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Pe cine iubesc
Apa râului, ulița și ograda

FMI și BM
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Părerile în privința u- 
tllității sau inutilității u- 
nor organisme financiare 
internaționale de felul 
Fondului 
fernâțional 
Mondiale 
versate.
faptul că, dincolo de 
orice bănuială, atât FMI 
cât -și BM au făcut la 
viața lor unele lucruri 
bune, dar în același timp 
au adus și mult rău u. 
nor țări, în funcție de 
conjuncturi și de intere
sele urmărite bacă, spre 
exemplu, cineva mai pu

de
Monetar In- 

sau Băncii 
sunt contro- 

Cert este însă 
dincolo

țin avizat contestă rolul 
celor doi „monștri sacri", 
cum pot fi etichetați

gure persoane care 
considerată somitate 
materie de bănci sl

este 
în 
fî-

marii finanțiști ai lumii, 
este o chestiune ce nu 
prea merită să fie luată 
în seamă. Când o ase
menea critică la obiect 
vine însă chiar șl din 
partea numai a uneț sin-

nanțe, lucrurile, se schim
bă profund, demonstrând 
că există ceva semne care 
să . ne pună serios pe 
gânduri, să vedem dacă 

• așa se petrec sau nu lu
crurile în realitate, dacă

în astfel de situații este
- nevoie sau nu 
o decizie cu 
deosebite.

Aflându-ne 
nei dezvăluiri 
în legătură cu programele | 
promovate și finanțate de 
către FMI și BM, să păi. 
trundem în esența acestei 
probleme. Recent, dl. Mil
ton Friedman și-a făcut 
publică poziția sa de 
contestatar al rolului be-

să fie luată 
implicații

în fața ti
de senzație

IN1COLAE TÎRCOB
[Conțin- are în pag. a 2-a)
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CONCURSUL CU PREMII
„CUVÂNTUL LIBER“—

I 20 0 0
Cu prilejul apari)icl, în dala de 22 octombrie 1997, 

* a numărului 2000 al ziarului „Cuvântul liber" Deva, 
| redacfia noastră organizează, în perioada 23 septenr 
j brie — 17 octombrie a.c., un concurs cu premii.

Cei care doresc să participe vor trebui să răspundă 
J exact la următoarele două întrebări t *

1. Care este data apariției primului număr al zic | 
ruhii „Cuvântul liber" Deva ?

2. De când 
pagini ?
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apare ziarul „Cuvântul liber" Dova în I*
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a.c., la sediul redacției, iar premierea cdșligătorului — ■ 
în 22 octombrie, cu prilejul festivității consacrate mo- I 
montului aniversar.

opt

1.
TALON NR. 3 .

I — 300 000 (ci
II 200 000 lei
III — 100 000 lei

Se acordă următoarole premii:
Premiul
Premiul
Premiul
Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie 

la sediul redacției, iar premierea câștigătorului —

Gluma zilei

I Iii ■■■■' I i t V i iii i' i,iii

ANUNȚ RADIO :
Dragi ascultători! Ea al șaselea semnal 

va fi apă caldă. Pic, pic, pic, pic, pic pid 
A fost apă caldă!

„vorbesc11
• Vața de Jos. Strada 

principală, parcul mare din 
centrul comunei erau luni, 
22 septembrie, primenite, 
curate. Bine întreținute e- 
rau și terenurile din jurul 
primăriei, școlii, bisericii 
șl stațiunii balneare, ame. 
najările ornamentale ale 
acesteia din urmă fiind 
deosebite.

Nu de mult, la invitația 
primăriei, parculu, centrali

de la sine
s-a dat o nouă înfățișare, 
prin crearea de rondouri 
cu flori și verdeață, ame
najarea unor alei și mon
tarea de bănci pentru o 
dihnA. „Am primit sprijin 
din partea unității mili
tare — spunea dl. primar 
Gheorghe Rus — iar la

ESTERA ȘINA
(Continuare în pag. a 2-a)
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I VREMEA

Vremea se va răci. Ce-

rut va fi mai mult noros, £ 
Vor cădea ploi izolate.
Vânt moderat din sec- J 
torul nordic. Temperatu- < 
rile minime 1—7 grade / 
C! iar maximele 
grade C.
sin).

12—17 >
(Andrei iiirsic- j

Catedrala ortodoxă din centrul civic al municipiului Orăștie.

Foto: ANTON SOCACI

întâlnire 
la Petroșani 

cu reprezentanți 
ai Băncii 

Mondiale si•

Uniunii Europene
întâlnirea de ieri, care 

a avut loc la RĂII Petro
șani, cu reprezentanți ai 
Băncii Mondiale și Uniunii 
Europene, a -vut un ca
racter exploratoriu în ve
derea întocmirii unui pro
iect de dezvoltare a zo
nei șj de identificare a 
surselor de finanțare. în
tâlnirea a avut loc pe. ,;a- 
tru secțiuni, ce cuprind 
toate sferele de activita
te din județul Hunedoa
ra și municipiul Petroșani.

La întâlnire foarte im
portant a fost cuvântul 
părții române, prezentarea 
situației economico-sociale. 
Toate aceste informații au 
fost cuprinse într-un ra
port întocmit pentru re
prezentanții misiunii Băn
cii Mondiale și Uniunii 
Europene Ia București. Du
pă prezentarea probleme
lor, guvernul urmează să 
întocmească un program 
de derulare a acțiunilor 
ce se stabilesc.

T
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S-AU ARS CU CABLU
Polițiștii din Lupeni cer

cetează în stare de arest 
preventiv doi indivizi care 
intr-o noapte au furat din 
incinta E.TI. Lupen; cablu 
electric din aluminiu fn 
valoare de 14 000 000 de 
leii

Hoții* sunt chiar din Lu
peni, se numesc Ioan La. 
zăr și Petru Morariu. Pri
mul a mai fost condamnat 
și are 36 de 'ni, iar al 
doilea are 46 de ani. Până 
a ajunge în arestul poli
ției, nici' unul nu avea o 
ocupație stabilă. Prejudi
ciul a fost recuperat.

ALEXANDRU A MURIT
Nenorocire, mare neno

rocire! Numai așa putem 
numi ceea ce s.a petrecut 
cu puțină vreme în urmă 
la Câinelui de Jos. Chiar 
și într-un sat ca cel amin
tit și aparținând de co
muna Șoimuș se pot în
tâmpla multe. Iar moartea 
lui Alexandru Pricopi de 
opt ani din Deva dovedește
ooanaac

(Urmare din pag. 1)

întreținerea curățeniei, par* 
ticipă constant elevii școlii 
din localitate**.

Ca aspect pozitiv mai 
notăm ci cei care conduc 
S.C. „Îmi" S.R.L. Birtin 
au avut inițiativa reparării, 
pe propria cheltuială, a 
conductei de apă, care a- 
limentează gospodăriile să
tești șj societatea. Se im
plică în această acțiune 
gospodărească dl Mar:ei 
Zbârcea, patronul firmei, 
și dl. Aurel Pantea. direc. 
torul economic al aceleiași 
societăți. Contribuie și să

tenii interesați prin muncă.
Se lucra și la împrej

muirea incintei S.C Cal- 
cita, iar la secția de che
restea se înlăturau rezi. 
duurile provenite de la 
prelucrarea lemnului. Tot 
aici se va pietrui plațf- r- 
ma de depozitare a buște
nilor și materialului pre
lucrat, cei doi ingineri care 
conduc secția, cum afirma 
<1. ■ rimar, implicându-se 
efectiv în astfel de lu.

(aflăm de,la poliție
acest lucru.

Copilul a vrut să treacă 
drumul prin Joc nepermis 
și fără a se asigura. Era 
miezul zilei când a fost 
surprins și accidentat mor
tal de Ion Nicolae Pau, 
conducător auto Ia S.G. 
„Fresh Alimcarn" Deva.

HOȚII LA BIJUTERII
Lucrători de poliție din 

Petroșani au identificat șl 
reținut doi ortaci Intr-ale 
furatului. Ei se numesc 
Cornel Stoica și Valerică 
Sandu. Primul are 34 de 
ani, este din Lupeni, nu 
lucrează nicăieri și are 
antecedente penale. Celă
lalt este de loc din Pe- 
trila, dar lucra ca electri
cian la Agromec Circea, 
județul Dolj. La 45 de ani 
a adunat și antecedente pe
nale.

Celor doi, poliția le-a 
documentat că prin esca

mî'.TlTrUM--'.. ■■ ~W liilfB'IMWIIWIimilM-MIIWIHll^rfr

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

Apa râului, ulița și ograda 

„vorbesc" de la sine
crări gospodărești. Strada 
Câmpului, care urcă iore 
dispensarele uman și ’ve
terinar, a fost pregătită 
pentru a „rezista** mijloa
celor de tonaj greu, a că
ror circulație va fi deviată 
pe această arteră.

Reținem că în satele 
Căzănești, Vața de Sus 
și Târnava de Criș au 
fost defrișați copacii ce 
îngreunau accesul pe dru
muri și au fost corectate 
coroanei core ajungeau 
la firele de curent, ur
mând ca și în celelalte 
sate să se facă aceleași 
lucrări. 

-r—-<-e-r

ladarea unui geam au pă
truns în locuința unui ce
tățean din Petroșani de 
unde au furat bijuterii 5* 1 
bani în valoare totală d® 
2,6 milioane de lei.

nefic pe care l-ar avea 
Banca Mondială și Fon. 
dul Monetar Internațional. 
Dar cine este acest domn 
Friedman? El este unul 
dintre laureații Premiului 
Nobel pentru economie, 
acordat în 1976, fiind 
profesor de economie la 
Universitatea din Chica
go, comentator la presti
gioasa revistă Newsweek, 
consilier de specialitate 
al președinteluj SUA, pre
cum și autor a numeroase 

studii și teorii privind
prețurile și inflația. Cu 
alte cuvinte, cl. Friedman 
poate fi consîdr.at, pe 
drept cu înt, o somitate 
in materie de economie, 
având contribuții decisive 
la definirea norlui tip 
de societate post — in
dustrială occidentală, care 
are la bază susținerea re.

■ocă dintre libera în
treprindere și societatea 
liberă. El demonstrat 
și a impus ideea că' a- 
tunci când statul domină 
activitatea economică a 
cetățenilor săi, rolul so
cietății libere este afec
tat, aceasta fiind nevoită 
să suporte un guvern ce 
reprezintă interesele unei 
minorități — oligarhia.

