
Aspect «lin timpul des Uşurării lucrărilor colocviului, importantă manifes
tare ştiinţifică ce pune in evidenţă o serie de aspecte ale istorici patriei noastre, 
şi a Elveţiei.

Foto PA VEL LA ZA

Duminică s-au deschis 
in judeţ „Zilele cultu
rii hunedorene — Sar- 
mis *91", manifestare 
complexă organizată sub 
egida Inspectoratului Ju
deţean pentru Cultură. 
Cu acest prilej, la Gale
riile de artă .Forma" din 
Deva a fost deschisă ex
poziţia retrospectivă de 
pictură — Elena Bianu, 
iar In satul Crişan (Bl- 
biţa) s-a desfăşurat co
locviul istoric „Omagiu 
Iul Crişan", urmat de un 
spectacol folcloric. Vom 
reveni cu alto detalii.

Colocviu româno - elveţian
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certitudini şi speranţe
JtigorUcecoAom iri da 

piaţă .spre cam tindem şt 
apt» care am  făcut pri
m ii paşi păfinmd trep
tat. dar cu temeinicie, tn  
viaţa noastră eaa de toa
te  litote. Dorind să cu
noaştem modul '«faur ăe- 

■ ţlonează. uneteĂteiMM d t
wod * i< proafeţli d  des- 

faoeroa mărfeerUor pen
tru a parcuc(C |n condi
ţii mai tncupajţtaare pe
rioada d« tranl&b». ne-ara 
adresat dltri I m  Brinda. 
preşedintele Cooperativei 
de Consum Hla.
j r  ^  «», J MW»:

“ T  •••̂ g g z g r

■. wBiPPpiPWp;; • • ^VIRIRPPP: .
‘ d  Varii*.

..Chia * ■ ■ 
reznttaie t

Intr-adevăr, iu l  
ţto lte ivmar producţie; 
prostaţf* şi vtezări - da - 
m ărfuri tn valoare de pes
te 19 m ii ioane de lei. Şi 

- ant pdtac «a facem - şi plai 
msMi' Ulrwort Insă- nu pu
te »  satisface cererea de 
anumite m ărfuri datorită 
criaei ta  care se zbate e- 
cooomia naţiorşată. Ne 

-conducem in  activităţii^

pe care le desfăşurăm du- 
pă principi ud de a satis
face in  ctt m al mare mă
sură. prin oferta noas
tră , cerinţele populaţiei 
Ş id a c ă , t a c e  priveşte 
m ulte din m ărfurile a li
mentare şi industriale « a  
putem Încă Interveni Pen» 
tru  a satisface pe deplin 
cererea (de multe o ri sîn- 
tem nevoiţi, datorită po
litic ii monopoliste a unor 
furnizori, să prim im  m ar
fă  d t $ţabă calitate), a- 
tunci cind este vorba de
spre producţia obţinută 
te  unitatea noastră sau 
despre prestaţiile execu
tate de aţă. pe prim  plan 
punem calitatea.

— Aft W N  a n d  tete-
Va d U  te fa tttţile  *»  pro
ducţie şi prapteţM î

— Ito, Producem p rin  
secţii bine organizate şi 
Încadrate cu personal ca
lificat pUpume. articole d e  
croitorie şl broderie ţ i exe
cutăm prestata, In  aceleaşi 
condiţii de calitate, pri
vind confecţii metalice, 
mobilă, zidirîe-zuffrfivea-

GHEOilGHE PAVEL

(Continuare ta pap. a t-a )

Onoarea membrilor de onoare
Viaţa politică parla

mentară a înregistrat tn ul
tima vreme o nouă muta
ţie semnificativă pe tabloul 
politic al ţă rii Dl deputat 
MiHoi Bălănescu, da Io 
Mişcorea Ecolog istă a ur
cat la tribuna Camerei 
pentru a  face, o deetera- 
^ e^ p d k ică^„ tn ce^^ ^ ro

