
SALA DE 
LECTURA

ÎN ZIARUL DE AZI: • Lunca Cernii de 
Jos sau locul uitat de lume; • Drumul spre 
exploatați! agricole viabile; • Nici politica ban
cară n-a ajutat economia; • „N-ar fi imposibil 
să fim nominalizați pe o listă de lichidare a 
Guvernului".

ÎN EDIȚIA DE MAINE; • Viața Hune
doarei; • Cosînzeana; • Săptămâna la televi
ziune; • Țăranii și pământul; • Publicitate. VREMEA

Vremea va fi frumoasă 
dar răcoroasă. Cerul va 

. fi mai mult scniH. Vân

tul va sufla în general . 
slab. Dimineața pe văi și 
munte se va produce cea
tă. î

Temperaturile minime • 
vor oscila intre 7—12 . 
grade C, iar ccfle; maxime ; 
între 19—24 grade C. I 
(Lucian Nisi ori ’

LIBER
Aga da.

adevărat
De abia s-a rectificat bu

getul, că puterea la unison 
— guvernanții ți parla
mentarii — este decisă 
(contrazicând total pro
misiunile electorale, după 
care poporul a fost sacri, 
ficat destul ș: a venit rân
dul puterii să se sacrifice) 
nici mai mult, nici mai 
puțin, decât să-ți rotun
jească foarte serios pro.

Este un 
sacrificiu! 
miliei sau în coșul zilei, 
nu se mai regăsesc sub 
nici o formă. Deviza celor 
ce împart finanțele nu 
este cea a omului sărac 
și curat, ci cea a omului 
bogat și murdar.

Acum, după anunțatele 
și posibilele majorări de 
salarii la cei ce ue conduc 
cu clarviziune destinele, 
pentru a avea acoperire.
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Reformă profesională
prin

Mai întâi să dăm din 
nou celor interesați o in. 
formație care a mai apă
rut în ziarul nostru și a*  
nume: Camera de Comerț 
și Industrie a județului 
Hunedoara organizează, în 
cursul anului școlar 1997— 
1998, două clase postli- 
ceale in specialitățile: • 
secretar — stenodactilo
graf — operator — biro-

CCI
și în județul Hunedoara, 
care au pregătit la cel mai 
înalt nivel teoretic și praș
tie zeci de generații.

— Deci se reia o tradi. 
ție.

— în noile condiții ale 
economiei de piață din 
România, Camerele de Co
merț și Industrie încearcă 
să reorganizeze acest pro
ces de învățământ pro-

Județul Hunedoara are 
„Carte Galbenă"

Interviu cu dna cc. MARIA AL1ONESCU

iică și • asistent manager 
unitate comercială1. Iar 
acUm, o primă întrebare:

— Are Camera de Co
merț șl Industrie asemenea 
obligații sau atribuții?

— Prin statutul lor i— 
conform legii de organi
zare și funcționare —, 
Gamerele de Comerț și 
Industrie și-au asumat 
responsabilitatea impli
cării în procesul de în. 
vățământ și pregătire pro
fesională. De altfel, până 
în anul 1949, când au fost 
desființate de regimul co
munist, Camerele de Co
merț și Industrie au avut 
o bogată tradiție în acest 
domeniu, dispunând de o 
vastă rețea de „Școli de 
arte și meserii" și de 
..Școli comerciale", chiar

fesional pe baze noi, a- 
daptat la standardele de 
pregătire din țările Go. 
munității Europene. In a- 
cest scop, In anul 1993, 
toate Gamerele din Ro
mânia au constituit Fun
dația „Școala Română 
de Afaceri".

— Ce își propune a- 
ccastă organizație șl pe 
ce baze își desfășoară ac
tivitatea?

— Fundația are menirea 
de a susține programul de 
reformă în domeniul în
vățământului, de a pre
găti personal muncitor în 
domenii de mare împor-

Interviu realizat de 
DUMITRU GIIEONEA

In virtutea bunei sale 
tradiții, pe care și.o con
solidează cu perseverență, 
S.C. Rețeaua Librăriilor 
„Bibliofor" S.A. Deva a 
organizat marți Ia amiază, 
la „Casa cărții" din mu
nicipiu, lansarea unei lu
crări de mare importanță 
și necesitate pentru... ră- 
tăciții pe drumul tranziției 
spre economia de piață 
neaoș românească. Este 
vorba de „Cartea Galbenă" 
a județului Hunedoara, pri. 
ma ediție (1997 — 1998) 
— un veritabil dicționar 
de date, adrese, telefoane, 
informații diverse din ac
tivitatea unor firme, insti
tuții, societăți comerciale 
etc.

Momentul festiv a fost
onorat de puțină lume — 
dovadă a zbuciumului e- 
conomic și social care.l 
orientează pe cetățean mal 
mult spre problemele co
tidiene presante ale vieții 
șl ale muncii, spre grijile 
zilei de mâine și mai pu
țin spre momente ale re
laxării și alimentației spi. 
rituale. Chiar din rândul
autorităților județene și 
locale s-au înregistrat u-
nele absențe nemotivata.

(Confinuaro în pag. a 2-a)

Spre meritul său, doar 
președintele Consiliului 
județean Hunedoara, dl. 
ing. Gheorghe Barbu, a

ținut »ă fie prezent la 
manifestare, rostind și 
un cuvânt de apreciere și 
mulțumire pentru cCj care 
au adus în peisajul hu- 
nedorean o asemenea lu
crare. Vorbitorul a sub
liniat forța economică și 
dinamica socială a ju
dețului Hunedoara, a elo
giat efortul editurii și ca. 
litatea de excepție a lu
crării — instrument nece
sar și util în activitatea 
comercială, în partenoria 
tul de afaceri.

Dar cine a „comis" „Car. 
tea Galbenă" a județului 
Hunedoara — carte a a- 
dreselor utile, cum se 'in
sinuează chiar pe coperta 
17 Casa de Editură „Se
dona” din Timișoara, a. 
vându-1 ca director general 
pe dinamicul și întreprin
zătorul profesor Cornel 
Secu.

După cuvântul de des
chidere și de salut rostit 
de dl. ing. Horia Crișan, 
directorul S.G. Rețeaua li. 
brăriilor „Bibliofor" S.A. 
Deva, și după spiciul dlui 
Gheorghe Barbu, dl. Cor
nel Secu a făcut o amplă 
și documentată incursiune

DUMITRU GIIEONEA

priile câștiguri — dc la 
trei milioane lei lunar în 
mână în sus pentru fic- 

i care, bașca protocoale, ca- 
1 zări, diurne și alte drep- 
S, turi, inclusiv dotare cu

celulare. Așa da, este un 
curat sacrificiu, în vreme 
ce toamna și iarna se a. 
nunțăr a fi foarte grele 
pentru omul de rând, tn 
special, peptru pensionari, 
șomeri ș'j cei cu salarii 

ț sub media pe economic, 
I cărora li s-a aruncat praf

în Ochi, cu 20000—300S0 
sau 50 000 le: în plus care, 
în realitate, in bugetul fu

mai marele finanțelor, 
respectiv dL Ciumara, era 
nemulțumit de faptul că 
dânsul are un salariu, ca 
ministru, egal cu cel al 
femeii de serviciu de la 
bancă. Așa îi trebuie, dacă 
așa de bine știe să con
ducă finanțele țării. Gu 
replici și cu motivații a. 
semănătoare au venit și 
alți demnitari, argumen
tând că nu este normal 
— și oricum zicem și noi

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cândva tinerii, mai 
precis promoția 1962 a 
Liceului Teoretic „Aurel 
Vlaicu" și-a propus re
întâlnirea după 35 dd 
ani de la absolvirea șco. 
Iii.' Dc aceea, se face un 
călduros apel Ia cei în

RElNTÂLNIRE ’■
cauză și care cred în % 
prietenie și colegialitate? 
să-și îndrepte pașii spre 5 
școala dragă în ziua de?
27 septembrie a.c., ora J 
11. Nimeni nu va avea 
de regretat ceva! (M.B.) <

’cursul valutar
17 SEPTEMBRIE 1997

• 1 dolar SUA 7507 lei
• 1 marcă germană 4238 Ici
• 100 yeni japonezi 6227 lei
• 1 liră sterlină 11937 leii
• 1 franc elvețian 5173 lei ■
• 1 franc francez 1262 Ici
• 100 Itro îfnlipnA 435 lei

Gursurile incluse in această listă au la bază
cetății ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în. 

Itranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.!

Palatul din
i Zona sudică a cartîe- 
ț rultii .-Aeroport" din Pe. 

troșani o cunoscută sub 
denumirea de șerpărie. 
Autobuzele locale și mi
crobuzele tip maxî-taxi 
„întorc Ia șerpărie". Ni
meni nu se mai întreabă 
de Ce i se spune astfel 
zonei respective. Mulți 
își imaginează ce a fost 
odinioară în această ex
tremitate a orașului, azi 
mobilată cu zeci de blo
curi.

In ultimii ani, însă, 
sintagma „In șerpărie es
te uri palat" e auzită tot 
mai des. Exterior, •,pa
latul" cu pricina nu e 
deloc... palat. O clădire 
obișnuită, cu două nive. 
Ie, căreia, de curând, 5

• • •
refăcut acoperișul 

tablă). Ea găzduiește,

șerpărie

■

s-a 
(cu 
la parter și etaj, grădi
nițele‘cu program normal 
nr, 8 și 9 din Petroșani. 
Interiorul, însă, nu-șî 
dezminte denumirea. Ge. 
le zece săli de 
vestiarele, holurile 
venit admirabile 
de basm, în care 
cu sfială, cu emoție, cu 
incomensurabilă bucurie. 
Frescele de pe pereți sunt 
file desprinse din cele 
mai îndrăgite povești, ea- 
re ne-au legănat copilă
ria și care înaripează 1. 
maginația micuților de 
azi și mâine. Ea etaj, 
frescele au fost realiza, 
te, cu har, de părinți și 
educatoare, iar la parter

grupă, 
au de- 

spații 
pășești

universul de poveste a 
prins culoare și viață sub 
penelul talentatei artis
te Daniela Pasca. Cură
țenia desăvârșită, mul
țimea florilor și plantelor 
din glastre, mobilierul 
adecvat întregesc atmosfe. 
ra de primăvară a fiecă
rei încăperi. Până șl e- 
ducatoarele - 
tea cu peste 
de muncă — 
primăverii.

„Ei, copiii, 
și ne mențin 
— mărturisesc, cu nedi
simulată mândrie, educa*  
toarele Ioana Stoica, Ma

majorita- 
de ani 
chipul

20
au

ne
tinerețea’

redau
i»

LUCIA LICIU

[Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 7-a)

Vederea exterioară a Grupului Școlar Industrial Minier Deva.
Foto: PAVEL LAZA
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(Urmare din pag. 1)

tanță în această perioadă 
a tranziției la economia de 
piață. Ca urmare a scopului 
asumat și a eforturilor de
puse, Fundația a fost pre
ferată ca partener în pro
gramul PHARE — VET.

•— Ce presupune acest pro
gram, ce coordonate are?

— Programul PHARE — 
VET este un modul de re
formă a învățământului 
profesional și tehnic (Vo. 
cațional Educațional Trai
ning), care se realizează 
cu suportul financiar al 
PHARE, în sumă de 25 
de milioane de ECU pen
tru România, cea mai 
mare sumă acordată din
tre țările Europei de Est. 
Banii sunt destinați asi
gurării cadrului organiza
toric și metodologic de 
implementare a programu
lui, care urmează a se 
realiza în două direcții:
• înființarea a 25 de 
școli pilot și a 50 de școli 
de demonstrații — unde 
practica se desfășoară^ în 
ateliere — școală, dotate 
din fondurile PHARE, și
• organizarea altor tipuri 
de școli, în care practica 
se realizează la agenți co
merciali, iar finanțarea se 
face de către cursanți, pe 
bază de taxă școlară.

— Vă rugăm, dnă Ma
ria Alionescu, să vă refe
riți la materializarea a- 
cestui program în jude
țul Hunedoara, prin Ca. 
mera de Comerț și Indus
trie.

— Este vorba de trans 
punerea în practică a ce
lui de al doilea punct, 
respectiv de organizare a 
două clase postliceale — 
și poate nu obosim citito
rul dacă le repetăm — în 
specialitățile: 1. secretar — 
stenodactilograf — opera, 
tor birotică și 2. asistent 
manager unitate comercia
lă. Cele două clase vor 
funcționa la Colegiul Na
țional „Decebai" Deva 
(prima specialitate), res
pectiv la Grupul Școlar 
Economic Petroșani (cea 
de a doua specialitate).

— Ce deosebire este în-

Reformă
tre cele două tipuri de 
cursuri?

— Cel de al doilea, pe 
care îl promovăm și noi, 
nu este pe suport finan
ciar PHARE, ci se desfă
șoară prin autofinanțare 
de către elevi. Cursurile 
sunt organizate sub egida 
Ministerului Educației Na
ționale, în școli ale acestui 
minister. în 1996, în țară, 
mai precis în 11 județe, 
au fost organizate 30 de 
clase în acest sistem și 
activitatea lor s.a desfășu
rat la cote apreciabile de 
calitate. Județul nostru 
nu a avut clase anul tre
cut. In acest an vor ființa 
146 de clase, în 25 de ju
dețe, între care și Hune
doara.

