acasă am 

rclur le. Dar 
rea, respectul, 
nea nu 
Mergeam 
serviciu, 
preună, reveneam acasă 
împreună. E nemaipome" 
nit să fii cu soțul îm
preună și la bine, și la 
greu. A venit la atelier 
și după ce s-a pensionat. 
Zilele acestea J-au între
bat colegii: 
pensionează 
mai vii pe la 
nea Marine ?". 
„nea Marine", 
numește Ervin, 
om deosebit. în 28 
ani de căsnicie nu 
spus o dată „Taci" 
vreun cuvânt jignitor. 
Nici 
Am 
mii 
eră, 
întotdeauna, 
cu respect „Anyu“ (ma- _
mă).

— Și bucuria dumnea
voastră de azi ?

— Bucuria de azi sunt 
fiii mei, amândoi absol
venți de facultate. Ervin 
Ernest e inginer electro
nist, iar Ingrid Andreea

schimbat 
înțelegc- 
afecțiu- 

au avut fisuri, 
împreună la 

munceam îm-

„Dacă 
Și

se 
Florica, 
atelier, 

îi spun 
deși 

E
i se 

un 
de 

mi a 
sau♦1

cuvânt
nu a avut de ce. 

locuit, până în ulti- 
ani, cu mama-soa- 
căreia i am spus

cu drag și

a terminat în acest an* 
calculatoare-automatizări. ! 
Acum se pregătesc pen- J. 
tru masterat, tot la Ti-1 
mișoara, unde au urmat * 
cursurile universitare 
Sunt copii buni, au în 
vățat bine. Au avut bur-J, 
să, așa că eu nu pot spu- 
ne că „i-am ținut la fa-1* 
cultate". ' *

— Acum, când închi- ♦ 
deți ultima filă a cărții 1 
de muncă, cum priviți | ’ 
cei 34 de ani de activi-1 
tate profesională ? *

— Ani de muncă mul- * 
tă, de experiență, de ! 
bucurii. O muncă de cău- ! 
tare, niciodată aceeași, 
mereu alta. Mă doare I 
orice defect. Când îl de- * 
pistez și-l remediez, simt t 
o mare bucurie. Nu cred * 
că în anii de pensie voi ! 
putea sta liniștită, fără I 
această muncă.

Natura i-a dat dnei 7 
Florica, cu amândouă l 
mâinile, generozitate, ti~i 
nerețe de spirit, talent, I 
hărnicie, frumusețe. Ca* 
primăvara e sufletul său f 

curat, bun- cald. Ț 
N-o spun eu. O spun cu * 
voce tare toți cei din» 
preajma sa, toți cei ca- * 
re, cu inima deschisă,! 
îi dau binețe. |

Ani mulți, în sănăta-1 
te, doamna Florica !

t

Fereastră spre cer în vecinătatea Hunedoarei.

Foto: ANTON SOCACI

CONCURSUL DIN 
14 SEPTEMBRIE ’97

1. BOLOGNA (14) — INTER (12) 1 x
Greu de pronosticat acest meci- ce se poate încheia 
în toate cele 3 variante.

2. FiDELlUS ANDR1A (13) — PESCARA (15) X
Ambele formații țintesc victoria. Meciul se poate 

termina nedecis.
3. FIORENTINA (6) — BARI (16) 1
Având în vedere că în actualul campionat gaz

dele vizează un Ioc în fruntea clasamentului, ne aș
teptăm la o victorie a Florentinei.

4. MONZA (14) — VENEZIA (1) x 2
Meci mai greu pentru gazde decât pentru oaspeți.'
5. REGGINA (9) — TREVISO (18) 1
Mai experimentată, Reggina nu va scăpa prile. 
acumulării a trei puncte.
6. NAPOLI (18) — EMPOLI (15) 1
Diferență de valoare în favoarea lui Napoli.
7. PARMA (5) — ATALANTA (1) 1
De la\ gazde doar Dino Bagio va lipsi din for

mația de bază. în rest, trupa e gata de ofensivă. 
[ 8. ROMA (2) — JUVENTUS (3) 1 x

Este partida cea mai potrivită pentru o „triplă*1.
9. VICENZA (13) — PIACENZA (10) 1
Poate să influențeze rezultatul final avantajul 

propriului teren...
10. ANCONA (7) — GENOA (17) x 
înclinăm spre un rezultat de egalitate.

lipsit de interes pentru cine poate să meargă și pe 
mâna oaspeților.

11. CIIIEVO (10) — SALERNITANA (4) 1 x
Se întâlnesc două echipe de forțe apropiate, gaz

dele fiind parcă mai motivate pentru a obține pune, 
tele puse In joc.

12. PADOVA (20) — VERONA (12) 1
După înfrângerea din prima etapă, gazdele tre

buie să se revanșeze în fata suporterilor săi.
13. TORINO (8)
Toate datele pe care le avem, ne conduc să mer

gem p? atacul torinezilor.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I■I
I 
I
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FOGGIA (19) 1

■ 
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I
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CHIRIAȘII STATULUI f
’ în municipiul reședință de județ mai sunt încă ț 
| în jur de 220 apartamente ce încă n-au fost cumpă- J
* rate de cei ce le ocupă cu chirie. Acestea sunt Io. | 
| cuite de familii necăjite, cu greutăți materiale și se »
* află, mai ales, în cartierul Micro 15. (Tr. B.). '
I »
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JOI, 11 SEPTEMBRIE

6,00 România : ora 6 
fix !; 8,30 D.a. (r); 9,00
TVR ClujN. ; 10,00 Știri; 
10,05 TVR Iași; 11,00 
TVR Timișoara; 12,05 
Ceri dc făcut ? (r); 13,05
Secretele nisipului (s/r); 
14,00 Știri; 14,10 Șeicul 
(s/r); 15,00 D.a.; 15,30
Pompierii vă informea
ză !: 15,45 Lege și fără
delege; 16,00 Conviețuiri; 
17,00 Știri; 17,05 Strada 
Libertății (s); 17,35 Bank- 
Note; 18,00 Tele-estival 
Came] Planet (d); 18,50
Tragerile Loto ; 19,00 Sun
set Beach (s); 20,00 Jur 
nai; 21,00 Dr. Quinn (s); 
21,55 Pariul Trio; 22,00 
Cu ochii’n 4; 22,45 Reflec
ții rutiere; 23,00 Canary 
Wharf (s); 23,30 Jurnal; 
23,50 Un secol de cinema.

C TVR 2 )
7,00 TVM. Telematlnal; 

8,00 l).a. (r); 8,30 Canary 
Wharf (s/r); 9,00 Planeta 
Cinemn (r); 10,00 In fla
grant (r); 11,00 America 
sălbatică (do/r); 11,35
Sunset Beach (s/r); 12,30 
Mândrie și prejudecată 
(s/r); 13,30 Em. în limba 
germană; 14,30 Ce bine 
e acasă I (s); 14,45 Știri; 
15,05 Mag. sportiv (r);
15.30 D.a.; 16,00 Secrete
le nisipului (s); 17,00
Ceaiul de la ora 5—; 19.00 
Mag. cultural estival; 
20,00 Laura, umbrele ve
rii (f. Franța); 21,35 Scrii
tori de azi; 22,00 Club 
2020; 22,30 Em. sportivă;
23.30 Media-Club; 0,00 
TVM. Mesager.

[ANTENA 1)
6,30 Tele-Dimineața; 

9,00 D.a. (r); 9,40 Docter 
Bramwell (s/r); 1040

Aprinsa și interminabila 
dispută dintre furnizori 

și beneficiari
(Urmare din pag. 1)

Dialogul s-a încheiat cu 
angajament concret din 
partea RAGCL să adune 
și să livreze către furni
zor o mare parte din da
toria ce o are. Dacă așa 
s-au petrecut lucrurile, 
vom vedea mâine, când 
s-a promis că Deva o să 
primească agent termic 
pentru A se relua furni
zarea apei calde. în fina
lul acestor rânduri vrem 
să ridicăm o problemă 
toarte gravă. Este vorba 
de locatarii ce întârzie 
foarte mult cu plata chel
tuielilor de întreținere. 
Marea majoritate a celor 
din blocuri și-au cumpă

rat apartamentele ș] nuri 
lașa să intre pe cei tri
miși să le oprească apa, 
căldura și apa caldă. în 
acest caz RAGCL nu poa
te face nimic. Dar sunt și 
circa 200 de oamen1 ce 
încă sunt chiriași. Ei, la 
aceștia se adună cele mai 
mari restanțe. în această 
situație. RAGCL poate ce
re, pe cale judecătorească, 
evacuarea. Dar procedeul 
acesta se lungește foarte 
mult. Conducerea RAGCL, 
proprietarul apartamente
lor respective, sugerează 
consiliului local să emită 
o hotărâre prin care să 
se rezolve cât mai opera
tiv problema. Este o idee 
pe care o susținem.

data 
sala

S.C. „SIDERURGICA** S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, str. Pța 

Iancu de Hunedoara, nr.,1 
organizează licitație publică începând cu 
de 09. 10. 1997, in fiecare joi, ora 11, Ia
C.F.U. din cadrul unității, pentru vânzarea u- 
nor autovehicule disponibilizate, după cum 
urmează :

— Dacia 1310;
— Dacia 1310 Break;
— Dacia 1304; 
—Autofurgonete TV 12 F;
— Microbuze TV 35 M;
— ARO 213.
Relații suplimentare se pot obține la tele

fon 054 - 716121, int. 2526, Serviciul Mecanic 
— Biroul Plan.

Participanții la licitație vor depune Ia ca
sieria unității o garanție de 10 la sută din va
loarea de începere a licitației.

Macbeth (f/r); 12,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 
13,10 Huckleberry Finn 
(s); 14,00 Știri; 14,20 la-ți 
Rolls-ul și pleacă (co. 
Franța); 16,00 Iluzii (s); 
17,00 D.a.; 17,30 Telere- 
bus; 18,00 Alondra (s, ul
timul ep.); 19,00 Observa
tor*. 19,45 Comportament 
indecent 1 (thriller SUA);
21.30 Cronici paranorma
le (s. SUA/Canada, ep. 1);
22.30 Milionarii de la mie
zul nopții; 0,00 Știri.

[PRO-TVj
7,00 Ora 7, bună dimi

neața !; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 M.A.S.H. (S); 
9,45 Tânăr și neliniștit 
(s/r); 10,30 Șoapte de iu
bire (s/r); 11,15 Capcana 
timpului (s); 12,00 Bever
ly Hiiis (s/r); 13,00 Me- 
dia-Fest (d). 15,00 Maria 
(s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 Șoapte de 
iubire (s); 17,30 Hercule 
(s); 18,15 Sport la minut; 
1835 Cine este șeful ? (s): 

19,00 Știi și câștigi!; 19,30

Știri; 20,00 Melrose Place i 
(s); 21,00 Doctor în Alas* i 
ka (s); 22,00 Viaț„ ca în > 
filme (s, ultimul ep.)! ț 
22,30 Gala decernării pre* I 
miilor PRO Victoria;

(PRO-TVDEVfl) '

6,00 — 7,00 Reluări; 
15,00 — 15,50 „Lege fi 
ordine" (s); 18,15 — 18,35 
„Vorbiți aici" ep. 6 — 
realizator Alin Bena; 
21,59 — 224)9 Știri locale. 

