
In 14 august 1992, Gu
vernul României emite o 
ordonanță, în baza Legii 
81/1992, prin care, cu da
ta de 1 octombrie 1992, 
mărește impozitul anual 
de Ia 28 000 lei la 420 000 
Ici, deci de peste patru 
ori. Ce criterii or fi stat 
Ia baza acestui impozit 
catastrofal nu știu, dar 
știu că dnul Stolojan es
te împotriva taximetriști- 
lor particulari. Probabil 
că domnia.sa s-a gîndit că 
sîntem mari consumatori 
de carburanți și, prin mă
rirea impozitului, auto
mat 80—85 Ia sută dintre

Tt ximdiW jarficuîar - un sjiin în ceasta guveiriHii ?
faximetriști vor renunța. 
Dar i-a uitat pe cei -care 
practică școala de șoferi 
amatori, microbuzele și 
autobuzele particulare ca
re săptămînal fac trans, 
sporturi de persoane în 
Ungaria, Polonia, Turcia 
etc. Oare aceste autovehi
cule nu tot carburanți con
sumă ? Sîntem de acord eu 
Ordonanța Guvernultii de 
Ia art. 1 pînă Ia 7 inclusiv, 
pentru că foarte mulți ta. 
ximetriști din municipiul

Deva lacrează cu jumă
tate de -normă, deci cu im
pozit pe jumătate. Dar ei 
au și uitat unde au lucrat 
cîndva. Alții dau 1000 — 
2000 lei la o tonetă care 
vinde cafea sau semințe 
agricole și lucrează pe au
torizația acesteia. Alții 
și-au pus firma de „taxi” 
pe autoturism pentru că 
timp de 2 ani nu i-a con. 
trolat nimeni dacă pose
dă autorizație și au ta
xele Ia zi pentru presta-

rea acestui serviciu.
Mă opresc aici și rog 

Direcția Financiară a Ju
dețului Hunedoara ca în 
«el mai scund timp să ne a. 
jnte <n soluționarea ur
mătoarelor probleme :

— impozitai să fie a- 
plicart în funcție de nu
mărul de locuitori pentru 
că una pste să practici ser
viciul de taximetrist în 
Cluj, Craiova, Oradea, Ti
mișoara, Arad etc. și alta 
este în Deva, Hunedoara,

sau să calculeze impozi
tul pe baza înregistrării a- 
paratetor de taxare ;

— să-i pună Ia impozit 
și pe cei care, fac transpor
turi de persoane cu micro
buzele și autobuzele, mai 
ales că depășesc cu mult 
numărul de persoane ce 
le pot transporta față de 
un autoturism ;

— să intervină la PECO 
să nu mai stăm orc în
tregi la cozi pentru ali
mentarea cu carburanți;

— să se scoată tiu tim
bru care obligatoriu să 
fie lipit pe autoturism ca 
să ne putem controla noi 
între noi ;

— să facă o ședință cu 
toți faximetriștii din mu
nicipiul Deva pentru a 
discuta cu cărțile pe față.

Consider că cele cîteva 
puncte arătate de Subsem
natul nu duc decît Ia un 
climat mai bun în rîndul 
taximetriștilor particulari 
și o bună colaborare cu 
organele de control ale 
Ministerului Economiei și 
Finanțelor.
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„Am vrut
i

să facem -
și am făcut -

j
un lucru
frumos"

la 
de 
lo.
în

Ne-am obișnuit să ac
ceptăm ca pe un 
dat, ca pe -ceva fa

talmente necesar, -cursa 
nebunească a prețurilor și 
tarifelor, în care ne-a a- 
runcat liberalizarea lor ne
controlată. Și zicem de a- 
proape doi ani, asemeni 
blîndului ardelean sare a 
descoperit pioneza în ta
pițeria scaunului său : „da- 
că-i musai” !

Musai să fie oare ?
Al doilea val al redu

cerii subvențiilor de 
stat pentru o seamă 
produse și servicii ne 
vește destul de bine
moalele capului. între ser
viciile subvenționate se nu
mără și termoficarea, în 
expresia ei sintetică : gi- 
gacaloria. Prin reducerea 
de Ia 1 septembrie cu încă 
30 la sută a subvenției de 
la stat pe acest element, 
ca și prin efectele conver
tibilității parțiale a leului, 
coeficientul de -corecție pe 
gigacalorie livrată popu
lației sub forma prestației 
de termoficare și apă cal
dă menajeră se ridică la 
1,94. (Aplicînd corecția res- 
pectivT, rezultă că regia de 
gospodărie comunală de 
la Hunedoara owmpără gi- 

' gacaloria de la jftwnisorul 
său S.C. „Siderurgica” 
S.A. cu peste 3600 lei, 
cea din Deva o plătește 
filialei CTE Wlttia a REr 
NEL cu peste 3800 lei iar 
regia de la Hațeg o rea
lizează în sistemele proprii 
de preparare a agentului 
termic cu prețul de peste 

.5200 lei în centrale pe gaz 
și de peste 17 900 lei în 
centralele pe Combustibil 
lichid ! Dacă în cazul ter- 
moficării cu prepararea 
centralizată a agentului 
termic primar prețul giga
caloriei este de domeniul 
suportabilului, în cazul 
preparării acestuia în cen
tralele termice de cartier 
pe gaz metan este 
mant, iar în cel al 
tralelor termice pe
bustibil lichid este revoltă
tor. Și aceasta nu este to-

tul. La prețul astfel calcu
lat al gigacaloriei se a- 
daagă 
și ea 
cienții 
de la 
ce înseamnă plus 1300 
pe gigacalorie la Deva, 
dică, un spor de peste 
la sută și de 1800 lei 
Hunedoara, adică încă 
proape 50 la sută din pre
țul la care este livrată e- 
nergia termică de către 
furnizor.

Merită să privim puțin 
mai atent în interiorul a. 
cestor costuri, mai cu sea
mă în perspectiva reducerii 
totale a subvenției. de la 
stat pentru prestația în 
discuție. Mai întîi obser

al gigacaloriei se 
regia de exploatare, 
corectată eu coefi- 
de rigoare începînd 
1 septembrie, ceea 

lei 
a- 
30 
la 
a-

merită să privim■

mai atait

alar-
cen-

com-

ÎN LEGĂTURĂ CU RECENTELE EVENIMENTE 
O€ LA TIMIȘOARA

cheltuielile de regie pe gi
ga calorie adSugate de 
R.A.M.G.C.L.
în calcul au intrat 
cheltuielile de regie 
secției ACT. Scăzînd, 
am fi putut defalca, 
tuielile respective cu 
lalte două activități — apa 
și canalizarea — compara
ția ’Hațeg — Hunedoara 
este în favoarea acesteia 
din urmă.

Am amintit mai sus de 
producători de energie ter
mică și organizatori de 
prestații cu statute juridice 
diferite. Din comparația ci
frelor se vede că „Siderur
gica” SA, deci o societate 
comercială, produce mai ief
tin decît regiile statului. 
Organizatorii de prestații 
sînt, de asemenea, regii ale 
statului. încorsetate temeinic 
de rigprile economiei de pia
ță, <je legea valorii, societă
țile ««aaerciale nu-și per
mit nici să dea salarii fără 
o reală acoperire în pro
duse sau servicii, nici să 
cheltuiască ca niște nababi 
resurse energetice, chiar 
cînd e vorba de produse 
sau servicii subvenționate. 
Regiile statului, ale căror 
cheltuieli sînt parțial sub
venționate de acesta au .pu
tut încărca și la salarii și 
la cheltuieli, cît să acopere 
în activitatea lor toate ra
cilele economiei românești 
postrevoluționare. Cine do
rește să ne contrazică, să 
compare salariile realizate, 
începînd de la muncitorul 
necalifieat pînă la directo
rul general în cadrul RE- 
NEL și de la gunoier la 
directorul general în re
giile de gospodărie comu
nală, cu cele realizate pe 
profesii și funcții similare 
ân Societățile comerciale. 
S-ar putea obiecta : cu a- 
ceiași preț plătește energia 
termică și electricianul de 
la Mintia sau I.R.E. ca și 
oțelarul de la Hunedoara