— Cum se vor desfășura 
cursurile?

— Vreau să spun că 
fiecare din cele două clase 
are 25 de locuri, pentru 
care înscrierea candidați- 
lor se poate face la sediul 
școlilor .respective, până 
în 20 septembrie, ora 12. 
în 23 septembrie va avea 
loc, simultan în cele două 
școli și în întreaga țară, 
examenul la prima probă, 
iar în 25 septembrie — 
la cea de a doua probă 
(numai scris la ambele 
probe).

— Cine poate frecventa 
aceste cursuri?

— Orice absolvent de 
liceu, cu examen de ba
calaureat sau fără, înca
drat sau nu în câmpul 
muncii cu vârsta până la 
30 de ani.

— înseamnă că progra
mul va fi seral.

— Da, cursurile se vor 
ține după — amiază pen. 
tru a da posibilitatea de 
a fi urmate și de persoane 
care sunt angajate în di
ferite societăți sau insti
tuții. Mai ales că unele 
firme și-au exprimat do
rința să-și califice an- 
gajații în aceste meserii.

— Ce responsabilități re
vin școlilor și ce implicare 
are CCI?

— Noi răspundem de 
partea organizatorică, res
pectiv de anunțurile pu-

profesională prin CCI
blicitare, înscrierea can- 
didaților, încasarea taxe
lor, plata profesorilor și 
a celorlalte cheltuiel; a- 
ferente. Școlile asigură 
condițiile de desfășurare 
a cursurilor: spațiile, ca
drele didactice, organiza, 
rea examenelor.

— Cât durează cursurile 
și ce statut vor avea ab
solvenții?

— Durata cursurilor este 
de doi ani, iar la termi
narea lor, după examenul 
de absolvire, MEN va e-

libera o diplomă, valabilă 
ca orice alta, încât deți
nătorii acestor diplome se 
vor putea angaja unde do
resc. în plus, Camera de Co
merț și Industrie se va 
preocupa să-i plaseze în 
servicii pe absolvenții care 
nu au locuri de muncă. 
De fapt, după începerea 
cursurilor, noi vom în
cheia contracte pe de o 
parte cu școlile și cu 
cursanții, dar și cu unii 
agenți economici pentru 
efectuarea practicii, așa

că elevii și apoi absolven
ții cei mai buni vor avea 
asigurate șl locurile de 
muncă.

— Care sunt taxele șco
lare percepute?

— Nu sunt încă fixate, 
deoarece nu se cunoaște 
precis programa didactică 
șl nici nivelul de plată 
al profesorilor. în orice 
caz, pentru un an de zile, 
taxa individuală nu va 
depăși sau nu va ajunge 
la un milion de lei. Cam 
800 000 — 900 000 de lei, 
plătibili în 2—3 rate, în
casați prin Fundația „Școa
la Română de Afaceri".

— Poate pentru județul 
Hunedoara, cu atât de 
multe disponibiHxări din 
minerit, metalurgie, din 
alte sectoare, ar fi nevoie 
de recalificări și în alte 
domenii decât cete no
minalizate.

— Da, încă de acum 
ne-am propus să discutăm 
cu agenții economici pen
tru a cunoaște ce meserii 
sunt maj căutate în ju
deț, încât pentru ia anul 
să putem cere înființarea 
mai multor clase pe spe
cialități propuse de noi.

— -'Vă mulțumim și vă 
dorim succes!

Așa da. Este un adevcrat sacrificiu!
(Urmare din pag. 1)

nu este —, ca un director 
de regie să câștige de zece 
— cincisprezece ori mai 
mult decât un ministru 
sau secretar de stat. Cine 
Ie-a dat oare acest drept 
să-și facă salarii peste 
orice limite acceptabile 
celor cu care se fac acum 
comparații și sunt luați ca 
etaloane In diverse sec
toare economice? In ce 
fel de economie de piață 
se mai intâmplă asemenea 
stări de lucruri?

Desigur că cei ce au 
ajuns sâ Împartă banii so
cietății comerciale sau re
giilor au făcut-o după 
standardele occidentale, 
pentru ei, nu și pentru 
salariați, pentru cei mulți,

care au rămas la un nivel 
ce nu le acoperă nici tra. 
iul de pe o zi pe alta. în 
condițiile când productivi
tatea muncii este la pă
mânt, dar se invocă ne
voia de salarii și de pre. 
țuri la standarde europene, 
se înțelege că doar unii 
profită de conjuncturi și-și 
croiesc venituri sfidător 
de mari comparativ cu 
cei ce, realmente, duc gre' 
ul producției și al servi
ciilor. în vreme ce căști, 
gul nemeritat al unora se 
ridică intr-o săptămână la 
un nivel pe care alții nu-1 
ating nici intr-o jumătate 
de an sau chiar mai mult, 
este lesne de înțeles va. 
labilitatea zicalei potrivit 
căreia „cine împarte par- 
te-și face".

Firește, prin comparație,

se poate spune că a pri
mi 3—4 milioane de lei în 
mână, adică de aproape 
1000 de or; mai mult de. 
cât prin 1989, este bine 
pentru cei în cauză, însă 
cei săraci, printr-o astfel 
de repartiție devin și mai 
săraci, atâta vreme cât 
nu se face nimic pentru 
o relansare economică re
ală, ci numai asistăm la 
lichidări de firme, la re
structurări de societăți du. 
pă programe dirijate, din 
afară, la vânzări de firme 
pe sume derizorii. Rău 
este că dacă pentru cala
mități naturale nu se gă
sesc bani, există din bel
șug pentru cei sus puși.

în campania electorală 
se spunea că pe la orizon
tul anului 2000 ' câștigul
mediu lunar al românilor

va fi de circa 300 dolari. 
Dar se vede treaba că
unii deja au intrat cu
brio în mileniul trei, în
timp ce cei mulți și necă
jiți au fost aruncați cu
multe decenii înapoi și nu 
se știe când iși vor mal 
reveni, dacă avem în ve
dere că strategia pentru 
anii următori revede tot 
o reducere continuă a pro
ducției materiale, îngro. 
șându-se mereu rândurile 
șomerilor și pensionarilor.

în ciuda promisiunilor 
electorale sforăitoare, după 
care în societate se va 
instala spiritul de drep
tate și echitate socială, 
iată că astfel de principii 
sunt ocolite cu seninătate 
de către aleșii poporul ii, 
în î. urnele tranziție^ și al 
economiei de piață.

JOT. 18 SEPTEMBRIE

TVR I )
6,00 Romania ora 6 fix ! ; 8,30 D.a. (r); 

9,00 TVR Cluj-N. - 10.00 Știri; 10,05 TVR 
Iași; 11,00 TVR Timișoara; 12.05 Ce*i  de 
făcut ? tr); 13,05 Fotbal. Meci 3 din Liga 
Campionilor (înreg >; 14,40 Șeicui (s/r);
15.30 Pompieri) vă informează I • 15,45
Lege și fărădelege; 16.00 Conviețuiri; 17,05 
Strada Libertății (s); 17.35 Bank-Note;
18,00 Tele-estival Camei Planet: 18,50 Tra
gerile Loto- 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 
Jurnal; 21,00 Iubire interzisă (f. Anglia); 
21,55 Pariul Trio; 22,00 Cu ochii’n 4; 23,00 
Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Un 
secol de cinema.

( TVR2 )
7,00 TVM. Tclematinal. 8,00 D.a. (r);

8.30 Videosatelit: 9.00 Planeta Cinema (r)j

(Urmare din pag. 1)

I ria Nănău, Rodica Tulicl, 
I* Laura Tutunaru, de la 

grădinița nr. 8 și chiar 
J directoarea acesteia — 
I ed. Olivia Tomuș. Cole- 
» gele lor de la „nouă" — 
I] Gherghina Nimirceag. E- 
’ milia Gligor, Victoria Ba- 
} ros, ca și directoarea lor, 
J Maria Stăncioiu — spun 
Ila fel. Și le crezi- căci 

Primăvara le este pre.
I* zentă pe chip, în întrea

ga ființă.
J — E cea mai frumoasă 
I meserie. Ea mă menține 
• tânără după 24 de ani

Palatul din
de muncă — rccunoașt 
dna Ioana Stoica. Nu e 
satisfacție mai mare ca 
aceea de a vedea cum, 
sub ochii tăi, înfloresc, 
preț de patru ani la 
rând, bobocii vieții. Mun
ca de educatoare e totul 
pentru minei, iar cole, 
ga sa, Rodica Tulici, 
după ce remarcă pregă
tirea profesională a în
tregului colectiv de edu
catoare, care s-a perfec
ționat pr:n muncă, do
bândind toate gradele

șerpărie
didactice. își exprimă do
rința: „Pentru că ne iu
bim meseria și o facem 
cu iubire, dorim ca so
cietatea să ne ofere șansa 
de a profesa până la 
pensionare!" (Am intuit 
în această confesiune 
nota de îngrijorare pe 
care, în anii postdecem- 
briști, o încearcă tot mai 
muiți salariați).

în cele două grădini
țe din „palatul din șer
părie", un nou an pre
școlar începe pentru alți

200 de copii. Mulți sunt ; 
boboci, în grupele mici, t 
alții in grupele măricele- J 
iar pe cei care in anul ■ 
viitor vor intra in clasa • 
1, părinții au preferat j 
să i înscrie în ffrupele I 
pregătitoare, care au dat, » 
an de an. roade, remar- | 
cabiie. în grupeie mic; » 
ori mari. Olivia Maia, I 
Ioana, Maria. Rodica, . 
Gherghina- Victoria Mag
dalena s.au regăsit cu ■ 
nemăsurata bil-u ne de a » 
dărui, încă o dată și încă • 
o dată, iubire celor mici.
Pentru că. prin -de șl I 
prin copii, grădinițele nr. • 
8 și 9 au devenit Palat, j

10,00 In flagrant (r); 10,30 Războiul paro
hiilor; 11,00 America sălbatică (do/r); 
11,35 Sunset Beach (s/r); 12,30 Teleenci- 
clopedia (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 c"cre
tele nisipului (s); 17,00 Ceaiul de la ora 
5...; 19,00 Lumini ale creatorilor din um
bră- 20,00 Balul contelui d’Orgel (f. Fran
ța); 21,40 Arta mai aproape de viată; 
22,00 Club 2020 (mag.); 22,30 Em. spor
tivă; 23,30 Media-Club- 0,00 TVM Mesa
ger; 0,30 Oaspeți români în... România.

cu parfum de femeie (s): 19.00 Observator; 
19,45 Comportament indecent 2 (thriller 
SUA); 21,30 Cronici paranormale (s); 22.30 
Milionarii de ia miezul nopții: 0.00 Știri.

( ANTENA I - TV-DEVA)

18,15 Sport la minut: 18,35 Cine este șe
ful ? (s); 19.00 Știi și câstiei 1 ; 19.30 Știri; 
20,00 Melrose Place (s); 21.o<< Doctor în 
Alaska (s); 22,00 Familia Bund» (si- 22,30 
Film serial; 23,00 Știri; 23,30 La limita 
imposibilului (s); 0,15 Generați» PRO.

( _ ANTENA I )
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 O echipă 

fantastică (r); 9,40 Doctor Bramwell (s/r); 
10.30 Tragedia de la Culloden Moor (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a.; 
14,00 Știri; 14,20 Clar de femeie (dramă 
Franța/Germania/ltalia); 16,00 Iluzii (s); 
17,00 D.a.; 17,30 Telerebus; 18,00 Cafea

6,00 — 6,45 F.s. „Lege și ordine**  (r); 
c — - • ' ■ -r • 17 1*  — 18,00
F.s. „Lege și ordine**;  18,00 — 18,05 Știri 
„Head lines**;  18,05 — 18,30 „Oameni de 
milioane**;  22,00 —• 22,15 Știri locale.

( PRO - TV )
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 MJ4.S.H. (s/r); 9,45 Tânăr 
și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire 
(s/r). 11,15 Capcana timpului (s): 12,00
Beverly Hills (s/r); 13,00 Fată-n fată (r); 
14,00 Sport extrem; 14,30 D.a; 15,00 Ma
ria (s); 16,00 Tânăr ș! neliniștit (s); 16,45 
Șoapte de iubire (s); 17,30 Hercule (s)!

( PRO - TV - BENA )
8,00 — 8,15 Știri locale ( 9,00 — 9,30

Teleobiectiv (rj; 18,00 — 18,45 Actualitatea 
(talk show); 18,45 — 19,00 Știri locale.

( DEVASAT -i- wj
■■■■■■ ■■ ■■ ................. 1 —

7,00 — 12,30 Reluări; 13,00 Videotext; 
17,00 Preciosa; 17,40 Desene animate; 18,05 
Provocarea naturii; 19,10 Casa de nebuni;
19.30 Farmacia de g-.clă: : .00 Doamna 
de ieri (f); 21,30 Crescătorii de câini;
22.30 Brigada de șoc; 23.00 Z-MAN (f); 
0,30 Film erotic; 1,30 Vide t.

Ziar editat de CASA DE ?RESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, socie tate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculata la 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal ; 2116827.
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Lunca Cernii de Jos sau locul uitat de lume
Pe măsuri ce nc afundăm pe drumul îngust de J 

țară, ne îndepărtăm parcă tot mai mult de vuietul 1 
lumii. Oriunde ți-ai roti privirea, verdele curat al 
pădurii și al colinelor te împresoară din toate păr
țile. Nimic nu pare să tulbure liniștea firească a a- 
cestor locuri. înaintăm mereu și încă nu ni se ves
tește «Ici un semn de viată, de mișcare... Și, totuși, 
ținta noastră este comuna Lunca Cernii...