-  Pardon, a strigat un 
deputat, nu mimai <a libe
rali ei şi la tfa ta e h fa  
bişti. Nu eră o ghsaăb Cil 
dtevâ săptămtni înainte, 
dl Ştefan Cotimir, pre
şedintele Partidului liber- 
Schknbist, urcase la tffa»  
na'Camerei pentru a infor
ma asupra unei docilii 
politice majore a colegiu
lui «factor o l f a t i f a i i  
ţfar-Sdtim bist: „Toţi f a  
p u tfa  şi senatorii cate

şi-au schimbat partidele, 
măcar b dată, tn actuala 
legislatură, sînt dedaroţi, 
de fa p t şi de fapr, mem
bri de onoare ai Partidu
lui liber-Schimbist. Cu cît 
schimbările sînt mai mut-

In s a m n â ri d in

'S iili^fM ăl:

te si mai des*, eu atit i- 
dealurile partidului « fa . 
mai bme protejate şi pro
movate'*.

Pe di Ştefan Q aim ir t-a 
aplaudat întreaga aduna
re constituantă, daoarebi 
declaraţia fusese făcută 

f a  Io tribuna ei. Pe d  
Mihai Bălănescu l-au &  
plaudat numai clţnMi 'iţfa

leţi, prieteni, politicieni 
•teji, de ta Partidul jfa i© - 
nal lib e ra l fiu nu aveam 
motiv, să-l aplaud, spre 
exemplu, deoarece a făcut 
două afirmaţii greşite în 
chestiuni pe cate eu le 
ştiam bine. Primo -  că Ni- 
cofae Titulescu a lăsat prin 
testament să fie îngrop i 
h» Poiana Braşov; secun
do -  că revolta da Io î i  
noiembrie' 1947 s-a înche
iat cu 20 de morţi la Bra
şov. firorita notificate In 
Monitorul Oficial n-au fort 
retrase de autor cu. toate 
că l-am atras atenţia co
legial asupra lor, tntr-o 
conversaţi» particutard. 
Fortul mo scuteşte acum

io n  tru,

(Continuare te pag. a t #
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—  Aa» waM c i te-at 
fericită T

— Da. |a  vliter a-a sa
« •a c to r ii

an actor, 

căsătoresc decit

W WMftMMtWWW W W M M M W W W W W WW W iV

O PREŢUL PORUMBULUI. 
Intrucît unii producători agricoli, 
in special cel ce nu deţin sufi
ciente spaţii de depozitare a pro
ducţiei de porumb, se interesea
ză._de preţui : la care poate fi 
valorificat acest produs : prin 
Sucursala „Romcereal“, ii infor
măm că oferta pentru fiecare kg 
boabe STAS este de 10 lei. De 
ademenea, de la aceşti produoă- 
tggi se -primesc nelimitat canti
tăţi de porumb fu custodie con
tra cost; (N.T.) -■ ,̂.-:

© SCHIMB DE EXPERIEN
ŢĂ. In perioada 16—22 octom
brie a.c., perechea campioană a 
Republicii Moldova ţi, totodată, 
câştigătoare a locului t  la con
cursul internaţional de dans de 
societate de la Bucureşti din a- 
ceşt an, soţii Mariana şi luri 
Brais au fost oaspeţii formaţiei 
de dans de societate a Clubului 
„Sidervrgistul" Hunedoara. Zil
nic, cel doi valoroşi dansatori au 
prezentat■ demonstraţii, de virtuo
zitate, din tainele dansului de 
societate. (M.B.)

O CU TRUDĂ! .Am  venit la 
dumneavoastră, la redacţie, tn 
numelei tatălui meu, tbstf Inişca. 
Are mai bine de fit de ani. Este 
sănătos, A  muncit toată viaţa.

mmm

Mupceşte şi astăzi. Cere sa i se 
ied  pămintuî înapoi. Acela de 
4 hectare pe ©ape I l-a luat coo
perativa. La Dobru este mult 
pămint nelucrat* Tata vrea să-l 
muncească..." — aşa ne-a spus 
dl Ilarion Inişca, *feciorul“ pen
sionarului, fost mai bine de 30 
Sa ani muncitor ceferist-

(Gh. 1, N.)