Argumentându.și cu 
meinicie afirmațiile, 
recenta reuniune de 
Hong — Kong a ’Ml
BM dl. Friedman a sus
ținut, categoric, că poli
tica impusă de către 
aceste organisme în ca

STRIVIT SUB
daramaturi

Astfel La fost sfârșitul 
lui Ioan Groza de 44 de 
ani din Hunedoara. El s-a 
accidentat mortal în timp 
ce efectua o lucrare de 
zidărie. Mai exact, lucra 
la decofrarea unei plăci de 
beton de la garajul unui 
cetățean din Batiz, când a 
fost surprins de prăbușirea 
acesteia.

„ELECTRONISTUL" 
A FOST PRINS

Se pare că foarte mult 
îi plăcea lui Constantin 
Brehuiescu din Deva apa
ratura electronică. Spunem 
acest lucru întrucât, într-o

Pe drumurile sătești din 
Ociu. Ocișor și Brotuna, 
s-a transportat pietriș, care 
a fost apoi balastat. La 
inițiativa și cu acordul 
Primăriei, au fost de ase
menea amenajate șanțuri 
pentru scurgerea apei plu
viale. S-a finalizat până 
în prezent o rigolă de pro
tecție, în lungime de 800 
metri, pe artera județeană 
Vața de Jos — Căzănești, 
ca și pe drumul Vața — 
Basarabasa — Prăvăleai — 
Ciungani.

Primarul comunei spunea 
că sunt din păcate și unii 
care aruncă gunoaiele din 
propriile gospodării In drum 

noapte, prin efracție a pă
truns în apartamentul unul 
cetățean din Deva de unde 
a dispărut cu aparate e- 
lectronice în valoare de 
mai bine de 4 000 000 de 
lei. Toate au fost recupe
rate.
VOINICII De la miezul 

NOPȚII
Era cu puțin trecut de 

miezul nopții când poli
țiștii din Petrila i-au re
ținut pe doi indivizi ce se 
dădeau tare voinici la ba
rul „Casino" din localitate. 
Primul este un recidivist 
de 30 de ani pe nume 
Cristian George Deac, iar 
cel de-al doilea Cristian 
Ciomag de 26 de ani. 
Ambii sunt oameni al lo
cului.

Ei sunt reținuți acum 
pentru că l-au acostat pe 
Filimon Băncilă, l-au dus 
cu forța în bar, unde i.au 
luat mai multe bunuri. A- 
poi la intervenția polițiști
lor au avut un comporta
ment foarte violent.

Rubrică realizată ca 
sprijinul LPJ. Hunedoara

sau în râul care curge 
prin fața casei. Așa se 
întâmplă pe strada Pono
rului, din Vața de Jos, 
unde apa râului Ponor este 
poluată frecvent de către 
unii neglijenți. „I-am aten
ționat de zeci de ori, dar 
nu vor să înțeleagă" — 
mai spunea dl. primar.

• Baia de Criș. Am tre
cut la mai mult de o săp
tămână prin preajma lo
cului unde au avut loc 
serf'.rile națlon.-le de la 
Țebea. Și am avut neplă
cuta surpriză să vedem 
că verdele <>âmpiei era 
încă „presărat" peste tot 
de pungi, hârtii, ambalaje 
de tot felul, i osturi de ți
gări și chibrituri; urmele 
neglijenței pot fi observate 
chiar din goana mașinii. 
Indolența celor care n-au 
păstrat curățenia locului, 
dar și a celor care ar fi 
trebuit măcar după 8 zile 
să facă ordine aici dă 
prilej de „judecată" tre
cătorilor care nu sunt pu
țini pe acea arteră.

1

Pe cine iubesc
FMI și

(Urmare din pag. 1)

te
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zul economiilor aflate în 
curs de dezvoltare și de 
tranziție (cum este și cel 
al tării noastre) se gă
sește pe o cale greșită. 
Calificând FMI ea fiind 
o fosilă vie, care trebuia 
să disDAră cu două dece
nii în urmă, odată cu 
desființarea etalonului aur 
din sistemul financiar 
mondial, dl. Friedman 
a lăsat să se înțeleagă 
că, în condițiile oând FMI 
are ca partener unic 
guvernul, nu face altceva 
decât să întărească pute-

țara [ 
foarte r 

gân- J 
chiar și ruitnai la I 

ASAL Și 1

rea guvernului respectiv, 
aducând astfel daune c«- ț 
tătenilor sj liberei în- ț 
treprinderi, stimulând, in. 
același timp, intervenția i 
arbitrară a statalul ta I 
economie. I

Cât de mult ne iubesc ! 
cele două organisme când | 
este vorba despre 
noastră se vede 
limpede, dacă ae 
dim <’ ' 
programele ------- , .
FESAL, care numai sti- 
mularea agriculturii și a 1 
industriei nu o doresc, ț 
principalul scop urmărit ț 
fiind, sub masca lichl- f 
dării găurilor negre din 1 
economie, distrugerea ba- ( 
zei productive ți creșterea ’ 
dependenței de impor- l 
turi, îndatorarea țării ț 
pentru mulți ani de a-1 
cum încolo, pentru ca ! 
generațiile următoare să 1 
aibă ce plăti pentru ceea l 
ce fac guvernanți) de a. - 
cum, pentru cârdășia lor 
cu FMI șl BM. 1
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( TVR I )
6,UU Rumania; ora 6 fix!- 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR lași: 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Ce-i de făcut? (r); 13,05 
Secretele nisipului fr); 14,10 Șeicul (r);
15,30 Pompierii vă informează!; 16,00 
Conviețuiri; 17,05 Strada Libertății (s); 
1735 Bank-Note; 18,00 Interactiv Tele-Joc; 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Iubire interzisa (f Anglia *96. p.ll): 2230 
Cu ochii’n 4; 22,45 Reflecții rutiere; 23,00 
Canary Wharf <s>; 23-30 Jurnal; 23,50 Un 
secol de cinema: Shirley Temple (do).

( TVB2 |
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary

Wharf (r); 930 Planeta Cinema fr); 10,00 
fn flagrant (r); 1130 America sălbatică 
(do/r); 1135 Sunset Beach fr); 1230 Te- 
leenciclopedia (r): 1330 Em. in Ib. ger
mană; 1430 Ce bine e acasă! (s); 1535 
Mag. sportiv (r); 16,00 Micaela (s. Italia, 
ep. 1); 1730 Ceaiul de la ora Ă_ (div.l; 
19,00 Mag, estival; 20,00 Simon Tanner 
(f. Fr. *93); 2135 Tineri muzicieni la con
cursul de la Schontal: 22.00 Club 2020;
22,30 Time-Out; 23,30 Media-Club; 030 
TVM Mesager; 0,30 Recitai.

[___  AMTENA i j
630 Tele-Dimineata; 9,40 Doctor Bram

well (r); 10,30 Regele războinic (f/r); 12,20 
Lumină călăuzitoare (s); 13,10 Legenda 
hii Hiawatha (1. da); 14,00 Știri; 1430 Cri
mă in Do major (f.p. Fr. *92); 16,00 Iluzii 
(s); 1730 Da; 17,30 Telerebus- 1830 Ca
fea co parfum de femeie (s); 19,00 Obser

vator; 19,45 Invadatorii (f.SF SUA 1995, 
p.I); 21,30 Cronici paranormale (s); 22,30 
Milionarii de ia._; Știri-

[ PRO - TV ]
730 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr ți neliniștit (ri; 9,45 Sledge Hammer 
fr); 10,15 MASH (a); 10.45 Sport la mi
nut; 11,00 Tenis. Open România (d); 1235 
Știri; 13,00 Fată-n față cu Iile Șerbănescu 
fr); 13,45 Am întâlnit și români fericiți 
(r); 14,15 Tenis (roz.); 14,30 Maria <s);
15,30 Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte 
de iubire (s): 1730 Știri: 17,15 Punctul 
pe I; 18,00 Urmărire generală; 18,25 Știri; 
1830 Cine este șeful? (cs); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 1930 Știri; 20,15 Melrose 
Place (s); 21,15 Doctor In Alaska (s); 2235 
Știri; 22,15 Fam. Bundy (s); 22,45 Sledge 
Hammer (s); 23,15 Știri; 23,45 Zilele ra
dioului (eo. SUA *87); 2,45 Știri.

( PRO - TV - DEVA )
6,15 — 7,00 Reluare — „O poveste ■- 

devărată" — Știri locale; 18,00 — 18,05 
Știri locale (pe scurt); 18,05 — 18,25 Oa
meni da milioane „AB Systems", reali
zator N. Gheorghiu; 22,00 — 2245 Știri 
locale.

( DEVASAT ♦ )
830 — 13,30 Reluări; 17,00 Preciosa 

(s); 17,40 Desene animate; 18,05 Provo,
carea naturii (s); 19,10 Casa de nebuni 
(s); 1930 Farmacia de gardă W. 2030 
Surfer (f); 21,30 Lumea animalelor (do);
22,30 Brigada de șoc (s); 23,00 Dead
Beat (f); 030 Film erotic; 1,30 Videotext.

Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat. înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal I 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); T1BER1U ISTRATE, vicepreședinte (redactor șef adjJ I 
SABIN CERBU, M1NEL BODEA. NICOLAE TlRCOB membri.

Adresa redacției» 2700 'leva str. 1 Decembrie, nr. 35. judelui Hunedoara. Telefoane» 211275; 212157; 211269; 225904 (corectură); . Fax 1 218061.
întreaga răspundere pentru confinatul articolelor o poartă autorii acestora Redacția nu râipunde material sau moral pentru articolele neconlractoto, trimise

mărului din propria inițiativă a colaboratorilor. Mânu scrisele (publicate sau nu] nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.G POLIDAVA S.A Deva
Program de lucru cu publicul 1 zilnic de luni până vineri. Intre orele 8—18, la sediul redacției și la telefonul 21 12 75.
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Știți câte contravenții 
sunt prevăzute în Legea 
privind evidența populației 
și cartea de identitate? Da
că nu. vă spunem noi: 201 
în funcție de gravitatea el, 
valoarea amenzii este de 
la 20 000 de lei Ia 150 000 
de lei. Pentru a fi respec
tate însă, ele trebuie 
cunoscute. Tocmai de aceea 
vi le prezentăm astăzi.

Cu amendă de la 20 000 
la 40 000 de lei se sancțio
nează persoana care nu a- 
re menționat codul nume
ric personal în buletinul de 
identitate. Ea este obliga
tă să •« prezinte la for
mațiunea de evidență a 
populației de la locul de 
domiciliu pentru transcrie
rea acestuia din fișa per
sonală de evidență.