(DEVASAT+)
7,00 — 12.30 Reluări; 

13JJ0 Video.ext; 17,00 
Preciosa (s); 17.40 Dese
ne animate; 18,30 Provo
carea naturii (s>; 19.00
Casa de nebuni (s); 19,30 
Farmacia de gardă (■); 
20,00 Robot (f); 21,30
Crescătorii de câini; 22,30 
Brigada de șoc (s); 23,00 
Hotel Starlight (f); 0,30 
Film erotic; .
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Soluții miraculoase anticriză ?
în trecuta campanie e- 

lectorală, actuala putere a- 
vea soluții la toate pro
blemele esențiale și neesen
țiale ale țării, inclusiv la 
corupție (dar, după câte 
știm, nu s-a finalizat nici 
un dosar!), La criză, la e- 
conomia subterană, la scă
derea nivelului de trai, 
pentru relansarea economi
că și fericirea poporului. 
Firesc era deci ca în cele 
peste 200 de zile de Ia în
cheierea contractului cu 
România, așa cum s-a. pro
mis, sâ se vadă ceva re
zultate, mai ales că de pe 
unde s-a umblat pe afară, 
în fel și fel de vizite, s-au 
adus numeroși consilieri 
(poate se importă acum și 
din China), care 
tiți cu bani grei 
vețe ce și cum 
pentru a atinge 
formanțe, nu se 
în ce direcție. Soluțiile mi
raculoase anticriză conti
nuă inSă să se lase mult 
așteptate, datele statistice 
indicând o cădere continuă 
a producției industriale, a 
investițiilor și a nivelului 
de trai, inflația făcând ra
vagii, atinși fiind îndeo
sebi oamenii de rând, pen
sionarii și șomerii.

Cât de „preocupați" sunt 
guvernanții de ieșirea din 
marasmul economi^în care 
se găsește țara, ne-a de
monstrat-o personal, dacă 
mai era nevoie de aceasta,

chiar 
turii 
Dinu 
jul prezenței sale în jude
țul nostru la sfârșitul lu
nii trecute, când nici nu a 
dorit să dea față cu spe
cialiștii și cu producătorii 
agricoli, care-1 așteptau la 
expoziția-târg de animale 
ce a fost organizată la Ba
ia de Criș. în compania 
ex-regelui Mihai a fost 
scutit însă de întrebări și 
de contactul ctf realitățile 
dure ale vieții cotidiene 
a. specialiștilor și producă
torilor agricoli. Asta

și ministrul Agricul- 
și Alimentației, dl 
Gavrilescu, cu prile-

înlocuit din funcție. S-ar 
fi întâmplat oare același 
lucru în acest an ?

Cert este însă faptul că 
dl ministru a dat o „re
plică" neașteptată la criza 
de ulei, care a pus stăpâ
nire pe viața noastră, con. 
siderând că oamenii sunt 
tentați să facă stocuri nu 
pentru că ar avea realmen
te nevoie de acest produs, 
Ci pentru că uleiul este 
prea ieftin, apreciind că 
măsura luată de către Gu
vern de a plafona tempo
rar costul la 7 800 sau 8 900 
lei/litrul nu răspunde

sunt plă- 
să ne în
să facem 
niște per- 
știe exact

sacrificiu, în numele po
porului, aflând recent că 
demnitarii din ministere 
mai sunt plătiți cu bani 
grei ai contribuabililor și 
pentru ore de muncă su
plimentare, de sâmbăta 
și duminica (!). într-o ase
menea situație, fiecare a 
dat. interpretare proprie 
atitudinii ministrului, una 
dintre acestea fiind și a- 
ceea că s-ar fi putut ca 
manifestarea amintită să 
fie considerată ca rău pre
vestitoare. deoarece după 
participarea de anul tre
cut, ministrul de atunci, 
dl Valeriu Tabără, a fost

Criminala
din Brănișca

Voichița Bîc din Brăniș
ca a avut, până la vârsta 
mijlocie la care a ajuns, 
o viață bogată în fapte și 
întâmplări. A fost căsăto
rită cu un domn O.H. cu 
care a adus pe lume patru 
copii ce au rămas în via
ță. După ce a divorțat s-a 
concubinat cu un alt con
sătean al cărui nume 
prenume încep cu P.C. 
care a făcut o fetiță, 
n&nd seama de faptul 
a născut de vreo șapte
se poate afirma că Voichi
ța B. știa ce este aceea o

Și 
cu 
Ti- 
că 

ori

sarcină și cum vin pe lu
me copiii.

La un moment dat V.B. 
a rămas din nou gravidă. 
Lucrul acesta însă nu 
spus la nimeni și și-a as
cuns starea față de toți cei 
din jur. Se pare că și fa
ță de concubm a tăinuit-o, 
cel puțin așa susține.

în ziua când a simțit că 
se apropie sorocul să nas
că, V.B. l-a trimis pe con
cubin și pe fetița ce-o a- 
vea cu el la părinții ei cu 
cine mai știe ce treabă. 
După ce aceștia au plecat,

1-3

in-

tereselor actuale. Ca urma
re, a lăsat să se înțeleagă 
că uleiul (de ce nu și ce
lelalte mărfuri alimenta
re ?) ar trebui să fie mai 
scump, pentru ca oame
nii să nu mai aibă poftă 
să-și facă stocuri, 
să se militeze 
acoperi cerințele de con
sum printr-o producție co
respunzătoare, la nivelul 
solicitărilor pieței interne.

în altă ordine de idei, 
„simțitor la nevoile pro
ducătorilor agricoli", dar 
mai ales la prevederile 
programului ASAL, actua
lul guvern a declanașt, în

în loc 
pentru a

plină campanie de toam
nă, o adevărată cuponiadă, 
susținând că astfel — cu 
circa 150 000 lei/ha — se 
subvenționează 
ra. Din păcate 
respectivă este 
ca fiind doar 
neacoperind nici 
te din costul .arăturii 
al seminței necesare 
tru un hectar. Ce să 
spunem atunci despre 
ta celorlalte lucrări ?

După ce s-a dat o 
mă grea corupției prin a- 
brogarea (se spune din e- 
roare), printr-o ordonan
ță de urgență a bancrutei 
frauduloase, după unele 
demiteri spectaculoase, că
rora le vor urma, proba
bil și altele de inspirație 
chineză de această dată, 
iată că mergem tot mai 
sigur spre o iarnă aspră și 
apăsătoare, având zecj de 
mii de mineri multimilio
nari, născuți peste noapte 
ca și miliardarii de carton, 
cu oameni speriați de pre
țurile aberante ale produ
selor la care cei mai mulți 
se uită dar nu mai au cu 
,ce le cumpăra, cuprinși de 
spaima zilei de mâine și 
de teama că cei aflați în 
vârful piramidei se sacri
fică zadarnic pentru 
nele lor, căci lumina 
la capătul tunelului 
o tot mai palidă consolare.

agricultu- 
însă, suma 

apreciată 
simbolică, 

jumăta- 
sau 

pen- 
mai 
pla-

pal-

bi
de 

este

NICOLAE TÎRCOB
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dolar SUA aa 7484 Ici
marcă germană v 4127 lei
yeni japonezi «273 lei
liră sterlini 11 885 lei
franc elvețian 5 022 lei

franc francez 1 227 lei
lire italiene 423 Iei
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Cursurile incluse în această listâ au la baza 
cotați! ale societăților bancare autorizate să efec. 

Itueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listâ 
■ nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in 
Itranzacții efective de schimb valutar și Înregistrări.

I
■ 
I

Voichița B. a născut. Zice 
că ea singură a rezolvat 
toate treburile legate de 
acăhstă delicată operație. 
Corpul noului venit pe lu
me a fost înfășurat strâns 
într-o pătură și așezat sub 
plapuma de pe pat.

După o vreme s-a întors 
concubinul și acesta a gă
sit-o pe femeie alungită 
podeaua casei. Nu știa 
ește cu ea și omul, fără 
aibă habar de unde i 
trage leșinul, căci Voichî- 
ța nu i-a spus de naștere, ' 
a dus-o grabnic la spital. 
Evident că personalul res
pectivei instituții și-a dat 
repede seama ce s-a întâm
plat și a fost căutat nou- 
nâșcutul. Numai că de sub 
plapumă și din pătură a 
fost scos corpul neînsufle
țit al unei fetițe.

Acum, când Voichița B. 
a fost chemată să dea so
coteală pentru fapta ei, fe
meia încearcă să se dis
culpe, în sensul că nu este 
vinovată de moartea mi
cuței, deși recunoaște că 
nu s-a purtat precum o 
mamă ce dă viață unui su
flet și că n-a putut să ai
bă grijă de copil din cau
za leșinului. Acest aspect 
nu poate fi considerat a 
circumstanță atenuantă, de
oarece femeia știa foarte 
bine cum se nasc copiii și 
că orice lăuză are nevoie 
de ajutor și sprijin când 
dă viață unui copil. (Tr.B.)

■•-•A 4M

la praștie Șomajul nu 

îngrijorează, deocamdată, 
dar se așteaptă să crească

Biroul pentru forță de 
muncă și șomaj din Orăș- 
tie, condus de dl Radu 
Trufaș, ține o evidență 
foarte precisă a fenomenu. 
lui la care ne referim. Din 
situația la zi reiese că. la 
ora actuală, 713 oameni 
beneficiază de ajutor de 
șomaj, iar de alocație de 
sprijin — 520. Cei mai 
mulți dintre cei ce au ră
mas, prin disponibilizare, 
fără loc de muncă, provin 
de la „Vidra", care a scos 
în șomaj anul trecut un 
mare număr de oameni, 
dar pe circa jumătate 
tre aceștia i-a primit 
nou la lucru.

Deci — cum aprecia 
Eugenia Boșorogan, inspec
tor la instituția amintită 
— situația șomajului nu 
este catastrofală la Orăș- 
tie, 
rea 
în 
Se i 
să < 
cele 
mari 
„Mecanica* și „Chimica" 
Este adevărat că. deocam
dată, conducerile celor 
două societăți n-au anun
țat încă această intenție.

din- 
din

dr>3

dar se așteaptă crește- 
numărului de șomeri 
perioada următoare, 

prevede că vor începe 
disponibilizeze oamenii 

“ două întreprinderi 
ale mtiniciniitlui — 

Șt

dar 
Un 
este acela că oamenii mu
nicipiului nu cer — ca în 
alte părți — să devină șo
meri. spre a beneficia 
mai multe salarii.