Trecând și de tunelul întunecos, întâlnim Vege
tația tot mai bogată a Cheilor Cernii, devenită o ne
prețuită rezervație naturală. în sfârșit, nu prea de
parte zărim o turmă de oi, apoi acoperișul unei 
case; ajungem, deci, la destinație, călăuziți acum și 
de firul Cernei. Ne oprim în satul Lunca Cernii de 
ios; dacî nc-am continua drumul, am trece prin 

unea Cernii de Sus și apoi prin Gura Bordului, spre 
Crivin. De-aici, apa Cernei începe a se rostogoli prin 
cele șapte izvoare ce o unesc de Munții Poiana Rus- 
căl„
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comunicarea anevoioasă!
♦ 

lucrare la Meria pe Va-ț 
lea Prejbei ar necesita o| 
investiție mai mare, dar*  
ar fi foarte necesară de-» 
oarece satul (la 7 km de*  
centrul comunei) este cel1 
mai populat ți, neexis-1 
tând drum de acces, oa-| 
menii sunt obligați să» 
facă 10—15 km prin Hâș-» 
dău sau ” ' — - ‘
Sperăm 
noastre 
mele județene care pot^ 
să ne ajute, 
mâne doar promisiuni.

Am solicitat, de aseme
nea, 
țean. Prefecturii, 
ției Județene de 
muri sprijin pentru a» 
deschide drumul de le-t 
gătură cu județul Ca-^ 
raș-Severin. Doar 500 de | 
metri ne despart de a-*  
cesta. Transportul mar- ♦ 
murii de la Rușchița,*  
pentru Simeria, s-ar re-J^ 
duce cu 100 de km. A-1 
celași traseu ar putea fi * 
o zonă turistică căuta- » 
tă, dat fiind cadrul na-» 
tura] încântător. •

— Comerț, ca peste 7 
tot, se face și aici, dar» 
mici întreprinzător’, ca-» 
re să producă ceva, nu j 
sunt? »

— Avem o solicitare i 
pentru deschiderea unei |, 
secții de prelucrare a I 
laptelui, pentru cane am * 
asigurat spațiul. Până 7 
la finele acestui an. se» 
va deschide. Ni s-a mail 
cerut concesionarea U" 
nui teren de către altă I 
persoană, care intenție- j 
nează să deschidă o mi-f 
că fabrică de cherestea,» 
folosind forța propui- j 
soare fi apei. Același în-l 
treprinzător intenționea- i 
ză să construiască o ca- 7 
bană, pentru atragerea» 
turiștilor în zonă.

Dialogul a 
despre viața 
inclusiv a slujbașilor pri-f 
măriei. „Aici m-am năs-f 
cut și am crescut, aici» 
mi-am întemeiat fami-» 
lia și continui să trăiesc 
aici, să fac tot ce pot[ 
pentru binele oameni- * 
lor, a așezării. indife- 7 
rent de crezul politic" —» 
afirma dl primar Pas-1 
cotescu. .

i-am găsit la Primăria 
Lunca Cernii de Jos pe 
toți cei care reprezintă 
autoritățile comunei, oa
meni în care și-au pUs 
nădejdea sătenii care 
i-au ales. Ușa primarului 
Aurel Pascotescu, dar 
și a viceprimarului Mi
ron Scorobete erau des
chise Intrau aici toți 
cei veniți de la Negoiu 
sau Gura Bordului, de 
la Valea Babii sau Fân
tâna eu probleme per
sonale ori ale satului. Și 
sunt multe, căci 
rile se află la 
tanță de oraș, 
de viață sunt 
municarea cu 
calităților anevoioasă.

„Suntem aici rupți 
lume, izolați cu 
Avem doar un 
și acela greu de mane
vrat — spunea dl pri
mar Dar necazurile sunt 
multe „Corvintrans" 3 
schimbat traseul . auto
buzului. care transpor
ta călătorii la Hunedoa
ra (cap de linie 
Gura Bordului, 
îndepărtat sat), 
consulta Primăria și a 
ridicat costul biletelor, 
de la 8 000 Ia 10 800 de 
Iei. Orarul era de trei 
ori pe săptămână, dar 
acum circulă când, cum. 
Oamenii sunt și așa bă
tuți de soartă... Nici pâi
nea nu mai ajunge la 
Gura Bordului că nu 
mai este transportată a- 
colo și nu ia nimeni nici 
o măsură1*.

— Dar cine trebuie să 
Intervină ?

— Conducerea 
cor« Hunedoara. Brută
ria din comună, care a- 
provizionează satele cu 
pâine, aparține de „Pa- 
nicor". Au șî o căruță 
amenajată în acest scop, 
dar căruțașul nu 
vrea să meargă în 
mai îndepărtat sat, 
conducerea știe, dar 
face nimic.

— Ce se mai întâmplă 
în comună ?

— Am început deschi
de 
cu 
Să

așeză- 
mare dis- 
condițiile 

grele, 
restul

co
lo-

de 
totul, 

telefon

fusese 
cel mai 
fără a

„Pani-

mai 
cel 
iar 
nu

derea unor drumuri 
legătură a satelor 
centrul de comună 

j lucrează cu un buldozer 
» la Valea Babii. Aceeași

rrrr

Școala și... temelia
Chiar mai departe fiind 

de „lume", învățătura, 
școala, cartea sunt prețui
te la Lunca Cernii. Fieca
re sat își are școala sa, în 
Lunca Cernii de Jos fiind 
școala generală (clasele 
l—VIII). Consiliul local 
s-a străduit să facă astfel 
încât copiii să fie bine 
primiți în noul an școlar, 
alocând în acest an pen
tru întreținerea și repara
rea lor 40 de milioane de 
lei.

Dacă la ciclul primar 
posturile sunt asigurate cu 
cadre didactice titulare a-

proape în fiecare sat, la 
ciclul gimnazial doar trei 
dintre dascăli au acest 
statut, ceilalți fiind supli
nitori. Dl viceprimar M. 
Scorobete făcea, în acest 
sens, o comparație de ga- 
nul: „E ca atunci când în
cepi o construcție, punân- 
du-i 0 temelie puternică, 
solidă, și apoi o continui 
cu cârpaci...". Și, probabil 
că nu va fi cu mult mai 
bine nici în viitorul apro
piat, asemenea situații de
venind des întâlnite, mai 
ales în mediul rural.

„Activitatea e redusă 
la minim"

ț

î
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Asistența medicală.,, j 
în suferința }

Dispensarul medical 
uman funcționează ‘ într-o 
clădire recent reparată, 
zugrăvită în interior și 
exterior, lucrări pentru 
care s-au cheltuit peste 
10 milioane de lei. Exis
tă aici și un punct far
maceutic bine dotat, ca 
și aparatură pentru ca
binet de stomatologie 
Marea nemulțumire a 
sătenilor este aceea că 
nu au medici. Cel încă 
drat pe post vine de la 
Hunedoara, doar de două 
ori pe săptămână. Pre
zentă aici tot timpul 
este asistenta Maria An- 
done, care cunoaște toa 
te dalele privind asisten

ța medicală și intervine, ț 
atât cât poate pentru 1 
alinarea suferințelor. • 
„Octțnați cu recoltatul \ 
cartofi'or" și transportul l 
otavei de pe câmp, oa- ■’ 
menii mai uită de boli" 1 
— spunea. ț

Da»ă fiind distanța i 
mare de oraș, foarte ne- J 
cesară ar fi dotarea u- ț 
nitătii sanitare cu o sal- I 
vare. dar demersurile J 
de acest ren. ca1 și alte- ț 
le referitoare la nece- ( 
sitat.ea prezentei con- j 
stante a medicului — î 
făcute de primar către 
Direcția Sanitară a lu-1 
dețului — au rămas fă- ? 
ră ecou. i

4

Telefonul cu... manivelă

Vadu Dobrii. j 
ca demersurile I 

către organis-*  
i

nu vor ră- »
»
♦

Jude- .
Direc- [ 

Dru-f
I

Consiliului

I» 
continuat J. 
sătenilor,

Cui i s-ar potrivi mai 
bine o asemenea afirmație- 
constatare decât celor pa
tru cămine culturale de 
pe raza comunei ?...

La Lunca Cernii de Sus, 
Negoiu, Meria și Lunca 
Cernii de Jos se mai păs
trează doar tradiționalele 
nedei, de sărbători; alte 
activități culturale în co
mună sunt aproape ca șl 
Inexistente, ne spune dl 
Liviu Lupulescu, referent. 
Cu toate acestea, se chel
tuiesc ceva milioane de lei 
pentru ca clădirile cămi

nelor culturale să rămână 
funcționale, să nu fie lă
sate în paragină.

Totuși, fiindcă*  e vorba 
de Ținutul Pădurenilor, 
recunoscut pentru bogăția 
și autenticitatea folcloru
lui, o formație de dansuri 
și grupul vocal s-au men
ținut la nivelul comunei, 
participând de regulă la 
Festivalul Pădurenilor. 
Dar, în general, dl Lupu
lescu consideră că „sun
tem cam ultima roată la 
căruță, dar încercăm să 
ne menținem, să nu pie
rim cu totul...".

Credeam ca un telefon 
cu manivelă nu se mai 
poate vedea decât în cine 
știe ce magazin de obiecte 
vechi sau poate chiar în- 
tr-un muzeu. Dar am avut 
surpriza să le putem vedea 
(căci erau două) intr-un 
cu totul alt loc — taman 
în birourile Primăriei și 
al Politiei din comuna 
Lunca Cernii.

Telefonul poliției aspi
ră pe deplin iustificat la 
statutul unet piese de mu
zeu, decorativă în orice 
caz, pentru că de funcțio
nat... nici vorbă. Cel din 
primărie e un aparat obiș
nuit, mai actual, dar cu 
același accesoriu de „epo
că": manivela, fără de ca
re convorbirile n-ar fi po

sibile. Chtar și așa, învâr
tind voinicește mica mani
velă. nu întotdeauna al 
norocul să poți vorbi. „Au 
fost luni de zile. când 
n-am putut lua efectiv le
gătura prin telefon cu vpeo 
localitate din județ" men. 
ticna dl primar A. Pasco
tescu Despre solicitări 
pentru o centrală telefoni
că proprie ce să mai vor
bim Până una-alta, co
muna Lunca Cernit n-are 
decât să mai aștepte, fiind 
în atenția Direcției de 
Telecomunicații a județu
lui. st să-și realizeze în 
continuare convorbirile te
lefonice prin centrala de 
la Sarmizeqetusa, la care 
este conectat telefonul co
munei

Cu ce se mai ale??

Abonați
*

In pofida distanței ce 
separă comuna de oraș 
(la 64 km de Deva), presa 
ajunge în ziua apariției și 
este distribuită la timp de 
cei patru factori poștali — 
Cornel Prejban. Petru Io- 
nescu. Mihuț Sălășan și 
Marioara Ionescu. Cel mai

mare număr de abonați îl 
au satele Negoiu și Lunca 
Cernii de Sus. Unul dintre 
cei 90 de abonați stator
nici la „Cuvântul liber" 
este însuși primarul co
munei, dar și Primăria, ca 
instituție.

„Pentru a-și ridica alo
cațiile copiilor. în vârstă 
de peste 7 ani. părinții 
trebuie să se deplaseze la 
Hunedoara Alocația este 
de 50 000 lei, iar autobu
zul îi costă 30 000 Iei Cu

ce se mai aleg ?" — spu
nea dl Scorobete propu
nând ca a'’este alocații să 
fie date familiilor prin 
factorii poștali. Poate re
zolvă cineva această do
leanță.

Pe întuneric

Pagină realizată de
ESTER A SIN A, GEORG ETA BiRLA

! Pe scurt i
» • 1420 dc persoane
j (414 gospodării) trăiesc 
« în cele 8 sate ale comu- 
(neî, dintre care unul.

Ciuinița, este dezafec- 
• tat rămânând doar cu o 
I gospodărie. Numărul cel 
J mai mare de familii îl 
J are Meria (100), apoi Ne- 
» goiu — 98, Lunca Cernii 
I de Sus — 91, Lunca Cernii 
! de Jos — 66, Gura Bor- 
(dului — 31, Valea Babii

și Fântâna, cu câte 14. 
I* Suprafața totală a așe

zării este de 15 205 ha. 
* • La nivelul comu-
I nei, efectivul de anima- 
« le numără 856 bovine, 
I 3 319 oi, peste 1000 de

porci, 173 cai și 1800 dc 
păsări. Cultura de bază 
este cartoful, apoi po
rumbul. Dar mistreții 
nu și-au încetat „atacul" 
obișnuit.

• In atenția Primăriei 
s-a aflat și continuă să 
se afle asigurarea co
rectă a asistentei sanitar- 
veterinare a animalelor. 
Desființarea unor pos
turi a creat probleme, 
care s-au rezolvat par 
țial, prin intervenția pri
marului la Ministerul A- 
griculturii.