Urmează un alt set de 
contravenții care se sanc
ționează insă cu amendă 
de la 25 000 la 50 000 de let 
Legea prevede că cel pu
țin cu 15 zile înainte de 
împlinirea vârstei de 14 
ani persoana fizică în cau
ză ori reprezentantul său 
legal trebuie sâ solicite 
formațiunii de evidentă a 
populației eliberarea cărții 
de identitate De asemenea, 
tot eu cel puțin 15 zile î- 
nainte de expirarea terme
nului de valabilitate a căr
ții de identitate persoane
le în eauză au obligația să 
solicite eliberarea uneia 
noi.

în același termen, o per
soană este obligată să so
licite o nouă carte de iden
titate în următoarele situa
ții: dacă s-au modificat nu
mele sau prenumele titu
larului, prenumele părinți
lor, data sau locul naște
rii; în cazul schimbării do

miciliului, al deteriorării, 
distrugerii, pierderii sau 
furtului, la expirarea sau 
revocarea interdicției titu
larului de a se afla în u- 
nele localități, când foto
grafia din cartea de iden
titate nu mai corespunde 
cu fizionomia titularului, 
precum și în cazul anulă
rii.

La articolul 20 al Legii 

Contravenții la 
Legea privind 

evidența populației 
și cartea de 

identitate
se prevede că titularul căr
ților de identitate, precum 
șl autoritățile publice sunt 
obligate să ia măsuri pen
tru a evita deteriorarea, 
distrugerea, pierderea sau 
furtul acestora. In același 
articol se arată că furtul 
cărții de identitate trebuie 
reclamat de către persoa
nele fizice șl autoritățile 
publice unității de politie 
de pe raza căreia s-a pro
dus, în termen de 24 de 
ore de la constatare. în 
schimb, pierderea sau dis
trugerea se anunță la for
mațiunea de evidență a 
populației de Ia locul de 
domiciliu sau reședință a 
titularului.

Cel care găsește o carte 
de identitate este obligat 
ca în termen de 48 de ore 
să o depună la cea mai a- 
propiată unitate de poliție.

Prezentăm în continuare 
alte obligații prevăzute de 
lege, încălcarea lor sanc- 
tionându-se cu amendă de 
ia 40 000 la 80 000 de lei. 
în primul rând, este vor
ba de faptul că minorilor 

care, la împlinirea vârstei 
de 14 ani se găsesc inter
nați în unități de protecție 
socială, li se eliberează 
cărți de identitate prin gri
ja administrației unităților 
respective. Apoi, persoana 
care pierde cetățenia ro
mână ori căreia 1 s-a a- 
probat stabilirea domiciliu
lui în străinătate are obli
gația să predea cartea de 
identitate la Serviciul de 
pașapoarte, odată cu pri
mirea pașaportului. De re
ținut și următorul fapt: 
cartea de identitate a unei 
persoane nu poate fi reți
nută în afara cazurilor pre
văzute de lege. Este inter

zisă darea sau primirea 
cărții de identitate drept 
garanție pentru prestarea 
unor servicii. încredințarea 
unor bunuri și valori, pen
tru plata datoriilor sau în 
alte scopuri.

Persoanele care îșl schim
bă domiciliul sau reședin
ța sunt obligate să ceară 
înscrierea în cartea de I- 
mobil la noua locuință în 
termen de cinci zile de Ia 
sosire.

Vom încheia această pre
zentare cu contravențiile 
care se sancționează cu 
amendă Intre 75 000 și 
150 000 de Iei. Așadar, sunt 
interzise orice modificări, 
adăugiri sau mențiuni de
cât cele prevăzute de le
ge. Apoi, cel care îșl schim
bă domiciliul este obligat 
ca, în termen de 15 zile de 
la data mutării, să se pre
zinte la formațiunea de 
evidența populației pentru 
eliberarea unei noi cărți de 
identitate. De asemenea, cel 
care locuiește temporar 
mai mult de 45 de zile la 
altă adresă decât cea de 
domiciliu trebuie să se pre
zinte la evidența populației 
pentru înscrierea în cartea 
de identitate șl în docu
mentele de evidentă a 
mențiunii de stabilire a 
reședinței. Legea mai pre
vede că persoana care din 
diferite motive locuiește la 
altă adresă decât cea men
ționată în buletinul de 1- 
dentitate este obligată să 
solicite formațiunii de e- 
vidență înscrierea adresei 
unde domiciliază efectiv.
Maior ADINA NEAGU, 

șef Serviciu evidența 
populației.

Poliția Municipală Deva

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AUTOPARTVTRANS" SRL. DEVA 

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN. >IN SIR OE 
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CAMION DEVA}

MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORI 
LA PRETURI ACCESIBILE.

— PAL MELAMINAI IN 20 NUANȚE
— FOLIE CANT .ASORTAI Ut 17 „ 28 mm
— BLATURl BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO 

IZOLATA
— CHIUVETE INOX MARCA BLACO
— ACCESORII MOBILA (balamale xineate cu O" 

runcâtor, șurubun. balamale. îmbinare S> confirmare, 
mânere diferite mârirm ș< nuanței

— BORDURA PVC de 19 si 28 mm în nuanțe di 
ferite

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE $1 CULORI
— GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE U$l STICLA MOBILA
PROGRAM DE LUCRU. ZILNIC ORA ZJ0. ORA 17. 

inclusiv SAMBATA
INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR 054/ 

233441

NOU!
GOSPODARI, acum pentru animalele din gospo ■ 
dăria d-voastră, lCCKO5in«OEn.K.L 
oferă renumitele concentrate furajere ale firmei 
AGROKOMPLEX CENTRAL SOYA Rt 
la pungi de 5 Kg și saci de 30 Kg la cele mai mici 
prețuri,
Căutăm societăți comerciale interesate in distri - 
buția acestora prin magazine
Informații la tel. 054/661166; 054/219234 sau la 
sediul societății din Simeria Veche nr.85

CÂND PERFORMANȚA 
CONTEAZĂ CU ADEVARAT...

Texaco Havoline Formula 3 — Sponsorii Formulei 1 în Europa

.■.■a.................. ■....r.

Dumneavoastră sunteți genul de șofer care pretinde de la uleiul de motor înaltă performanță zi de zi. De ce ? 
Pentru că asta contează cu adevărat pentru dvs. Iată de ce ar trebui să folosiți același ulei pe care îl folosesc și 
mașinile de Formula 1.

In comparație cu uleiurile de calitate inferioară, Texaco 
Havoline Formula 3 menține motorul autoturismelor 
mai curat și cu mai puține depuneri. Astfel, un motor 
curat va însemna un grad redus de uzură și coroziune, 
piese cu o viață mai lungă, economie de combustibil și 
consum redus de ulei.

pentru detalii Jespre gama completă de produse Texaco contactați-nela:
DUCOIL S.R.L-, Tel.: 057 259 318 / Fax: 057 259 514 S.C. ST’R OIL S.R.L., Tel.: 061 138 027 / Fax: 064 435 327 RETCO S.RL. Tel.: aG8- 
311852 COMATCZIIM SJL- Tel. 01 24 07 055 l Fax: 01 42 09 916.

TEXACO
Motor Oils
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Un ex-miner de la E.M. Vețel a p*erdut
înțr-o singură zi șapte milioane de lei la poker

Despre efectele aplicării 
Ordonanței nr. 22 Ia E.M. 
Vețel am purtat un dialog 
cu dnii ing. Nicolae Opriș, 
șef birou salarizare, res
ponsabil cu procesul de 
restructurare a exploatării 
și sing. Aurel Popa, mem
bru al aceluiași

Până la ora 
Ordonanța 22 
două valuri de 
lizâri, al treilea 
curs de formare, 
mul val au intrat în șo
maj, începând cu 1 sep
tembrie a.c., 126de mineri. 
Al doilea puseu de dispo
nibilizări a intrat pe „rol" 
începând cu 22 septembrie, 
reunind 120 de disporrfbi- 
lizați. La data documentă
rii noastre se primeau ce
reri pentru al treilea val 
de disponibilizări. Feno
menul cunoaște o exacer
bare, conform celor decla
rate de interlocutori. în
tr-o singură zi au fost pri
mite 28 de cereri de tri
mitere în șomaj. Situația 
devine îngrijorătoare, da
că nu dramatică, în ceea 
ce privește posibilitatea 
continuării activității la 
E.M. Vețel.

„Suntem în dificultate 
pentru că mare parte din 
cei disponibilizați făceau 
parte din categoria celor 
direct productivi. în primul 
val am pierdut 48 de mi
neri, în al doilea 50, așa 
că numărul celor direct 
productivi care au plecat 
se ridică la această dată

birou, 
actuală, 

a produs 
disponibi- 
fiind în

In pri-

de persoane; Tragic 
că încă fenomenul 

nu este
la 98 
este 
disponibilizărilor 
stopat, mereu alți - salariați 
înscriindu-se pe liste" — 
precizează dl Opriș. Inte
resant este faptul că pro
gramul de restructurare 
propus de E.M. Vețel, în 
cadrul programului general 
de restructurare a R.A.C., 
prevedea disponibilizarea

parametrii producției și a 
află noua cotă a cheltuie
lilor pe care le reprezintă 
această producție" 
clară dl Opriș. 1 
calcule arătau o î 
a cheltuielilor de 
de lei la 2100 de 
tru 1000 de lei producție 
marfă, la un efectiv de 500 
de salariați. Numărul celor 
rămași la E.M. Vețel va

MlRjbJL'L ORDONANȚEI NR. 22

a 15 salariați până în 
2005. Ordonanța 22 a gu
vernului a reușit până a- 
cum disponibilizarea a 'ca. 
270 de minei î de la aceas
tă exploatare, din totalul 
de 707, în mai puțin di o 
lună de zile. I-am întrebat 
pe interlocutori ce șanse 
de supraviețuire mai are 
exploatarea de la Vețel în 
ipoteza unei reduceri de 
personal pe cât de masive, 
tot pe atât de bruște.

„Pe termen scurt efec
tele ordonanței reprezintă 
un recul considerabil al 
producției, mulți dintre 
cei înscriși pe listele de 
disponibilizare venind la 
lucru doar pentru a nu în
casa nemotivate până la 
disponibilizare. Dc aseme
nea, este nevoie de o re
evaluare finală a potenția
lului uman rămas în cele 
3 sectoare de exploatare și 
în sectorul de prelucrare, 
pentru a reface complet

•' — de- 
Ultimele 
reducere 
la 3 000 
lei pen-

Interlocutorii 
oărere că 
cei dispo- 

oamen»

fi, probabil, mult mai mic 
după încheierea 
bilizărilor 
nanței 
nuarea 
metri' 
ctitorii 
ră soluție: 
personal în cadrul 
sau viitoărei societăți na
ționale în care se va trans
forma regia, transferuri 
de la exploatări care nu 
mai au perspectivă spre 
cele al căror zăcământ per
mite o activitate de ex
ploatare de durată.