$  MIRACOL. Simbătă seara, 
in pSn centrul Devei, s-a petre
cut un fapt rar intilnit. După a 
piruetă pe asfalt, autoturismul 
cu număr de înmatriculare „ON- 
TARIO 630 —NPP" s-a năpustit 
pe trotuar, apoi tn zona verde, 
izbind un grup de oameni cate 
circulau liniştiţi. Din fericire, 
impactul cu ,/diavolul roşu* s-a

soldat pentru trecători doar cu 
leziuni uşoare. Un adevărat mi
racol atit pentru pietonii fn cau
ză, cit şi pentru tînărul de la vo
lan. (C.P.)

© PlJNE DE DOBRA. Am 
privit o vreme cum Îşi cumpără 
dimineaţa pîine oamenii din Do- 
bra. Cei mai mulţi, chiar şi co
piii, vin cu bicicletele. De Ungă 
brutărie iau o pîine caldă. ru
menă, de-ţi lasă gura apă. Da! 
Dobrenii au o pUne bună. Şi a- 
sudi să o facă tot mai bună! 
(Gh.I.N.)

Pe raza R.C.M. Deva,
. tronurile circula 

in grafic
Ieri. dimineaţă, mai mulţi 

cititori ne-au telefonat la 
redacţie, întrebindu-ne oa
re. este adevărul in căzui 
grevei generale declarate 
de- mecanicii de locomoti
vă şi de mecanicii ajutori 
La R.C.M, Deva am luat 
legătura cu dl. ing. Vlaicu 
Popescu, de la Regulatorul 
de circulaţie-tracţiune. Iată 
Informaţia pe care am pri
mit-o:

— Pe raza R.C.M. Deva 
toate trenurile, de marfă 
şl călători, circulă normal, 
to grafic. Toţi mecanteii de 
locomotivă şi meeanicii-a- 
jutori alnt ia serviciu.

— Aveţi necazuri din 
partea regionalelor de Căi 
ferate veeifie ?

— Deocamdată, nu 1 Ţi
nem legătura cu dumnea
lor. cu R.C.M.-urild. Avem 
garanţii că totul se va des
făşura normal pe călea 
ferată. Fără evenimente.

(Gh. I. N.)
■  UN TARA» LUMI

NAT?.! După eşecul pu
ciului din auguet l& l. din 
dispoziţia lut Gorbaciov. a 
fost Înfiinţată Fundaţia 
pentru Studii Social-Politi- 
ce. Directorul stol general, 
luri Krasin, a făcut recent 
o serie de declaraţii şo
cante. .Trebuie să gă
sim itn lider cu ma
turitatea politică necesară 
pentru a înţelege tocul şl 
rolul său in istorie, cineva 
care să nu se ©roadă ţar, 
cf o persoană care sâ pună 
boxele democraţiei pen
tru faza următoare* — 
spune Krasin. Dacă. un a- 
sef*enea lider trebuie găsit, 
fcfannă eă acesta nu e 
nici Gorbaciov şi nici ,E1- 
ţîn. Oare care dintre ei se 
crede ţar ? Şi care nu are 
maturitatea politică nece
sară... ?

*>Of»8qgqq< , .

ERATA
In articolul „Etichete 

pentru români*, publicat 
in ziarul nostru, nr. 477, 
de vineri, 18 octombrie 
a.c„ s-aii strecurat două 

'greşeli de tipar: progromuri 
pentru pogromuri şi Eliie 
Welssef pentru Eliie Wie- 
mri. Cerem sduze cititori
lor.
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Zilee culturii tuuedra
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şoara, laţi. Reşiţa, Tul- 
cea. Aibă luiia. Turda, 
Zalău, Craiova,, Deva.'