• Recent, la o acțiu
ne gospodărească de pro
curare a materialului 
lemnos, organizată de 
Primărie în satul Meria, 
au răspuns prompt 9 
săteni, venind cu pro-

Iluminatul public nu 
funcționează în sate. Cu 
toate acestea. Primăria 
„s-a trezit" cu o factură 
în valoare de 1,2 milioane 
de lei. Intervenția rapidă 
a primarului la BEI^EL a 
determinat deplasarea u-

nui reprezentant al regiei 
în zonă S-a elucidat astfel 
problema. Se consumaseră 
170 de kWh și nu 1700 cât 
erau puși să achite. Si a- 
ceasta, în timp ce seara 
se circulă pe întuneric.

prli’.e căruțe. în fruntea 
lor s a aflat viceprima- 
rul, dl Miron Scorobete. 
Secretul mobilizării, cum 
spunea, este să fii în 
primele rânduri tu în
suți, nu doar cu vorba, 
ci cu fapta.

• Este asigurat mate
rialul — bolțari, ciment, 
var pentru construirci 
unei stații de autobuz în 
centrul comtrnei Se es
timează că în câteva zile 
va fi ridicată construc
ția.

• Cei 41 de benefi
ciari de ajutoare sociale, 
care au rămas din cei 
300 în urma trierii. in 
funcție de starea mate
rială primesc lunar în
tre 70 și 140 000 lei.

• Există spații asigu

rate și meseriași pentru 
deschiderea unor atelie 
re de reparații radio-tv 
și croitorie. Urmează doar 
să fie deschide

• Slab aprovizionat, 
magazinul mixt 51. din 
centrul satului (a' SC 
Mercur Corvinex Hune
doara). nir prea face con
curență celor particula
re. care vând de toate. 
Bine aprovizionat este ți 
aprozarul. aparținând 
Centrului de Legume- 
Fructe din Hunedoara.

a Ciobanii s-au re
tras. Din cele 7 stâne de
astă vară, au rămas. în
prezent, două

Pe scurt

i 
I*
I*
I*
*
I*
I*
I*
I* 
I
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►RESTRUCTURARE
Jâo*

Plutește în aer startul
restructurării

Este iminentă începerea 
procesului de restructura
re a regiei de electricita
te. Surse din cadrul gu
vernului au anunțat că în 
cursul acestei săptămâni 
vor fi luate o serie de pri. 
me măsuri pentru amor
sarea acestui proces. în 
viziunea guvernului și a 
administrației RENEL, 
structura - țintă propusă 
pentru restructurarea sec
torului energetic urmă
rește crearea unui cadru 
concurențial, atragerea in
vestițiilor private, reali
zarea condițiilor de inte
grare în Uniunea Europea
nă, descentralizarea acti
vităților, precum și elimi
narea subvențiilor încru
cișate.

S-a apreciat că obține
rea structurii-țintă nece
sită un interval de cca. 4 
ani pentru evitarea unor 
perturbări majore a acti
vității și garantarea stabi
lității și fiabilității secto-
rului energetic. S-a stabilit 
ca restructurarea să fie 
realizată pe etape. în pri
ma etapă, ce va dura șase 
luni, mecanismele de func
ționare vor rămâne ace
leași, dar RENEL va de
veni societate națională de 
electricitate în conformi
tate cu Ordonanța de ur
gență 30/1997. Tot în a- 
ceastă perioadă se va mări 
autonomia filialelor și 
grupurilor operaționale în 
plan economic,,- financiar 
și managerial, va fi reali
zată separarea financiar- 
contabilă a principalelor 
activități și se va separa 
Grupul de Energetică Nu
cleară, care va deveni so
cietate de electricitate in
dependentă. în etapa a 
doua, ce va dura doi ani, 
vor apărea elementele de 
bază ale structurii-țintă. Se 
vor cristaliza structura 
Societății Naționale de E- 
lectricitate (operatorul de 
sistem și de transport, ren- 
tralele hidroelectrice im
portante), societățile de 
producere și cele de dis-

la RENEL
țribuție a energiei electri
ce, mecanismul de con
tractare, autoritatea de 
reglementare privitoare la 
tarife, contracte cadru, au
torizări, precum și opera
torul comercial și sistemul 
de bursă a energiei elec
trice. în fine, etapa a treia, 
ce va dura un an de zile, 
se va constitui ca o peri
oadă de rodaj a instituții
lor create în etapa a doua, 
în ceea ce privește perso
nalul actualei regii, s-a 
stabilit în programul de 
restructurare o reducere a 
acestuia, de-a lungul celor 
4 ani și după, cu cca. 30 
la sută. Pe lângă scăderea 
naturală a numărului de 
angajați se preconizează o 
reconversie profesională 
efectuată de Societatea Na
țională de Energie și Mi
nisterul Muncii și Protec
ției Sociale, dublată de o 
redistribuire a personali*,  
lui la activități conexe din 
domeniu.

i

Ce au ei cu reforma ? 
Trebuie s-o desăvârșească, nu ?
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Nici politica bancară n-a ajutat economia
Reputatul economist a- 

merican de origine ro
mână, dl Anghel Rugină, 
a făcut o constatare ca
re nu ne poate surprin
de cu nimic, în realitate 
așa stând lucrurile, anu
me aceea că prin politi
cile bancare promovate 
de către BNR au fost a- 
fectați și agenții econo
mici. Intr-o vreme, când 
băncile prosperau din 
plin, operatorii econo
mici de-abia își mai tră
geau sufletul, unii chiar 
falimentând. Sfidând ori
ce legi ale economiei de 
piață, în timp ce mulți 
producători și-au închis 
porțile, am asistat — în 
dorința lor de a se ali
nia la standardele euro
pene 
peste 
după 
toate 
banii 
ordine de idei, este de a- 
mintit că, fără îndoială,

— cum S-au născut 
tot în țară edificii 

edificii bancare, 
acestea, evident, pe 
clienților. In altă

bancare au in- 
pe undeva și ni- 

așa

politicile 
fluențat 
velul de trai, care, 
cum arată un raport al 
BNR, a scăzut cu 30 la 
sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

„CU OCHII CAT CEPELE"

sută,

Acesta a fost rezultatul 
aplicării unor dobânzi de 
peste 120—130 la 
când investițiile au stag-’ 
nat, ca de altfel și soli
citările de credite, rula
rea banilor făcându-se 
numai între bănci. Evi
dent că in asemenea con
diții, fără a avea aa su
port real producția 
bunuri materiale, 
greu să se realizeze 
vreun fel o creștere 
lă economică.

Intr-o recentă emisiu
ne televizată, dl Isăres-

de 
este 

în 
rea-

S.C. „Simprest" S.A. Simeria se
„luptă"

Din inițiativa unor oa
meni întreprinzători unita
tea ce se ocupa cu gospo
dărirea spațiului locativ, cu 
aprovizionarea cu apă și 
cu canalizarea orașului s~a 
desprins de R.A.G.C.L. De 
va și, încă cu mai multă 
vreme în urmă, a devenit 
S.C. „Simprest" S.A. După 
ce salubrizarea propriu-zisă 
a localității a luat-o o so
cietate privată, Simprest a- 
re în atribuții, asumate cu 
răspundere, administrarea 
celor 200 de apartamente 
locuite cu chirie ca și a- 
sigurarea apei reci și cal
de și cu căldura a 1900 
locuințe în blocuri, ca și 
aprovizionarea cu apă și 
canalizarea întregii locali
tăți.

Se poate afirma, fără 
teama de a greși, că în 
perioada de când funcți

cu, guvernatorul BNR, 
care este acum ca un ge
neral în retragere, afir
ma că trebuie să fim „cu 
ochii cât cepele", având 
in vedere că și prin po
litica de credite se poate 

întârzia relansarea eco
nomică. Totodată, guver
natorul opina că nu este 
sănătoasă — amintind ca
zul BANCOREX și mai 
nou al Băncii Agricole 
(după Dacia Felix și 
CREDIT BANK) — cam
pania împotriva bănci
lor, dar înțelege că nici 
nu pot fi trecute cu ve
derea marile și incorec
tele afaceri ale unor ban
cheri, în cârdășie cu fa- 
voriții lor, aceștia deve
nind peste noapte miliar
dari.

cu răi-platnicii
onează ca societate, „Sim
prest" înregistrează o acti
vitate în continuă creștere, 
atât ca volum cât și din 
punct de vedere calitativ.

Dar iată că, deși și-a 
schimbat statutul, unitatea 
ce gospodărește Simeria se 
confruntă cu aceleași ne
cazuri de care au parte 
și regiile autonome de pro
fil existente încă in această 
formă, adică cu mari 
restanțe la plata serviciilor 
oferite. Astfel, la începutul 
lunii septembrie, se înre
gistra o restanță de circa 
260 milioane lei la plata 
apei calde, mai ales. Acest 
fapt a determinat oprirea 
furnizării apei calde de 
către Centrala termică nr. 
2, fapt ce afectează zeci și 
zeci de apartamente. Cele 
mai mari întârzieri se în
registrează la apartamente-

Un adevăr este foarte 
clar: fără relansarea pie
ței nu se poate concepe 
progresul în economie și 
ridicarea nivelului de 
trai. Cu toate că BNR a 
fost degrevată de susți
nerea prin subvenții a 
agriculturii și a energiei, 
nici guvernatorului nu | 
se pare a fi corect 
partea organismelor 
nanciare mondiale, 

realizarea 
economia 

acumf

i.

I

din 
li

căre j
au ajutat la 
giganților în 
românească, iar 
tot acestea impun lichi
darea acestora. Dincolo 
de schimbarea macazu
lui, - adică de însănătoși
rea monedei naționale, 
unde nu poate fi neglijai 
rolul băncilor, este de aș. 
teptat ca toți să fim cu 
ochii cât cepele, pentru 
a ieși cumva din sărăcie 
și a mai prinde lumina 
de la capătul tunelului.

N1COLAE TÎRCOB

orasuîui»
le aflate incă în chirie. îm
potriva răi-platnicilor s-au 
deschis acțiuni ia justiție, 
în prezent există- 13 hotă
râri judecătorești definiti
ve de evacuare a familii
lor cu datorii mari, dar a- 
cestea nu pot fi duse la 
îndeplinire, in multe ca
zuri. cum este de pildă 
familia Argint —■, care are 
restanțe de peste 2 mili
oane lei — sunt slabe spe
ranțe de recuperare a ba
nilor. In această situație 
— notăm opinia dnei Ma- 
rioara Felciu, contabilul șef 
al societății și a juristului 
Valeriu Halas — ar trebui 
să se insiste pe lângă con
siliul local pentru a emi
te o decizie care să ușu
reze ți să scurteze evacu
area celor ce nu-și achită 
la timp datoriile sau dis
trug apartamentele. (Tr.B.)

„N-ar fi exclus să fim nominalizați pe vreo listă de lichidare a
REP. : Die manager, du

pă cum se știe, restructu
rarea în mineritul româ
nesc a început cu masiva 
trecere în șomaj a anga- 
jaților din acest sector. 
Numai de Ia R.A.C., prin
cipalul dvoastră benefi
ciar, au fost disponibilizați 
cca. 5000 de oameni. Se 
așteaptă ca pasul următor 
după restructurarea mine
ritului să fie făcut spre 
firmele specializate în do
meniu, cum este și cazul 
Rempesului. Sunteți pre
gătit pentru această re
structurare care, vrând- 
nevrând, bate la ușă ?

C.P.: în primul rând aș 
vrea să spun că această 
masivă diminuare de per
sonal din cadrul R.A.C., 
cu acompaniamentul ei de 
reducere a activității și 
derută, ne-a afectat aproa
pe direct și pe noi. E nor
mal să fio așa din mo
ment ce peste 70 la sută 
din comenzile noastre pro
vin de la această regie. 

Valoarea comenzilor fă
cute și neridicate repre
zintă pentru noi, în pre
zent, stoc de 2 miliarde de 
lei. Revenind la întreba
re, desigur că problema 
restructurării ne-a preocu
pat. Rezultatul acestei 
preocupări s_a materiali
zat într-un program de 
restructurare menit să re
așeze activitatea pe alte 
coordohate, de profitabili
tate și de abordare a teh
nologiei.

REP.: Ce măsuri consi
derați oportune pentru a*  
sigurarea supraviețuirii fir
mei ?

C.P.: Avem propuse a- 
probării Consiliului de Ad
ministrație al F.P.S. Bu
curești măsuri din sferele 
tehnică-telinologică, ma
nagerială, financiară și or- 
ganizatorică-personal. în 
planul restructurării teh- 
nico-tehnologice am pro
pus reorganizarea fluxu
lui tehnologic la turnarea 
pieselor din oțel, fontă și 

neferoase. Se are în vede
re, de asemenea, dotarea 
cu un cuptor cu inducție 
având o capacitate de două 
tone, destinat turnării re
perelor din fontă. Consi
derăm oportună și pune
rea bazelor unui flux de 
reparație reductoare de

Dialog cu dl ing. CONSTANTIN PEPTAN, 
manager al S.C. REMPES S.A. Deva

turație, manoperă pentru 
care avem numeroase co
menzi. în plan manage
rial urmărim obținerea 
certificatului de asigurare 
a calității în conformitate 
cu ISO 9001. Obținerea a- 
cestui certificat pentru 
REMPES ar constitui abi
litarea noastră de a presta 
lucrări și pentru RENEL 
sau pentru firme din occi
dent. Pentru ameliorarea 
situației financiare se in
tenționează trecerea unor 
activități din sfera presta

țiilor interne în cea a 
prestațiilor pentru terți. 
Este vorba în primul rând 
de comercializarea oxige
nului tehnic (puritate 0,99 
la sută), produs în fabri
că. Acest lucru va putea 
lua amploare din momen
tul în care vom avea pus 

la punct un atelier de re
parat tuburi pentru în- 
magazinarea oxigenului. 
Ne-am gândit, de aseme
nea, la punerea la dispo
ziția celor interesați a par
cului auto de care dispu
nem, pentru prestații de 
transport. în fine, în sfe
ra organizatorică și de 
personal intenționăm trans
formarea sectoarelor de 
țprnătorie, reparații și e- 
lectromecanio în centre 
de profit și pierdere, fie
care activitate urmând să 

existe în măsura propriei 
activități. Am propus tot
odată reducerea persona
lului cu 102 persoane, 
RAMPES-ul rămânând cu 
cca. 410 salariați.