„Aici, în zona noastră, 
ar fi posibile transferuri 
de la E.M. Deva, având în 
vedere starea resurselor 
la această exploatare, 
avem începute lucrări 
adâncire a exploatării 
la 100 la 140 de metri, 
capacitatea uzinei noastre 
de prelucrare permite can
tități sporite de minereu 
venite de la Deva sau Mun-

OiCrJ.’W. ■ . .1

disponi- 
în baza Ordo- 

22. Pentru conti- 
activității la para- 
minimali, interlo- 
idcntifică o singu- 

transferuri de 
RAC

cel" — declară dl Opriș. 
în ipoteza nedorită că a- 
ceste transferuri nu se 
vor putea face, ambii in
terlocutori sunt- sceptici în 
ceea ce privește viitorul 
exploatării miniere de la 
Vețel.

Unul, din subiectele dis
cuției a vizat acțiunile u- 
nor foști mineri după în
casarea milioanelor la Or
donanța 22. 
au fost de 
unii dintre
nibilizați au fost 
seiioși și munțitori, iar fo
losirea banilor obținuți de 
aceștia a urmat, o cale a, 
chibzuinței. Unii dintre' 
foștii mineri și-au pus ba
nii la bancă, existând și 
un caz în care un miner 
de pe alte meleaguri în
drăgind locurile hunedo- 
rene și-a cumpărat o mică 
gospodărie în zonă, dedi- 
cându-se lucrării pămân
tului. Alții, catalogați de 
dnul Popa ca secături nu 
și-au

Falimentul ne pune i

a 
ț

î
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i
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pe gânduri
După cum a anunțat președintele Consiliului Na

țional al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, jitmele din 
această categorie nu au câtuși de puțin o viață dc 
invidiat. Dacă în anul trecut I.M.M. au contribuit cu 
peste 50 la sută la formarea P.I.B., precum și cu cir
ca 80 la sută la buget, iată că în 1997 s-a înregistrat 
o cădere peste așteptări a firmelor mici și mijlocii.

Potrivit datelor comunicate pentru mass-media, 
rezultă că circa 80 la sută dintre I.M.M. au falimen- 
tat în acest an, ele disponibilizând mai mult de 200 000 
dintre angajați. Consecințele unei asemenea stări de 
lucruri nu sunt greu de intuit. Pe lângă faptul că nu 
s-a dus o politică de susținere și încurajare a între
prinderilor mici și mijlocii, ceea ce reflectă o totală 
lipsă de interes față de soarta economiei românești 
din partea guvernanților, este dc înțeles că urmările 
se regăsesc cu efecte negative asupra stării economiei 
românești în ansamblul său, asupra P.I.R. și asigu
rării resurselor bugetare. (N. T.)

Noi 
dc 
de 

iar

t

Ce poate face un întreprinzător privat

dezmințit chemarea 
spre trândăveală și risipă, 
cheltuind necugetat mare 
parte din banii care ar fi 
trebuit să le asigure traiul 
cel puțin un ari de zile. 
Recordul îl deține un fost 
salariat al exploatării, care 
într-o singură zi a pierdut 
la cărți șapte milioane de 
lei. Ce va fi după ce acești 
oameni vor fi cheltuit toți 
banii primiți ? Rămâne un 
semn de întrebare sumbru 
despre niște destine în ca
re mizeria și consumul de 
alcool fac legea.

ADRIAN SALAGEAN W/lWZ/WAVAW/i'WV.WAW.Y.WAW.WAV

A fost o pură întâmpla
re faptul că, dorind să fac 
o documentare la Asocia
ția Agricolă din satul cen
tru de comună Turdaș, am 
dat aici peste o firmă pri
vată, cu totul deosebită, 
care are o activitate de 
invidiat. Cum patronul fir
mei respective — cunoscu
tă de acum în județele 
Cluj, Suceava, Timiș, ba 
chiar și în străinătate — 
dl ing. Florin Cornea (spe
cialist la bază în blănării 
dar reprofilat acum pe
tâmplărie), era plecat cu
treburi de aprovizionare, 
relații am obținut de la 
maistrul Nicolae Cornea, 
tatăl patronului. Așa am 
aflat că dl NC., după 30 
de ani lucrați la Chimica 
Orăștie, s-a pensionat și a 
pornit, împreună cu fiul, 
o afacere pe cont propriu, 
înfruntând multe greutăți 
și necazuri inerente ori
cărui început. Interlocu
torul spunea că și înainte 
de 1989 a lucrat ca parti
cular, după orele de ser
viciu, în meseria de tâm
plar, pe care a deprins-o. 
de mic și o stăpânește 
foarte bine, profilând u-M 
atunci mai mult pe confec* 
ționatul calapoadelor.

Din 1991 a fost cumpă
rat, cu credite de la bancă, 
un grajd de la fosta CAP, 
unde s-au făcut reparații
le și adaptările de rigoa
re, s-a făcut instalația de 
încălzire și s-a asigurat • 
instalație pentru uscarea 
lemnului — operațiune fă-

ră de care nu se poate 
concepe tâmplăria cu pro
duse de calitate. Vorbind 
despre greutăți, arătân- 
du-mi utilajele montate în 
atelier, dl N.C. spunea că 
acestea au fost cumpărate 
cu credite luate cu dobân
dă de 30 la sută inițial, 
care apoi, modificându-se, 
a ajuns la 130 la sută 
Doar dragostea de meserie 
i-a ajutat pe cei doi Cor
nea să supraviețuiască, să 
facă '•torturi pentru a plăti

R.AbrUNZANLl
CERINȚELOR 
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ratele scadente la timp. Cât 
de greu a fost, ne imagi
năm având în vedere că 
numai racordul electric de 
la câțiva metri a costat, 
pe atunci, 190 mii lei, când 
la vremea aceea o ușă de 
stejar pentru apartament 
costa abia 4 000 
fost puse, deci, 
bețe în roate la 
re, dar oamenii 
tai.

Dl Cornea ne-a arătat 
și produse finite realizate 
aici, acestea satisfăcând 
orice exigențe în materie 
de tâmplărie, gama de mo
dele răspunzând oricăror 
gusturi. Ponderea în acti
vitate o deține — la co
mandă, confecționatul u- 
șilor, ferestrelor, mobilie
rului divers, calapoadelor,

lei. Au 
destule 

privatiza- 
au rezis-

orice cere clientul care se 
adresează firmei. Dacă oa
menii ar avea bani — spu
ne dl N.C — cu siguran
ță că n-am putea face față 
comenzilor, Dar în toate 
costurile se resimte influen
ța scumpirii materialelor 
— a lemnului, lacurilor 
folosite, ba chiar și a e- 
nergiei electrice care se 
plătește la dublu de către 
agenții economici.

Acum firma are încă pa
tru salariați tineri, veniți 
din școală de specialitate, 
care au învățat însă me
seria la locul de muncă, 
cum se spune. Constata
rea dltti Cornea este' aceea 
că la școală nu se învață 
maj nimic practic, ceea ce 
pune multe semne de în
trebare la angajare dacă 
ar trebui dată probă de lu
cru. Interlocutorul spunea 
că a văzut și fabrici de 
mobilă moderne, inclusiv 
pe cea de la Deva, dar cre
de că acestea nu lucrează 
nici pe departe la capaci
tate. Cum am reținut, cu 
câțiva salariați în plus dl 
Cornea. ar putea realiza o 
cifră de afaceri cât a unei 
fabrici, pentru că la pri
vatizați oamenii lucrează, 
nu pierd vremea prin ate
lier. Iată cum o inițiativă 
particulară răspunde unor 
nevoi reale ale pieței, spe- 

măsură 
de 
în

vor

ranța fiind că pe 
ce va crește puterea 
cumpărare cerințele 
materie de tâmplărie 
fi tot mai mari.

NICOLAE TÎRCOB

i
i

„Despre restructurarea ROMGAZ 
nu se știu încă prea muite lucruri"

Dialog cu domnul inginer 
BENONE NICOLAE CHIRILA, 

șef Sector Deva 
al Exploatării Conducte Magistrale 

Gaze Naturale Mediaș, Regionala Arad

REP.: Die inginer, care 
sunt reperele principale 
ale activității d-voastră în 
această perioadă ?

B.C.: Sectorul Deva are 
în administrare 230 de km 
de conducte magistrale de 
gaz, începând de la Orăș
tie spre Hațeg, Valea Jiu
lui și spre Zeicani. In pre- 
zeht efectuăm lucrări de 
reparații capitale în zone
le Sarmizegetusa — Bou- 
țari — Zeicani și Baru 
Mare. Cu ocazia acestor 
R.K. executăm si o devie
re a conductelor magistra
le, astfel încât rețeaua să 
ocolească de acum locali
tățile amintite. Datorită 
construcțiilor care s*au 
făcut de la construirea re
țelei, distanța între aceas
ta și clădirile localităților 
s-a micșorat atât de mult 
încât a fost nevoie, pen
tru siguranță și protecție 
în caz de calamitate, 
a îndepărta rețeaua 
gistrală de localități.

REP.: Gare este starea 
rețelei magistrale de gaz 
natural în prezent ?

am 
ca
ne- 
ge- 
ru~

de
ma-

B.C.: Aș putea spune 
că rețeaua este învechită, 
asigurând însă parametrii 
de siguranță în exploatare 
ceruți. De-a lungul anilor, 
acolo unde am avut dc 
furcă cu soluri agresive ce 
generau o ruginire rapidă 
a metalului conductei, 
implementat protecția 
todică ce dejoacă rolul 
fast al pilei electrice 
nerate de procesul de
ginire. Deci. în concluzie, 
deși suntem departe de 
starea de grație a rețelei, 
totuși ea este încă opera
tivă datorită permanente
lor măsuri de întreținere 
pe care le-am luat

REP.: Ge puteți spune 
despre presiunea gazului 
ținând cont de 
rece care vine 
duce automat o 
consumului ?

B.C,: Intr-adevăr, în 
anii trecuți am avut pro
bleme cu presiunea gazu
lui, în special la Timișoa
ra, punctul final al magis
tralei. In acest an, pe fon
dul regresului economic,

anotimpul 
și care a* 
creștere a

cred că fenomenul scăderii 
presiunii gazului nu se va 
mai produce. De exemplu, 
F.E V r ti;, și-a redus con
sumurile de gaz de cinci 
ori iar Siderurgica Hune
doara Li jumătate. Deci, 
consumer;' mai mici vor 
fi de natură să păstreze 
presiunea gazului în para
metrii standard în aceas
tă iarnă.