l..i şedinţa de deschi
dere au participat, ală
turi de specialişti, sub
prefectul judeţului Hune 
doriră, dl Alexandru Pop; 
Colocviul a fost deschis 
de dr. Adriana Rusu. di
rectorul Muzeului Jude
ţean. care a adresat un 
cuvint tle bun venit oas
peţilor. a subliniat im
portanţa ştiinţifică a 
manifestării ce o găzdu
ieşte municipiul Deva. 
Alocuţiuni introductive 
au rostit reprezentanţi 
ai Ministerului Culturii, 
p rin . domnul Ioan .. Sicoe, 
consilier şef al Inspecto
ratului Judeţean de Cul
tură;; dr. A-
lexandru Păteiubprsfect 
al Prefecturii! Judeţului 
Hunedoara.

Prima şi a dotta sesiu- 
ne ale colocviului au fost 
prezidate de doamna 
Teodora Tomaseviei-Buck 
şi domnul -Dumitru Pre
tase. Dintre cercetătorii

care au prezentai co- 
municări menţionăm pe 
Hans B8gli - „Uite pri
vind istoria teritoriului 
el eţian în epoca roma 
îă“; Heinz 32 Kerzig — 
„A existat o politică t 
dilitară în Elveţia stib 
ocupaţia r o m ană-?* ;
Gbeorghe Papilfc n 
j  itevă observaţii îe?e- 
(Jk , rz ia ort .wi',»5Pfj ur
bană d‘ la Romula*; 
Frederic Rossi —- .Pro
bleme ale urbanizării 
în Colonia Iulia Eques- 
tris"; Mihai Bărbulescu- 
Ana Cătinaş — „Inscrip
ţiile templului de la Po- 
taissa. Note asupra dez
voltării şi organizării o- 
raşului"; Martin Boseft 
— „Forumul de la Avan-, 
ticum. Dezvoltarea cen
trului urban de la Caput 
Helvetiorum"; Constan
tin Popa — „Napoca — 
important centru urba
nistic al Daciei Porolis- 
sensis". Au fost prezen
tate. de asemenea, alte 
apreciate comunicări, ur
mate de discuţii; Lucră
rile simpozionului con
tinuă.

(Inele dificultăţi mai persiitd
ln . ciuda dificultăţilor ' 

cauzate în special de blo- ţ 
cajul financiar (care s-a 
promis că în aceste zile va ; 
dispare — n.n.), de neacor- 
darea subvenţiilor pronii- * 
se la unele produse agri- ; 
cole, cît şi a celor legate 
de apllţşţrşşî şi interpreta- * 
rea în fel ‘ şi chip a pre- 
vederilor Legii Fondului 5 
Funciar, se estimează o. > 
activitate profitabilă pea- j 
tru Agrocom S.A. Haţeg. 
Diferenţele destul de mari 
Intre preţurile de produc- > 
ţie şi cele de livrare. în ■ 
special la- carnea de .ho- :• 
vină. pot fi* acoperite însă ; 
•da la  producţia vegetală, 
îndeosebi de Ia culturile -■ 
de cereale păioase si car- J 
tofi.

Producţia Zootehnică de- ţ. 
ţine o însemnată ponde- /  
re în activitatea fermelor, 
ceea ce Justifică şi aten
ţia acordată producerii i 

furajelor. De altfel, cu e#- j 
cepţia concentratelor, ' la î 
celelalte sortimente se a- \ 
eoperă dîrr producţie pro- » 
prie întregul necesar. Nu- ; 
mai pentru - însilozare*. v 
spre exemplu, unitatea l 
a avut cultivate peste J 
500 ha cu porumb. ' E- i 
xi.stă deci asigurate con- 
diţii ca şi pe perioada de f

Târnă să se realizeze o pro* 
’-ducţie bună de lapte, a- 
ceasta s|tidndy*&e îrii jur- 
de 3000 1/zf.

Din dialogul purtat eu 
dl ipg. Iustin Vasiu, di
rectorul societăţii amin* 
tite, am desprins faptul 
că producţia vegetală a 
fost orientată in mare par* 
te pentru producerea de 
seminţe, utilizîitdu-se' ca
tegorii biologice superioa
re la frecare cultură.