Demnă 
este, de asemenea, 
cuparea pentru 
sia forței de muncă deve
nită dișoonibilă prin re
formă și restructurare. Cei 
rămași fără lucru în pre
zent beneficiază de aju
tor pentru integrare pro
fesională (circa 170 de oa
meni). Au fost organizate, 
de la începutul anului, 
cinci cursuri — patru pen
tru operatori calculatoare 
și unul pentru zidari. în 
prezent funcționează un 
curs pentru barmani. Pre
ocupare pentru reîncadra
rea în muncă a șome
rilor există și ea va spori 
în viitor. în așa fel încât 
oamenii nwnicioinlui să 
treacă cât mai ușor prin 
perioada de nost-tranzitie, 
asa cum a definit-o pre
ședintele Emil Constanti- 
nescu etan.a ce o parcur
gem.

se crede că o vor face, 
alt fapt îmbucurător

de

de consemnat 
preo- 

reconver-

TRAIAN SONDOR
'A*

LA ORAȘTIOARA DE SUS Șco’ile

și-au primit... partea ior
Odată cu sfârșitul va

cantei de vară s-au fina
lizat (sau ar fi trebuit să 
fie terminate) și diversele 
lucrări de întreținere și 
reparații, de igienizare a

E2I E7ÎC3EZ3

Un superb exemplar din rasa Ciobănesc caucazian.

X? J,
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raeieSTESTE

Foto : ANTON SOCACI

școlilor, a clădirilor aces
tora Așa cum remarcam 
și în alte rânduri, fondu
rile asigurate în acest scop 
din bugetul consiliilor lo
cale mai ales la nivelul 
mediului rural, s-au dove
dit destul de generoase.

în comuna Orăștioara 
de Sus. nu mai puțin de 
88 milioane de lei au
constituit fondul total 
pentru cele șapte școli (una 
generală, patru școli pri
mare) și cinci grădinițe, 
fond din care 51 de mi
lioane au fost alocate doar 
reparațiilor, conform celor 
spuse de dna Viorica Lu
ca contabil la 
local. Reparații 
s-au efectuat la 
din Ocolișu Mic. 
și Oco'ișu de Munte iar 
ia Grădiștea df* Munte, 
unde clădirea școlii era 
într-o stare deteriorată, au 
început lucrările de repa
rații capitale: ele vor pu
tea fi continuate însă nu
mai în măsura în care se 
va suplimenta suma alo
cată inițial, solicitându-se 
Insoectoratului Școlar încă 
40 de milioane de lei pen
tru finalizarea

De realizări 
școlilor amintite 
vor beneficia și 
din Bucium și 
sport a școlii de centru, 
de această dată prin con
tribuția unei fundații din 
Luxemburg, care a mai a- 
jutat și cu alte ocazii șco
lile d'.n comună. Si pen
tru că de-acum urmează 
vreme tot mai friguroasă, 
la școlile din Costesti. Bu
cium și Orăștioara de Sus 
copiii vor putea sta în 
clase, la iarnă, fără co- 
jocele pe ei, aproviziona
rea cu lemne (în valoare 
de opt milioane de lei) 
fiind deja realizată.

G. B1RLA

Consiliul 
curente 

școlile 
Bucium

lucrărilor, 
similare 
anterior 

grădinița 
sala de

t * *

• JOI, 11 SEPTEMBRIE 1997



Ordonanțele 9 și 22 au dizolvat 
rezistenta minerilor la restructurare REMAT — U sursă de venit

Una din cele mai greu 
de „driblat" probleme pe 
care le presupune restruc
turarea economica în Ro
mânia o reprezintă elimi
narea surplusului de forță 
de muncă moștenit de di
nainte de '89. Timp de 
șapte ani, fiind în aceeași 
barcă, muncitorii, sindica
tul și administratorii uzi
nelor sau exploatărilor mi
niere au reușit, prin burzu- 
luiri protestatare, mai mult 
sau mai puțin convingă
toare, ca reducerile de per
sonal să nu depășească ni
velul simbolic. Săpând o 
breșă între administrație- 
sindicat, pe de-o parte și 
salariați, pe de alta, Ordo
nanțele 9 și 22 ale Guver
nului se pare că au găsit 
drumul liniștit spre redu
cerea cheltuielilor cu mun
ca vie în minerit.

Spre disperarea liderilor 
sindicali și a conducători
lor de mine, băieșii nu nu
mai că se lasă disponibili- 
zați, dar chiar solicită tri
miterea în șomaj.

Cererile masive ale mi
nerilor de a fi disponibili
zați se datorează prepon
derent prevederilor Ordo
nanței 22. Conform preve
derilor acestei ordonanțe, 
salariații disponibilizați din 
industria minieră vor pri
mi de la 12 la 20 de sala
rii, plus ajutor de șomaj 
pe termen de nouă luni. In 
total fiecare miner disponi- 
bilizat va primi în jur de 
16 milioane de lei.

In ziua când ne-am do- 
cumentat, EM Deva părea 
în pragul unei vacanțe. Um
blând de colo-colo cu do
sarul de lichidare sub braț.

La ora actuală — cum 
am dedus din discuția ce 
am avut-o recent cu dl 
Eugen loan Bruzan, se
cretarul consiliului local 
— în Beriu există 42 de 
societăți comerciale cu ca
pital privat, cu obiect de 
activitate foarte divers.

Cele mai importante 
dintre acestea sunt cele 
ale dlor Dorel Tomuța, 

cei care s-au înscris pc lis
tele disponibilizaților, în 
majoritate tineri, păreau 
încrezători și liniștiți în 
ceea ce Ic va aduce viito
rul. Dl ing. Simian Todoni, 
inginerul șef al exploatării, 
consideră această seninăta
te inconștiență.

S.T.: După părerea mea, 
80 la sută din cei care și-au 
depus cererile de lichidare 
nu sunt conștienți de ceea 
ce fac. Mă întreb: ce o să 
facă toți aceștia după ce

DISCUȚIE
LA E.M. DEVA

vor fi cheltuiți banii pri
miți cu Ordonanța 22? Ce 
surse de venit vor mai ti
vea? De bine de rău, pla
nul nostru de restructura
re prevedea o reducere de 
personal cu doar 220 de 
persoane, iar resursele de 
la Mina Deva a1' mai fi 
permis o exploatare de în
că cinci ani.

REP.: Câți oameni au 
fost disponibilizați?

S.T.: A făcut cerere de 
a fi trecut în șomaj peste 
o treime din personal. Nu
meric este vorba de aproa
pe 900 de persoane. Cifra 
nu este definitivă, numă
rul celor înscriși pe aceste 
liste crescând continuu.

REP.: Ce se va întâmpla 
cu cei care vor rămâne în 
minerit aici la Mina Deva?

S.T.: Odată cu revenirea 
din această perioadă de 
confuzie creată prin valul 
de disponibilizări și depă

întreprinzătorii din Beriu
Silviu Gavriloiu și Ioan 
Andrei. Și acest fapt se 
explică prin aceea că s-au 
profilat pe producție. Pri
ma dintre cele trei men
ționate are ca obiect de 
activitate producerea și 
comercializarea produse
lor din carne, celelalte 

șirea puternicului recul al 
producției înregistrat, cred 
că ne vom încadra mai bi
ne în parametrii de renta
bilitate și productivitate ca
re ne sunt ceruți. Scăde
rea cheltuielilor cu mun
ca vie va contribui și ea la 
o reducere a pierderilor șl 
apropierea de . nivelul care * 
ne este acceptat. Chiar da- ! 
că sectoarele de exploata- j 
re de la Deva și Muncel 
sunt pe sfârșite în ceea ce 
privește resursele, ne pu
nem mari speranțe în ză
cămintele de Ia Brusturi și 
Bolcana. Probabil în vii
tor, pe măsură ce activita
tea se va stinge aici, la 
Deva, va fi intensificată ex
ploatarea în cele două ză
căminte. Eu sper că mine
rii care au rămas vor be
neficia de salarii substan
țiale și de o îmbunătățire 
a condițiilor de lucru oda
tă cu reașezarea activității , 
în noile coordonate,

REP.: Die inginer, pe i 
dvoastră nu v-a tentat să , 
vă înscrieți pe lista celor 
disponibilizați? Vă întreb . 
aceasta pentru că din câ
te am auzit directorul ■ 
dvoastră de la EM Deva a 
făcut acest pas.

S.T.: Eu nu doresc să co
mentez acum acțiunile pe 
care cineva cu experiență 
de zeci de ani în minerit 
le-a luat sau le-ar fi putut j 
lua. In ce mă privește, în
să, pot declara că atâta i 
timp cât constat că încă . 
mineritul românesc are 
multe de spus, bineînțeles 
după restructurarea sa, nu 
intenționez să părăsesc „co- J 
rabla".

A. SALAGEAN 

două pe facerea și coace
rea pâinii. La ele se adau
gă și cele două gatere ce 
funcționează în Beriu și 
Sibișel. în Beriu funcțio
nează și multe tâmplării, 
societăți ce produc bol- 
țari, cărămizi ș.a.

Este adevărat că marea

Sărăcia lucie a celor fă
ră venituri sau cu veni
turi foarte mici, parado
xal, este motorul princi
pal al activității punctu
lui de colectare REMAT 
din Hunedoara. Principa
lii furnizori de materiale 
refolosibile nu sunt, după 
cum s-ar aștepta, opera
tori economici, ci persoa
ne fizice ce trăiesc la li
mita celei mal acute sără
cii. Oamenii valorifică tot 
ce se poate: frigidere vechi, 
aragaze, fiare de călcat, 
chiuvete și căzi de baie 
din fontă, țevi sau alte 
foste repere industriale. 
Un sector aparte îl con
stituie cel al colectării 
hârtiei, unde persoanele 
fizice dețin, de departe, 
ponderea.

De la începutul anului 
punctul de colectare de la 
Hunedoara a primit 687,6 
tone fier, 40,5 tone fontă 
și 62,4 tone tablă. La hâr
tie s-au recepționat 130 
de tone. Din cele decla
rate de dna Cecilia Mihai, 
coordonator al activității, 
am reținut că o persoană 
serioasă care colectează 
hârtie poate câștiga într-o 
lună până la 200 000 de 
lei. Desigur una din pro
blemele cu care se con
fruntă REMAT-ul o con
stituie blocajul financiar. 
„Există o criză acută de 
lichidități pe fondul ne- 
încasării • banilor de la 
beneficiarii noștri — de
clară dna Mihai. Acest 
lucru ne creează dificul- 

majoritate a societăților 
funcționează ca sațietăți 
comerciale propriS-zise.. 
Numărul acestora, însă, în 
ultima vreme a început să 
scadă, în principal din 
două cauze. Una ar fi a- 
ceea că oamenii au bani 
tot mal puțini. Cealaltă 
că sunt prea multe ba
ruri și cârciumi, iar pre
țurile urcă continuu. (T.B.)

pentru nevoiași
tați foarte mari atunci 
când trebuie să le plătim 
furnizorilor noștri. Banii 
îi dăm cam la o săptă
mână după predarea de
șeurilor dar câteodată pe
rioada se poate lungi, 
creând nemulțumire". In
terlocutoarea este de pă
rere că ar fi mult mai co
mod, atât pentru biroul 
central al REMAT de la 
Deva, cât și pentru cei 
de la punctul de colecta

macjcatacaaauQaEjn

re de la Hunedoara dacă 
ar exista posibilitatea de 
facturare în teritoriu. S-ar 
evita astfel naveta con
tabilului de la Deva între 
diferitele puncte de colec
tare din județ, iar toate 
actele s-ar putea elibera 
în momentul furnizării 
sau vinderii materialelor 
refolosibile.