adSugate
Hunedoara, 

toate 
ale 

dacă 
chel- 
cele-

văm diferența mace șfeitre 
costurile cu cane se reali
zează și implicit peețpffiile 
la care se livrează gigu- 
caloria de către producă
torii cu statut juridic di
ferit și cu condiții -țflkmice 
de producere itWtoîtr. fi
liala Mintia a #BWRL fur
nizează 
un preț 
tă mai 
rurgica 
Cît despre .producătorul 
R.A.G.C.L. Hațeg, el o rea
lizează — și livrează popu
lației — cu un pneț cu unu 
și ceva la sută mai mare 
decît RENEL Mintia și cu 
circa 4 la sută mai ieftin 
decît Siderurgica SA în 
centralele pe gaz metan. 
Cît despre centratoto-—pe—-sau furnalistul de la Că- 
combustibil_ltehjd, nu mai lan. Da, c.„ dl. —1—1. 
are i " ‘ ----- — m--------
sația.
rea ci

Organizația Brad a 
P.U.N.R. protestează!

Vestea că dl prof. univ. Gheorghe Funar, candida
tul P.U.N.R. Ia președinția țării, a fost agresat la Timi
șoara, a umplut inimile de revoltă tuturor celor ce se 
simt români și cu atit mai mult ale moților.

- Este ceva de necrezut! Cum, la Timișoara, „capita
la” democrației din România, e posibil să se 
la huliganism, la violență ? !

E adevărat că actul rușinos a fost săvîrșit 
mic grup de agresori, puși la calc de cei care 
democrația și pacea în țară. Totuși, ne întrebăm : care 
a fost atitudinea opiniei publice timișorene în timpul 
celor patru ore de altercații?

Ba, mai mult decît atit, ne cutremurăm cînd ne 
gîndim că agresorii au încălcat legile țării. Constituția, 
democrația în cel mai de seamă lăcaș de cult din ves
tul României — Catedrala Ortodoxă a Banatului. Oare 
acești bandiți se mai pot numi oameni ? Niciodată nu 
vor fi iertați pentru jignirea adusă Bisericii și lui Dum
nezeu !

In urma celor întîmplate, oamenii de bună-credință. 
forțe politice și nepolitice trebuie să iâ atitudine îm
potriva faptelor nedemne de o lume civilizată. Tocmai 
de aceea, ne facem datoria condamnînd actele de van
dalism săvîrșite de elemente antidemocratice, antiro- 
mânești, împotriva dlui Gheorghe Funar — mare ro
mân și bun patriot. Cerem anchetarea și judecarea 
tuturor vinovaților, indiferent de apartenența politică.

Să se pună capăt violenței!
Cerem respectarea legilor, a Constituției, a statului 

de drept !

ajungă

de un 
nu vor

Prof. VIOREL VULTURAR, 
președintele organizației 

Brad a P.U.N.R.

ÎN ZIARUL DE AZI:
energia towaică la 
CU circa -6 ja cu
mane ețerât „Side-

SA Hunedoara
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i lan. Da, dar din salarii 
njci un rost compen- substanțial diferențiate. 
.. I Facem doar preciza- 
ca in ceea ce privește

i
pe 7Y

• — Popescu e atit de devotat serviciului, 
incit vorbește despre problemele profesio
nale și în somn !

— Acasă sau la birou ?!

X
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avut loc 
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• FESTIVITATE. Ieri, 
siliul municipal Deva a 
festivitatea de luminare 
lui de Cetățean de Onoare 
municipiului Deva gimnastei La-
vinia Mlloșovici — dublă me
daliată cu aur la Olimpiada de 
la Barcelona, din vara acestui 
an, și Antrenorului Emerit Oc
tavian Belli. De asemenea, au 
fost acordate șapte Diplome de 
Onoare componentelor lotului 
olimpic, antrenorului secund și 
coregrafului, care au însoțit e- 
chipa la marea întrecere spor
tivă din frumosul oraș . spaniol.

Le-au fost oferite flori și ca
douri. Au participat conducerea 
Primăriei Deva, consilieri și 
angajați ai instituției, reprezen
tanți ai Direcției județene a spor
tului, elevi de la liceele din mu
nicipiu. (D.G.)

• PENTRU FANII LUI 
CHAEL JACKSON, 
apariția, la Editura 
volumului Simonei Tănase, 
chael Jackson între legendă 
adevăr". Volumul cuprinde 
presii despre super-starul 
merican, un interviu cu el, 
tabel cronologic cu datele 
biografice, fotografii și texte (în 
limba engleză), din 
vedetei. (V.R.)

• „UN COMANDO 
Doriți să mai uitați

MI-
Anunțăm 

,Teora", a 
„Mi- 

și 
im- 

a- 
un 

sale

repertoriul

INDIAN", 
de necazu-

rile cotidiene 1 O puteți face vi- 
zionînd un film de acțiune, cu 
intrigă complicată, in care se 
întrepătrund firele unei povești 
de dragoste, totul fiind agremen
tat de muzică și dans. Titlul 
filmului — ,jUn comando in
dian", locul unde poate fi văzut 
— Cinematograful „Patria" De
va. (V.R.)

• PLOILE SE APROPIE. Din 
cele 194 de blocuri cu hidroizo- 
lația degradată existente în mu
nicipiul Petroșani, pînă în pre. 
zerit s-au reparat 8 I R.A.G.C.L. 
se plînge că nu sînt bani, alții, 
de altele, iar ploile se apropie... 
(V.N.)

• DE LA CONSILIUL COMU
NAL CERTEJ. In cursul aces
tei luni, a demarat, la Consiliul

Local Certej, acțiunea de pune
re în posesie a pădurilor. Re
prezentanți ai Comisiei comuna
le de aplicare a Legii 
împreună cu 
„Romsilva” 
tori, urmînd să fie încheiate pro- 
cesele-verbale de predare-primi- 
re. (E.S.)'

• ORA EXACTĂ. La bordul 
autobuzului pe care-l conduce 
Gheorghe Botici, de la „Cora- 
trans” Deva, este instalat și a- 
parat de radio, tn clipa cînd 
s-a dat ora exactă, șoferul a 
pus cheia în contact. Autobu
zul pornește. Elegant, curat, cu 
muzică în surdină, cu vorbe bu
ne pentru toți cei care urcă ori 
coboară.. Cu mulțumiri din par
tea tuturor. (Gh.LN.)

1811991,
topografi de la 

au făcut măsură-

Despre întreprinzătorii 
particulari se spun o mul
țime de lucruri. Unii îi 
apreciază pentru curaj, al
ții îi invidiază, dar .sînt 
și din aceia care îi hulesc. 
Care oare procedează eu 
dreptate ?

Iată ce am discutat re
cent cu un întreprinzător. 
Este vorba de dna Euge
nia Ulican din Orăștic.

— Aveți aici, pe strada 
Nicolae Bălccscu, Ia nr. 36, 
un adevărat complex co
mercial, ani deschis dis
cuția..

— Să nu mă întrebați 
cît m.a costat amenaja
rea lui, că și eu mă spe
rii cînd mă gîndesc. In 
orice caz. o grămadă de 
bani.

— Nu vă întreb, dar 
cum îi zice firmei ?

— S.C. „Teramex” SRL.
— De unde acest nu

me ciudat, că mulți și-au 
botezat firmele cu proprii
le nume sau prenume ?

— Exprimă activitatea 
societății și vine de la te. 
rasă, magazine și licen. 
ță import-export.

— Mai concret, ce uni
tăți aveți ?

— Deci, pe lingă tera
să, un bar și o consigna
ție. In curînd vOm deschi
de și o alimentară. Ați 
văzut unitățile noastre, 
cum vi se par ?