In ceea ce priveşte pre
gătirea bazelor produc
ţiei ânUlui viitor, pe lîri- 
gă plantele furajere. se 
prevede ca în această: 
toamnă să fie însămînţa- 
te circa 300 ha cu cerea* 
le păioase — orz şi grîu. 
Urmărind valorificarea cît 
mai bună ă potenţialului 
fermelor, s-au procurat 

din vreme îngrpşămintcîe 
şi amendamentele necesare. 
Deşi s-au acumulat unele 
întîrzieri la semănat, ’ nu 
se admite nţei.. un fel de 
rabat de la calitatea îu- 
• < ilo puţin In e ca i 
acest mod să se vaîonfî- ’ 
ce eficient .• posibilităţile 
existente pehtru obţine
rea unui profit rezonabil 
la fiecare cult ară. "■# ŞVC.

Privatizării
id trrsens

ctr
oamenilor

NICGLAE TfRCOB

In comuna Toteşti libera 
ihiţiativă are cîmp larg 
de i afirmare. Aceasta este 
părerea- domnului Liviu 
Lepădătoni, primarul lo
calităţii, cu care aih dis
cutat recent

— Aşadar, domnule pri
mar, cîte unităţi private 
sînt în Toteşti ?

— Autorizaţii pentru a
desfăşura activitate par
ticulară sînt mai multe, 
dar nu toate sînt puse în 
aplicare. * \ ;

— Ce unităţi funcţs. 
nează In prezent?

—"Un atelier de-timpii 
rie. ap^rţinu'id *; domnului 
Nonu Ştefoni, care are o 
activitate bună, o societa
te comercială cu ridicata 
ce şe cheamă „Minerea*, 
care distribuie produse la 

.unităţile de desfacere din 
zonă. In satul Păclişa. o 
societate comercială din 
Lupeni - amenajează ' un 
magazin alimentar într-un 

ispaţiu ce a aparţinut Ame
najării Hidroenergetice 
Rîu Mare-Retezat. Mircea

u ş i  ilioriî c < fon ; .  
autorizaţie pehtru deschi
derea unui magazin de 
desfacere iar Siminîc Şte- 
foni amenajează o unita
te Autoscrv ce". 1>» satul 
CîrneşU, tustin Dragotescu 
montează o moară pentru 
grîu.'

— Nimeni n-a deschis o 
circiumă. CWTO se intîm- 
plă în alte părţi ?

— încă nu. După cum
se vede, cei mai mulţi pri
vatizaţi s-au orientat şi 
se orientează spre activi
tăţi şi servicii solicitate 
de cetăţeni. în satul Cîr
neşti există două mori, 
dar de. porumb, iar oame- 
nii .erai > • o r> < ,

îr> al Ic i ( iţ ă-şj 
macine griş > ind dom 
nul I. Dragotescu va pu
ne în Luneţiune moara sa 
— ştiu că a întreprihs e- 
fdrtun pentru'' procurarea 

- Utilajelor necesare —  ca-* 
mânji nu vor, mai fi ne
voiţi să bată drumuri 
luiigi.«j

4r*
TRAIAN BONDOR

O n o a r e a  m e m b r i l o r  de onoare
(Urmare din pag, 1)

de ongajamentul pe care 
mi l-am asumat numai 
(aţă de mine, de a nu fa
ce publice asemenea e- 
rori. Acuma- trebuie ■ să 
spun că plecarea dlui Mi
hai : Bălânescu din' Mişca
rea Ecolog istă. era previ
zibilă. Cu riteva lom - în 
urmă el q, fost trecut, în 
calitatea de şef al grupu
lui, cu votul, de- încredere 
-ol. grupului parlamentar e- 
cologişt. La deschiderea 
biletelor de vot, s-a con
statat că un singur depu
tat a votat în favoarea 
citai Mihai Bălăaesc u. Gu
rile rele prezente peste 
io t,; inclusiv în lumea cu
rată a ecologismului ro
mânesc, spun ca votul o-

cela ar fi fost dat chiar 
de. dl deputot Mihai Bâ- 

. lâitescu. Ceea ce însă nu 
„ s-a putut dovedi. Conse

cinţa votului a fost dras
tică. Dl deputat a fost de
posedat de prerogativele 

. demnităţii parlamentare,

. de conducător al ecoto- 
, gismultfi şi, cum se spune 
. pe scurt, scos din pîlne.