A. SALAGEAN

Am asistat, mai ales 
I in ultima vreme, cum prin 
| așa-zisul proces de priva, 

tizare prin lichidare au 
dispărut din circuitul e- 
conomic o serie de com
plexe zootehnice speciali
zate pentru creșterea pă
sărilor sau a porcilor, scă
zând astfel drastic efec
tivele la speciile aminti
te. Dacă pe seama aces
tor complexe s-a făcut în 
trecut o protecție socială 
și se asigura acoperirea 
nevoilor interne ale popu
lației, fără a apela la 
importuri și a deveni de. 
pendenți de acestea, iată 

. că, treptat, cântând în 
] strunele programului 
ț ASAL, s-a ajuns în situa- 
1 fia ca majoritatea socie- 
I tăților agricole de acest 
ț tip (în numele inlătură- 
l rii pierderilor și al eco- 
J nomiei de piață) să fie 
> lichidate. Așa se expli- 
| că de ce, pe lângă renu- 
l mita societate comercia

lă Comtim (a cărei exis
tență este și ea serios a- 
menințată), în întreg Ar
dealul să mai fie în func
ție (la capacități mult 
reduse, bineînțeles) încă 
trei unități profilate pe 
creșterea porcilor, între 
care se găsește și SC Su- 
inprod Orăștie.

In legătură cu prezen
tul și viitorul acestei fir
me, i-am solicitat dlui 
Ioan Jula, manager, să-și 
expună punctul de vede
re, ținând seama că în 
condițiile practicării unei 
agriculturi fără subvenții 
de la bugetul de stat (să 
nu mai spunem că în ma
joritatea țărilor subven
ția acordată la creșterea 
porcilor reprezintă, sub 
diferite forme, mai mult 
de 50 la sută din costuri), 
este aproape imposibil să

Șansa de a prinde privatizarea
te menții pe linia de plu
tire, adică să mai supra
viețuiești. După calculele 
efectuate, reiese că abia 
în luna august a.c., în 
urma modificărilor de 
prețuri operate, s-a ajuns 

Discuție cu dl IOAN JULA, 
manager al SC Suinprod Orăștie

să fie acoperite integral 
cheltuielile din resursele 
bănești proprii, practic 
neputându-se vorbi despre 
rentabilitate sau profit, în 
condițiile actuale ale e- 
conomiei de piață, fără a 
se ajunge la un preț în 
jur de 9500 leii kg în viu 
la producător. în situația 
când creditele necesare 
pentru formarea stocului 

de furaje se iau cu do
bânda zilei practicată de 
către bănci, se înțelege că 
aceste dobânzi se regă
sesc și în costurile pro
duselor, deoarece nu mai 
există subvenții sau cre

dite cu dobânzi preferen
țiale, fie ele chiar -t di- 
recționate. Să nu mai spu
nem că și creditele ne
performante din anii an
teriori sunt purtătoare de 
penalități, fapt pentru ca
re firma, în acest an, nu 
a mai avut nici o posibi
litate de a face investiții, 
cu toate că modernizarea 
și retehnologlzarea sânt 

absolut necesare. Ba mai 
mult, colac peste pupăză, 
se mai percep și impozite 
pe clădirile nefolosite în 
scop productiv existente 
la fostele complexe de în- 
grășare a porcilor din 
Turdaș și Romos.

Pentru a ieși din im
pasul care a condus la 
decimarea celorlalte com
plexe de același profil din 
țară, conducerea Suinprod 
a acționat pentru procu
rarea stocurilor necesare 
de furaje, în prezent a- 
cestea acoperind necesarul 
pentru încă cinci luni de 
zile de acum încolo, es- 
timându-se că efectivul la 
sfârșitul anului va repre. 
zenta circa 15 000 porci la 
îngrășat.

Referitor la privatizare, 
cu toate că au existat u- 
nele intenții, inclusiv ve

nite din străinătate nu 
s-a concretizat nimic pâ
nă acum. Qin câte se știe 
la nivelul conducerii a- 
cestei societăți comercia
le, această firmă se gă
sește înscrisă, printre ul
timele din țară cu acest 
profil, trecută pentru pri
vatizare, termenul avan
sat fiind prima jumătate 
a anului vi?lor. Precizări 
în legătură cu procedura 
de privatizare nu suit în
că date, deocamdată. Im
portant de relevat este în
să că, în competiția du
ră ce există acum pe pia
ță, când și importurile au 
un rol ce nu se poate ne
glija, salariații de la 
Suinprod își demonstrează 
competența și interesul 
pentru a arăta că și in 
condiții mai puțin favo
rabile se pot înregistra 
rezultate profitabile.

•

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB
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Semințe
9

lntr-o recentă discuție 
purtată cu dl ing. Mircea 
Filip, manager al Filia
lei Semrom din Orăștie, 
am abordat una dintre 
problemele fierbinți pen
tru campania agricolă de 
toamnă, anume modul de 
asigurare a semințelor 
pentru culturile de cere
ale păioase. Discuția a 
relevat faptul că la dispo
ziția producătorilor agri
coli din județ se găsesc 
circa 2000 tone grâu, can
titate care se apropie de 
stocul ce se asigură în 
fiecare an, in condițiile 
când o parte dintre agen
ții economici și proprieta
rii de pământ ist mai re
țin din producția proprie 
o parte din sămânța nece
sară cultivării celor aproa
pe 20 000 ha destinate 
culturii respective. Ai ând 
in vedere situația criPcă 
din această vârî, când o 
mare parte din sămân
ță și~a pierdut calitatea, 
neputând să fie recolta
tă la timp, iar în județ 
s-a compromis din această 
cauză cea mai mare par
te din grâul cultivat pe 
suprafața repartizată pro
ducerii de sămânță, con-

ducerea Semrom Orăștie 
a depus strădanii pen
tru a completa necesarul 
prin mutații din județele 
Prahova și Brașov, de 
unde s-au adus mai mult 
de 1000 tone sămânță.

Pentru cei interesați 
am notat faptul că să
mânța este din solurile 
Transilvania, Apulum, 
Fundulea, Flamura 85 și 
Siminc, soiuri adaptate și 
verificate în condițiile 
pedoclimatice ale județu
lui nostru. Important este 
ca, în raport de opțiu
nile cultivatorilor de 
grâu, aceștia să-și pro
cure din vreme cantități
le da semințe de care au 
nevoie, având în vedere 
că este un mare risc, du
când la 
culturii, 
semințe 
aspectul

compromiterea 
să se utilizeze 

neverificate sub 
calității, neselec

tate și netratate. In le
gătură cu aceste opera
țiuni, interlocutorul ne-a 
făcut precizarea că în a- 
ceastă toamnă grâul 
tratează cu 
vide nd, iar 
xim Star, 
constată că 
duselor tradiționale poate

se
produsul Di- 
orzul cu Ma- 

deoarece se 
folosirea pro-

conduce la o imunitate 
a bolilor și dăunătorilor, 
cele noi fiind garantate 
și provenind de la firme 
consacrate 
dial.

Vorbind 
semințelor, 
în această 
va fi în jur de 2400— 
2500 lei/kg, având in ve
dere că la începutul lunii 
septembrie a.c. s-a introz 
dus și TVA~ul la grâu, 
ceea ce influențează și 
costurile la semințe. In 
plus, cu toate că în une
le județe s_a găsit înțe
legere la bănci, 
acordat pentru 
Semrom credite 
bândă de 30 la 
noi, invocându-se moti
vul că filiala nu deține 
și titlul de proprietate a- 
supra pământului la da
ta solicitării creditelor, 
acestea s-au acordat cu 
dobânda zilei, respectiv 
cu circa 20 de procente 
mai mari, ceea ce se re
găsește evident și în costul 
semințelor.

După un calcul estima
tiv reiese că, in această 
toamnă, cheltuielile pen
tru înființarea culturii de

pe plan mon~

despre prețul 
am reținut că 
toamnă costul

care au 
unitățile 
cu do- 
sută, la

grâu pe un ha 
situa undeva în 
două milioane lei, 
re sămânța reprezintă in 
jur de 600 000 lei. Tăin- 
du-se subvenția la semin
țe, dar dând un cupon de 
numai 1.’/) 000 lei, se în
țelege cu ușurință că o 
mare greutate apasă pe 
umerii producătorilor a~ 
gricoli, aceștia văzăndu-se 
abandonați și descurajați 
in eforturile lor de a asi
gura securitatea alimen
tară a populației. De bine 
de rău, în anii anteriori, 
ajutorul acordat produ
cătorilor agricoli s-a re
simțit mai substanțial, în 
special la cultura grâului, 
care este considerată de 
importanța națională, în
să in realitate se vede 
că acum lucrurile stau 
cu totul altfel.

Considerăm că aceste 
informații referitoare la 
semințe, deși nu prea îm
bucurătoare, sunt totuși 
utile producătorilor agri
coli, care se pot orienta 
în stabilirea soiurilor și 
a suprafețelor ce le vor 
cultiva cu cereale păioase 
in această toamnă.

NICOLAE T1RCOB

jur de 
din ca-

Se destramă
Asociația agricolă din 

satul Mărtinești a luat fi
ință cu ani buni în urmă 
și a adunat laolaltă circa 
l!C de familii alcătuite din 
oameni în vârstă. Prin 
timp asociația a pășit când 
mai drept, când mai șchio
pătat dintr-o seamă de 
cauze pe care nu are rost 
să le numim. Acum se 
află în pragul destrămării. 
Dl Lazăr Avramescu, pre
ședintele, ne spunea:

— Au plecat circa 
mătate din membri.

— Unde ?
— Au arendat pămân

tul ce-1 aveau la noi dlui 
Ioan Bufs viceprimarul 
comuna.

— înseamnă că nu Ie-a 
convenit ce le a 
ciația

— Așa cred și 
acesta am avut o 
de grâu foarte slabă și nu 
le putem acorda decât 550 
kg grâu Ia hectar.

— Din cauza ploilor a 
l'osi producția mică ?

— in principal, da, dar 
am și folosit soiul „Dalia", 
iar când am strâns recol
ta — și din cauza proastei 
funcționări a combinelor — 
am pierdut jumătate din 
ea.

— N-ați ales bine soiul. 
_ — N-am avut bani decât 

târziu pentru sămânță, 
toamna trecută și^aând ne
am dus după ea n-am mai 
găsit decât „Dalia", soi 
foarte sensibil la umezea
lă. în plus erbicidul 
avut nici un efect, tot 
cauza anului ploios.

— Ce se mai află 
cultură ?

— 30 de ha cu porumb, 
5 cu cartofi și circa 6 ha 
cu sfeclă.

— Cum sunt culturile ?
•— Promit, dar cine știe 

ce se va mei întâmpla pâ
nă ajungem să le strângem.

E...wawa%vav.%v»w.%v.v.\'

ju-

dat aso-

eu. Anul - 
producție

n*a 
din

In

pentru calamități ?

o asociație?*
— Deci, ce se întâmplă 

cu asociația din Mărti- 
nești ?

— Nu pot prevedea. Deo
camdată vrem să cum
părăm secția Agromec și 
avem nevoie de vreo 37 
milioane de lei. Dacă vom 
reuși treaba asta cred că 
asociația va rezista. Dacă 
nu... Și dacă plec și eu...