— întrebările le punem 
de obiceKnoi, ziariștii, dar 
vă răspund : totul este 
foarte frumos, modern, 
marfă este din belșug, 
personalul amabil. Prin 
filme străine am mai vă. 
zut așa ceva.

— Deci vă place. Am 
vrut să facem ceva fru
mos și am făcut. Cu e- 
forturi, este drept, dar ne 
bucurăm că oamenii apre
ciază ce am realizat. Să 
știți că au venit și din 
județul Alba să vadă.

— Cum este viața unui 
patron ?

— Dacă vă spun că ne 
sculăm la 5 dimineața și 
ne culcăm la două noap
tea — cred că vă dați 
seama. Să știți că nu ne
am privatizat spre a adu
na bogăție, ci pentru a 
face ceva util pentru oa
meni,

— Ginduri, planuri ?
— E bună întrebarea și 

vă spun că sînt puțin ne
căjită în legătură cu gân
durile de viitor. Am vrea 
șă construim o unitate tu
ristică la intrarea în O- 
răștie, dinspre Deva. De 
aceea am solicitat consi
liului local un spațiu de 
circa 100 mp. îl vrem prin 
licitație. Consiliul local 
însă întîrzie să se pronun
țe.

— Să sperăm că primă
ria va citi aceste rînduri 
și va decide.

—— TRAIAN BONDOR

domnia.sa
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asta, 
sau 

n-au

(Septembrie/ 1.972) «
îmi place cum tinerii 
noștri furioși, pledînd 
pentru realism — 'pen
tru realismul lor, fireș
te — susțin că acesta 
trebuie să .fie interpreta
re. Ca și cum ei ar fi 
descoperit «chestia 
ea și cum Stendhăl 
Dostoievski, bieții,
interpretat, ei ar fi fost 
doar niște amăriți de co
piști. • Centenarul mor- 
ții lui Avram Iancu. U- 
niunea trimite o delega
ție mare -pe care oficia
litățile județene o pri
mesc cu ?o indiferență și 
o lipsă de politețe 
venite tradiționale. 
-,șscrittarii .locali”, 
tem obișnuiți, 
oaspeți ‘însă situația

de-
Noi, 
sîn- 

sperrtru 
e 

■țocartfă. De altfel, ’tontă 
comemorarea se rdeSâ- 

"șuară tu o-fUstreție du
reroasă, luînd Ie un mo
ment dat o alura guasi- 
clanrtestlria. Vorba lui 
Ștefan Popescu : „Parcă 

’l-am comemora :pe 'Co- 
clEcanu”. Și Bîandiana: 
„Ne purtăm ca și cum 

.•ne-am scuza eă ArSea- 
a- 

eeastă ‘atmosferă .au fort
•de-

i

Iul e -al nortru”. In

■tonice sol*- ritatea 
«tegațtai noastre și .ca i- 
fos. Mare și unanim ta- 
muzamant seama to
varășului B<V care bate

„'toamna aussaeaM
.A venit toamna și odată -cu «a se decinrțșează 

una dintre «tagumile artistice dnmedowne. îNu te 
vorba de oele >de to .Teatrul de «Revistă Deva ssaa 
Teatral „-ID. Sîrbn" -Petroșani, instituții jarafesio- 
niste care de mult nu ne mai mingi ie «eu isstfe' de 
evenimente «u care me obișnuiseră intr-o vreme, ci 
de „TsHnma muzicală hunedoreană” organizată -tte 
idasa de Cultură Huiwttoara, cu sprijinul Inspec
toratului (Județean pentru Cultură. Tîn 'perioada 19— 
■32 septenitoie -sate., orașfH de pe «Berna igăzdetieșip, 
la biserica catolică, rmritalil] extraordinar de vioară 
șiangă sus țin ttt.de-maestrul Ștefan ftuha, acompaniat 
rte -praf. Sicato-iraa ifiotar din Cluj-Napoca (19. IX. 
(93) : retdtdlul detehltară clasică susținut la Castelul 
'.CnrvinestiiBT de Alexandru Crețescu din Timișoara 
<ț». ‘IX. '£)) ; rreaitalul ite orgă și flaut al Evei .Me- 
^;®si-Băîagta -și (Curmei Ardelean din Arad (22. IX. 
SB) isusținxrt îa biserica catolică din Hunedoara.

Așadar, pentru iubitorii muzicii culte, un prilej 
tie reîntîiriire «eu - marea artă interpretativă a unor 
rmaeștri rai «genului eare, așa după cum ne-au con- 
vvinsșțî au-.promis anii trecuți, revin din nou, aici, cu 
asanași «.dragoste și atașament. Revin -pentru «eă sîrit 
■bine .primiți în mijlocul publicului hunedorean. 
fâjțperăm ;să revină mereu !

•/ t
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Scriseare deschisa, cui?
CARIATIDE, după cum 

se știe, este o revistă de 
cultură eare se difuzează 
printre comunitățile to- 
mânești în trei continente, 
(ie unor instituții, dar 
tnai dies conaționalilor 
noștri din diasporă. Prin
tre abonați se găsesc și 
personalități cunoscute pen
tru atitudinea ‘lor anti
comunistă. manifestată pu
blic .și vehement încă ani 
înainte de Revoluția din 
decembrie 1989. Dintre 
aceștia fac parte unii care 
au declarat greva foamei 
ca să-și poată scoate fa
miliile din tara roșu pus
tiită.

Sunt numeroși aceia

G O N T R A P U N g T

im- 
prospe- 
•oaîpeți, 
Beniuc. 
incapa-

1
toate recordurile, reu
șind ca, îritr-o .alocuțiu
ne de cinci minute, scri
sa, bineînțeles, rie alt
cineva, să emită cîteva 
perle colosale de .tipul: 
,jAvram Iancu s-a 
pus în conștiința 
rității”. Dintre 
distonant doar 
Distant, gomos, 
bil — măcar acum — 
să se încălzească. La de
jun, stă la o masă a- 
parte, doar el cu doam
na. De altfel, a și plecat 
mai repede,.^probabil tdin 
conformism, fâtadăă în 
ultima ii s-a rffictat pa
rastasul. Am fost de fa
ță cu toții la ătujbii, tai 
însă -și 'vreo -oficialitate. 
• Am revăzut .aseară AI 
41-lto, unul dintre pu
ținele 'filme memorabi
le pe eare le ,poft 
■mine din .junățe. 
te, acum mi-a 
la adevăratele Tui 
porții. Mașenka 
înduioșătoare e, în fond, 
o creatură rudimentară, 
puțin areșponsabilă și cu 
propensiune înspre sa
dism. ‘Oricum .însă, un 
fihn bme lucrat, <care 
caracterizează eoaseterat 
o upoeă .și, dintolo de

R
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apărUt 
pro- 

aceea
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care He.au confirmat pri
mirea ‘revistei noastre.

Pe curînd însă am Jtost 
înștiințați ,de unul dintre 
scriitorii români din exil, 
foarte ■ cunoscut gsentru 
poziția sa anticomunistă, 
că ultimul număr din CA
RIATIDE pe care l-a pri
mit a fost pe luna martie 
a.c. Nu i-au ^parvenit deci 
numerele pe lunile aprilie, 
mai și iunie as®.

Alt abonat âl nostru a 
primit numărul pe iunie. în 
a deira decadă .a lunii au
gust. Această .persoană a 
fost una dirrtre protesta
tarele infatigabile 'împo
triva, cum am spus, a pa- 
renoieiîor.