REP.: Ce ne puteți spu
ne despre restructurarea 
ROMGAZ ?

B.C. : Despre restructu
rarea ROMGAZ nu se știu 
încă prea multe lucruri. 
Cert este că în prezent re
gia este implicată în mari 
investiții, construindu-se 
magistrale de gaz spre zo
nele Brad și Ilia — Lugoj. 
După părerea mea, trans
formarea în societate na- • 
țională n-ar trebui să ar 
prească aceste investiții. 
Este de așteptat ca trans
formarea în societate co- 
tnercială a Romgaz să ar 
tragă investitori care să i 
achiziționeze pachete de 
acțiuni. Ar fi avantajos 
pentru noi acest lucru da
că acești investitori vot 
aduce cu ei noile tehnolo
gii de care avem nevoie, 
începând cu aparatura de 
măsurare, care este depă
șită în prezent, ca și con
cepție și fidelitate a mă* 
surăril.

A. SALAGEAN
_____ ■
W#
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Fondul Național de Investiții este administrat de SOV Invest SA București, cu sediul în Splaiul Unirii, nr. 6, bl. 
B 3 A, sector 4, București, telefon 330-5470.

FNI este un fond de investiții din categoria de risc me diu. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o 
garanție a realizărilor viitoare.

r
Trio-ul „Serafin", un 

| foarte cunoscut și impor- 
j tant trio pentru pian din 
| Wiirzburg/Germania, în-* 
! treprinde la sfârșitul lu- 
I nli septembrie/începutul 
! lunii octombrie un tur- 
| neu solistic In România 
î ți Republica Moldova. 
| Artiștii vor vizita Sibiul

TRIO-UL „SERAFIN"—ÎN ROMANIA
în 1 octombrie 1997. în 
seara aceleiași zile, la 
ora 18,00, vor susține un 
concert în „Sala oglinzi
lor" a Forumului Demo
crat al Germanilor din 
România, str. G-ral Ma- 
gheru, 1—3.

Consulatul General 
German dorește să sub
linieze buna colaborare 
cu Forumul Democrat 
al Germanilor din Si
biu, instituție care a sus
ținut pregătirea acestei 
manifestări, urmând a 

pune la dispoziție gra
tuit spațiul propriu.

Pe lângă Sibiu au fost 
alese și alte localități în 
care urmează a fi sus
ținute concerte: Bucu
rești, Timișoara, Iași, 
Ghișinău.

Turneul solistic este 
finanțat în întregime din 
mijloacele Ministerului 
de Externe German.

Consulatul General 
German s-ar bucura da
că manifestarea ar fi 
audiată de un public cât 
mai numeros.

Intrarea la manifesta
re este liberă.

DIRECȚIA 
GENERALA 

DE MUNCA SI 
PROTECȚIE SOCIALA 

A JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

SITUAȚIA 
LOCURILOR DE \ 

MUNCA VACANTE.
LA DATA DE SJ.OJUOT

Agent comercial 11; a- 
gent asigurare 9; agent pa
ză și ordine 5; agent re
clamă publicitară 30; ana
list 1; arhitect 3; arhitect 
clădiri 5; barman 31; bru
tar 3; bucătar 8; cofetar 
8; confectioner articole 
din piele si înlocuitori 120ț- 
confecționer tricotaje du-1 
pă comandă 11; confec
tioner asamblor articole 
din text le 16; consilier 
economic 1; contabil 2; 
contabil șef 2; croitor 64; 
croitor-confecționer îm
brăcăminte după coman
dă 21; cusător piese din 
piele ți înlocuitori 1; cu
sător piese la încălțămin
te 20; depanator de apa
rate radio și TV, redre- 
soare și amplificatoare 1 j 
desenator tehnic 1; dispe 
cer 1; dulgher pentru con
strucții 16; economist în 
industrie 1; electrician au
tomatizări și forță 1; elec
trician de întreținere și 
reparații 2; electromecanic 
electroalimentare 14, fa 
ianțar 8; farmacist 1; fe-- 
meie de serviciu 1; fochist; 
ia căldări pentru încăl
ziri centrale 1, impiegat 
registru mișcare 1; ingi
ner construcții civile, in
dustriale și agricole 4; in
giner construcții hidro
tehnice 5. inginer con
structor instalații 1; ingi
ner de cercetare în con
strucții civile, industria
le și agricole 1; inginer 
de cercetare în prelucra
rea lemnului 1; ingineri 
de industrializarea lem
nului 1; inginer electro- I 
mecanic 1; inginer meca
nic 2; îngrijitor animale- 
4; instalator apă, canalț 
8; instalator frigotehnisti' 
2; jurisconsult 2; lăcătuș 
mecanic 30; macaragiu 47 
maistru în industria tex- 
tilă-pielărie 1, maistru 
mecanic 1; muncitor ne
calificat 11; muncitor ne
calificat în agricultură 7; 
operator calculator elec
tronic și rețe’e 1; operator 
la fabricarea mezelurilor 
2; ospătar (chelner) 23 î 
patiser 3; paznic 22; secre
tară 1; șofer autobuz 15; 
șofer autocamion 1: șofer 
de autoturisme și camio
nete 4; strungar univer
sal 5; sudor autogen 31 
sudor electric 6; tehnician 
arhitect 1; tâmplar ma
nual 6; tâmplar univer
sal 21; tinichigiu carosier 
1; tractorist 2; vânzător 
35; vânzător bilete 4; vop
sitor auto 1; zidar rosar- 
tencuitor 23: zugrav, vop
sitor 19.

Total locuri de muncă 
vacante — 736.

I
NOTA: Informații de

spre locurile de muncă 
vacante, comunicate de 
către Oficiul de Forțe de 
Muncă și Șomaj Ilunedoa- 

I’ ra-Deva, puteți primi de 
1 la Biroul Medierea Mun- 

J I cii, Centrul de Informa- 
I : re și Documentare. Cla- 
* I bul Șomerilor Deva, pre- 
J cum și la Birourile de 
- Forță de Muncă și Șomaj 
| din Hunedoara. Călan, O- 
J răștie. Brad, Simeria Ha- 
■ țeg, Petroșani, Lupeni, 
I Vulcan, în zilele de luni, 
J marți, miercuri, joi, între 

orele ' < r'— ' '
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Priorități pe agenda 

Primăriei comunei Vețel
I Viceprimarul comunei Vețel, dl Viorel Josan, în
cearcă să ne prezinte o ierarhizare a problemelor aflate 
pe agenda primăriei, însă nu se poate face o delimitare 
strică a acestora. Pământul, introducerea gazului metan, 
construcția stațiilor de autobuz, asigurarea lemnelor pen
tru școli și grădinițe, repararea unor drumuri, electrifi
carea satului Căoi, reparații la dispensar și la școala 
din Leșnic — toate acestea sunt subiecte de actualitate 
și sensibile, necesitând preocupare și, firește, bani, mulți 
bani pe care bugetul local nu-i prea are la dispoziție.

Referitor la pământ, datorită diminuării drastice a 
suprafețelor ce sunt ocupate de Termocentrală, de Avi
cola și Fabrica de nutrețuri combinate, s-au născut mul
te probleme, unele ne fiind nici acum soluționate în to
talitate. fn ceea ce privește introducerea gazului metan, 
în prima fază sunt vizate satele Mintia, Vețel, Leșnic 
și Herepeia.

/n urma unor avarii suferite de două stații pentru 
autobuz fai căror autori au rămas necunoscuți, deocamda
tă) este nevoie să fie construite stații noi, însă întârzie 
avizele necesare, atât pentru stațiile din Vețel cât și 
pentru cele din Mintia și Leșnic, cu toate că elevii și 
ceilalți călători au mult de suferit din cauza intempe
riilor, în special că toamna și iarna se anunță a fi des
tul de aspre.

Multe semne de întrebare se ridică în legătură cu 
starea unor drumuri, cum sunt cele spre Muncel și 
Bretelin, precum și cel de pe Valea Leșnicului, serioa
se stricăciuni fiind pricinuite de către transportatorii de 
lemne. Folosirea peridocurilor de 15—20 tone face im
practicabilă circulația cu alte mijloace, fără ca trans
portatorii' ce provoacă distrugerile să suporte și costul 
reparațiilor necesare.

După multe tergiversări — cum ni s-a spus — s-au 
finalizat demersurile pentru electrificarea satului Căoi, 
atât primăria, cât și executantul lucrării depanând in
teres și eforturi pentru că dorința gospodarilor din lo
calitatea amintită să devină fapt împlinit.

Important de menționat este că, având o multitu
dine de obiective care reclamă urgență în soluționare, 
primăria se implică In bunul mers al treburilor, care 
sunt în interesul tuturor locuitorilor comunei.

Comuna se 
autofinanțează, 
dar n-are bani...
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Vețelul se numără prin
tre cele patru comune ale 
județului nostru care se 
autofinanțează. Pornind 
de la acest fapt, discuția 
cu dna Maria Popa, con
tabilul șef al Primăriei, a 
început cu întrebarea 
noastră:

— De unde provin ve
niturile primăriei?

— Din impozitele șl ta
xele pe teren și pe con
strucții pe care le achită 
Termocentrala Mintia, Ex
ploatarea Minieră, Carie
ra de piatră, F.N.C., Avi
cola, precum și din im
pozitele și taxele de la 
populație.

— La ce nivel se ridi
că aceste venituri în pe
rioada trecută din acest 
an?

— La aproape 813 mi
lioane lei, conform pre
vederilor. Dar, practic, am 
încasat doar jumătate din 
suma respectivă.

— De ce?
— Fiindcă agenții eco

Cu gândul și la sport
Chiar dacă nu este Ia nu știu ce nivel de performan

ță, este de semnalat faptul că Vețelul are de ani buni o 
echipă de fotbal. Acum localnicii se mândresc că aceas
ta activează In campionatul județean (seria Valea Mu
reșului). Cu oameni sufletiștj cum sunt dnii loan Tro
ian, directorul E.M. din localitate, Alexandru Mocanu, 
președintele clubului, Ion Cancelarie și Viorel Buteanu, 
s-a reușit să se asigure cât de cât condiții (inclusiv re
parații la vestiare, dotare parțială cu echipament) pen
tru ca pe plan local și sportul să reprezinte un factor 
de atracție și de manifestare a vieții de la țară. Nevo- 

i ia de sponsorizări rămâne însă un subiect deschis, mal 
ales in planul înzestrării cu echipament sportiv.

în lipsa tractoarelor, pământul se mai lucrează 
și cu atelajele. Foto: ANTON SOCACI

nomici întârzie foarte 
mult plata impozitelor și 
taxelor.