— Vreți să plecați ?
— Am probleme cu să

nătatea.
Deci o asociație agricolă 

se destramă. Asta nu-i nici 
o nenorocire. Poate va re
uși dl viceprimar să creeze 
o fermă puternică, li urăm 
să reușească ! (Tr.B.).
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aripa sa protectoare.
Foto : ANTON SOCACI

Ca niciodată, parcă, în 
acest an agricultorii au 
fost bântuiti de calamități 
naturale de la un capăt 
la altul al țării. N-a fost 
ocolit nici județul nostru 
de înregistrarea unor pier
deri apreciabile, în special 
din producția agricolă. Pe 
această temă am discutat, 
zilele trecute, cu dna ing. 
Elisabeta Iuraș, de la Cen
trul agricol al comunei 
Turdaș, pe care am găsit-o 
lucrând la întocmirea do
cumentațiilor necesare în 
acest scop.

După cum spunea inter
locutoarea, suprafețele a- 
fectate de calamități na
turale, în mod deosebit de 
inundații, depășesc 150 ha 
în comună, din care peste 
100 ha erau cultivate cu 
grâu. Alte terenuri au avut 
culturi de orzoaică, car
tofi, legume, sfeclă de za
hăr și plante furajere. Po
trivit documentațiilor în
tocmite reiese că ----
ducătorii agricoli 
satele aparținătoare 
munei care au fost păgu
biți au dreptul la despă
gubiri ce depășesc 130 mi
lioane lei. Dna ing. Iuraș 
spunea că dimensiunile 
pierderilor ar fi mult mai 
mari, însă unii oameni, 
proprietari de pământ, ce 

, au suferit daune, nu au 
mai solicitat întocmirea de 
documentații, deoarece s-au 
descurajat, 
s-a datorat 
pentru calamitățile petre
cute în urmă cu doi ani, 
ei nu au fost despăgubiți 
sub nici o formă. Ca urma-

pro- 
din 
co-

Descurajarea 
faptului că

re, s_a erodat încrederea 
și păgubiții preferă să-și 
suporte din propriile re
surse valoarea pierderilor, 
decât să se amăgească cu 
gândul așteptării unor 
compensații care nu se 
știe niciodată când se vor. 
acorda. Ca să nu 
păcăliți, păgubiții 
este mai bine să 
în anonimat.

O bună parte 
gube s-au acumulat la" 
sociația agricolă din satul 
centru de comună, unde 
numai la cultura grâului, 
în special, s-au înregistrat 
pierderi de peste 90 mili
oane lei. în toate cazurilo 
compromiterea culturilor 
s-a făcut în proporție de 
75—80 la sută. Dificultatea 
constă în faptul că, în 
majoritatea cazurilor, banii 
cuveniți pentru calamități 
se plătesc cu mare întâr
ziere, deși acum este mo
mentul să fie reluat pro
cesul de producție pentru 
anul următor. în astfel de 
situații proprietarii de. pă
mânt și producătorii agri
coli sunt nevoiți să pre
gătească însămânțârile de 
toamnă în condițiile când 
posibilitățile lor financia
re sunt pe sponci, ceea ce 
pune sub semnul între
bării posibilitatea de a ob
ține recolte profitabile în 
anul 1998, neputând pre
găti cu temeinicie bazele 
producției. Deocamdată se 
fac, după cum se vede, 
hârtiile, dar când vor veni 
banii rămâne să constate 
fiecare păgubit 
propriu.

Gaz metan în

mai fie 
cred că 
rămână

din pa-

pe cont

Orăștioara de Sus
Dl Nicolae David, pri

marul comunei Orăștioara 
de Sus, ne-a spus că stră
daniile depuse de institu
ția ce o conduce pentru

introducerea gazului metan 
în satele localității înoepț 
să-și arate' roadele. A- fost 
obținută cota necesară și 
se lucrează la întocmirea 
documentației tehnice.

Dl ing. Florin Boșoro- 
gan conduce, nu de multă 
vreme, destinele 
nr. 9 din satul 
V laicu, care are 
mixt, ponderea 
nănd-o zootehnia, 
respectivă aparține 
Agrosim Simeria. 
loeutorul are o 
ce coincide cu cea a altor 
șefi de fermă și a con
ducerii unității privind 
viitorul fostelor IAS. Por
nind de la niște exemple 
concrete și având în ve
dere că în structurile ac
tuale nu mai sunt șanse 
de supraviețuire, după 
cum spunea și manage
rul S.C. „Agrosim", dl ing. 
loan Horvat, s-au făcut 
demersurile necesare în 
vederea trecerii la priva
tizare, datoriile acumulate 
anterior excluzând acum 
firma de la obținerea de 
credite bancare, descur- 
cându-se pe cont propriu. 
Important este însă, cum 
afirma și dl Boșorogan, 
ca desprinderea ferme
lor și privatizarea să fie 
făcute cât mai repede po
sibil, până nu se degra-

•«•••••••• • • • *■ - - - —. —

fermei 
Aurel 
profil 
deți- 

Ferma 
de 

Inter- 
viziune

Fiecare
dează și mai mult baza 
materială a fermelor.

In contrast cu unele'
păreri după care secto
rul zootehnic nu ar fi
rentabil, in mod deosebit 
cel care cuprinde și creș
terea de vaci cu lapte, 
interlocutorul susține că 
și de aici se poate ob
ține profit atunci când 
există interes și preocu
pare. In prezent, ferma 
are un efectiv de 350 
bovine și lucrează o su
prafață de circa 400 ha 
teren ce aparține proprie
tarilor din zonă. Solici
tările de a deveni acți
onari sau de a le fi lu
crate terenurile sub orice 
formă de către fermă sunt 
mult mal numeroase, in
să dotarea actuală cu u- 
tilaje agricole și cu trac
toare nu poate să acope
re lucrarea unor supra
fețe în plus. Faptul că 
valorificarea producției 
de lapte se face printr'un

• • • • • •••• ■<■..•• • • •.••• •• •••*•*• 
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pe picioare proprii
agent economic privat din 
zonă, care asigură plata 
la termen (dar nu la pre
țul practicat de piață),

Ce ne spune
un șef de

fermă
constituie totuși un factor 
de stabilitate, existând 
certitudinea obținerii u- 
nor venituri permanente 
pentru fermă. Acum acești 
bani se duc undeva la 
nivelul societății comerci
ale, de unde merg, In

funcție t- nevoi, neîn- 
torcându-se neapărat la 
cei ce au realizat produc
ția. Or, trecânduse la 
privatizare, fiecare va tre
bui să trăiască pe picioa
re proprii, să-și asigure 
din resursele ce le are 
veniturile care să acope
re toate cheltuielile. 
Cum plastic se exprima 
dl Boșorogan, când Sn 
aceeași curte sunt mai 
mulți proprietari, în ca
zul de față ferme, aceasta 
rămâne nemăturată, 
deci, un argument 
favoarea privatizării 
divizarea fermelor.

Din discuție am înțeles 
că greutățile toamnei 
sunt multe, toate fiind 
legate însă de nevoia a- 
cută de bani. Acum tre
buie făcute lucrările pre
gătitoare pentru produc
ția de cereale păioase, 
din anul următor, procu
rat combustibilul, făcu
te arăturile, aduse îngră-

lată, 
in 

prin

șăminte, asigurate semin
țele, la care se adaugă 
eliberarea terenului de 
plantele premergătoare 
ș.a. Cine nu are insă ce 
să valorifice și nici nu 
este acceptat la credite, 
nu găsește nici o șansă 
să mai supraviețuiască. 
Grijile conducerii fermei 
amintite sunt sporite a~ 
cum și de problemele ce 
le ridică pregătirile pen
tru iarnă în sectorul zo
otehnic, in prim-planul 
preocupărilor situându- 
se asigurarea bazei fu
rajere. In context am no
tat că pe lângă nutrețu
rile grosiere și fibroase, 
aici s-au realizat peste 
650 tone siloz, care consti
tuie baza producției vii
toare de lapte. Trecând 
la privatizare, firește că 
datele problemei se vor 
schimba fundamental, a- 
tunci fiecare operator e- 
conomic fiind interesat în 
cel mai înalt grad să și 
gospodărească eficient 
resursele existente pentru 
obținerea de profit.

NICOLAE TtRCOB
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DIN ȚARĂ $1 DIN LUME
POPULAȚIA DIN EUROPA CENTRALA 

ȘI DE EST CONTINUĂ SĂ FIE 
' MULT MAI SĂRACA DECÂT

CEA DIN OCCIDENT

TEODOR MELEȘCANU 
REFUZĂ SĂ DEMISIONEZE

Teodor Meleșcanu, lider 
al APR, nu își va prezen
ta demisia din Comisia 
parlamentară comună a Se
natului și a Camerei De- 

I putaților la Adunarea Par
lamentară a Consiliului 

' Europei (APCE).
Meleșcanu a declarat a- 

.genției Mediafax că nu 
intenționează să părăseas
că delegația parlamentară 
română la APCE, întrucât 
consideră că poate face 
mai mult pentru România 

i ca reprezentant al Consi
liului Europei. Chiar dacă 

i a fost numit în delegație 
la propunerea PDSR, Me- 

! leșcanu este de părere că 
se poate ajunge la o înțe
legere cu foștii săi colegi 

1 de partid pentru a rămâne 
tn această delegație.

Teodor Meleșcanu a fost 
înlocuit săptămâna trecu
tă din fruntea Comisiei de 
politică externă a Senatu
lui cu un reprezentant al 
PDSR, Ghiorghi Prisăcaru. 
Meleșcanu își dăduse de
misia din această funcție 

L—--------------------------—

la sfârșitul sesiunii trecu
te, odată cu plecarea sa 
din PDSR.

Senatorul PDSR Ghior- 
ghj Prisăcaru a declarat, 
recent, că PDSR va cere 
înlocuirea lui Meleșcanu și 
din delegația parlamenta
ră la APCE, la prima șe
dință comună a Birourilor 
Permanente ale celor două 
Camere. Intenția PDSR a 
fost confirmată și de li
derul acestui partid, Ion 
Iliescu.

Pe de altă parte, mai 
mulți parlamentari PDSR 
sunt de părere că Meleș
canu asigură o bună repre
zentare în delegația la 
Consiliul Europei.

înlocuirea unui membru 
al delegației parlamentare 
române la APCE se face 
prin votul deputaților și 
senatorilor reuniți în șe
dință comună, în urma u- 
nei decizii a Birourilor 
Permanente și a negocie
rilor dintre partidele par
lamentare.

CONFLICTUL TICU DUMITRESCU — î 
GAVRIL DEJEU '

Senatorul PNȚCD Constantin Ticu Dumitrescu» 
denunțat, în plenul Senatului, „campania de lichi- |

<k
I 

I♦
I v__ __________________„„
* la îndemnul deputatului 
ț Galbeni.