N A L

a firășiiei (II)
■rRADU -CUMIANU

I

5

DUMITRU JHURUBĂ

sat fân
u.i. «jTmpre-
® situa- 

.Mu-
fâferit xotndiții 

locuire din 
timpuri, 

în

BPBB 551BCO&OD M

ile tr ele fle
te .gresie, 

dD- 
e- 

Bin

IV MARTINOVICI s

Aurel Vlâlvu,

asta.^m :popor, cu tem- 
perataterit®, mentalita
tea șî tot -.ee aduse cu el 
din depărtările istoriei 
și ate . Asiei. Șr apoi, ră- . 
mîne totuși uri farmec 
inefabil, o aură de poe
zie, capabilă să persiste 
peste ani. Am zis ^puți
nele filme metfiorabiîe 
din tinerațe’’. Intr-adevăr. 
Care ar fârâstea? Dacă 
mă gîptfesc bine, iată, 

•în afară de ’fâhmil -lui 
Utuhraf, ar mai fi. Zboa-

tfâ *5 mt dl firato- 
nez, ’Wajtta). Așsfi;. , ■pro
ducte ale sistemului so- 
cctalist șî, toate, .flinte ite 
-răâboi. Ru -spune nsta 
mult despre semnul sub 
care s-a petrecut tthsere- 
țaa generației ntete ? te 
O vestetotăciucă-: inter
zicerea jprih -comunicat n- 
Jte&l, îîn presa, a Itetfâ- 
znnlliu. lui Gc^dl, 3n _ra- 
£ia lui Tateian T’iritîlie. 
Tiu țfâb «aun Ata îi atest 
spectacolul, Insă nrioum 
ar ifi Jtast, «recidiva mă
surilor .expresive In viața 
artistică e îdpplorBabilă șși 
d«= Tău augur. -Sint .cuekk 
•se .atitudine •va avea ^Ro
mânia literară’*' icare, g?e

Autorul acestei c&tți «este 
witll dintre <eeî mai cje- 

jautați economiști ijEqwmeri 
ți mondiali la această oră. 
El ne propune pentru lec
tură și .luare aminte o in- 
ritantă carie din domeniu. 
Textul, oarecum comprimat 
în volumul său .-£IV FATA 
SPRE SECOEUL 21”, ti
părit de AGER —— 'Econo
mistul & R.Ail., în ăcest 
an, nu este Altceva iflecît 
o demonstrare a modului 

. de întrepătrundere teorie- 
practitA ifâi -aștri japonez. 
PornM de ia «sonstâesayi 
de ordin economic, Sa. 
bura ©kite, printwun in
genios transplant ideatic, 
acaparează* cititorul prin 

jGoincitfeață ? Simpb ? j 
Complexă ? ț

®®ai are-vreo importanță.!? J 
Pentru no« -este limpede 1 

că tentaculele >neretezate. 
îneă definitiv ale resturi
lor eeaușiste își fac sim
țită — pentru cît timp a 
mai rămas — iprezența a- u 
gonițră. t

©ficiul PTTR trebuie ■ 
sens din cauză pentru ~ra- ' 

•țiuni evidente. Ș
Atunci’? JSe .reiterează 

^povestea cu „mănăstirea” 
'într’-un picior. B

^Tovarășilor” (cine sun
teți, țștin») Încetați 1 , *

două pagini, sub sem
nături prestigioase, a a- 
pucat să facă elogiul 
spectacolului înainte ca 
tovarășilor să le cadă fi
sa. Dar, o dată fisa că
zută, de acum te poți aș
tepta la orice. Ce 
mai greu — începutul 
s-a făcut din nou. 
siguranța zilei de mîine 
este dintotdeauna, și 
probabil va cămine, cru
cea scriitorului român. 
• Romeo, Julicta și "În
tunericul ar merita o au
diență și un succes cel 
puțin egale cu cele re
coltate (te IS&Kb Story. .A- 
ceeași poveste de dra- 
gnste șî aceeași imposi
bilitate de a evita sfâr
șitul funest Doar că 
aici tragedia nu .porneș
te dintr-o fatalitate, 
are rădătm? .sociale 
re inrțplică și tabllgă 
o atitudine .activă, 
se află scena a .1 
care cartea cdhiilui 
re asupra celei a

. ci • ca- ț 
la : 

AidU 
jte 

o a- 
llui 

Segâl. A îmericamilu a- 
bligă doar la lacr imi, nu 
și la atitudine. Tina >e 
melodramă, re tâlfă dra
mă. A .Dersistența cen
zurii jeste dovada peremp
torie efi ttetaczedszes -.u- 
nora to ruuinte e nseîn- 
temaiată. -Centura -ates
tă torța eu violului.

>
I 
ț

M t 
!

Kdfcosnaea trrrar ttftîuri rie t 
ceqpltote -tel ypdțin atragă- * 
toare, reum ar ®:: I
economistului în guvern”, , 
„.aponia țși 'Statele 'Unite, ’ 

syefiteții asupra relațiilor ’ 
«dintre jete”, ',^e sehintoă ' 
.Japonia,'se schimbă”, ,3‘ro- ’ 
‘tecția muncii și dezvolta-1 
nrea -Economică", JTrarrztția ' 
Ha jecononda de piață” rele. | 
«Oricît nu am vrea, irehiue j 
să .recunoaștem .eA ne in- - 

«teresaază «protecția .muncii t 
to ^aponia”! «a' sg .nn.« 
:tăm două subcapitole : ,^4- Ș 
imeliorarea stării ide -ără- s 
<cie” .„Necesitatea de t. 
paomnwa «actorul micilor | 
ntreprinzători...” ț
/Aartfri, totem cunoștiilță î 

îpâh tatermeatal reaestei ț 
âtC .trirută to cdtectta 1 

«semntficâtiy towtulaiă ^S-' 
«conomia în mișcare”, cu 
nivelul .gtaSirii analizei I 
economice al imui tojpor- . 
tant specialist care se bu- ‘ 
cură ăe harul unui -bun 
narator, Rentru -eă nu este '■ 
ușor «sâ arorbești deșpre ț 
Japonia „pe scurt” și fără ’ 
un... stoc de informații u-1 

■riaș —«cum este «cazul au- j 
tarului în -discuție (cifre, 
preeente, Sate comparative, 
situații, conjuncturi poli- j 
tico-aeconomice .etc. etc.). 
Iar tSaburo Okita dispune 
de toate acestea, .motiv 
pentru -care trebuie apre
ciat cum se cuvine efortul / 
său — Ăș spune temerar ș 
— de a-i .face cunoștință j 
-cititorului rnoniân ea un ț 
mod de a jgîndi «acanomic | 
despre lucruri șî viață. ' 
-Este ,tm semn de bine, re- , 
rtiltat din capîtoldl .țCătre. 
cititorul român”, cît și din ' 

«<Un to-terviu to București”, 
cu care se încheie cartea... ‘

Poet de bunăvoie
Altfel mi.am imaginat eu Grădinile 
Suspendate ale Semiramidei, în nesfârșitele 

mele călătorii pe utopice hărți.
Fără paznici, ca orice minune adevărată. 
Bar aii sînt nevoit să renunț, Domnule Ghid, 
în favoarea unor miracole mai accesibile... 
Cum frumusețea nu poate fi 
o aureolă așezată pe creștetul acestor 
fngeiWafpi ce exersează „con fuoco” 
la trompetă răsăritul, vă înapoiez 
biletul de intrare la uriașul carnaval, 
unde, oricum, am sosit prea tîrziu. 
îmi rezerv libertatea de«u'rămîne 

solidar 'Cu bucurii mai stai pic— 
insă hasnistitor zatoai. * 

senior dumiri de BtograHi 
neutru uziil budoarelor, 
azi le declar atei răspicat: 

‘Nu dețin pașaport spre Paradis, 
deoarece eu nu cred in iubirea 

din dosul‘nșitor plușate.
Nu sînt adepta! lui Zen, 
dar detest faptrie«dlor de teSRi... 
Cînd am împlinit optsprezece ani, 
tatăl meii, censnrn taurul, 
m-a alungat cu reteveiul din livada 1 _--- » * -xnsip Gimcior t 
de unde n.-.reașfasem-*ă fur 

RKnfâ de .Anrsdl «Poeziei-.