REP. : Multe din propu
nerile de restructurare, în 
special cele din domeniul 
tehnic-tehnologic, presu
pun existența anumitor re
surse pentru realizarea lor. 
Ce surse de finanțare ați 
identificat în acest sens ?

C.P.: Singurele fonduri 
la care putem spera pen
tru susținerea programu
lui de restructurare s-ar 
putea obține din vânzarea 
unor active. Este vorba, în 
principal, de atelierul elec
tromecanic pe care-1 avem 
pe strada Barițiu. în pre
zent facem o evaluare co
mercială a acestui obiec
tiv. Mai avem disponibi- 
lizat pentru vânzare un 
cămin unde erau cazați 
muncitorii noștri, precum 
și unele mijloace de trans
port din parcul nostru.

guvernului"
REP. . Ce se va întâm

pla dacă banii câștigați 
prin vânzarea acestor ac
tive nu vor ajunge pentru 
nevoile de restructurare 
a firmei sau vor trebui 
folosiți pentru stingerea 
unei părți din datoria pe 
care REMPES ul o are că
tre bugetul dc stat ?

C.P. : N-ar fi exclus să 
fim nominalizați pe vreo 
listă de lichidare a guver
nului. Am făcut demer
surile ea cei disponibili
zați de la REMPES să be
neficieze de prevederile 
Ordonanței 22, având în 
vedere faptul că suntem 
o societate comercială din 
domeniul minier. Am ob
ținut avizul Ministerului 
industriilor, noi aparți
nând de Direcția Genera
lă de Strategie în Indus
tria Minieră. atestându- 
ni-se că avem un profil de 
activitate specializat' în 
domeniul minier.

ADRIAN SALAGEAN
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SATUL - AZI SATUL - AZI
Drumul spre exploatații 

agricole viabile
Dorință întemeiată

După cum i-am mai In
format pe cititorii ziarului 
nostru, programul de coo
perare româno-german ini
țiat pentru agricultura ju
dețului Hunedoara, în ur- 
m-7 acțiunilor organizate de 
către DGAA, Casa agro
nomului și Asociația jude
țeană a crescătorilor de 
păsări și animale, cu par
ticiparea dlui ing. Rainer 
Windrisch, fermier, consi
lier al ministrului agri
culturii din landul Hessen 
— Germania, a conturat 
câteva direcții clare de 
acțiune. Despre acestea câ
teva detalii ne-au fost fur
nizate de către dl ing. A* * 
lexandru Indrea, șef de 
birou la DGAA, care se o- 
cupă și de conducerea ac
tivității desfășurate de către 
Casa agronomului Mintia.

o asociație familială cu 
profil agrk ol din aceeași 
localitate. Cu acest prilej 
s-a conturat posibilitatea de 
a se stabili legături di
recte între comuna Ribița 
și localitatea Modaudal, 
din landul Hessen.

între obiectivele ce au 
lăsat o impresie plăcută, 
ca. fiind posibili germeni 
ai ’ unor exploatații agri
cole viabile și competitive, 
se înscriu S.C. Agțocom- 
pany. Deva, precum și 
gospodăriile vizitate la O-
colișu Mare și Densuș. Pe 
baza proiectului pilot s-a 
conturat intenția de a se 
înființa o fermă privată 
model pentru creșterea și 
îngrășarea porcilor la Rîu 
de Mori. Cum s*a sublini

sunt înscriși la ajutoare 
bănești lunare în valoare de 
93 000—101000 lei. Primă
ria are grijă ca aceștia să 
beneficieze de ajutor și să 
îl primească la timp. Ceea 
ce, până acum, s-a reușit, 
toate plățile fiind făcute 
)a zi. (Tr.B.).

„Casă de piatră". Dl Eu
gen Bruzan, secretarul con
siliului local, ne spunea 
că s-a încetățenit obiceiul 
ca aceste căsătorii să aibă 
loc după-qmiaza astfel ca, 
de la starea civilă, mirii 
și nuntașii să meargă la 
biserică, iar după aceea 
la locul unde se primesc 
felicitările și are loc dan
sul. (Tr.B.).

portant de acte sunt tri
mise pentru completarea 
actelor respective. In sa
tul Tebea — la solicitarea 
cetățenilor — măsurarea 
terenului a fost repetată. 
(Tr.B.)

în contextul discuției 
am desprins că programul 
stabilit urmărește o cu
noaștere reciprocă a stă
rii actuale și a șanselor 
de evoluție a agriculturii 
din județul nosti-u și din 

-iul Hessen, găsirea mo- 
litâților concrete de spri

jin al crescătorilor de ani
male din județul nostru, 
precum și asigurarea con
dicilor — inclusiv a bazei 
materiale — necesare pre
gătirii oamenilor din agri
cultură, prin Casa agro
nomului, abordându-se 
chiar și ideea înființării 
aici a unei ferme experi
mentale proprii, în care 
s-'op. se . înțelege de la si

Ajutoare pentru 
cei necăjiți

In satele comunei Bul- 
zaștii de Sus — ce se de- 

'.iluază treptat — tră- 
i j mulți oameni necă
jiți. rămași singuri pe lu
me și nu mai au puteri 
s.i lucreze pământul, să 
< rească animale ctc. Un 
număr de 27 dintre aceștia

■ amilii tinere
In perioada trecută din 

acest an. la Primăria co
munei Beriu s~au încheiat 
21 de căsătorii. Ultima pe
reche ce a rostit hotărâto
rul ..DA" în. fața ofițerului 
s'.urii civile estp alcătuită 
dm dra Rodica Grecu »a- 
cum doamnă) și dl Ga
briel Dudaș. Tinerelor la
milii le urăm ■ tradiționala

Titluri de proprietate
In comuna Baia de Criș 

— cum ne-a spus dna Do
rina Micula, secretar al 
consiliului local — până în 
prezent aproape 1000 de 
cetățeni au primit titlurile 
de proprietate asupra pă
mântului. Un număr im

ne, este, nevoie de un 
substanțial sprijin finan
ciar. Urmărind împlinirea 
obiectivelor amintite, îm
preună cu oaspetele ger
man, au fost vizitate ex- 
poziția-târg de animale de 
la Baia de Criș, căreia se 
dorește să i se dea un 
caracter internațional, Ca
sa agronomului, gospodărit 
țărănești din zonele Brad, 
Călan, Orăștie și Hațeg. 
S.C. Suinprod Orăștie și

PE MARGINEA 
PROGRAMULUI 

PILOT ROMANO- 
GERMAN 

at, avem specialiști bine 
pregătiți, care prin nive
lul cunoștințelor pot asi
gura aplicarea noilor teh
nologii, însă suntem defi
citari în ceea ce privește 
baza materială, legislația 
în domeniul agriculturii și, 
în mbd deosebit, sprijinul 
statului prin subvenții, in
clusiv la creditul rural, cu 
dobânzi reduse și pe du
rată de 10—15 sau mai 
mulți ani.

Important de subliniat 
este că s*au  găsit uși des
chise și modalități de cu
noaștere reciprocă și de 
colaborare, schimbându-se 
imaginea prin venirea în 
contact direct cu realită
țile agriculturii românești. 
Cu referire la situația pre
cară din agricultură, s*a  
constatat că implicarea 
primăriilor și ajutorul a- 
cordat de stat sunt, deo
camdată, nesatisfăcătoare, 
nefiind clară și nici în
curajată ideea dezvoltării 
agroturismului. Pornind de 
la condițiile locale și de 
la cerințele pieței, este ne
cesară o orientare clară a 
producției agricole, urmă
rind, în același timp, per1- 
formanța în perspectiva in
tegrării în Uniunea Euro
peană. Iată de ce accentul 
se cere a fi pus, în zooteh
nie, pe factorul genetic, pe 
îmbunătățirea randamente
lor la toate rasele și spe
ciile de animale. Cum s-a 
remarcat, încărcătura de 
animale este foarte redusă 
față de potențialul existent 
în județul nostru. Toate a- 
cestea reprezintă subiecte 
serioase de reflecție pen
tru factorii de decizie, de 
la nivel local și central, 
dacă dorim să mergem spre 
performanță, spre exploa
tații agricole viabile.

NICOLAE TÎRCOB

Un agricultor care știe și povestește multe
Intre proprietarii de pă

mânt ți producătorii agri
coli din comuna Geoagiu, 
dl Lădaru iți găsește locul 
său distinct. In cei peste 
70 de ani de viață, din 
care 22 de ani i~a lucrat 
ca perceptor, deci ca om 
al fiscului, dar și eu sta
tut permanent de agricul
tor, a văzut, a învățat, a 
acumulat și, ca urmare, 
poate povesti multe întâm
plări. Cu credință perma
nentă în forțele naturii 

și în Dumnezeu, a trecut 
cu bine peste vremuri as
pre, rezistând presiunii de 
a se înscrie în vreun par
tid, deși în urmă cu 10— 
15 ani la sate era greu să 
ai un serviciu în astfel de 
situații. Dar, trecând peste 
aceste episoade, dl Lădaru 
crede (și nu putem să nu~i 
dăm ascultare) că toate îm- 
plinirile vin numai din mun
că, nu din speculă sau din 
nu știu ce posibile ajutoare 
aduse de aiurea, căci ni
meni nu ne iubește așa 
de mult încât si ne vadă 
prosperând in concernul 
european.

In discuție interlocutorul 
își amintește cu tristețe de 
vremurile când, neputân- 
du-și plăti la timp dările 
impuse, în special legate

într-o scrisoare primită 
de la dl N. Dinu, din co
muna Gurasada, este adu
să în discuție o problemă 
arzătoare pentru crescăto
rii de animale din zonă. 
Este vorba despre plata, 
său mai exact spus neplata 
la timp a cantităților de 
lapte achiziționate la punc
tul de colectare din satul 
Cîmpuri Surduc, unde mai 
mulți crescători de vaci 
valorifică surplusul de pro
ducție din gospodăriile 
particulare. Interesându- 
ne la conducerea S.C. Devii 
Deva,' despre această stare 
de lucruri, aici ni s-a con
firmat faptul că. într-ade- 
văr, așa stau lucrurile în 
realitate. Restanța acumu
lată este — cum ni s-a 
spus — din luna iunie (nu 
din mai cum se spune în 
scrisoare, însă ce importan
ță mai are într-un aseme

.«.«.•.•.a.

de cotele obligatorii, tre
buiau aplicate sechestre, 
dar și acestea cu discer
nământ, fără a atinge mij
loacele de existență ale 
celui nevoiaș, adică să~i 
iei porcul, vaca sau calul 
din bătătură. Au fost și 
astfel de situații, însă a- 
plicarea s-a sistat, fără a 
avea urmări nedorite, că~ 
fâuzindu-se după princi

ÎNTR-O TOAMNĂ CARE PUNE 
FEL ȘI FEL DE PROBLEME

piul că rău poți să-i faci 
omului cu ușurință, dar 
bine mai rar.

Revenind la condiția ac
tuală a producătorului a- 
gricol, nu este greu de 
constatat că aceasta nu 
poate fi câtuși de puțin 
invidiată, că promisiunile 
guvernanților referitoare 
la sprijinul agriculturii sunt 
doar vorbe goale, de con
junctură. Chiar și suma de 
135 000 lei oferită sub formă 
de cupon pentru un ha de 
pământ nu reprezintă mai 
nimic în raport cu chel
tuielile ce se fac pe tere
nurile de deal, care sunt 
numai parcele și parceluțe,

nea caz o lună de zile 7). 
Pentru a se'ameliora cât 

de cât situația, s-a conve
nit ca în această decadă 
a lunii septembrie a.c. să 
fie făcut un împrumut la 
bancă de câteva sute de 
milioane lei, pentru a putea 
achita restanțele din lu
nile iunie și iulie, urmând 
ca pe măsură ce se valori
fică stocul de produse lac
tate existent (brânzeturi, 
unt, lapte praf) care acum 
au o vânzare mai lentă
către consumatori, din ca
uza lipsei de bani în bu
getele de familie, să fie
plătite și datoriile pe lu
na august.