1 mis să-l anihileze „la nivelul standardelor interna- î 
ționale”. Senatorul țărănist a apreciat că afirmația T 

l lui Dejeu reprezintă o „răzbunare josnică șl o ten- * 
ț tativă de asasinat moral". »
♦ Constantin Ticu Dumitrescu a mai anunțat că va »
• cere Senatului discutarea în regim de urgență a ini- •
| țiativei sale legislative privind accesul la dosarele de T 
I la Securitate. *

El a precizat că, în ciuda acestor tensiuni, nu in- *
♦ tenționează să se retragă din PNȚCD. |

a
dare morală și politică” pe care ar urma să o declan- î 
șeze împotriva sa ministrul de Interne Gavril Dejeu, * 

' . i țărănist Nicolae Ionescu- *
__ •

Ticu Dumitrescu a susținut că Dejeu ar fi pro- *

—4

/
" Negocierile PNȚCD - PD 
tn legătură cu modificarea 
Legii fondului funciar s-au 
încheiat fără nici un re
zultat.

Senatorul PD, Triță Fă- 
■nițâ, a declarat agenției 
Mediafax că reprezentan
ții celor două formațiuni 
nu au căzut de acord asu- 
Ipra introducerii sau nu în 
textul legii a posibilității 
de a se solicita retroceda
rea terenurilor aflate în 
prezent în proprietatea sta- 
itului, în limita a 50 de 
hectare.

Reprezentanții PNȚCD, 
deputății Vasile Lupu și 
Gheorghe Cristea, au sus- 
Iținut menținerea în text a 
prevederii prin care fieca
re persoană care a deținut 
terenuri, aflate în prezent 
In proprietatea statului, 
sau moștenitorii acesteia, 
pot cere câte 10 hectare 
In limita a 50 de hectare 
de familie.

Reprezentanții PD, sena
torul Ti-iță Făniță și 
nistrul pentru Relații 
Parlamentul, Bogdan 
culescu Duvăz. au susținut 
renunțarea la această pre
vedere. Ei au afirmat că

mi- 
cu 

Ni-

li-

CONTINUĂ DISPUTA ASUPRA 
LEGII FONDULUI FUNCIAR 

nu trebuie specificată 
mita de 50 ha.

PD consideră câ introdu
cerea acestei limite ar pu
tea crea tulburări, întru
cât populația ar înțelege 
că toate cererile, în limi
ta a 50 ha, vor putea fi 
onorate, ce?a ce nu este 
posibil.

Actualul text al proiec
tului de modificare a Le
gii fondului funciar, adop
tat în Camera Deputaților 
și votat pe articole în Se
nat, dă posibilitatea depu
nerii de cereri în limita 
a 50 ha, urmând ca retro
cedările să aibă loc In 
funcție de posibilități,

PD intenționează să pu
nă accent pe împroprietă
rirea, din terenurile aflate 
în prezent în proprietatea 
statului, a tinerelor fami
lii care se stabilesc la sat, 
a specialiștilor, a intelec
tualității satelor.

PD intenționează să re
zolve problema retroceda, 
rii terenurilor către foștii 
proprietari în natură (în 
limita posibilităților) și prin 
acordarea de acțiuni, des
păgubiri bănești, bonuri 
de valoare etc.

MOARTEA LUI MOBUTU — 
O CHESTIUNE PRIVATA 

Franța a adoptat o a- 
titudine rezervată față de 
moartea fostului președin
te zairez, Mobutu Șese 
Seko. declarând că istori
cii vor fi cei care vor ju
deca „excesele comise In 
anii în care s-a aflat la 
putere", relatează Reuter. 

Purtătorul de cuvânt al 
Ministerului francez de 
Externe, Jacques Rummel- 
hardt, a declarat că moar
tea lui Mobutu 
chestiune privată 
una publică.

„Depinde acum 
autorități ale I 
Democrate Congo să asi
gure o reînnoire democra
tică a țării prin organi
zarea de alegeri generale", 
a adăugat el.

Surse diplomatice au 
afirmat sub condiția ano
nimatului că moartea lui 
Mobutu constituie sfârși
tul unei situații stânjeni
toare. Sursa citată a de
clarat că d ctatorul, care 
se tratase de cancer la 
prostată în Franța, primi
se permisiunea de a-și re
lua tratamentul la aceeași 
clinică, după ce fusese în-

lăturat de la putere. To
tuși, odată cu venirea la 
guvernare a noului pre
mier socialist francez, Lio
nel Jospin, se pare că a- 
ceastă decizie a fost rezi
liată.

Populația statelor din 
Europa Centrală și de Est 
continuă să fie mult mai 
săracă decât cea din Occi
dent, deși diferența 
vel da trai dintre 
regiuni s-a diminuat 
mare a accelerării 
rii economice, a 
biroul statistic al Uniunii 
Europene, Eurostat, citat 
de Reuter.

Eurostat a informat că 
nivelul mediu al Produsu
lui Intern Brut pe cap de 
locuitor înregistrat în cele 
11 state candidate la UE 
era, în 1995, de numai 32 
la sută din nivelul înre
gistrat în țările membre 
ale UE. In 1993 însă, acest 
procent se ridica la numai 
30 la sută din PIB-ul pe 
cap de locuitor înregistrat 
în UE. Aprecierea de 2 
procente se datorează creș
terii economice medii de 
5,2 la sută înregistrate în 
statele răsăritene, compa
rativ cu cea de 2,4 la su
tă înregistrată în state
le UE.

Eurostat a apreciat că 
acest fapt „reflectă o creș
tere economică aflată pen

de ni- 
aceste 
ca ur- 
crește- 

anunțat

pentru 
diferen- 
pentru 
servicii

mediu al UE (nu de- 
de 
ce
18

cel al Greciei), în 
Letonia a obținut 
Ia sută din nive-

tru al treilea an consecu
tiv la un nivel mai ridicat 
decât în UE".

Datele, ajustate 
a elimina efectul 
țelor de prețuri 
diverse bunuri și
comparabile, se referă la 
zece state central și est 
europene, plus Ciprul.

Statisticile au relevat 
mari diferențe între ci
frele înregistrate de dife
rite țări. Astfel, nivelul 
PIB-ului pe cap de locui
tor realizat de Slovenia 
este de 59 la sută din ni
velul 
parte 
timp 
doar
Iul UE.

PIB-ul 
state răsăritene 
tă 9,1 la sută din PIB-ul 
total al UE. Din acest to
tal, 35 la sută este dato
rat Poloniei.

Tn finalul comunicatului, 
Eurostat a precizat că sta
tisticile trebuie tratate cu 
precauție, întrucât aces
tea nu sunt încă aliniate 
la standardele UE.

total al celor II 
reprezin-

este o 
ți nu

i de noile 
Republicii

!

Dunărea spre Cazane. Foto : ANTON SOCACI

PERSOANELE CARE AU DEȚINUT 
3 PROPRIETĂȚI IN CADRILATER VOR 
/FI DESPĂGUBITE DE STATUL ROMÂN 

stabilește despăgubiri până 
la o valoare echivalentă 
cu salariul mediu pe 20 
de ani. Pentru terenuri și 
recolte, guvernul va ela
bora norme metodologice 
prin care se vor evalua 
fostele proprietăți.

Cererile pentru acorda
rea de despăgubiri vor 
putea fi depuse, în termen 
de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a legii, la comisii
le județene sau ale muni
cipiului București, care 
vor funcționa în cadrul 
prefecturilor.

Prin Tratatul româno- 
bulgar din 1940, statul bul
gar a devenit proprietarul 
bunurilor cetățenilor ro
mâni evacuați din Cadri- 
later.

rr i Muorncjuo------
Foștii proprietari de imo

bile, sau moștenitorii aces
tora, trecute în proprieta
tea statului bulgar după 
cedarea Cadrilaterului, vor 
fi despăgubiți de statul ro. 
mân, conform unui pro
iect de lege adoDlat de 
Senat.

Despăgubirile vt; fi a- 
co cate sub forma unor 
eorr.r ensații bănești dis
tincte pentru terenuri, pen
tru construcții și pentru 
recoltele pe care cei în 
cauză le-au părăsit în 1940, 
după semnarea Tratatu
lui româno-bulgar, prin ca
re județele Durostor și Ca- 
liacra au revenit Bulgariei.

Criteriile de evaluare a 
construcțiilor vor fi cele 
din Legea nr. 112/1996, a 
caselor naționalizate, care 

r~— — 
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>

Secția Militară a Curții 
Supreme de Justiție a hotă
rât deshumarea și exper- 
tizarea cadavrelor celor 50 
de militari care și-au pier
dut viața în masacrul de la' 
Aeroportul Otopeni, pe 23 
decembrie 1989.

Primele corpuri deshuma
te vor fi cele ale col. loan 
Fareaș, lt. maj. Constantin 
Ionescu și al lui Vasile On- 
cioiu.

Militarii sosiți de la Cîm- 
pina pentru a întări paza 
aerogării Otopeni se aflau, 
când au fost împuțeați, în 
cabina primului autocamion 
din convoi.

Cadavrele militarilor u- 
ciși la Otopeni vor fi des
humate, pentru a fi exa
minate de medicii legiști, 
care vor stabili cauza mor- 
ții, calibrul gloanțelor cu 
care s-a tras asupra lor, 
traiectoria proiectilelor și 
poziția corpului în momen
tul în care au fost împuț
eați.

Primele trei cadavre vor 
fi dezgropate în luna oc
tombrie, în prezența soții
lor militarilor și a unui 
magistrat de la Tribunalul 
Militar Teritorial București.

Următorul termen de ju
decată al procesului Oto- 
peni a fost stabilit pentru 
24 noiembrie a.c.

în procesul privind ma
sacrul de la Otopeni sunt

DESHUMAREA CADAVRELOR
MILITARILOR UCIȘI LA OTOPENI

Du- 
mr. 
cpt. 
uci-

inculpați gen. mr. (r) 
mitru Drăghin, gen. 
(r) Grigorie Ghiță și 
Ionel Zorică, pentru 
derea din culpă a 50 de
militari și vătămarea cor
porală a altor 13.

Victimele erau militari 
în termen și ofițeri ai UM 
0865 Cîmpina și primiseră 
ordin să întărească paza și 
apărarea Aeroportului Oto
peni. Masacrul a fost de
clanșat de nerecepționarea 
de către militari a semna
lelor ce veneau din dispo
zitivul de apărare aflat în 
fața Aeroportului Otopeni. 
în rechizitoriu se arată că 
masacrul s-a produs din 
cauza „îndeplinirii defectu- 
oase a îndatoririlor de ser
viciu de către factorii cu 
funcții de răspundere din 
Ministerul Apărării Națio
nale și Ministerului de In
terne", . respectiv gen. mr. 
Drăghin, comandantul Di
viziei 70 Aviație, și coman
dant al întregului dispozi
tiv de apărare al zonei Ae
roportului Otopeni, gen. 
mr. Ghiță, comandantul 
trupelor da securitate, șl 
cpt. Zorică, comandantul 
dispozitivului de apărare 
din fața aerogării.