Prima consecinţă o fost 
, foarte interesantă şi promp- 
. tă. Grupul ecologist l-a 
. desemnat centru misiunea 

vacantă 0 f  dl- deputat Vic
tor Vaida, ridicat în par- 
lomentul României pe Hs- 

. ta Mişcării Ecologiste a 
Judeţului Hunedoara.- Si
gur că înlocuirea unui de
putat de vîrsta a treia cu 
un deputat tînăr poate să 
spună ceva despre sensuî

mutării făcute de ecolo
gi şţL Dar dl Mihai Bălu- 
nescu nu pare a  fi inter
pretat lucrurile aşa. Drept 
urmare, a  produs a  doua 
consecinţă logică. A sărit 
cjteva rtnduri «ie bănci 
mai în faţă, la gruparea 
liberalilor venerabili..

Cum rămîne cu idealu
rile imaculate ale ecoio- 
gt5muhji sou funciar. mato 
de unde să ştiu. După. 
cum nu-mi pot da seama, 
foarte 'exact, ce consecin
ţe produce ăstora ima
ginii domnier sole această- 
.i-ritu ă ti ereo ecL Mă re. 
fer, desigur, şi la angaja
mentele ■ safe asumate în 
numefe ecologismului ro
mânesc pe banii mişcării, 
în Statele Unite. Vom trăi 
şi vom vedea.

rL-^U „M IbtCAT“ ŞI- F E  Ă STA
H; An»- şi acum , în 
chipul leznădăjdiţit s ‘ 
unt» pm. a cărui vîrstă 
durează mai bine de opt 
decenţi. S-a oprit pentru 
ci te va clipe. ..k » ă plecat
0  Undă de mini o, e ne
mulţumire, i-a ' întunecat 
privirea Nu ş-a putut ab
ţine. Citev.i cuvinte i-au 
scăpat cred involuntar: 
„L-au mîncăt şi pe ăsta*. 
Pe moment n-am price
put aluzia bătrlrşului. Du
pă cîteva minute de ne
dumerire» am înţeles ee 
anume i-a provocat mîh- 
n *>v j

La Deva lingă piarţă, a 
existat cindva un maga- 
sin df .resf'i-v',* a Dîin > 
Spun s existat pentru

h a fost desilin
1 * "  r >, ii, s

; rîzi.^magloe'' luate de miş* 
, igreştri* care, 

după opinia a>«<r c 
cu care am discutat, pro- 
moveâză interese c-J” par 
tieălare şi nu pe cele alb 
populaţiei. Şi pentru ca  
măsura să fie cît mai dis
cretă au apelat la - mu
tări subtilti pe tabla de 
şah. Raionul
la etajul doi .de la ' Hala 
Pieţei, l-au mutat în lo
cul magazinuţui d e , pţine, 
iar locul acastuiă- a -fost 
luat de un „bazar" ‘parti
cular care a dezamăgit e- 
ventuahi cumpărători încă 
din. ziua inaugurală..

Ne întrebăm: de ce măi 
tot timpul sînt cozi aşa de 
mari lâ' unele centre de

deMafeaife a ; pţităi ? S'm- 
‘ plife «ntru că desfiiir-

ţăms haagazine» schimbăm 
-icştîne, ia spaţiilor corner-
eiate dup* interese »vrz~ 
chine con-* n  unora

Nu ne-am propus să a- 
flăm părerile celor care 
au ltiat asemenea măsuri 
dg suprimare a  , masazi- 
n*Jli# - d* ■ pUne. pentru 
că- oricare ar fî aces
tea, nu? rezolvă o proble
mă stringenţă eu «are se 

’ corrfitetâ iricatarM ' (Bonei, 
cît şi cei care vin cu pro
duse agrOăliiRxntare pe 
plata oraşul ut- •

Poate cei- în  drept se vor 
t ezi la

• —•  •  . •  •  •  •  ~

DEFlNlTIVAT Şl GRADE
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D ID A C TIC E

DACĂ RECUPERĂM... AVEM !