Desigur, conducerea DE
VIL. recunoaște că produ
cătorii agricoli au drep
tate când spun că prețul 
la toate produsele a crescut 
și banii ce*i  încasează el 
acum pe lapte nu mai au 

*

aici și mecanizarea lucră
rilor nefiind posibilă decât 
în condiții foarte favora
bile de timp și pe anumite 
suprafețe, cu pantă mat 
dulce. Dar pentr-i a-șl du
ce existența, neconcepâvd 
viața fără animai.?, dl Lă 
daru s-a m itat la câmp, 
în casa foștilor socri. chiar 
dacă acolo ilumi citul se 
face, pe timo de noapte, 

doar la lampă sau la lu
mânare. Aici crește, împre
ună cu soția, două vaci 
cu lapte, cu doi viței (deși 
a auzit că nu se mai dau 
prime pentru aceștia), pre
cum și multe păsări de 
curte. Viața acolo, ne spu
ne că fiind, mai izolat, este 
liniștită, dar și dură, in 
același timp. Cel puțin in 
acest an, cu multe ploi, 
nu-și mai vedea capul de 
treburi, principala grijă 
constituind-o strângerea fu
rajelor, care cu mare greu
tate au fost cosite și usca
te, dar nu și transportate 
din câmp. Dacă se mai fă

aceeași valoare ca în urmă 
cu două trei luni de zile, 
astfel fiind obligați să In*  
creze în pierdere, însă a- 
cum o altă soluție pen*  
tru ieșirea din impas nu se 
întrevede.

în scrisoare se mai in
vocă și alte considerente 
în legătură cu prețul de 
numai 850 de lei plătii 
pentru un litru de lapte; 
în vreme ce la piață costul 
este cel puțin dublu, pre
cum și comparația cu pre*  
țul unei sticle de suc, ca*  
re la birturile de la sate 
se vinde cu 1500 lei la 
sfert, considerându-se cfl 
astfel de situații sunt «■ 
totul anormale. Nu mal 
insistăm asupra ^cestoa 
aspecte, ele ținând de pe
rioada de tranziție pe cart» 
o străbatem și de econo
mia de piață la care tul 
încercăm să ne adaptăm, 
(N.T.).

■I■3 I

bl

ceau și fructe, ca in anul 
trecut, cu siguranță că la 
ceva trebuia să renunțe. 
Spunea că are noroc și cu 
veniturile din pensie, cu 
care face față cheltuielilor 
deoarece din valorificarea 
produselor obținute în gos
podăria proprie nu prea 
sunt șanse să te descurci, 
oricât de tânăr și de iscusit 
agricultor ai fi.

Îngrijorarea cea mai ma
re o are pentru cultura 
de porumb, care este in 
mare pericol, poate nu atât 
din cauză că nu s-ar coace, 
ci datorită distrugerilor 
provocate de mistreți. Deși 
a împrejmuit o parte din 
cultură, pentru restul fa
ce pază noapte de noapte, 
ajutat fiind de câini de 
ginere și de nepotul Tăvi, 
elev in clasa a IV-a, care 
la rândul său, și el poves
tește cât curaj îți trebuie 
ca să stai noaptea in câmp 
deschis pentru ca să sperii 
sălbăticiunile. Nădejdea 
este că truda acestui an 
nu va fi zadarnică, pro
ducătorul agricol simțin- 
du-se in deplină siguranță 
numai atunci când toate 
roadele toamnei vor fi a*  
șezate la locul lor.

NICOLAE TÎRCOB

TT ■r.TTT • • • • ..............
*•*/•*•*•*•*•*•*•*•*•*
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CONFERINȚA DE PRESA

Actualii guvernanți duc 
la ruină agricultura

în deschiderea confe
rinței de presă a Filialei 
județene Hunedoara a 
iPsrtidwlui Democrat Agrar 
din România, care a avui 
toc de curând, dl Gheor- 
ghe Dreghci, președin
tele biroului executiv, a 
prezentat recenta iniția
tivă legislativă a condu
cerii PJ3.AJI. referitoare 
ia constituirea Companiei 
Naționale pentru Agri
cultură. Propunerea por
nește de ia faptul că agri
col fura românească se află 
tntr o situație specială și 
disperată, tar siguranța a 
limentară și protecția so
cială se află în cădere 
liberă, existând chiar pe
ricolul înfometării, în spe
cial a 'Ocnulntiei de la 
©ra*=.

•A ->r, cultura este o ra
mură de maximă impor
tanță pentru salvarea na
țiunii. de aceea P.D.A.R. 
solicită guvernului înfiin
țarea Companiei Națio
nale pentru Agricultură 
după modelul Companiei 
Naționale a Petrolului. 
Compania se poate forma 
pe terenurile I.A.S. care 
se lichidează și se propu
ne să aibă o suprafață de 
500—600 ha, putând fi or
ganizată în 50—So de fer
me model. Astfel se vor 
asigura necesarul rezer
vei de stat. semințe și 
material săditor din cate
gorii biologice superioa
re. servicii și tehnologii 
pentru agricultură, o bază 
scrtîdă parrtru organiza
rea cercetării științifice 
etc

Tn continuare, dl Gheor- 
ghe Dreghici, dl Florin 
AAlm, dl Aurel Oprișa 
și dl Mlrcea Pătrînjan, 
membri to conducerea fi

lialei, răspunzând totre- 
băr lor ziariștilor, au spus: 
• prin recentele măsuri 
ale guvernului șe pierd 
o seamă de specialiști în 
agricultură, fapt dăunător 
pentru bunul mers al a- 
cestei ramuri de maximă 
importanță economică și 
socială; • după o perioa
dă de inactivitate, sub 
noua conducere, P.D.A.R. 
revine în forță pe eșichie
rul politic; • distrugerea 
agriculturii românești de 
către actualul guvern se 
face la cererea unor for
țe din afara țării; • s-au 
închis complexe zooteh
nice, în vreme ce taxele 
vamale au scăzut, ceea ce 
înseamnă că ne punem la 
cheremul străinilor, ceea 
ce este foarte grav; • in 
toate țările civilizate, a~ 
gricultura este subvențio
nată de către stat, in Ro
mânia nu; • cupoanele 
acordate agriculturii nu 
sunt suficiente nici pe 
departe pentru pregătirea 
noii recolte; • se prevede 
o perioadă de înfometare 
a populației, începând cu 
iarna viitoare, când mari 
categorii de oameni nu 
vor avea, pur și simplu, 
ce mânca; • domnul mi
nistru al agriculturii a fost 
in județ când a avut îoc 
târgul de animale de la 
Baia de Criș dar nu a 
participat Ia manifesta
rea respectivă, ci ș-a dus 
sfi pupe mâna regelui; • 
văzând și trăind ce se 
întâmplă în agricultură, 
se poate spune, fără tea
ma de a greși, că actualii 
guvernanți duc acest sec
tor strategic al economiei 
românești spre mormânt.

TRAIAN BONDOR

ÎN VEDEREA CONSTITUIRII 
ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 

A FEMEILOR P.D.A.R.
într-o ședință a Birou

lui Executiv al Filialei 
județene a Partidului De
mocrat Agrar din Româ
nia. ce a avut ioc ieri Ia 
Deva, a fost desemnat un 
comitet de inițiativă care 
va acționa pentru consti
tuirea Organizației jude
țene de femei Hunedoara 
• P.DAJR. în cadrul a- 
cestei manifestări s-a a- 
probat Regulamentul or
ganizației și programul de 
activitate a comitetului de

inițiativă. în continuarea 
ședinței, membri ai Bi
roului Executiv au pre
zentat preocupările ac
tuale ale filialei județene, 
problemele abordate în 
recenta conferință de pre
să a conducerii superioa
re a partidului, precum 
șl propunerea legislativă 
a P.D.A.R. cu privire la 
organizarea Companiei 
Naționale pentru Agri
cultură A urmat apoi o 
conferință de presă (Tr.B.)

r

DEBUT EDITORIAL
• Astfel, 18 septembrie,
* la 1 brărîa „Casa Cărții" 
J din Deva are loc lansa- 
t rea luerfirii de debut a

* tânărul*!  autor Dumi-
• tru Rus, intitulată „Te-
| ritorli locuite de români 
1»— . ...... i •
, { în Cupa

în afara granițelor țării., 
(o monografie istorieo- 
geograficâ a acestor zo
ne), apărută la Editura ’ 
„Sigma Plus" din De 
va. (G.B.)

UEFA
STEAUA — FENERBAHCE 0—0

în meciul tur din Cupa 
UEFA, Steaua București 
nu a putut învinge, pe te
renul propriu. pe Fener
bahce. în prima repriză, 
Steaua a dominat și a 
creat câteva ocazii foarte 
bune de a înscrie, însă 
fie că a| noștri au ratat, 
fîe că portarul turc Rustu 
a scos miraculos. în min. 
93. Rotariu a fost acciden
tat și înlocuit, militarii 
pierzând pe cel mai bun 
jucător până în acest mi
nut. iar apoi de la înce
putul reprizei a doua,

Steaua a jucat în 10 oa
meni, Csik fiind eliminat 
de pe teren.

In partea a doua a me
ciului, steliștii insistă să 
marcheze un gol, dar nu 
reușesc, turcii ratează și 
ei câteva ocazii (au avut 
și două bare), printre ca
re și o lovitură de la 11 
metri, prin Bolic. în păs
trarea rezultatului „alb“ 
este și meritul lui Ritli, 
care a intervenit de câ- 
teva ori salvator pentru 
Steaua. Returul (peste 2 
săptămâni), se anunță a 
fi viu disputat. (S.C.)

—

Dacă doriți să aflați ce sumă ați putea primi pentru acțiunile pe care le dețineți nu trebuie 
decât să vă deplasați până la cel mai apropiat sediu Gelsor.

lor ți să aflați 
valoarea 

certificatului 
dumneavoastră 

de acționar7
Gelsor vă oferă 

consultanță gratuit.
Cunoscând cotația pe piață a acțiunilor, veți putea lua, în cunoștință de cauză, decizia de a 
le vinde sau de a le păstra. Vizita la sediul Gelsor și consultanța acordată nu vă obligă cu 
nimic. Veți avea tot timpul să reflectați asupra problemei și, dacă vă decideți să vindeți cer
tificatul, Gelsor va încheia pentru dumneavoastră o tranzacție avantajoasă.

Gelsor transforma acțiunile ir» bani.'
OtUO*
A

Agenția Gelsor — Târgu Mureș: Piața Trandafirilor, nr. 31. Tel.: 065/ 162 627.

cfe. m ai Mxgg p«T*nurreit 
08 MBAACAMun'SIMFOAT 

PtNȚXIU

C iLa noi găsiți întotdeauna
* îmbrăcăminte sortată de cea mai bună calitate 

> ’tricouri "'îmbrăcăminte bărbati-femei
"pulovere ^îmbrăcăminte sportivă

In aUntia
ATELIERELOR MECANICE, IIPOGRAI Q1 OR:

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

La FUSTE Șl PANTALONI DAMA $1 
ÎN LUNA SEPTEMBRIE REDUCERE 30% !

TELEFON: 018 623482 sau 064 193493 
îhpozit:' sat.Vlaha. Jud. Cluj
Orar: Zilnic'08-20; Sâmbătă 0816

nou:
GOSPODARI, actmi peulru animalele din gos’XL- 
dăria d-voasuit, 5.C. CKO58I1 
oferă renumitele concentrate furajere ale li
AGROKOMPLEX CENTRAL SC V A Rt. 
la pungi de 5 Kg ți saci de 30 Kg la cric mai miei 
prețuri.
Cfiiuâm sociepii comerciale îiiteresatc in’disiri 
htiția acestora prin magazine.
Informații Ia iei. 054/661166; 054/219234 șan h 
sediul societății din Simeria Veche nr.85

................... r

1
UNIUNEA NAȚIONALA A NOTARILOR 

PUBLICI BUCUREȘTI

organizează în data de 8—9 noiembrie 199’ 
concurs pentru ocuparea posturilor vacante 
notari publici în următoarele circumscripții, 
arondate Camerei Notarilor Publici Alba, cu 
sediul în Sibiu, bulevardul Victoriei, nr. 11 :

1. Circumscripția ALBA TUL1A
— localitatea CUGIR 1

2. Circumscripția AIUD
— localitatea Ocna Mureș 1

DEVA3. Circumscripția 1

post

post

post

!4. Circumscripția HUNEDOARA 2

5. Circumscripția BRAD

6. Circumscripția MEDIAȘ 1

Data limită de depunere a dosarelor este ț 
septembrie 1997, ora 14. ț

Pentru informații vă puteți adresa perso- ' 
Camerei Notarilor Publici Alba, la sediul ' 
Sibiu, bulevardul Victoriei, nr. 11 sau la j 

“2Z2__________________________ !

1
4 
f 30 
j

nai
din

ț telefon 069/216225.
1 — ▲ i_____- -

1

posturi

post

post

Pentru instalații de încălzire centrală;
- RADIATOARE DIN FONTĂ
- CAZANE (24KW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau gaze.
TeL0V420S620/4208885; 094644225
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O previzibilă criză a cartofilor ?
întruniți la Brașov, la 

începutul acestei luni, marii 
producători de cartofi din 
principalele județe culti
vatoare au stabilit ca în 
această toamnă să vândă 
cartofii pentru consum cu 
un preț maxim de 1000 
lei/kg, iar pe cei pentru 
sămânță cu 1600 
Punctul de vedere ai pro
ducătorilor, a fost 
Că prețurile respective nu 
sunt suficient de stimula
tive, ei susținând că In 
căzui cartofilor pentru 
consum cheltuielile s-au

Iei/kg.

acela

ridicat Ia 900 lei/kg.
La întrunirea respectivă 

s.a arătat că o bună parte 
din recolta estimată a fost 
compromisă datorită ploi
lor abundente, fiind deci 
previzibilă o criză Ia a- 
cest produs, apreciindu-se, 
în același timp, că prețul 
la iarnă și în primăvara 
viitoare se va dubla sau 
chiar tripla, ia 
pentru consum, 
sporind în măsura
râtoare și la sămânță,, mai 
ales dacă avem în vedere 
că in alte țări, sămânța

cartofii 
acesta 
hotă.

este de 2—3 ori mai scum
pă decât producția pentru 
consum.