— Ce datorii au, față 
de perioadă, principalii 
dintre aceștia?

— Concret, nu știm, de
oarece nu primăria are 
evidența aceasta, ci Con
siliul județean.

— Cum adică, de ba
nii comunei, de încasarea 
lor, se ocupă județul?

— Da. Este un lucru 
total nefiresc și care du
ce la situații neplăcute.

— De pildă?
— în anul trecut am 

primit 98 de milioane lei 
în luna decembrie, foar
te târziu. Nu i-am putut 
folosi, n-a mai fost timp 
pentru asta și suma res
pectivă ne-a fost luată.

— V-a fost returnată în 
acest an?

— Nu. Acea sumă n-o 
mai vedem. Dacă ne tre
buie bani, ni se acordă 
împrumut. De exemplu, 
pentru plata inginerului 
agronom pe care l-am an

gajat recent, am cerut îm
prumut.

— Revenind la perioada 
în care ne aflăm, care es
te situația veniturilor?

— înregistrăm un venit 
de 46 milioane si o res
tanță de 350 milioane.

— Ce cheltuieli s-au fă
cut, în principal?

— 137 milioane pentru 
întreținerea drumurilor și 
iluminat. 110 milioane în 
învățământ, 23.2 milioane 
în sănătate. 25.7 milioane 
în cultură, la 26 milioane 
se ridică ajutoarele socia
le ș.a. Sumele au fost 
cheltuite cu chibzuință, 
fără nici o risipă.

— Deci, Vețelul are 
bani, dar de fapt nu-i are.

— Așa este. Am discu
tat cu conducerea primă
riei și avem părerea că 
realizarea autonomiei lo
calităților trebuie să în
ceapă și să se bazeze pe 
autonomia financiară ca
re însă, deocamdată, nu 
se realizează în practică.
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Biserici
Comuna Vețel este alcă

tuită din 11 sate și are 12 
biserici, fiind una dintre 
localitățile rurale cele mai 
bogate în lăcașe de cult. 
Numai în satul Mintia se 
află trei biserici. Pe raza 
comunei cinci preoți își 
îndeplinesc rolul de a în
druma enoriașii pe dru
mul credinței și slăvirii lui 
Dumnezeu.

Pagină realizată de 
NICOLAE TÎRCOB, 
TRAIAN BONDOR

Dacă este 
marfă, vin 

Și 
cumpărătorii

Magazinul mixt din sa
tul Vețel, aparținând „Con- 
sumcoop" Deva, este situat 
chiar în vecinătatea șose
lei naționale ce trece prin 
localitate și faptul acesta 
este un avantaj deoarece 
mulți trecători se opresc 
și-1 vizitează. Dar Vețelul 
este și foarte aproape de 
Deva și acesta este un dez
avantaj .deoarece oamenii, 
când vor să-și procure un 
lucru de valoare, vin la 
oraș. La avantajul de mai 
sus se maj adaugă unul și 
acesta constă în aceea că, 
din 1970 încoace, aici lu
crează soții Felicia și Ma
rin Mihuț, foarte buni cu
noscători ai meseriei ce o 
practică, precum și ai spe
cificului zonei.

— Ne străduim să adu
cem marfă foarte diversă, 
adică să avem din fiecare 
sortiment câte puțin — ne 
spunea dl Marin M. Nu fa
cem stocuri mari, mergem 
pe diversificare. Articole de 
folosință permanentă a- 
vem în fiecare zi.

— De unde aduceți mar
fă?

— De Ia depozitele din 
Deva ale „Federalcoop", dar 
și de la angrosiști particu
lari. De unde o găsim 
și de unde o putem lua 
la un preț cât mai mic. 
Pâinea o aducem de la un 
brutar particular din Min 
tia, de aceea o avem întot
deauna proaspătă, iar o pâi
ne de 900 gr costă 3000 lei.

— Cum procedați când 
un cumpărător solicită o 
marfă și nu o aveți?

— Ținem evidența aces
tor solicitări și ne străduim 
să le împlinim cât mai re 
pede. Ceea ce, în cele mai 
multe cazuri .reușim.

— Marfă este multă, cum 
vedem, în magazin. Cum
părători sunt?

— Sunt. Realizăm pe lu
nă încasări de 37—40 mi
lioane de lei.

Sănătatea pe
• O radiografie sumară la Dispensarul medical 

al comunei Vețel arată că una se spune și alta se 
face • Toate pornesc de la bani 0 Fără autorizație 
de funcționare • Ca un copil cu două moașe # 
Diagnostice clare O S-a restructurat vizitiul, dar a 
rămas calul 0 Medicamentele — cu pipeta • Efec
tele bugetului de austeritate se resimt cu deosebită 
acuitale, mai ales într-un domeniu extrem de sen
sibil pentru viata satelor, a tuturor oamenilor din
mediul rural — anume 
de sănătate.

Nu este nevoie de nu 
știu ce investigații pentru a 
putea face constatarea că 
^guvernanții și parlamenta
rii se preocupă doar în vor
be. pe micul ecran sdu la 
radio, de soluționarea mul
tiplelor și complexelor pro
bleme care privesc asigu
rarea sănătății populației, 
invocând mereu, de câte 
ori au prilejul, așa-zisa 
stare de austeritate buge
tară incă de la împărțirea 
banilor — ignorând cu se
ninătate promisiunile e- 
'lectorale, cu toate că înce
pând cu premierul, minis- 

in problemele legate direct 

trul de resort (acesta aflat 
în conflict deschis și per
manent cu ministrul finan
țelor) și alți responsabili 
de sus susțin că sănătatea 
este prioritară în preocu
pările lor, dar în condițiile 
actuale mai mult nu se 
poate da pentru acest sec
tor. Așa se explică starea 
precară ce a cuprins, aproa
pe fără excepție, toate u- 
nitățile de profil, fără a 
se întrevedea vreun semn 
clar de redresare. Cu o fai
moasă creștere economică 
negativă, pe fondul lichi
dărilor accelerate de firme,

rimul plan-doar o lozincă goală
uncie chiar profitabile, ia
tă că principalul vinovat 
— PIB-ul nu mai ajunge 
și pentru sănătate, cum 
nici pentru toate celelalte 
activități. Dar să revenim 
la concret.

Intr-o recentă discuție ți
nută cu dna dr. Daniela 
Caprini, medic specialist 
medicină generală, precum 
și cu asistente de la Dis
pensarul medical al comu
nei Vet el, au reieșit în e- 
vidență o serie de greutăți 
ce lasă amprente vizlh:îe 
asupra calității actului me
dical. Trecând pe pe :<pee- 
tele de ordin salariat, eare 
nici ele nu pot fi neglija
te, este de semnalat că de 
aproape un deceniu aici nu 
se observă nici un fel de 
îmbunătățire în domeniul 
sănătății, ba dimpotrivă, în 
privința personalului este 
de menționat că aici me
dic stomatolog nu mai es
te de vreo trei ani, iar me

dicul pediatru este detașat 
la Deva. în același timp, 
două asistente se află pe 
o perioadă de doi ani în 
concediu de maternitate.

Cu toate că raza de acti
vitate pentru a asigura a- 
sistența medicală la aproa
pe 3000 de persoane este 
destul de întinsă — având 
puncte sanitare la Muncel, 
Leșnic și Mintia — din ra
țiuni de restructurare și de 
economie din schemă s-a 
tăiat postul vizitiului, ca
lul rămânând însă în în
grijire la un cetățean. în 
asemenea condiții deplasă
rile se fac anevoios, fiecare 
cum și cu ce poate. Chiar 
în ziua documentării,, me
dicul coordonator, dna La. 
vinia Neamțu, era pleca
tă la Muncel, împreună cu 
soțul, care este medic ve
terinar în comună. în prl- 
vința bugetului nu sunt 
prea multe lucruri de spus, 
plafonul repartizat pentru 
medicamente gratuite șt 

compensate fiind departe 
de a acoperi nevoile reale, 
mai ales în condițiile când 
și prețul medicamentelor 
este așa cum îl știm cu to
ții. Din constatările făcute 
rezultă că principalele a- 
fecțiuni de care suferă 
populația din zonă sunt hi
pertensiunea — ce poate 
fi pusă în legătură directă 
și cu fenomenul de îmbă
trânire a populației, pre
cum și bronșitele cronice 
obstructive — acestea fiind, 
evident, cauzate de gradul 
de poluare excesivă.

Dincolo de situațiile re
latate, care au legătură ne
mijlocită eu bugetul afec
tat Ministerului Sănătății, 
mai există și alte neajun
suri ce țin de bugetul lo
cal, respectiv de alocațiile 
de la Primărie pentru re
parațiile la dispensar și a- 
limentarea eu apă curentă 
a cabinetelor. Datorită u- 
nor asemenea inconvenien
te, este de menționat că 

nici dispensarul nu are au
torizație de funcționare. Ce 
să mai vorbim atunci de
spre celelalte instituții din 
comună, în special despre 
școli și grădinițe? Este ne
voie de reparații capitale 
la întreg dispensarul (du
pă cum ni s-a spus și se 
poate vedea), tnsă din lip
să de fonduri bănești lu
crările se tergiversează, iar 
degradarea edificiului res
pectiv este iminentă. S-a 
începtft câte ceva în anul 
trecut, dar totul a rămas 
baltă, din lipsă de fonduri.

Așadar, condiția medicu
lui din mediul rural nu es
te câtuși de puțin de invi
diat. însă legătura senti
mentală stabilită de ani de 
zile între cadrele medica
le și oamenii satelor, cât 
și respectul pentru profe- 
siunea aleasă mai constitu
ie factori ce mențin la o 
cotă cât de cât acceptabi
lă asigurarea asistenței me
dicale în comuna Vețel.
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i Primăria Municipiului
ii Deva j:

:> :• >! Aduce Ia cunoștința deținătorilor de i-«|
;! mobile de locuit — asociații de locatari sau;! 
< persoane fizice — că potrivit legislației în«! 
£ vigoare au obligația de a întreține în stare;! 
1;salubră (eurate și fără apă) subsolurile clădi-;! 
ijrilor, pentru a preveni dezvoltarea insectelor;! 
I[și rozătoarelor transmiță toare de boli infec-;! 
îțioasc. ;!

Nerespectarea obligațiilor mai sus men
5 ționate se sancționează conform Legii 98/1994 
•C cu amendă contravențională.

»!;
!;

1

Ș CENTRUL DE INSTRUIRE
j!

CONSOFT COMPUTER SIBIU
»1 ț Organizează începând cu 1. 10. 1997 «J

școala postliceală de informatică specializare ' 
$ „PROGRAMATOR CALCULATOARE I.B.M. -;! 
; P.C.“, cu durata de 1 an —> 3 ani.