în ziua de 22 decembrie

1989, forțele MApN au pri
mit ordin de a prelua co
manda Inspectoratelor Ju
dețene ale Ministerului de 
Interne. Comandantul A- 
viației Militare, generalul 
Iosif Rus, a transmis acest 
ordin, al Marelui Stat Ma
jor, generalului Dumitru 
Drăghin. In urma demersu
rilor Comandamentului de 
Aviație Militară, gen. mr. 
Ghiță, comandantul trupe- 
lor de securitate, a trimis 
o subunitate de securitate, 
de la Cîmpina, în vederea 
întăririi dispozitivului de 
apărare al Aeroportului In
ternațional Otopeni. Aceas
tă misiune a avut indica
tivul „Movila". Totodată, 
generalul Drăghin, în urma 
dispozițiilor generalului 
Rus, a ordonat lt. col. Va
sile Răchită, comandantul 
UM 01874 din București, să 
preia comanda aeroportu
lui și să asigure trecerea 
forțelor Ministerului de In
terne sub comanda MApN, 
Astfel, serviciul VIII din 
USAL și o unitate militară 
subordonată serviciului au 
fost dezarmate, armamen
tul și tpuniția fiind sigila
te. Din lipsă de efective, lt. 
col, Răchită «a retras paza 
de la capetele celor două

piste ale aeroportului și a 
acordat prioritate misiunii 
de apărare a aerogării.

Mesajul privind venirea 
militarilor de la unitatea 
militară de securitate din 
Cîmpina s-a interceptat 
greșit, ceea ce a dus la des
chiderea focului din Am
bele părți.

Conform rechizitoriului, 
generalul Ghiță este cel ca
re ar fi îndrumat greșit co
loana de militari de la Cîm
pina. El le-ar fi spus ofi
țerilor de la Cîmpina că 
sunt așteptați „la estacadă, 
adică pe DN9". Lt. col. Ră
chită nu a fost informat de 
venirea coloanei de la Cîm
pina, deși generalul era 
obligat, „din rațiuni de or
din militar”, să-l înștiințe
ze pe respectivul ofițer de
spre venirea celor de la 
Cîmpina.

„Lipsa cooperării dintre 
forțele din fața aerogării și 
cele de pe acoperișul De
partamentului Aviației Ci
vile, prin neglijența gene
ralului Drăghin, s-a tradus 
și în aceea că “țeste4 forțe 
de pe Departament au in
terpretat în mod eronat ra
falele de avertisment trase 
de către căpitanul Zorilă si 
au deschis primii focul", 
se arată în rechizitoriu.

MEDIAFAX!
........................ :-------
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SC PYROSTOP Sfl Oradea

Reprezentanța

A I
i : Abonamerr la ziarul 

j,-CUVÂNTUL LIBERA

I

DEVA

I INSTALEAZĂ
cf ’ Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

la efracție și incendiu
fi' Sisteme de televiziune cu circuit închis
'/?? Sisteme de control al accesului prin c.r: ■!■ 
cțj-' Sisteme de interfonie și videointerfon c
i Alarme auto
rpt Geamuri termoizolatoare și securizan’.e

Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.

! |
S.C. CASIAL S.A. DEVA

Începând din 25 august 1997. S.C. CASIAL | 
| S.A. Deva produce și poate livra ciment tip ț 
J II B-S 32,5 SR 1500/96, la prețuri promoțio- I 
I nale de:ft
I
ft
Ift
| prețul este de :
ft
I
j sac.
ft
Ift
I

280.000 lei/t vrac |
320.000 lei/t sari.
Aceste prețuri nu conțin TVA.
Pentru vânzarea prin magazinul propriu |

ft
Ift
I8
Ift
I
I
!
I ft
I

336.300 lei/t vrac
386.804 lei/t saci, respectiv 19340,2 lei/

adaosul co-Aceste prețuri conțin TVA și 
mcrcial.

IMPORTANT 1 
Cimentul are aceleași utilizări 

, A-S 32,5 R SR 1500/96 (fost Pa 
I preț de livrare mai mic cu 17 la sută.

Programul de livrare este NON STOP, de
| luni, ora 7, până sâmbăta, ora 7.
ft -------- -- - - ■ ■ . —- — - -

Camera de Comerț șl Industrie a județu- 
| lui Hunedoara, împreună cu Inspectoratul Șco- I 
» Iar Județean Hunedoara, organizează in pc- « 
| noada 23—25 octombrie 1997 I

CONCURS DE ADMITERE
I pentru ocuparea locurilor a 2 clase post-liceale, J 

astfel: 1
— secretar-stenodactilograf-operator biro- *

I tică — Colegiul Național „Decebal" Deva — | 
’ 25 locuri; »

— asistent manager unitate comercială — | 
Grupul Școlar Economic Petroșani — 25 locuri. J

înscrieri — 08—20 septembrie 1997, la I 
secretariatele celor două școli.

Informații suplimentare la sediul C.C.I. a J 
județului Hunedoara, str. 1 Decembrie, nr. 35, i 
cam. 204, tel. 212924, 216792 sau la secreta- J 
rîatele celor două școli. I

ca tipul TI
35) și un

ft

I

I
ft

I
*

I
*

I
I

I*
I*
I*
Ift
Ift
Ift
I 
Ift
I 
I« 
I

ft 
I ft 
I ft
J apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea 
«avantajoasă de a intra în posesia lui. 
| COSTUL UNUI ABONAMENT 
' LUNA OCTOMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
I LUNa. PLUS TAXELE POȘTALE, î Avantajul abonamentului este în conti- 
I nuare evident, de șapte exemplare primite gra- 
| tuit pc lună față de cumpărarea cu bucata, 
I aji—-> tn-'tmfp r|jn f)re«>il abonamentului.

I NU UITATI ! REÎNNOITI-VĂ ABONA- 
| MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER" iar dacă | 
' nu aveți abonament, solicitați factorilor poș- 
I tali să vă facă.ft 
i ft 
I
I I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I
Ift 
I ft 
I ft 
| 1997.

2. Raportul administratorului pentru ac- j tiviiatea din perioada 1 ianuarie — 31 august

I
Isuiuiive ale societății, in raport cu dobândirea I 

a "0 la sută din acțiunile S.C. Calcita S.A. j j Vața de Jos, de către firma OMYA GmbH din I 
! Austria. >
| 4. Alegerea organelor de conducere.A _ _ _ • «_ ft

I

..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai

mai

PE

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
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 la telefoa
nele 213007, 233178.

RAMANETI CU NOII
RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

Ift
I»
I*
Ift
Ift
Ift
I
I
I«%
Ift

pentru |

S.C. CALCITA S.A. VAȚA DE JOS
Managerul S.C. Calcita S.A., cu sediul în 

Vața de Jos, str. Platanilor, nr. 2, județul Hu- ’ 
nedoara, convoacă :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR 

pentru data de 26. 09. 1997, ora 9, la sediul 
societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Raportul comisiei de cenzori 

activitatea pe perioada 1 ianuarie — 31 august | 
1UU7>

2. Raportul administratorului pentru ac- | 
„ ft »

1997 și aprobarea descărcării de gestiune. I
3. Modificarea și completarea actelor con- • 

stitulive ale societății, în raport cu dobândirea I

5 Alegerea organelor de control.
6. Diverse. I

ft

- " - -
cel mai important producător de strigătoare din

execută verificarea si reîncărcarea §tînqăto3reior 
zs de incendiu
I1 in maj(un 24 de ore / 

( (S’* calitate treproșabilâ {
r 058/817960

Pentru Informații suplimentare 8

Doriți siguranța 
zilei de mâine ?

Companie iniei națională specializată ut vanzarea (ie. 
produse de marcă ale concernului american WRIGLEY j
Va solicita pentru activități 

fomcrcialc in zona Deva in 
calitate de reprezentant zonal și , 
agenti de vânzare .

Sc așteaptă tineri și tinere 
posedând permis de conducere 
.cu sau fără autoturism.
NU EZITA ȚI, sunați la numerele dc telefon 232901 Săli 

232902 in tic orele 11-17.
Șansa dvs. sc numește : INTERBRANDS 

Marcheting Distribution SRL ROMANIA

După angajare:
► sc asigură un venii mediu lunar 
mult sporit și cu șanse de creștere 
substanțială în funcție <h 
rezultatele dvs.
- sc garantează continuițalciț p< 
termen lung.

^NUTRIENTUL..
Tel: 059-415.695; 416.182 ; 370.603; 370 572

VINDE DIN PRODUCȚIE PROPRIE
I Pui calitatea Ij 

la prețul de 14.900 lei/kg +TVA 
Greutate medie 1,1-1,3 kg

. — A —k—x—ir—x—x—x—x—x—x—-x—x—x—x—x—x—x—■»—x—x—
* ♦

* DEPOZITUL EN GROS AROMA DIN DEVA*
* L 

r
Str. M. Eminescu, nr. 48 (localul fostei fa-f 

j brici de mobilă) desface la cele mai avantajoase 
] prețuri: *

• Zahăr • Orez • Făină albă • Gris?1
* • Mălai grisat • Sare • Oțet b Margarină • 
*• Pateu ficat • Conserve carne '• Apă mine- ț 
*rală „Perla Harghitei" • Alcool -afinat • * 
î Spirt sanitar • Votcă • Rom • LV-’
* Șampanie • Vinuri din cele mai renumite pod- ți1 
îgorii • Țigări Tg. Jiu și din impo I 9 Chi- î
I brite • Dulciuri * Arome pentru sucuri la * 
t dozator • îndulcitori (Aspartam, Zaharină) • 
î Acid citric și Citrat de sodiu • Porumb, sare * 
I aromatizată și pungi pentru POP CORN • f 
j Cești din porțelan si nnhare stiriă pentr-- uni- * 
j tați de alimentație publică • Pahare unică fo- î 
j losință si lingurițe plastic.

Program zilnic: 8—16. sâmbăta: 8—13.30.*
Informații Ia tel. 212057 (246n$

î 

|

r

I
I

[

♦POZITELOR. NR 17 (SITUAT (N INCINTA S.C. ROM 
«CAMION DEVA) -

U
!

SOCIETATEA COMERCIALA
„ĂUTOPARTYTRANS" S.R.L. DEVA

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN. DIN STR DE-

MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORT 
PRETURI ACCESIBILE!
— PAL MELAMINAT IN 20 NUANȚE
— FOLIE CANT ASORTAT/ DE 19 o 28 mm
— BLATURI BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO- 

. IZOLATA
— CHIUVETE INOX MARCA BLACO
— ACCESORII MOBILA (balamale lineale eu a- 

' runeăfor, șuruburi: balamale. îmbinare * confirmare. 
< mânere diferite mârirw și nuanfe)

— BORDURA PVC de 19 și 28 mm îa nuanțe 
ferite

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE Șl CULORI
— GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA
PROGRAM DE LUCRU: ZILNIC ORA 7.30, ORA 

inclusiv SAMBATA.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054/ 

233443.

<Tr

i

17.'4(

»
ANUNȚ IMPORTANT

Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială prin Oficiul Forță 
de Muncă și Șomaj acordă, prin depozitul constituit la SC BANC POST 
SA : ' i ■ >

CREDITE CU FACILITATE DE DOBÂNDĂ întreprinzătorilor mici și 
mijlocii, precum și unităților cooperatiste în scopul creării de noi lo
curi de muncă, în special pentru șomeri.

Aceste credite se acordă în conformitate cu prevederile art. 24. lit. 
„d“ din Legea nr. 1/1991, modificată și completată prin Legea nr. 65/ 
1997, privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.