30AW «W

toechi asezri

comuna:
te, pe 
reșdlui au 
prielnice de 
cele mâi vechi 
Astfel, tisa taft de «st, 
două plinete ■diferite, ;s.au 
descoperit: un vas de 
tip Wtetenrteerg, «seismi
că și sbucăji de cl rpic: cu 

sumă ite 
e chirpici 
nt îix din 

haitstattilî 'timpuriu âi •ți
gle. t&fămtti, Olane -și ree- 
ra mică din epoca Tomnnă. 
Pe un teren mai ridiclt, 
la norii de -sat, cărămizi
le, ceramica, trie 
rîu șl ' bucățile . _
cu urmU arsură, 
vedesc. de asemenea, 
xisteițța unei așezări 
vremea 'Daciei romane. 

Ms tea sătească a români
lor de pe mănoasa omle ta 
Mureșului a lost .pertur
bată în asfașurarea vieții 
ei tradiționale prin um- 
ptantarea 4i ifa^wiwea ca 
stăpin, ăe către .regalita- 

nie^riaiâ. -a unei ®a-‘ 
rie seoli inaolallcte. 

In -această .postură, .potri
vit «unui document din 1211 
(anul prănei .atestări sen
se a aatulul), nobilii Ște
fan și îDominic, fiii Iu! 
„Benchench de genere Si- 
■euifflurrt" rind .țterra Seiit- 
.hotok”. .Reiese că, la acea - 
vreme, satul purta un nu
me românesc ce se referă 
la natura termenului, pro
babil Saratui'a, .tradus prin 
maghiarul .Sohiheluk, '„te
ren sărat”, pentru ca to 
.1332 să fie denumit* Ben- 
chendh (Bențenț) după nu
mele proprietarului secul 
de Ia sfârșitul secolului al 
XHI-lea, nume ce pare a 
fâ un hipocoristic, ca și 
Bentse, ia Hui Benedek 
IBenedîet). Toporiimul ’Știo- 
’bij, aflat în hotarul ac
tual ai satului, poate a- 
minti vechea denumire -re- 
mâneaseă, știut 'fiind dă, 
în zpriă, toponimul se lea
gă fle -sensul ’loc rriTăștl- 
wbs eu izvoare” șl că, n- 
neori, ideea de „mlaștină” 
este ■asociată cu cea de

loc sfttât, -(Sărâtuiîă*.', 
voarate ucu apă /.bogată 
săruri țrrefnti, ten tiîmpzil, 
în '.verintetaten «tar, d Ttfa- 
tură tajpenneatrila. «Denu
mirea .Ausel Wlaicu a (fost 
dată itasriitâții to «memo
ria iituntelui inventator și 
aria tor .-român.

iEMncu SBtere, -sat to co
muna ’îHărtmești. Situat pe 
un afhrerit ăl Mureșului, 
saitll a "făcut -parte riin 
domeniul cetății Deva pî- 
nă la ‘BOj, cînd cele trei 
sate cu numele Dineu 
(Dineu Mare, Dîncu Mic, 
Dineu lui ffltartin sau Măr- 
tittești) au lost dăruite vi- 
cevoievodului Transilva
niei. "Toponimul Dineu 
provine de la nn aritropo- 
nim omota,

-Dineu Site, •.sat «în .comu
na Mărijnești. Așezat gre 
drumul .«care ocolește pe ila 
sud dealul Măgura, .mai 
■jas de «Dineu Mare, sate 
se afla to «1463, to stălâ- 
nfarea urmașilor sdeevote- 
vudului Ratru fe Steei. Jn 
aael an. to JSîncu Mte, 
este menționat -cneazul -ro
mân ;Joan.

aUrtinești, sat, eomwri. 
Localitatea se află pe a- 
ceeași ’vale eu THncu 'Ma
re «ți ?Dîneu Mic. «Un do
cument -din £421 :ur«ei3ea- 
ză că cele trei Dineuri sînt 
locuite de români, >iar sa- 
;uhti IMăstineȘti i se spunea 

’Dineu lui Maftin. INumele 
Martin t^arține, probabil,, 
unui cneaz sătesc, fiind 
menționat în 1302 la -Pești- 
șu .Mare și în 1360 ca 
cneaz român Ia Deqsuș. La 
1463 în satul Mărtineșli e- 
ra un cneaz român cu nu
mele Dăbîca, în Dineu 
Mare, cneazul Bota, în 
Dîncu Mic, cneazul Ioan, 
iar în j1509 este (pomenit 

•documentar cneazul 
triiș din Dineu Mane. 
ITSfl, SEăritoețti Avea 
tiaciiitari în L854 un 
toăr de AII locuitori, 
to toi8, tot ®ei .414 ^teui- 
-tori erau amnâni.e

Dr. MHtcm VAI EA
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Principalele prevederi ale Programului 
Partidului Unității Social Democrate

Pe plan politic. Parti
dul urmărește crearea u-‘ 1 
nui stat de drept, bazat pe 
principiul separației pu
terilor în stat, pe pluralis
mul politic și pe suprenîa- 
ția legii.

în activitatea statală, a- 
ceste principii devin in
strumente prin care se a- 
sigură respectarea și ga
rantarea drepturilor și in
tereselor legitime ale o- 
imului, așa cum sînt. înscrR 
se în „Declarația Uni
versală a Drepturilor O- 
mului", adoptată de aduna
rea generală O.N.U.

Te plan economic. Par
tidul Unității Social De
mocrate urmărește, eu prio
ritate, înfăptuirea refor
mei economice ,și ieșirea 
din actuala criză eeono- 
mică, prin atenuarea ee- 
.lar mai nocive consecth- 
jțe: inflația și șomajul,, 
iReforma economică tre
buie înfăptuită pe -etape, 
.gradual, cu cit măi pii- 
,ț!ne sacrificii pentru popu- 
luție.

TEneoerea la economia de 
■piață și privatizarea tre
buie făcute rațional, men- 
țținîndu-se în economie, for
mele diverse de proprie
tatea -particulară, asâcia- 
tivă, de -stat mixtă. 3n- 
treprinderile de stat im

portante, cum sînt mari- 
■le' eombftiâte, Î.A.S.-uri și 
ialtele trebuie ajutate pen. 

’ tru a desenj rentabile.
Rste neeesar să fie de- 

•‘sâvîrșita reforma agrară, 
'prin punerea în-posesie a 
tuturor proprietarilor, prin 
-înmînarea titlurilor de 
proprietate și acordarea de 
credite cu‘ dobînzi' mici 
agricultorilor. Este nece
sar *-să fie încurajat sec

atorulparticular în econo
mie,. ’pentru a se asigura 
creșt'erea'-ccantiiativă și 
calitativă ' -a producției de 
toiMMiri materiale și ser
vicii.

Creditele din exterior 
pentru ieșirea dini blocajul 
financiar actual, nu folo
site pentru importuri de 

. produse care, die se găsesc 
în țară (lînâj, fie nu sînt 
de primă necesitate (a- 
vioane Airbus, vaccinuri 

•pentru animale ?dte.).
TrebuieReorganizată sfe- 

.-Vțț relațiilor economice 
ext^riie alp României, prin 
torni. rea' "ntonopolului de 
•rtat asupra 'comerțului ex
terior ași swigurairea auto
nomiei funcționale și fi- 
nanciar-valutare a socie
tăților comerciale.

Pe plan social. Partidul 
SJnttMfîi Sscidl âDasnacra. 
-te militează 'perrtrti creș
terea nivelului de trai al

întregii populații .și pen
tru creșterea ’radului de 
conștiință socială al tu
turor cetățenilor. <

Hartiflul promovează o 
politică socială umanistă, 
pentru asigurarea unui loc 
de muncă .tuturor rselă- 
țenllor de vîrstă .activă 
■{inclusiv absolvenților), 
pentru garantarea unor 
venituri din salariu sau 
pensie, care să asigure *un 
-trai decent fiecărui mem
bru al -societății și pentru 
asigurarea numărului ne
cesar de locuințe, -altt din 
fondul d£ -stat, cât și din 
fondurile populației, care 
va tfi stimulată iîn acest 
sens, prin credite avanta
joase.