Informații Deva: tel. 613678, 611589.
•

MjjDEXf C^L M aIMaRC DlSTIUBlNTeit 
DB IMSRAcAMINHB OtPțWT 

pințxba
) --- -----------------
Lâ noi găsiți întotdeauna
* îmbrăcăminte sortată de cea rriai bună calitate 

) *tricouri ^îmbrăcăminte bărbati-femer
’pulovere ’îmbrăcăminte sportivă

în atentia
atelierelor mecanice, tipograf ni or:

* lavetc din bumbac • cu reducere de pi ei 
in funcție de cantitatea cumpărată

La FUSTE și PANTALONI DAMA ȘI
ÎN LUNA SEPTEMBRIE REDUCERE 30%"

f T- TELEFON: 018 623482 sau 064-193493
ftepozit: sal.Vlaha, jud. Cluj
Oi ar: Zilnic 08-20; Sânibâtâ 08-16

CONCURSUL DIN
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j:
< i’e dureri cu atacanții răi. Poate de această dată 
.1: 'zii să Învingă.

7. NAPOLI (11) — ATALANTA (9) 1 x
O întâlnire între două formații de forțe sensibil 

egale.

«

1. BOLOGNA (15) — ROMA (4) 1 x
Gazdele vor juca sub presiune mare generată de 

lipsa punctelor. E greu de prevăzut dacă vor reuși 
în fața romanilor.

8. REGGINA (15) — MONZA (16) 1
Un joc între două echipe din subsolul clasamen

tului dă, de regulă, câștig gazdelor.
2. BRESCIA (17) — PIACENZA (14) 1 
Elevii iui Materazzi nu au decât alternativa 

tacului. Penultimul loc în clasament îj obligă.»
a-

3. FIORENTINA (6) — EMPOLI (12) 1
Practic, florentinii nu-și fac probleme în 

echipei Empoli.

4. ANCONA (8) — VENEZIA (1) x 2
Cele două echipe sunt atrase de victorie, un sin

gur punct nu le-ar mulțumi pe nici una dintre ele. 
Și totuși meciul se poate încheia și nedecis.

5. CAGLIARI (4) — FOGGIA (13) 1
Nu numai diferența de locuri ocupate în clașament 

ne îndeamnă să acordăm credit gazdelor ci și va- 
loarea.

9. PADOVA (20) — SALERNITANA (2) 1 x
„Lanterna roșie“ se va mobiliza la maximum, 

dar poate învinge pe echipa aflată pe locul 2 în se
ria B7

fața

la

10. CASTEL DI SANGRO (10) — RAVENNA (II) x 
Apropiate ca valoare, cele 2 echipe pot termina 

egalitate.

11. FIDELIUS ANDRIA (6) — LUCCHESE (3) 1 as
Oaspeții se vor apăra sperând un punct. Id 

schimb Fidelius le visează pe toate trei.

12. CHIEVO (7) — REGGIANA (18) 1 
Optăm pentru victoria fotbaliștilor de la Chievo.

6. MILAN (13) — VICENZA (10) 1
Capello readus cu mult entuziasm Ia Milan are

13. PESCARA (14) — VERONA (9) 1 x
Jucând în fața suporterilor, Pescara trebuie să se 

revanșeze după comportarea de până acum pe pro
priul teren.

Pentru instalații de încălziră centrală:
- Radiatoare din fontă
- CAZANE (24KW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau faze.
Tel.0tZ420?62Q/4208885; 094644225

I LICEUL TEORETIC „TRAIAN" DEVA
• |

Liceul Teoretic „Traian" Deva organizează ! 
| in data de 9 octombrie 1997, ora 10,00, concurs | 
j pentru ocuparea postului de casier. >

înscrierile se fac Ia secretariatul liceului J 
I până in data de 6 octombrie 1997, ora 15,00. !

Informații la secretariatul liceului, telefon: | 
' 220975. î

! INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI » 
| HUNEDOARA — DEVA I
| Cu sediul in Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2. |

| Organizează licitație publică deschisă, fără |
• preselecție, pentru achiziții de bunuri: calcula- J 
I toare PC, imprimante, microbuz. Documentația J 
| pentru licitație precum și alte informații supli- | 
« mentare se pot obține Ia sediul Inspectoratului J 
| Școlar al Județului Hunedoara — Deva sau la J 
■ telefoanele: 054^213315, 215755, serviciul teh- | 
! nic, începând cu data de 25 septembrie. Data » 
| limită de depunere a ofertelor este de 6. 10. > 
î 1997, la sediul unității.
u a

DNDULINE MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL 
membră a grupului ONDULINE din Franța 

UDER MONDIAL ÎN DOMENIUL MATERIALELOR PENTRU ACOPERIȘURI H OFERĂ: 

OcarcJolino<JO

ȘINDRILE BITUMINOASE PE BAZĂ DE FIBRĂ DE STICLĂ
C pentru ca suni prezentate sub formă de benzi de~t m lungime și 0 34 rr. lățime
3 pentru că sunt elastice, ușoare ș» estetice
S pentru că sunt rezistente la apă. coroziune și ruginti-
3 pentru că se montează simplu, fără scule special©
O pentru că nu își modifică culoaiea in timp
O pentru că sunt agrementate tehnic de INCERQ

PENTRU COMENZI CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL NOSTRU DIN HUNEDOARA:
S.C. BOBSTAR SRL, Str. Laminatorului nr. 3/35, 

Tel: (045) - 711701
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Bd. IX. Brătianu nr.44 Sc. C, Et.2, Ap. 17 ■ 18, Sector 3, BUCUREȘTI
Tel: (01) 335.32.75; 335.33.28; 311.05.63 Fax: (01) 311.03.53

~ —:............................~~ .. .T-.
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I
CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI | 

rn\TTauti tt hd att'torisfati hîkt j

I
CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN 

ROMANIA
FILIALA HUNEDOARA — DEVA

Deva, strada Libertății, bloc L4 mezanin, | 
telefonTax: 214658. |

ANUNȚĂ] j
Pe contabilii autorizați promoția 1997, care I 

nu s-au înscris in corp, precum și acei membri | 
experți și contabili autorizați care nu și-au ■ 
achitat cotizația pe 1997, că pe data de 10 oct. I 
1997, se va încheia tabloul corpului pe 1998,? 
iar pentru acei care nu-și vor achita cotizația I 
rămân răspunzători pentru radierea lor dini 

[corp și excluderea din activitate pe *nn<!
Reamintim cu această ocazie t 

declarației de venit acei experți și 
autorizați care din diverse motive nu

I
■
I
I
I
I

pe 1998. .
că pe baza | 

contabili I 
_____________ ___________ _______ au efec- ! 
tuat și nu efectuează activități prevăzute in | 
H.G. nr. 483/1996 ca: verificări și certificări de I 

| bilanț, cenzorate, țineri de evidența contabilă ® 
Ietc., in afara meseriei de bază, vor achita CO- | 

TIZATIA DE 60 000 LEI PE ANUL 1997. |
BIROUL PERMANENT. (2853) j

I UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIȘOARA 
. FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUHEDOARA 
î CU SEDIUL î N HUNEDOARA STR. REVOLUȚIEI NR. 5 
> Telefon. 054/712538*. 711919, 714046. Fax:O54/232722 

ORGANIZEAZĂ
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ I ARĂ 

PRESELECȚIE
Pentru ST UD IUL de FEZABILITATE Ia obiectivul de investiție a 

CĂMJK5TUDENȚESC și CANTINĂ \ cu finanțare de la bugetul de] 
stat

Pot participa numai ofertanți români specializați în protectarea 
■.investițiilor în construcții. I
* Documentația pentru licitație so poate procura pe bazâ de cerere^ 

^htra cost, de Ia sediul facultății. \
Informații suplimentare la telefoanele mai sus menționate

-Ofertele se depun la sediu! laciidM'i până cel târziu la data dc

.WZ.W.V.'AW
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CUVÂNTUL LIBER> cotidian^șindependent

Precizări privind 

modalitățile de aplicare 

a Legii locuințelor

j 
J ( 
i

în numeroase scrisori și telefoane adio- ț 
sate redacției noastre de către cetățeni din ț 
județ, se cer lămuriri, precizări privind apli- ț 
curca Legii 114/’96 (a locuințelor), conviețuirea i 
în blocuri, tarifele, cheltuielile comune, con
tribuția cetățenilor Ia reparații, taxele de an
ticipație, fondul de rulment, i 
zori-consumatori și chiar în legătură cu trans
formarea regiilor de interes local în societăți 
comerciale.

Pentru a primi explicațiile necesare, ne-am 
adresat dlui ing. Dorin Pisoiu, director corner- 

. cial al RAGCL Deva, Răspunsurile la aceste 
i Întrebări vor fi publicate într-un amplu mate- 
î rial în ziarul „Cuvântul liber" de marți, 30 
| septembrie a.c.

laxeie uc un- 
relațiile furni- J

ț

î 
I l

I ANIVERSĂRI )
• Pentru scumpa și iu. 

t i ta noastră nepoțică 
NADINA DUBAr din 
Chișcădaga, azi, la împli
nirea a 7 anișori, din par
tea mătușii Veta din Bă- 
cia, împreună cu Monica, 
Florica și Nelu îi dorim 
multă sănătate, fericire și 
un călduros „La mulți 
ani“ 1 (2867)

• Vând apartament 2 
camere, plus garaj. Orăș
tie, Eroilor, bl. A/5, ' tel. 
647839. (2392)

r r ww g r g «aw% 
S C. EMILIAN S.R.L. DEALER DACIA I 

A 
Vinde întreaga gamă de autoturisme Da-1 

cia, piese en gros și en detail.
Nou ! Dacia 1304 Diesel, cu motor Peu-. 

geot. Sibiu, tel. 069/213637.

Z ww g g

I
9
I

I
1
h

I

60—70 000 lei. Telefon 
627527. (2872)

■ Angajăm vânzător pen
tru magazin motounelte și 
scule electrice, pentru ma
gazin oraș Brad, str. A- 
vram Iancu, bl. 43. Infor
mații la telefoanele 054/ 
230613; 219348 sau la ma
gazinul din Brad. (2908)

• Tânăr 24 ani, posesor
permis de conducere cate
goriile B, C,E, instructor 
sportiv karațe Do centură 
neagră 2 Dan, îmi ofer 
serviciile ca badyguard și 
șofer. Informații suplimen
tare la 228817, între orele 
15—17. (2889)

• Transport marfă cu
mașină una tonă. Telefon 
614088. (2843)

• Angajăm urgent con- 
fecționere calificate și pen
tru calificare. Tel. 212100.