Nu trebuie să maț in
sistăm asupra necesității 
asigurării din vreme a se
mințelor de cartofi pen
tru suprafețele ce se vor 
cultiva în primăvara vii
toare, ținând seama de 
rolul decisiv pe care-J 
joacă sămânța în creșterea 
producției Ia hectar. După 
atâtea crize, numai cea 
a cartofilor ne mal lipsea. 
(N.T.) !

Județul Hunedoara are
„Carte Galbenă**

(Urmare din pag. 1)

în istoria europeană 8 a- 
cestui gen de lucrări, a 
subliniat rolul și impor
tanța „Cărții Galbene" in 
activitățile de colaborare 
și afaceri între parteneri 
de diferite pregăti^ și

preocupări, și.a exprimat 
simpatia pentru cei care 
i-au fost aproape in În
treprinderea acestui demers 
editorial și comercial.

Cei prezenti au plecat 
cu impresii plăcute de ta 
■test moment spiritual, 
ducând cu ei și câte anul 
două, sau mai multe exem.

din „Cartea Gal> 
a județului Hune- 
oferite gratuit de

plare 
benă**  
doara, 
către realizatori.

într-un număr viitor 
al ziarului r.ostru — un 
interviu cu dl. prof. Cor. 
nel Secu, directorul gene
ral ai Casei de Editură 
„Sedona**  din Timișoara

'■ 'AM.'V.V.VA'.M.V.WAW.W ".

A fost vocea poporului.
Dacă 

tCnibrie 
o parte din cei peste 12 000 
de români prezenți 
l-au primit pe primul 
nistru Victor Ciorbea 
sulta sa ctr huiduieli 
fluierături, nu a fost con
secința man testării celor 
câteva zect de 
P.U.N.R. sau a 
pregătitoare pe 
nizatia noastră

nu a PUNR
d timin' că, 
1997, la

14 sep- 
Țebea,

aici 
mi- 

și 
și

membri ai 
unei ^munci 
care orga- 
ar fi

cut.o. Nu a fost deci vor 
ba de „câteva grupulețe 
izolate**  sau de „grupuscule 
ale unor organizații ultra- 
națtonaliste*',  curs ie-a de
numit domnul prim mi
nistru și o parte a mas»- 
media.

Filiala Hunedoara a 
P.U.N R. afirmă cu toată 
responsabilitatea că nu a 
fost preocupată de așa 
ceva. De fapt nici n>u era

CONCURSUL DIN 
21 SEPTEMBRIE ’97

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL 
membră a grupului ONDULINE din Franța 

LIDER MONDIAL ÎN DOMENIUL MATERIALELOR PENTRU ACOPERIȘURI 
VA OFERĂ PLĂCILE

ONDULATE
C perrtrt.» ca 
C penfrcr 
Zt penfrtr 
C pentru 
C pentru 
C pentru 
C pentru 
C pentru

că 
ca 
că 
ca 
ca 
ca 
ca

Ondulîne
au dimensiunea ideala 2m x O 95 rn 
stint ușoare având doar 6 3 kq/placă 
se montează simplu tara scufe speciale 
sunt 
Sunt 
sunt
Suni 
sunt

rezrsrento impermeabile. anticorpii 
ecologice, neoonțmâncf azbest 
estetice și moderne 
agrementate tehnic de ÎNCERC 
certificate cu standarciuf de calitate ILO 9002'

Șl PENTRU CĂ EXISTĂ ÎN STOC LA DISTRIBUITORUL SĂU DIN HUNEDOARA! 
SC. BOBSTAR SRL, Str. Laminatorului nr. 3/35, 
___ ________ Tei: [Q54J - 711701____________

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Bd. I.C. Bratianu nr.44, Sc. C, Et.2, Ap. 17 - ÎS, Sector 3, BUCUREȘTI 

Tel: (Ol) 335.32.75; 335.33.28; 311.05.63 Fax: (01) 311.03.53
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SAMPDORIA (7) 1 x 
în acest 
„Samp"

I*
I

J CONDUCTORI ȘI CABLURI ELECTRICE DIN CUPRU
I de cea mai bună calitate, la cele mai convenabile prețuri, găsiți acum și 
* «le acum la sediul societății COMAT DEVA S.A. —- municipiul Deva*  
? str. Depozitelor, nr. 5.
1 Persoana de contact este ing. Duna EJisabeta, la tel.: 054 — 233137;
J223350; 211146 sau fax 054 — 2Î6269.
ț Condiții avantajoase pentru clienții interesați de o- relație sistema» 
î ti*®!
ț Cu noi, instalațiile electrice casnice și industriale nu mai suni a 
t problemă!

nevoie P.U.N.R. nu este 
organizație ultranațjona*  
listă nici prin doctrină, 
nici pnn calitatea mem
brilor săii. Prab'ema este 
mult mai serioocă și ar 
trebui să dea de gândit 
domnului prim ministru și 
actualei coaliții guverna, 
mentale. Aceto a fost vo
cea Poporului în contact 
cu actuala guvernare și 
vocea Moților în contact 
cu pretinsul lor ortac, care 
se mândrește că este moț, 
dar moții consideră că re
ciproca nu este valabilă. 
Aceasta a fost reacția poie
niță din sufletul curat al 
adevărațului moț și nu nul. 
mai.

Considerăm deloc 
spirată amenințarea 
prim ministru: „Vad 
cei ce vor încerca să ne 
pună bețe-n roate**.  Oare 
asta este democrația?

Apare logic întrebarea 
dacă poporul sau opozanții 
nu mai au dreptul 
manifeste părerile, 
cum ne.au învățat 
crația și oi 
guvernări? A uitat dom
nul prim ministru 
suna „Contractul cu 
mânia**  — stindardul suc
cesului electoral a] fostei 
opoziții? li reamintim fi. 
naiul: „Dacă uânâ la ter
menul respectiv toate a- 
ceste promisiuni nu vor fi 
aduse la îndeplinire, în
seamnă că am încălcat 
prezentul contract pe care 
dvs. îl semnați votând cu 
Convenția Democrată din 
România și aveți dreptul 
sâ renunțați Ja noi“.

ÎI invităm pe dl. prim, 
ministru să recitească cele 
20 de puncte ale Contrac
tului pentru a constata că 
nu a fost respectat i 
măcar în proporție de 
Ia sută, acum când 
trecut nu 200 de zile 
termenul Contractului, 
aproape 300 de zile. Deci 
reacția a fost cea a con- 
tractanțitor dvs. nemulțu
miți. Deci... fără supărare!

să-și 
așa 

demo-

cum 
Ro-
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I
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1. ATALANTA (8) —
început destul de bun al gaz-’elor 

>n fotbalistic. Având în vedere că
. ,.iduri ser.oase, adăugăm și un x.

2. BART (18) — BOLOGNA (17) 1
încă un insucces pe terenul propriu ar cantona 
Bari in coada clasamentului. Ușor nu le va fi 
fața fostei revelații a campionatului trecut.
3. EMPOLI (IJ) — LAZIO (5) x 2
Normal, oaspeții pot pleca cu toate cefe trei 

puncte. Un egal ar surprinde pe mulți.
4. INTER (1) — FIORENT NA (2) 1
Meci strâns, cu un avantaj al gazdelor care au 

seamă de stranieri valoroși.
5. JUVENTUS (6) — BKESCIA (13) 1
După un egal și o înfrângere, Brescia va căuta 

să „scoată**  măcar un punct. Deloc ușor în fața „bă
trânei doamne**,  cu atâtea vedete în formație.

6. PIACENZA (14) — PARMA (3) X 2
Echipa fără nici un stranier — Piacenza — pri

mește replica experimentatei Parma. Credem că 
această dată gazdele s-ar mulțumi cu un punct.

7. ROMA (4) — LECCE (16) 1
Elevii lui Zeman nu se pot teme de Lecce.
8. UDINESE (9) — MILAN (12J x 2 
Deși milanezii nu au suferit Înfrângere fn

etape, reușind 2 egaluri, pot sparge gheața

nou 
are

Pe 
in

O

I
I•
I
I♦ în

de

cele 
de-2I plasare, la Udinese.

9. VICENZA (10) — NAPOLI (11) 1 X 
Gazdele pot forța victoria chiar și în fața

poiitanilor.
10. LUCCHESE (9J — PADOVA (1S> 1 X
Deși pare un meci ușor pentru gazde, Padova 

pe locul 18 în clasamentul seriei B, poate să Ie în.

»
*

I

na-

î pe locul 18 în clasamentul seriei B, poate să Ie in. 
| curce socotelile.

11. PESCARA (20) — TORINO (10) X 
| „Lanterna roșie* 4 ar dori să-ș! înscrie prima vic- 
» torie în etapa a III-a a seriei B.
i 12. TREVISO (10) — MONZA (8) I 
J Este una dintre partidele deschise oricărui 
(zultat, cu avantajul cuvenit terenului propriu.

13. VERONA (14) — CAGLIARI (2) 3 
• Oaspeții doresc în acest an promovarea fh seria 
I A. Trebuie să adune puncte și din deplasare...

re-

nici 
! 10 

au

cl
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în cele 1000 de magazine

AUTO MAXIMA
*

Sunt cele mai hune preturi ale sezonului
ACUM VEȚI.ECONOMISI BANI.

FILIALA JUDEȚEANĂ A
P.U.N.R.

• JOI, 18 SEPTEMBRIE 1991.
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rCUVÂNTUL LIBER,
* > > —• iTAX>vLvi‘aaBE

VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRI .

percepe TVA. Tel. 069/ 
422122. (2380)

• Vând tractor U 650„
remorcă HM 23, plug și 
semănătoare, SUP 29, Bc- 
riu, 21, tel. 646104, după 
ora 16. (2378)

• Vând urgent SRL, fără 
activitate, 1994, Sarmize-

• Vând apartament trei
camere Gojdu. multiple 
îmbunătățiri, avantajos. 
218116. (7850)

• Vând ARO camione
tă 320, tractor U 445, Bă. 
ița — Trestia — Toma.

(7918)

getusa, tel. 762154, (6286)
• Vând dozator TEC, 

4 capete, plus 1 bere, 2100 
mărci, și SRL, fără activi
tate. Tel. 650666. (6920)

• Vând Dacia 1300, preț
2300 DM, negociabil. Tel. 
651598. (6921)

• Vând garaj tablă, De

• S.C. CASSY Orâș- 
tie (fostul CAP) achi
ziționează porci la 7500 
lei/kg. Plata pe loc. 
Informații, Orăștie, 9 
Mai, 90, tel. 233134.

(2370)

• Vând Cord Escort
1,6, beuzină, cu acte 
și piese rezervă. Tel. 
225244. (7910)

• Vând Lada 1500, stare
bună. Deva, 22 Decembrie, 
220, 228060. (0912057)

• Vând Dacia 1300, fa.
bricație 1975, convenabil, 
Cristea Ion, Birtpi, nr, 
42. (912058)

• Vând apartament două
camere decomandate ul
tracentral, Deva, tel', 
212529. (7934)

• Vând apartament trei
camere orașul Brad, zonă 
centrală bun pentru pri
vatizare la parter. Tel. 
650913. (7932)

• Vând 800 mp loc de 
-casă cu fuudație, Chiniin- 
dia (15 km Deva). Tel. 
826386, 7—11, 21—23.

(2711)
• Vând loc casă cu 

grădină, posibilități priva, 
tizare, gaz pe șoseaua 
Bradului. Șoimuș, 322. (7929)

• Vând urgent garaj, 
zona Liliacului, pădure 
Nandru. Tel. 221847.

(7925)
• Vând casă tip vilă

P plus 2, zonă centrală, 
termoficare, gaz, curte, 
multiple posibilități, preț 
£25 000 DM negociabil. De
va, str. Mărăsești, nr. 10. 
Tel. 225679. (7907)

• Vând casă cu anexe
pădure, livadă, pământ, 
acces. Ia DE 7, posibilități 
pentru privatizare. Infor
mații Tătărăști, nr. 126, 
Burjuc. (2712)

• Vând grădină 2700
mp drumul Archiei. Tel. 
620550. (2715)

• Vând livadă cireși
pe drumul Cozici. Tel. 
220844, 218377. (7942)

• Vând apartament două
camere, parter în spatele 
Comtimului, posibilități 
privatizare, ocupabil ime
diat. Tel. 617393. (2718)

• Vând casă mare în 
Sântandrei, nr. 143, cu 
gaz, curte, grădină. In
formații la domiciliu.

(2720)

• Vând făină albă, 
tip 480, preț 1800 Iei, 
fără TVA. Informații 
tel. 054/611918. (2376)

• SC Cristal SA Ha
țeg vinde autoizotermă 
TV D. Autoizotcrmă 
II, 8133, în stare per
fectă de funcționare. 
Tel. 230755 Hațeg.