Partidul Unității Social 
'Democrate ,își mai pro. 
pune să susțină gratuita
tea învățămfitub ;preu- 
aiiversitar, stimalanea și 
promovarea cercetării știin
țifice, refacerea culturii 
aromânești prin promovarea 
creativității și «asigurarea 
libertății de ereație artis
tică și culturală, iar în 
domeniul sănătății, asigu
rarea .gratuității servicii, 
lor medicale pentru sala- 
TiâJii din sectoarele .pu
blice și .private, pentru fa
miliile lor și .pentru ;pen- 
sionari și familiile fior.

Simpozion 
interjudețean 

de pneumologie 
Secția județeană a Socle, 

tații române de pneumolo. 
gie, împreună cu Secția de 
pneunioftizlalogîe a Spița, 
luliti /județean Deva, Sana, 
tor iul de ’Fneumvfttztatogie 
Brad și Direcția Sanitară a 
Județului Hunedoara or. 
ganizează, în zilele de 24— 
25 septembrie 1SK12, te Sa. 
notoriul de PneumoftizMo- 
gie Brad, un .simpozion in. 
terjuiloțeantie pmeurarlteogie, 
care -este prilejuit de ani- 
vernaren ta 3® de jwll dc la 
înfimț&xea acestuia.

tu moșeați perioadă sare 
loc si ■masa, ratundă &e '.te
ma:: hdfllnrtpuL
moaone cronice mgtuber. 
culoare. Situația juUsailă și 
orientările she 
ale rețelei i e pneuntaftitio- 
logie .ta județul Hunedoa
ra". Un -sprijin .însemnat 
în reușita manifestărilor 
respective, prm pmsort- 
znre,ilarejirma Rom. TBC 
SRL București..

Un cadrul simpozionului 
ștral sesiunii Științifice vor 
fi 'prezentate 38 de comu
nicări cu tematică de spe- 
jciaUiate, acestea -auțnd ca 
‘autori numeroși medici, ca- 
dre din .institute de .cerce, 
dări de profil jțî din învă. 
ițămintul superior medical. 
ISe remarcă participarea cu 
valoroase comunicări a doc. 
HorHor-dm București, țCluj- 
Wapoca, Timișoara, Draio. 
va, ‘Breaza, Rovinari, De. 
tva, Brad. și .Ceoagiu. fWlT.j

COMUNICAT

‘ Serviciul de pașapoarte al județului Hunedoara i 
ț precizează că invitațiile adresate unor cetățeni străini 
ț de către persoanele fizice și juridice din România 
ț trebuie întocmite în formă autentică și avizate de 
t formațiunea județeană de pașapoarte.

Relații suplimentare pot fi obținute de la orga
nele de pașapoarte județene.

REZULTATELE

obținute de către formațiunile civile de pompieri dini 
județ fa întrecerea profesională pe perioada f 

octombrie 1991 — -septembrie 1992 și la concursurile
, profesionale — faza județeană, desfășurate vineri i 

12. 09. .1992. pe stadionul din Simeria.
INTTtKCE-WEA ’PROFESIONAL A ;

>1. .RCR. —seirașul Hațeg ;
'2. F.C.P — comuna «Bălța ;

. 3. F.C.P. — comuna Baia de Cfîș. i
A genți -eetmomici: 1
1. F.CR.----STIRPE — Orăștie ;
2. F.C.P. — S.C. „SIDERURGICA" S.A. Hunedoara ;
3. F.C.P. — .BEfffiL — Deva — Fiii ton Mintia.
CONCURSUR «TKJFESIONAEE: :
Idealități:
1. F.C.P. — orașul Hațeg ; -
2. F.C.P. — comuna Orăștioara de Sus- •
3. F.C.P. «—sorașul Simeria.
Agenți economici:
1. F.C.P. — EM. Lonea : . t ;
2. F.C.P. — RENEL — Deva — Filiala Mintia ; '

i 3. FiCT». — TIM Orăștie.
Tuturor 'fermețiunilor menționate li s-au înmî- 

nat jpremii ifa bani, cupe și diplome, iar .F.C.P. a 
orașului Hațeg și respectiv ;a STTPRE — Orăștie au 
•primit steagul de „Formație fruntașă .pe județul Hu
nedoara".

• « * •• • J* <• *• * • * •*»*•*••»*•*•

mira km Nflffltwi
1992- peste ooia lai 1989
—-- ----------- .

«Convorbire cu "dl ing. 
rectorul E.M. Mintia.Vețel.

I1QRIA iirvasWMJU, fii-

dP 
pe 
o- 
în

pe

— Se cunoaște, die 
rector, situația .g®a 
care o are, la aeeastă 
râ, mineritul rnrnânesc _ 
general, deci tși cel din 
cadrul Regiei Autonome a 
Cuprului "Deva, de care a-, 
parțme -și Exploatarea !Sfi- 
nieră Mintia — Vațel Cum 
se prezintă, mai «oneret, 
lucrurile la amitatea 
care o conduceți ?

— Spre Informarea 
rectă i
wrean să mențtonez'-c£ ne 
desfășurăm activitatea de 
extracție, preparare și li
vrare a produselor în șap
te -subunități, resnectiv în 
sectoarele. Vetel, "®roija, 
Vorța, de unde «sțpioa- 
tăm minereuri complexe, 

\ cuprifere și zincoase, _pe 
care le -înnobilăm în pre- 
■parația .de la Mintia .—, ?la 
Slurasada — unde reali- 
zăm bentonita și la Pojo- 
ga — de unde livrăm la 
beneficiari din țară, pre
cum -și ia export, «însem
nate cantități de calcar, la 
înalți parametri calitativi. 
‘ — La pe nivEl se situ
ează principalii indicatori 
«ai ■activLa'$ti țesploatăr® ?

— Față de 1989 —- -au 
«de dagferință pentru în. 
treaga economie româ
neasca —, producția E.M. 
Vețel marcheazS, în 19S2, 
« nțaară croștere. Jn jaa- 
_fida ^tWmSna-

te Ltotej «eqșsefaic, 
stabilitatea prețurilor, 
minuarea comenzilor 
partea beneficiarilor,

__  mare a declinului

co- seXcepttnd bentonita —
a celor Interesați, /la «are cerințele -ș-au di-

fa- 
ffi- 
din 
ur- 

între-

acti-

ree- 
ți- t»

■gii .economii naționale —, 
am reușit ca, de la înce
putul anului în curs, să 
abținem o de 3 la
sută n ..proAicSiei de me
tale, de 0,5 la sută a ce
lei de concentrate, iar cea 
de -eupru a crescut de a- 
praape trei ori An eowjpa- 
zație cu .realizările im. pe
rioada siBiilasă £ -anului 
T9SH. Aș mai .menționa dă, 
seXcepttnd bentonita —

un fanat asefa-
■lalte produse astat -solicitate, 
asigurînd sectoarelor eonti- 
nuitate £i eficiența a 
vitățli.

— •fifam reușit 
ohUibrareu jproflucțKi, 
ifiînd «ama fde „Băderea' 
din anii 1990—1801 ?