Pentru urmăţoşul an 
şcoi-r, înscrierile fa exa
menele de definitivat : ■ şi 
pentru obţinerea gradelor 
didactice U şi I se fac pî- 
nă la 31 ian. '92 la inspec
toratele şcolare judeţene; 
cu respectarea prevede
rilor Legii 6/1969, art. 83, 
%- şi s- Odată cu termi 
ftarea anului şcolar 1991— 
1992, îşi . încetează .vaia-
bilitatea şi prevederile a-

fST ffif
1990, referitoare la spe-
r I«pgilăfiiRMa
re
ileli dfdactice: V' V ‘
- - v  , , *? ' ;;

(Urmare din pag. T)

lâ; cizmărie, ajito-moto. 
rame şi geamuri etc. De 
asemenea, realizăm pres
taţii către populaţie prin 
laboratorul de cofetărie, 
secţia de răcoritoare, go- 
goşerie, brutărie. Vreau să 
precizez că, în ultima pe- 
rioadăj în unele din accs- 
e domenii au apăr »* p  

activităţi particulare, deci 
concurenţa. s ce re  n
biigă «i5* nC'X'rte-

.nit calitatea ofertei noas
tre,

— Care sînt relaţiile dv 
cu furnizorii de mărfuri, 
ponderea veniturilor avîn- 
d-e. totuşi, desfacerea ?

— Cu mici excepţii, de
spre care am  vorbit, avem 
relaţii bune eu furnizorii. 
Am căutat să ne aprovi
zionăm direct din fabrici 
pentru a nu practica adao
suri mari la preţuri. în 
prezent noi aplicăm adao
suri de n înă la 22 la sută 
la preţurile cu amănun-

ECONOMIA DE PIAŢĂ
tul, de 39 la sută la pre
ţurile din alimentaţia pu- 
hlică de categaria a  IILa 
şi de pînă la 57 la sută 
ia alimentaţia publică . de. 
categoria I. La mărfurile 
cu preţuri de peste 5 060 
de lei; practicăm un adaos 
de numai 15 la sută. Prin
tre furnizorii noştri de 
mărfuri eu care- avem re
laţii bune se numără fa
bricile de plăci de azbo
ciment din Oradea, de ma
teriale de construcţii- Bîr- 
cea şi Hunedpara, de te
racotă Jimbolia şi Lugoj, 
paste făinoase Timişoara, 
moara din Alba Iulia şi 

. desiguradepozitele 
şi ale altor societă? * 
merciale din Deva. - '

— Calitatea servtâHor 
şi producţiei se obţine cu 
personal calificat. In acest ‘ 
domeniu care este situa
ţia la dv ?

— Toate unităţile noas
tre — de producţie, pres
taţii şi comerciale — sint 
încadrate cu personal ca
lificat prin şcoli sau prin 
specializare Ia locul " de 
muncă. Avem peste 120 
de oameni. Deci şi din 
punctul de vedere al ca
lificării ne .apropiem de 
cerinţele economiei de pia
ţă. Subliniez că şi sala
riile negociate sînt la ni
velul calificării şi al stră
duinţei pe care fiecare - a 
depune 'pentru obţinerea 
de profit." Media salariu
lui pe cooperativă depă
şeşte 8 000 de lei, dar a-. 
vem şi salarii de peste 
25 000 de lei.
v: : Ce credeţi că ar fa
voriza, în cazul dumnea
voastră, o accelerare a 
tranziţiei la economia de 
piaţă ?