(6285)

• SC Ginsana Sibiu vin
de îmbrăcăminte second, 
hand import Germania, 
la preț convenabil. Nu

—
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va, tel. 627332. (2189)
• Cumpăr set suport

elastic prindere, motor
Opel Ascona, 1,6 Diesel,
1986. Tel. 054/711702,
738261. (2190)

• Bărbat elvețian serios,
cu situație materială bună, 
caut femeie serioasă, sin
ceră, indiferent de pregă
tire, in vederea căsătoriei. 
Tel. 058/816942. (2768)

• Consiliul de admi
nistrație al SC Sapruc 
SA Deva, Aleea Atei ie. 
relor, nr. I, convoacă a- 
dunarca generală extraor
dinară a acționarilor la 
data de 29 septembrie 
1997, ora 14, la sediul 
societății. In cazul neîn- 
deplinirii condițiilor ce. 
rute de Ordonanța nr. 5/ 
1997, a doua adunare ge
nerală se va convoca în 
același loc pe data de 
15 octombrie 1997, ora 14. 
Relații tel. 051/214591.

(OP)
• SC Mercur SA Brad

organizează, in data de 
30. 09. 1997, ora 10, Ia 
sediul societății, licitație 
pentru închirierea unui 
spațiu comercial, situat 
in Brad, str. Republicii, 
bloc 6 parter (ultracentral), 
profil piese auto. Tel. 
650958. (6922)

• Casa de Amanet „La- 
kris“ Deva — Hunedoara, 
primim aur 40 000 lei/gram, 
fără comision înainte, te. 
levizoare color. Oferim 
sume, mari'. Tel. 627655) 
718641 și 092/281368. (2180)

• Primăria comunei 
Balșa, județul Hunedoara, 
scoate la concurs funcția 
de inspector de specialitate 
(inginer agronom) în data 
de 2. 10. 1997. Condiții: 
diplomă de inginer agro
nom, minim 5 an] la o 
cameră agricolă comunală. 
Relații suplimentare la 
Primăria comunei Balșa.

(2379)
• Managerul SC Agro- 

mec SA Călan convoacă 
adunarea generală extra
ordinară a acționarilor în 
data de 1 octombrie 1997, 
ora 10,00, la sediul socic. 
tâțit. In caz că nu se în
trunește cvorumul necesar 
se convoacă a doua a- 
dunăre pe data de 15 oc
tombrie 1997, în același loc, 
la aceeași dată și oră.

(7931)
• SC „Tai — Petro — 

Ela" SCS cu sediul în 
Peștișul Marc, anunță, a. 
utorizarea din punct de 
vedere al protecției me
diului a societății. Sesiză
rile și reclamațiile se de
pun la APM Deva în ter
men de 15 zile de la a- 
pariția anunțului. (7920)

• Meditez engleză orice
nivel, admitere, emigrare. 
Efectuez traduceri. 621609. 
scara. (2341)

• SNCI’R — Secția TCM 
CER Timișoara — Termi
nalul dc Transcontainere 
Deva, execută transporturi 
combinate, din poartă în

poartă (auto plus CFR) 
în Transcontainere; măr
furi de orice fel, mobilă, 
efecte de strămutare etc., 
la prețuri avantajoase, în 
orice direcție. Informații 
la tel. 214046 PTTr. 645 
CFR. (7928)

• Comunitatea Penti
costală Orăștie anunță 
vânzarea prin scoatere la 
licitație a vechiul u; local 
în suprafață de 230 mp. 
din str. Bcriului, nr. 3. 
Licitația va avea loc ia 
noua construcție a Bise
ricii din str. Dobrogeanu 
Gherea, nr. 17, sâmbătă, 
20 septembrie 1997, ora 
10,00, tel. 641668. (7927)

• Cedez contract de în
chiriere spațiu comercial, 
zona Sala Sporturilor. Tel. 
216043. (7922)

• închiriez apartament
pentru spațiu comercial. 
Orăștie, informații tel. 
641386. (2375)

• închiriez spațiu co. 
mcrcial central, vad bun. 
Tel. 712234, după 17.

(2187)
• Familie căutăm de

închiriat garsonieră în Si- 
meria. Tel. 669278, după 
ora 17. (2713)

• închiriez apartament
(mobilat, telefon, Devasat) 
elevi, studenti, familie. 
Tel. 622474. (2714)

• închiriez pe termen
lung apartament două 
camere Deva nemobilat, 
ultracentral. Tel. 056/ 
205251. (2717)

• Ofer de închiriat a- 
partament două camere în 
Siineria. Tel. 224292.

(7933)

• Vețan Nicolae domi
ciliat în Deva, str. Crini, 
lor, bl. E 11, ap. 14, este 
pârât în dosarul civil nr. 
5925/1997 al Judecătoriei 
Deva, cu termen în 30 
octombrie 1997. (7924)

• Pierdut legitimație și 
carnet student nr. 106 e. 
tiberat dc Universitatea 1 
Decembrie Alba Iulia, pc 
numele Cozma Angela Cor
nelia. Le declar nule.

(2193)
• Pierdut legitimații ser

viciu pe numele Izdrăilă 
Octaviu, eliberate dc ASIT 
și Siderurgica. Le declar 
nule. (2194)

• Pierdut facturi se
riile: 9386850, 9386873. Le 
declarăm nule. (2376)

• Pierdut legitimație
serviciu eliberată de FE 
Mintia pe numele Fanu 
Alexandru. Se declară 
nulă. (7919)

(C~_DECESM. 3
• Colectivul de ca

dre didactice de la 
Școala Generală nr. 
11 Hunedoara anunță 
cu durere trecerea în 
neființă a celei care 
a fost 
înv. MARIANA DUDA 
Școala hunedoreană a 
mai pierdut un dascăl 
talentat și pasionat, 
un om de aleasă ți
nută morală.

Suntem alături de 
familia îndoliată că
reia îi transmitem sin
cere condoleanțe.

(2199)

• Foștii colegi dc Ia 
RAGCL Deva sunt alături 
de familia îndoliată In 
urma decesului prematur 
al celei care a fost o 

minunată colegă
LAURA LAZAR

(0912059)

• Colectivul clasei 
a IlI-a Școala Nor
mală „Sabin Drăgoi", 
împreună cu doamna 
învățătoare Jurja Ro- 
inclia sunt alături de 
Mihai la greaua în
cercare pricinuită de 
decesul mamei sale 

LAURA LAZAR
(7935)

• Inginerul Vasiic 
Clonda, soț, Marius, 
Cristina, Ilusein și 
Gabriela, copii, și ne
poata Andreea, cu du
rere șl regrete, anunță 
decesul fulgerător al 
celei care a fost o 
bună soție, mamă și 
bunică,

CONSTANTINA 
CLONDA 

de 54 ani.
tnmormântarea va 

avea loc vineri, 19 
septembrie 1997, ora 
14, de la Casa mor
tuară Deva, la cimi
tirul Bejan. (2802)

• Cu durere în i- 
nimă, transmitem con
doleanțe familiei Clon
da Vasiic la pierderea 
fulgerătoare a soției.

CONSTANTINA 
CLONDA

Verișorii Vasiic și 
Lcnuța Clonda.

(2802)

• Familia Marc a- 
duce calde mulțumiri 
angajațiior Cepromin 
Deva care cu multă 
dăruire și suflet ne-au 
ajutat să depășim un 
moment dureros, ve
cinilor noștri dragi, 
cu inima plină de bu
nătate, tuturor rude
lor, prietenilor și cU- 
noscuților care au în
soțit pe ultimul drum 
pe cea care a fost 

Prof VIRGINIA 
BOZDOG

(2801)

• Colectivul Casei 
de cultură Deva este 
alături de familia în
durerată la dispariția 
dragei lor

LAURA l.AZÂR 
Sincere condoleanțe.

(7940)

• 'Nu sunt cuvinte 
să exprimăm regretul 
și durerea pentru stin. 
gerea din viață atât 
de devreme a celei 
care a fost o foarte 
bună colegă $i prie
tenă

CLONDA 
CONSTANTINA 

(TANȚA)
Salariații dc Ia SC 

Vlnalcool SA Deva 
sunt alături dc fami
lie și transmit sin
cere condoleanțe.

(912060)

• Cu adâncă durere 
în suflet familia în. 
doliată anunță stinge
rea din viață a celui 
care a fost un bun 
soț, tată și bunic 
cpt. (r) IOAN SILAGHI 
Corpul neînsuflețit se 
află depus la Casa 
Mortuară. Un ultim 
omagiu din partea ce
lor care l-au iubit: 
soția Rozalia, fiul A. 
drian, fiica Rozalia- 
Maria, ginerelo Gheor- 
ghe și nepoatele 
Mihaela și Ioana. Nu, 
te vom uita niciodată.

(7943)

• Cu adâncă durere 
in suflet anunțăm de
cesul celui care a fost

MIHAIL MOSCALU 
în vârstă de 74 ani. 
Familia — soția, fiica, 
ginerele și nepoții îl 
conduc pe ultimul 
drum az; 18 septem
brie 1997, ora 13, dc 
Ia Casa Mortuară, Ia 
Cimitirul Bejan.

(7945)
• Colectivul socie

tății Cetate SA Deva 
împărtășește durerea 
colegului lor ing. Clon
da Vasile, pricinuită 
de trecerea în neființă 
a soției sale
ing. CONSTANTINA 

CLONDA
(2770)

• S-a stins din 
viață minunata noas 
tră prietenă

LAURA LAZAR
Sincere condoleanțe 
familiei greu încercate. 
Dumnezeu s-o ierte/ 
Laura și Ionel Popa.

 (2765)

• Cu adâncă durere în 
suflet soțul Petrică, fiul 
Adrian, mama, surorile 
Veturia și Elena anunță 
dispariția prematură a ce
lei care a fost

înv. MARIANA BUDA 
Corpul neînsuflețit este 
depus la Capela din Valea 
Seacă. înmormântarea va 
avea loc azi 18. 09. 1997, 
ora 14, la Cimitirul Valea 
Seacă. (2195)

B.N.S. PROTESTEAZĂ
După mai bine de opt 

luni de guvernare. Puterea 
învestită cu mandatul 
popular in noiembrie 1996 
nu înțelege să-și respecte 
obligațiile asumate in Pro. 
gramul de guvernare și cu 
atât mai puțin, cele din 
timpul campaniei electo
rale și din înțelegerile în
cheiate cu mișcarea sin
dicală.

Nemulțumiți de lipsa de 
progrese din cadrul nego
cierilor cu Guvernul și CU 
FPS, precum și de tărăgă
narea unor soluții clare,

reciproc acceptabile, sin
dicaliștii din cadrul BNS 
au hotărât să declanșeze 
o scrie de proteste pu
blice. Aceste proteste vor 
începe în toată țara, in 
ziua de 18. 09. 1997, între 
orele 10,00 — 11,00, prin 
pichetarea Prefecturilor Ju
dețene de către membrii 
Birourilor Executive ale 
sindicatelor afiliate la BNS.

Prof. SILVIU 
ȘTEFANOVICI 

Președinte filiala județeană 
Hunedoara a BNS
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PRIMARIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA j 

ORGANIZEAZĂ CONCURS, pentru ocu-' 
parea următoarelor posturi vacante:

1. Inspector de specialitate — INGINER • 
— Facultatea de construcții, specialitatea: con- | 
strucții civile, industriale șl agricole Sau insta- j 
lății în construcții — 1 post.

2. CONSILIER JURIDIC — specialitatea: j 
științe juridice sau drept administrativ — 1 J 
post.

3. Inspector de specialitate — studii su- . 
perioare filologice, cunoașterea unei limbi de | 
circulație internațională — 1 post.

4. Referent — Asistență socială — studii |
medii, specialitatea: administrație publică - ' 
1 post. -I

5. Inspector de specialitate — INGINER >
sau ZOOTEHNIST, specialitatea: inginer agro- J 
nom sau zootehnie. ■

6. Contabil — studii medii de specialitate, J 
condiții: 3 ani vechime în funcții contabile.

Pentru toți candidații condiția obligatorie: « 
domiciliul stabil în municipiul Hunedoara.
* Concursul va fi organizat în data de L5 * 
septembrie 1997, ora 9,00, Ia sediul Primăriei | 
municipiului Hunedoara.

Informații suplimentare la 054 — 713766. I

COMUNICAT
Centrul Militar Județean Hunedoara, cu 

sediul în Deva, str. Piața Unirii, nr. 6, aduce 
la cunoștința recruților — studenți care nu au 
îndeplinit stagiu] militar și au domiciliul stabil 
în județul Hunedoara, următoarele:

— începând cu anul de învățământ 1997/ 
1998, evidența recruților admiși în institutele 
de învățământ superior se ține, după domici
liu, pe baza adeverințelor eliberate de institu
tele de învățământ superior în cel mult 15 zile 
de la începerea anului de studiu (15. 10. 1997) 
și prezentate personal de către studenți la Cen
trul Militar Județean Hunedoara.

— neprezentarea adeverințelor de studiu 
până la data de 15. 10. 1997, se sancționează, 
conform prevederilor Legii ny. 46/1996, pri
vind pregătirea populației pentru apărare, 
contravențional cu amendă de la 500 000 la 
3 000 000 Iei.

I
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