(2892)
• S.C. Sargeția Forest 

S.A. Deva organizează 
concurs pentru ocuparea 
unui post de economist — 
compartiment contabilita
te. Cerințe: studii superi
oare; utilizare calculator. 
Concursul va avea loc Ia 
02. 10. 1997. Relații supli
mentare la tel. 211660.

(2913)

[( DIVERSE )
• Mulțumiri din suflet 

doamnei Dafina, care prin 
puterile ei magice ne-a re
adus liniștea și mulțumirea 
în casa. Cine vrea .să o 
contacteze, să sune la 044/ 
145854 sau mobil 092/ 
286787. (2748)

• Vând casă, Crjstur,
149, condiții deosebite, po. 
sibilități privatizare. Tel. 
671630. (2214)

• Vând SRL neplătitor
TVA. Relații la tel. 724764, 
zilnic, 19—20. (2215)

• Vând casă (P plus 2),
poziție centrală, Piața O- 
bor, Hunedoara, sau schimb 
cu apartament, plus dife
rență. Informații la tel. 
713939 sau 715473, până 
la ora 19. (2217)

• Vând urgent casă, 3
camere, bucătărie, baie, 
două cămări, treț boxe 
pentru porci, apă curentă, 
racord satelit, grădină, 
pomi. Brad, str. Zarand, 
nr. 13. (6932)

■ NOU I Centrale 
termice automatizate, 
HERMAN SICO etc. I- 
talia, Ge> -nia, orice 
combustibil, capaci
tate. Distribuitor a- 
utorizat, Imperial O- 
răștie. 054/642580.

(2381)

vânzări-
. CUMPĂRĂRI
• Vând apartament 3

camere, Gojdu, multiple 
îmbunătățiri, avantajos. 
218116. (2891)

• Vând garsonieră cen- .
trai, parter. Tel. 212960, 
orele 8—13. (2859)

• Vând urgent dubită
Renault 4 F6, 1980, 116»
cmc, 6 litri/100. Aro 10, 
1992, 4 x 4, cabină dublă 
metalizat. Tel. 213487) 
092/287393. (2870)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiace, 01.6376273. 018/
606134. (OP)

• Vând pădure 0,5 ha,
teren arabil 8 ha, locali
tatea Simeria Veche. Re
lații tel. 068/121553, Bra
șov sau 214368 Deva, du
pă ora 20. (2884)

• Vând urgent garso
nieră, zona gării, cu mul. • 
tipie îmbunătățiri, bl. I, 
ap. 21, et. 1. Tel. 212720.

(2856)
• Vând casă Banpotoo,

nr. 17. Tel. 673236. (2886)
• Vând apartament 2 

camere Gojdu. Telefon 
232121, după ora 18.

(2885)
• Vând garsonieră con

fort 1 șl apartament două 
camere, etaj 4, zona Mi. 
orifa. Relații Deva, str. 
Mărâști, bl. 23, ap. 15, o- 
rele 15—20. (2884)

• Vând apartament 2
camere ultracentral ocu- 
pabil imediat. Deva, tele
fon 623424. (2733)

• Vând apartament 2
camere parter. Simeria, te
lefon 660694. (2793)

• Vând calorifere din 
fontă, fabricație București. 
Deva, telefon ’ 621609.

(8250)
• Vând fermă zooteh

nică Brad, condiții deose
bite. Tel. 624992, după ora 
17. , . . (7511)

• Vând urgent Lancia
Thema TD, 2500 cmc, an 
fabricație 1985, preț avan
tajos. Tel. 054/617450 sau 
216225. (2896)

• Gasa de amanet 
Lakris : primim imo
biliare și oferim sume 
mari. Hunedoara, str. 
Dragoș Vodă, nr. 4, 
și Deva, bdul Dacia, 
nr. 38. Tel. mobil 092/ 
281368. (2219)

E PIERDERI
•

• Societate Comercia
lă cumpără dubiță cu 
an de fabricație după 
1990 (inclusiv). Tel. 
230957 sau 092258471. 
Deva, str. Gh. Barițiu, 
nr. 1 A. (2904)

• Pierdut pașaport nr. 
002163400, pe numele Sto- 
ian Sergiu. Se declară nul.

(2390)
• Pierdut avize expe

diere, seria 98214—98225, 
eliberate de SC Siderurgi
ca SA — Laminor 800, Se 
declară nule. (22200)

• Pierdut carnet de ar
tificier XIH/1841/08 1»
1987, pe numele Popa Eu
gen. 11 declar nul. (6931)

• Pierdut ștampilă ro
tundă și dreptunghiulară 
a SC Comvialex SRL De
va și ștampilă rotundă a 
SC Alex Novacom SRL 
Deva. Se declară nule.

(2749)
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NU UIT ATI! REÎNNOIȚI-VA ABONA-î 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
iui avjți abonament, solicitați factorilor poș
tali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
lac la ghișeele oficiilor poștale din județ și Ia 
iactorii poștali — numai cu bani în numerar 
—. iar la Rodipet, Ia sediul din Deva, în 
numerar si prin virament. Relații Ia telefoa
nele 213007, 233178.

COLEGIUL UNIVERSITAR 
PEDAGOGIC BLAJ

SPECIALIZAREA : INSTITUTOR-DESEN 
AUTORIZAT PRIN HOTĂRÂREA 

DE GUVERN Nr. 294/1997

organizează concurs de admi
tere în zilele de 3, 4 și 5 oct. 1997, pentru 
cursuri de zi și fără frecvență.

PROBELE DE CONCURS SUNT :
— aptitudini pedagogice și artistice
— limba și literatura română — probă 

scrisă
— desen — probă practică
Informații suplimentare la secretariatul 

universității din str. Dr. Vasile Suciu, nr. 26, J 
Blaj, tel. 058/711231. I

*

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

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

COSTUL UNUI ABONAMENT 
LUNA OCTOMBRIE ESTE DE 7000 DE ! 
LUNA. PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este în conti- 
* nu are evident, de șapte exemplare primite gra- 
» tuit pi lună față de cumpărarea cu bucata, 

’■”-'<î<tate din prețul abonamentului.
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’(AMAXEȚI CU NOI!
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.iămănem ai dumneavoastră.
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• Vând cruce mar
moră foarte ieftin, 
1 000 000, video recor
der. Tel. 617075.

• Vând teren intravilan,
30#0 n\p, sat Gristur. In
formații la tel. 223904, în
tre 17—20. (2888)

• Vând bibliotecă sufra
gerie, 5 corpuri, preț' 
3 000 000 lei. Tel. 614908.

(2903)
■ Vând apartament 3 

camere, îmbunătățiri,- par
ter. Orăștie, Micro 2, tel. 
647230. (2389) *

F
............... .........................

(l UCITAȚIII J
• SG Hațegana SA Ha

țeg, strada Progresului, nr. 
29, organizează licitație 
publică, în plic, pentru în
tocmirea documentației cu 
numerele topografice și de 
carte funciară, în car» 
sunt înscrise terenurile și 
construcțiile sale, în ve
derea întabulării dreptu. 
lui de proprietate asupra 
acestora. Persoanele juri
dice sau fizice autorizate 
sau atestate, conform le
gii, să întocmească docu
mentația vor depune o- 
fertele in plic, sigilate, la 
sediul societății, în termen 
de cel mult 7 zile de la 
data apariției anunțului. 
Ofertele vor cuprinde tn 
mod obligatoriu terme
nul de executare a lucră
rii și prețul pretins. Re
lații suplimentare la se
diul societății sau telefon 
054/770550. (6289)

• Cooperativa „Igiena"
Hunedoara, cu sediul în 
Hunedoara, str. N. Bălces- 
cu, nr. 1, etaj 3, scoate la 
licitație pentru închiriere 
spațiul situat In strada 
Garpați nr. 62 (hală indus
trială). Informații la tel. 
717655. ' (2216)

• S.<5. Agromec S.A. 
Deva anunță licitație 
pentru vânzare de ac. 
tive în data de 10 
octombrie 1997. Tele
fon 219278. (2910)

OFERTE OS 1 
, SERVICII I
• Importator direct se

lecționează persoane pen
tru marketing direct.' O- 
feră posibilități de pro. 
movare rapidă șl câștiguri

A*.%w.w

• Brutăria Neamț, 
cu sediul în Deva, str. 
M. Viteazul, nr. 32, 
angajează vânzătoard 
calificate pentru ma
gazin alimentar, cu ve
chime în domeniu de 
cel puțin 3 ani. In
formații la sediul so
cietății. (2893)

• Angajăm morari 
cu experiență în do
meniu. Info-mâții te
lefon 054/641918.

(2391)

• SC Coturnix SRL 
Deva cu sediul în str. 
Libertății, bl. A, sc. 
E, lângă baroul de a- 
vocați, angajează a- 
genți comerciali pen
tru produse chimico- 
casnice și cosmetice. 
Condiții: vârsta maxi
mă 25—35 ani, studii 
medii, experiență în 
domeniu. Relații lâ 
sediul firmei sau te
lefon 212838. (2917)

l COMEMORĂRI j il

• Se împlinesc la 27 
septem’ rie 1997 șase 
luni de la plecarea pe 
drumul fără întoarce
re a celui care a fost 
soțul meu
GOLCEA GHEORGIIE 

EUGEN
Dumnezeu să-l odih

nească în pace. Soția. 
(2909 ’

[ÎNCHIRIERI]
• Primesc în gazdă o e- 

levă sau două, central. Te
lefon 216472. (2902)

■ închiriez apartament 
două camere în zonă cen
trală, eventual mobilat. 
Telefon 058/831554, între 
orele 8—18. (2898)

• Cuvintele nu sunt de 
ajuns pentru a exprima 
durerea și golul lăsat in 
urma sa, prin dispariți:i 
prematură lăsată în urmă 
cu 6 luni dc către cel care 
a fost un sot deosebit, 

MEZA IOAN
Comemorarea, în 27 sep

tembrie 1997, ora 10, la 
Biserica Ortodoxă din Bis- 
caria, orașul Simeria. So
ția Aurelia. (2887)

|CURSUL VALUTAR I
I

li
21 SEPTEMBRIE 1997

1 dolar SUA — 7619 lei
1 marcă germană 4273 lei ,

100 yeni japonezi — 6350 lei!
i liră sterlină — 12305 lei'.
1 franc elvețian — 5202 lei
I franc francez 1273 Ici ii

100 lire ilaliene — 438 lei |
Cursurile Incluse în aceactă listă au la baza ■

• societăților bancare autorizate să cfec I 
itueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă | 

nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tnl

iSursuril 
cotați! ale

■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.I
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