TERMENUL DE CREDITARE este de maxim 3 ani pentru realiza
rea de investiții și de 1 an pentru desfășurarea activității curente (apro
vizionare, producție și desfacere).

' Pentru obținerea modelelor de documente necesare depunerii cererii 
de credite vă puteți adresa îa Oficiul Forță de Munca și Șomaj — Birou 
Creditare, str. 1 Decembrie, nr. 12, Deva.

Relații la telefoanele 216151; 217048.
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1 • HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.
1716926).

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
țiile publicitare din :

I te 
I te 

p«-! 
pu-1 te 

I te
• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI! 

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

I’ «
I 
: i« 
I , te 
I

1 • BRAD, strada Republicii (tel. I
|-650.968), la sediul S.C. „MERCUR": |

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- I 
I gazinul „Palia". j
.* . * 
| • HAȚEG, pe str. Progresului; nr. 11
î (in spațiul secției foto). Telefoane : 7Ț0367,; 
1770735. ' !
S Agențiile ziarului nostru asigură; ZaJ 

taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
’ promptitudine a tuturor anunțurilor de 
1 mică și mare publicitate.

Depozit—magazin
Situat în incinta S.C. Polidava S.A. Deva, 

tr. 22 Decembrie, nr. 257.

* 
I te 
I te 
I te 
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EN GROS ȘI EN DETAIL

MgDEX
r 1
La noi găsiți întotdeauna
* îmbrăcăminte sortată de cea nim bună calitate 

*îmbrăeănuntc bărbați-femei 
’îmbrăcăminte sportivă

csl m ai mare distribuitor 
OS ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

Dințară

i ’tricouri
’pulovere

In atentia
ATELIERELOR MECANICE, I (POGRAFIU OR: 

lavele din bumbac - cu reducere de preț 
in funcție de cantitatea cumpărată

LA FUSTE Și PAN I ALONI DAMA Șl 
rN LUNA SEPTEMBRIE REDUCERE 30% I

n.l I FON. 018 623482 sati 064 193493 
pctioiit7, SHt.Vlrtha; (ud. Cluj
O» ar: Zilnic 08-20; Sâmbatâ 08-16

A *4* j
î
î 

sediul în Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23,

(2366)

• Caut de închiriat apar, 
tament sau garsonieră în 
Orăștic, tel. 647269.

C

VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3 
camere, Micro 15, bl. 61, 
ap. 66, parter. Informații 
la domiciliu, după ora 12.

• (186597)

• Vând joc american, 
Poker II, funcționare per
fectă și două 
Informații tel.

fotolii.pat. 
229632.

(7855)

• Vând casă 
Deva, lemne foc, 
Tel. 620610.

cu grădină» 
butelie. 

(7859)

• închiriez două 
comerciale, central, 
bun. Hunedoara, tel. 712234.

(2167)

I OFERTE DE 
L SERVICII

spatii 
vad

• Societate comercială 
angajează agenți comerciali. 
Relații tel. 223092, 
ora 21.

după 
(2485)

hârtie igienică

9

— pate FICAT, 65 g — 1 400 lei
— pate FICAT, 125 g — 2 500 lei
— pate „SARMIS", 125 g — 2 600 lei
— pate FICAT, 200 g — 3 700 lei
— carne PORC cu fasole — 6 000 lei
• bere „SILVA" 1/2 I — 2564 lei
• bere „REGUN" 1/2 1 — 2281 lei
• bere „SILVA" 0,33 1 — 2222 lei
• bere „SILVA" (neagră) 1/2 1 — 2900 lei
• apă minerală BIBORȚENI 1,5 1 — 2601

Ite
I te 
I
Ite
Ite 
I
I

IN CHIOȘCURILE j 
DE DIFUZARE A ZIA- j 
RULUI „CUVÂNTUL j 
LIBER" AU INTRAT j 

te
I
I 
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PRODUSE NOI:

• pungi PVC —- 300 lei bucata
• țigări de Tg. Jiu:
— Carpațî — 2 300 lei

— Dacia — 3100 lei
— Amiral — 3100 lei
— Snagov — 3500 iei
• brichete
• chibrituri — 150 lei
• creioane CHINA, cujradieră — 400
• fișe permise auto — 3 000 lei
• lame ASTOR — 700 lei
• lame GILLETTE — 1 100 lei
• caiete (18 file) — 1 600 Iei
• pixuri — 800 Ici
• stilouri CHINA — 4 000 lei.

J
• I 
* cu 
j jud. Hunedoara, în calitate de investitor (per- [ 
țsoană juridică achizitoare, organizator și fi-J. 

rîanțator) anunță: !

•f LICITAȚIE PUBLICA DESCRISĂ FĂRĂ!
• PRESELECȚIE, în conformitate cu prevederile J 
ț Ordonanței Guvernului nr. 12/1993 și a H.G.R.[ 
țnr. 592/1993, modificată si republicată cu!

H.G.R. nr. 761/1995, PENTRU EXECUȚIA [ 
țLUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII SPECIALE' 
1 PRIVIND CANALIZAREA ORAȘULUI dini 
1 cadrul obiectivului: „CANALIZARE SI STAȚIE J 
ț DE POMPARE SIMERIA". I
i i| Sursa dc finanțare : bugetul local și fon-l
• d urile proprii. J

1 
« Data limită de depunere a ofertelor: 151
* octombrie 1997, ora 9,

! Deschiderea licitației publice se va face* 
J pe data de 15 octombrie 1997, ora 10.

Documentele de licitație se pot procura def 
fia sediul organizatorului licitației, contra sumei* 
ț de 500 000 Iei.

Vizitarea amplasamentului dc către con- 
j tractanți se poate efectua în fiecare zî Iucră- 
j toare, între orele 8—14, în prezența unui rc- 
*prczentant al Primăriei orașului Simeria. 
4

Informații suplimentare se pot obține dej 
jja Primăria orașului Simeria. Tel. 660005; Tel-* 
i fax: 660050. *

Condiții de participare la licitație : cifra ♦ 
7 medie dc afaceri pe ultimii 3 ani
♦ 15 000 000 mii 1 “ 
ț tru cel puțin o lucrare similară să fie minim 
ț 1 500 000 mii Iei. Capacitatea financiară pe 
| semestrul I 1997 de a prelua noi f 
] nim 1 000 000 mii lei. 

•I'“ 

{ 
i*

«Și , ... . ___
| mania, 50 milioane lei, negociabil.

J Telefon în București: 01/2101896, Fax : î 
10i?2t0091L (2182)'’I 7

PRIMĂRIA ORAȘULUI SIMERIA

• Vând apartament două 
camere Deva, Teilor, bl. 
47, ap. 14, Micro 15.

(7860)

• Vând apartament două 
camere, Mărăști, D. 3/7. 
Informații 15—18, telefon 
223155. (2330)

• Vând bicicletă» 10 vi
teze, cameră video, rulo. 
tă Felicia, înmatriculată, 
combină Sony, videorccor- 
der Panasonic, VW Passat, 
fără motor, motoare bar
că noi. Geoagiu Sat, tel. 
156, Calea Romanilor, 200. 

(7848)

9
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• Dacia Service 
angajează tinichigii 
Tel. 651431.

Brad 
auto. 

(7854;

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb 
Tg. Mureș» cu 
cuiară Deva, 
tel. 227785.

apartament 
casft parti- 
Informații 

(7856)

t PIERDERI )

i
i
I

1I

:eri pe ultimii 3 ani — minim; 
lei/an. Valoarea actualizată pen-l

lanuara pe j 
lucrări mi-| 
__________ i

VÂND URGENT GATER „ESTERER"
* iDiametrul 45 cm, în stare de funcționare, | 

mașină de ascuțit pânze, fabricațe în Ger-1 
' ................. '■ î

• Vând urgent casă Bă- 
cia 158, preț foarte avan, 
tajos. Informații zilnic.

(2332)

• Lupaș Traiân din Brad 
anunță că j s.a furat cer 
tificatul de acțiorihr pen. 
tril PECO ‘*SA Timiș.

(6912)

• Vând ARO camionetă 
320, tractor U 445, Sat 
Trestia, nr. 38, Toma.

(2334)

• Vând apartament 2 
camere, zonă centrală, preț 
70 000 000, negociabil. Tel. 
224954. (2326)

• Vând casă în corn. 
Petriș, jud. Arad, telefon 
665148, între orele 9—16.

(2321)

• Vând autocamion SR 
2,5 tone, cu motor D 110. 
Informații la tel. 622674, 
după ora 16. (Ort)

• Vând convenabil casă 
marc, baie, anexe, grădi
nă. Brâznic, nr. 64.

(7865)

• Vând batoză, familia 
Gomic Gheorghe, comuna 
Vața, sat Ociu, 105.

(186598)

• Vindem făină albă, 
panificație, tip 600, preț 
1800 lei, făină neagră 
1200 Iei» fără TVA. Tel. 
054/611918. (2360)

• Vând mașină de scos 
cartofi. Informații Sarmi. 
zegetusa, 39 A. Tel. 762285, 

(6282)

re,
150

Vând urgent casă ma- 
Cristur, ultimul preț, 
milioane. Tel. 671630, 

(2178)

Vând teren proprie.

• Lupaș Mărioara din 
Brad anunță că i s-a furat 
certificatul do acționar, 
pentru „Carmen Silvii" E- 
foric Sud. (6913)

• Jurca Mariana Ione
la, din Brad, anunță că 
I s.a furat certificatul de 
acționar pentru Antibioti. 
ce Iași. (6914;

L DIVERSE )'
• Asociația.Nevăzătorilor 

din România, Filiala Alba- 
Huncdoara» anunță nevă
zătorii care nu au alt ve
nit decât pensia socială 
de la Asociația NevăzutorL 
!or, să se prezinte la se
diul filialei din Alba Iu- 
lia, str. Toilor, nr. 1—3, 
tel. 058/811838, în perioa
da II—19 septembrie 1997, 
în vederea ridicării bani 
lor pentru pâine. In acest 
scop se vor prezenta ur. 
mătoarole acte: buletinul 
de identitate al nevăzăto- 
rului și cupon de pensie 
do la Asociația Nevăzăto
rilor. (2172)

• Hanul Cerbul din Po
dele vă invită duminică, 
14. 09. 1997, ora 19, la 
horă. Cântă formația Bri- 
clu. Invitați de onoare, 
Dănuț Bazar» Mircea Bli. 
dări, (6911)

I Comemorări )

’ irisltalății de înc&lzir* centrala 
Radiatoare din i 
CAZANE (34KW)DU< 
e cărbune Bau gâște.

tate, cu chioșc, fermă cu 
abator, în funcțiune. Tel. 
711955. (2177)

• Inchiriem mese biliard 
nr. 7, complete. Tel, 219232, 
211041. (2329)

• Se împlinește un an 
de la trecerea în neființă 
a celui care a fost un mi. 
nunat soț, tată ș] bunle -

Prof. IOAN FRAȚIBA
Parastasul de pomenire 

va avea loc sâmbătă. 13 
septembrie, ora 13, Ia Ci
mitirul ortodox de pe str; 
M. Eminescu, Deva. Dum
nezeu sâ-1 odifincnscă în 
pace! Familia.
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