— în sistemul nostru 
cooperatist, deci al pro
prietăţii de gri/p, cred că 
o mai mare autonomie 
ite-Sr 'f f 'd e  un real-folos, 
atît în ce priveşte apro- 
viztbnareo nr* 
mărfuri, cit şi în folosirea 
pentru dezvoltare a pro
fiturilor obţinute. Mat
cred că transformarea co
operativelor in societăţi 
comerciale (în cazul nostru 
asocierea capitalului mem
brilor cooperatori fiind 
deja realizată) ne-ar adu
ce un plus de iniţiativă 
şi eficienţă. Şi eu. şi alţi 
lucrători din cooperaţia de 
consum am făcut aseme
nea propuneri, dar se pa
re  că anumite structuri 
moştenite se lasă mai greu 
convinse. - To tuşi, - sperăm 
într-o tranziţie, mai rapi
dă, la economia de piaţă 
şi acţionăm în acest sens. 
-Gu timpul cred că şi struc
turile vor fi cele adecva- 
te nreî dispărîii t l t»> 
tul ca devenite inutile.

Sperăm că cititorii nu 
se vor supăra dacă repe
tăm şi noi publicitatea de 
Ia emisiunile radio; „Re- 
măt — peste tot".. Numai 
cine trăieşte chibzuit, cine 
ştie să-şi economisească 
veniturile, să elimine risi
pa poate avea o situaţie 
mai bună. . ■ ;

„La Haţeg, ne scrie cil 
pensionar Nicu Sbuchea; 
salariaţii de la ,;Remat“ 
desfăşoară o activitate % e 
Hun s J; h nă îşi rea II e i- 
ză şi chiar îşi depăşesc 
programele preconizate. Ca 
să vă dau un exemplu, 
numai luna trecută sala
riaţii unităţii au depăşit 
prevederile valorice cu

mai bine de . 6. Ia sută. 
Să*i numim . v pe oamenii 

it s j i  i tsnj
tate Tuţ’j  Cicu Gafsi
Cicu. Ioan Pascotescu. Vip- 
tor Buţi, Vaier Stupinar. 
Con p S â‘n că _ laj 
■! «a în aai la obi«^ 

vom scrie pă . dutşnealor
au-.«oiecţat î- Jianul, aceste
peste 200 tone de ' fier 
vechi. 45. tone fente ' mal 
mult **!■ 3 r« of' cenuşi de 
plumb, peste 4 tone ■ de 
hirtie şi cartoane. 3, tone 
de aluminiu, aproape două 
tont de ilan t multe .91
Ol *• . i» ’’ ! fo l,,'». gl
tru a. trebuie să ţaţele 
geei, existăm un adevăr t 
dacă nu vom recupera, nu 
vom avea !... '  « sa t i. m

P o liţia  ne inform ează

„OPERAU" NOAPTEA

Pe timp de noapte, fo
losind violenţa, Traian 
Covaci (23 ani), munci
tor la S.C. „Meropa" S.A.' 
Hunedoara, împreună cu 
Ioan Cristea (17 aht), ne- 
încadrat In muncă, l-au 
tShărit pe D.C. din a- 
ceeaşl localitate, sustră- 
gindu-i bunuri, în valoa
re. de 4p00 leL Tot noap
tea, în Hunedoara, a „o* 
perat". şi Neculai Aha* 
bei, muncitor la C.F. Si

ma fiind te stare ■ de . e- 
brietate. Poliţia i-a desco- 
perit şi arestat pe făp
taşi.

IN VESTIAR

Forţînd încuietorile, Mi- 
halache Dascălu din Că-
lan (21 ani), neîncadrat 
în muncă, a pătruns $n- 
tr-un vestiar ,al S.C. „Si- 
dermet" SA . daţi loca-

meria, care l-a deposedat 
pe B.C. de bunuri în va
loare de 470 lei şi de ac
tele de identitate, victi-

litate. de unde a furat 
diverse obiecte ale mun
citorilor, acestea valo- 
rînd peste 11000 le i Făp
taşul este reţinut şi cer
cetat de poliţie.
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