— Am întărit ordinea ași 
disciplina, am vegheat mai 
atent la -respectarea tehno
logiilor de exploatare șl de 
preparare, la utilizarea ra
țională a utilajelor și in
stalațiilor din dotare. Ca 
urmare, ne.am îndeplinit 
«psogisamele, ebținînd, cum

Dftesm, chiar unele de- 
JWfcj si. fa același timp, 
api cortfetit. yn grad ri- 
dlioat Se -eSETÎtate rpredu- 
rsetor rrpaiizgțg,

— Există condiții să men- 
■țmețt,'everttarl -Să -creșteți 
nivelurile actuale ale pro- 
favltej.?
— Ha, in situația a» case j 

vum tlezvdlta ■relațiile cu ’ 
partenerii externi, ; 
calcar — în contrapartidă 
sau cu plata în valută. -

■La EIM. -Mintia — X?ețel 
S-a înțeles bine că pentru 
a exista, pentru a menține 
integritatea colectivului jșj 
a spori producția, pentru 
ca țoți salariații să fie 
plătiți în mod corespunză
tor — după munca depusă 
și realizările obțiudte —- 
este nevoie de angajament 
și responsabilitate în în
treaga activitate, de ordire 

liSeiplma de 'bună gos
podărire a valorilor mate
riale ,și ’financiare.

— Se știe, și la noi, ac- 
tivitatea din subteran este 

precizează dl Ionel Gro. 
zăiescu, -contabilul șef -aJ 
exploatării — subvenții din 
an în an mai micj. Aceasta

are

una

Durerile 
t 

L-am întrebat pe dl E- 
■mil Herbei, liderul sin- 
îdrcai de te E.M. Mintia- 
Vețel, ce orientare 
sindicatul de aici.

— în nici un caz 
. politică. Singura noastră 
orientare este spre pro
ducție, spre îndeplinirea 
programelor unității, ca- 

. re să ne asigure Stabilita
tea locurilor de muncă și 
câștiguri -pentru o existen
ță demnă și un trai în
destulător. -Din păcate, 
noi Sîntem dezavantajați 
:fațS -âe ortaci -ai noștri de 
lălăite unități miniere, dar 
mai ales față de unele ca

tegorii (profesionale — «a- 
țfa miei «ag, mu 

prestează © activitate mai 
tgrea sau ouai nțpuartantâ 
$eett a noastră.
— JOum •susține Stadiratifline cu j — —

pertteu a»®ieifțw s'WJă ® auRdJa- 
țîlor ?

— Noi o susținem pe

Stih stimul eficientei
ne -AfasEoiinS s& âttâazuim 
■axtsem de atent la venitu
rile provenite din cele- 
dsftte «rictoare, să le renta
bilizăm pe acestea cit pu
tem mai mult. Am reușit 
ceya pfnă acum, însă măi 
'Sfat destule treburi de 
-rezolvat. Astfel, am preluat 
-de .ia -fosta B.A.D.i^.S ® 
serie de mijloace sde trans
port, pe care acum Je ad
ministrăm singuri, le fo
losim după nevoile proprii, 
-renvmutad -o serie de -chel
tuieli. în același scop, de 
da L0 octombrie a.c.; vom 
«trece la reorganizarea flu
xului de transport în ca

Ier-grijile noastre
toate căile, deși nu am or
ganizat greve sau alte ma
nifestații. Sigur, avem 
discuții între noi, purtăm 
dialoguri cu consiliul de 
administrație pentru a gă
si căi comune de acțiune 
privind atit derularea nor
mală a producției, cît ,și 
satisfacerea unor nevoi so. 
niale- ale salariaților. Dar 
și posibilitățile adminis
trației Sînt limitate, :atî- 
ta timp cit guvernul nu-și 
întoarce mai mult fața 
spre necazurile minerilor. 
Cu toate acestea, reușim 
să asigurăm gratuit o ma
să caldă pe schimb tutu. 
Tor eelor care lucrează dn 
subteran, constind;din ■ două 
feluri de mîncare și cîte 
un litru de ăpă minerală. 
He asemenea, pentru a- 
ceștia am obținut un su
pliment ide 0300 gran® de 
pîine pe zi pentru fiecare, 
am asigurat un număr de 

riera de la ■Prgejga — îunc- 
țte Hi asih:ittă’'fe de ex. 
ploatnre -și de jivrare a 
calcarului Cdtre dasjeSi- 
ciari —. -.vom adopta și aite 
măsuri de limitare 'ți can- 
«urnirilor de contoustibil 
șt -energie, de anumite ma
terii prime șl materiale.

— Cum arată bilanțul e. 
Eonomic dl unității la a» 
ceastă oră, die Ionel Gro- 
zăvescu ?

— Balanța este pozitivă: 
avem de încasat 400 toc 
milioane de lei și de plă
tit 223 de milioane -de lei. 
Blocajul financiar în lanț 
ne creează însă și nouă’pro 

butelii de aragaz anunci- 
tnritor eu situații mâi 
grele în familii, încercăm 
să îmbunătățim aprovizio
narea chioșcului ■ alimen
tar din incinta explbată- 
irii. Mai -rău ștăm am re
zolvarea solicitărilor pen
tru locuințe,. deoarece 
multi angajați ai noștri, 
chiar cu familii, locuiesc 
în cămine, în garsoniere 

sau în gazdă — unde se 
percep chirii foarte mari. 
Avem în atenție, mai a- 
les, 'familiile ’inerp și pe 

-cele .cu mai mulți copii, 
a căror existentă nu este 
deloc ușoară în actualele 

.condiții, cînd costul vieții 
atinge vote de neimaginat. 
De fapt, durerile angaja. 
țllor noștri const taie gri
jile noastre diurne. De re
zolvarea lor ilepiml sta
bilitatea co'ectivului, rod
nicia munc:i -condiția so
cială a fiecăruia.

-bteme, neptrtind achita tn- 
■tcgml «enezgie și cern bus ti. 
nhih,,ahepresurii ee ne-ail 
«lest efectuate. De aseme- 
mca, mu reușim să ram- 
■btrrsfim creditul vechi luat 
iperitru investiții, intrînd Sta 
•cixctatul toofttnzîlor năuci
toare pe care le percep a- 
,cum băncile. De altfel, sta- 
'tu! a redus la zero sub- 
-veiitiile pentru lucrările da 
.investiții, pregătiri si dew_ 
ctaderi. ceea ce -va avea 
■repercusiuni negative a. 
isupre activității -viitoare ;« 
-erploat&rii. îln atare sitna- 
;ție, trebuie să ne rezciviăm 
prir. eforturi proprii gl 
aceste "pre^teme «ewfaem de 
■importante pmirti oorntl- 
nuarea neti-vhătîi 'Broffae- 

■tiv-r

i
(

•<

i
<

c«ioa—amea
Akm publicat de jau- 

tn «a tetaruJ wetai 4ta 
.azfiadl ni care jutML 
ntas adlația «e «Ola- 
hnrare a E.M. Sffatia 
— Metal -pu o tfirfaS 
,dui Slqgaria, rcșpectiv, 
Ittratja pe „CalCST tfe I 
iRpiogâ" în schimbul u- 
Aior cantități toc <zaltăr.1 
■Itomnul ing. Hoxia 33-, 
văncscu a ținut Șă a-’ 
dacă unele precizări :

— Este o relație tu- 1 
nă și -probabil o vom1 
•menține. La prima ex
periență am făcut gre
șeala de a comercializa 
zahărul primit la «ehimb, 
neavînd înscrisă în o- 
biectul de activitate al 
viinității asemenea gen 
de prestații. De asum 
vom avea. ‘Noi am per
ceput celor c n ora 
le.ai.1 .oferit zahăr 
prețuri cor, ore.

Grupaj realizat de 
DUMITRU GHEONEA.

CORNEL POENAR
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CONVOCARE
• SINDICATUL „Țesă. 

toria“ Deva convoacă as. 
tăzj, 18 septembrie 1992, 
membrii de sindicat la se
diul fabricii. Consiliul 
Sindicatului Tesătoria De
va. (7789)

ÎNTÎLNIRE
• DUMINICA,. 20 sep

tembrie, ora -11, dl Teorii 
Pop, fost ministru al Jus
tiției cjupă Revoluție în 
guvernul provizoriu și fost 
președinte al Curții Su
preme de Justiție, are în- 
tîlnire cu alegătorii la Casa 
de Cultură a municipiului 
Deva.

Dorim un dialog eficient 
cu electoratul. (7814)

• LA multi ani dragu- -
lui meu Doru-Narcis Hasna 
la aniversarea a 10 ani
șori. Tăticul. (7461)

V1NZARI— 
CUMPĂRĂRI

• V1ND apartament 2 
camere etaj I. Deva, str. 
Liliacului, tel. 625333. (7207)

• VIND urgent autotu
rism Toyota Carina II, Olt-, 
cit, video Grundig, com
bină Philips. Tel. 711449.

(7801)
• VINO Skoda 120 L,

stare bună. Hunedoara, tel. 
711967. (7777)

• SNC Combor SA 
Orăștie vinde prin li
citație publică în data 
de 10 octombrie 1992, 
ora 10, mijloace fixe. 
Lista mijloacelor fixe 
se poate consulta la 
sediul societății. In
formații suplimentare 
la tel. 42350, secreta
riat. (7717)

Tel. 713461, după ora 20.
(7405)

e VÎND urgent aparta
ment 2 camere, preț con. 
venabil. Tel. 715383.' (7406)

ÎNCHIRIERI

• PRELUĂM contract
apartament (cu recompen
să) eventual cumpărăm, în 
Deva, exclus Micro 15. Tel. 
613984. (7718)

• PRIMESC elev, sau
elevă în gazdă. Deva, tel. 
616953. (7783)

• CAUT garsonieră mo
bilată pentru închiriat, du- 
rată îndelungată. Deva, 
tel. 624316. (7790)

• CAUT spațiu de închi
riat pentru birouri : gar
sonieră, apartament 2—3 
camere, parter, etaj 1—2, 
casă 2 camere, Deva, zonă 
centrală. Se acceptă plată 
anticipat pe 3—6 luni. Tel. 
617418. (7805)

• OFER spațiu comercial
pentru angrosist. Hunedoa
ra, «tr C. Davilla, 31, tel. 
717460. (7400)

OFERTE
DE SERVICII

• SOCIETATEA comer
cială, angajează tîmplari și 
maiștri tîmplari. Relații 
la tel. 618617, după ora 18.

(7737)
• SiM-BÂTA. 19 septem

brie excursie la Istanbul. 
Relații tel. 715045. (7402)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
veteran de război nr. Ș70905/ 
1992, pe numele Părăian 
Vasile. Se declară nulă.

• PIERDUT legitimație
serviciu nr. 20917 eliberată 
de I.C.S. Hunedoara, pe nu
mele Rad Alexandru. Șe 
declară nulă. (7403)

• PIERDUT cartelă pîine
eliberată de Alimentara 73 
Hunedoara pe numele A- 
riton Emil. Se declară nu
lă. (7404)

nieră. Deva, Cioclovina, bl.’ 
20, sc. 2, et. 3, ap. 36.

(7795)

COMEMORĂRI

• ADUCEM un pios 
omagiu și neștearsă a- 
mintire regretatei și 
iubitei noastre,

MARCELA 
IORDANESCU, 

care astăzi ar fi ani
versat. frumoasa virstă 
de_ 24 ani. Te vor plîn- 
ge' mereu Cornelia si 
Ivan. (7740)

• SE împlinesc 5 ani de 
la dispariția incredibilă, la 
numai 40 ani, a unicului 
fiu, soț și tată, cel care a 
fost

TITUS POPA
Părinții, soția Mariana, fi
ica Mirela și socrii deplîng 
continuu și comemorează cu 
lacrimi în ochi pe cel dis
părut, duminică. 20 sep
tembrie 1992, la Biserica 
din satul Lăsau. (7760)

de serviciu, vecinii și pe 
toți cei care l.au cunoscut 
pe regretatul meu' soț

FLOREA ANTON 
că sîmbătă, 19 septembrie, 
ora 10, comemorăm la ci
mitir, 6 săptămîni de Ia
deces. Soția. (7773)

DECESE
, • CU inima zdrobită de 
durere anunțăm moartea 
fulgerătoare a scumpei 
noastre mame și soții

ELENA ȘEU (Nela)
Te vom păstra veșnic în 
sufletele noastre.

Copiii Simona, Dănuț și 
soțul Nelu.

înmormîntarea va avea 
loc sîmbăită, 19 septembrie, 
orele 14, din str. Liliacului, 
bloc 22, sc. A, ap. 5. (7208)

• SOȚIA Cornelia, 
fiica Angelica și fiul 

Gheorghe, ginerele Cos- 
tan și n°ooții Adrian, 
Dgna și Clâudia anunță 
încetarea din viață, 
după o grea suferință, 
a celui care a fost

NICOLAE stoia 
în vîrstă de 71 1 ani. 
Înmonmîntarea astăzi, 
ora 14 la cimitirul -or
todox din str. Emines- 
cu Deva, de la domi
ciliu. Dumnezeu să-l 
ierte! (7807)

) IMPORTANT ! . ț
' i
J CĂTRE DELEGAȚII LA SECȚIILE DE i 
[ VOTARE Al CONVENȚIEI DEMOCRATICE» 
) DIN ROMANIA, JUDEȚUL HUNEDOARA ) 

Membrii birourilor electorale ale secțiilor ) 
1 de votare, delegați de Convenția Democratică > 
j din România, vor solicita președinților secții- i 

lor de votare (ÎWaiBrte dfe întocmirea proceselor 
verbale) etiberoroa nneî copii a procesului ver
bal referitor la și rezultatele ale
gerilor din s«*țî» «fe «Mt&re?, cerere ce a fost 
expediată de eătre HWrt Jttdețean al C.D.R. 
la fiecare «Mfle' die saw vor întocmi sin
guri o cerere. L.
CG^lflX VERBALE VOR FI
AWSE fi» lAWDHă'flRi: LA SEDIUL DIN

In buletinele Se candidații C.D.R. fi
gurează la pozițStf 24' —- Senat și 16 — Camera 
Deputaților. (7597)

• VÎND urgent casă cu
-baie și grădină în _Criș- 
cior, str. Subpietrojsa, nr. 

■<0. Deva, tel. 618852, după 
ora 18. (7752)

• V1ND casă, central,
gaze. Tel. 611514 lunea 
<2—14. ' (7785)

• VÎND tractor U—650. 
Deva, str Horea, nr. 134.

(7798)
• VÎND Dacia 1100, cu 

multiple piese schimb. Hu
nedoara, tel. 715329. (7786)

• VÎND butelie aragaz,
normală. Deva, tel. 620658, 
orele 20—22. (7788)
' • VÎND casă și teren a- 
gricol în Cîrjiti. Deva, tel. 
624879. (7791)

• VÎND rulotă germană,
conține cort imens cu te
rasă, aragaz, butelie, loc 
de cazare pentru 10 per
soane. Tel. 612864. (7802)

•' VÎND video player O. 
rion, sigilat. Deva. tel. 
617634. (7800)

• VÎND convenabil a.
partament 2 camere, con
fort I, Gojdu. Tel. 628387, 
Sau 617675. (7803)

• VÎND urgent, avanta
jos, casă, curte, grădină, în 
%oz. Deva, tel. 620918, o-
rele 18—21. (7804)

• VÎND nutrii - Deva,
tel. 612535. (7809)

• VÎND urgent bibliote. 
că „Mircea“. Deva, tel. 
618643. după niasă. (7808)

• VÎND 25 oi țurcane.

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere, Micro, cu garso-

Semănători
de tara,! 

culegători ' 
de rod! I i- ‘ I

PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR 
** DINROMÂNfA 
I? PUNE SI PROSPERITATE 

B|IrEPTAIE SI DEMOCRAȚIE 

/wADEVARSI ARMONIE » 

Rramisiiwoiwa

S.C. „AGROSIM" S.A. SIMERIA |
FERMA DE LEGUME SIMERIA VECHE j

ANGAJEAZĂ FORȚA DE MUNCĂ pen-j 
tru lucrări agri, le de sezon. Informații la te- ț 
lefon 660894. (

• PIOS omagiu și 
gînduri duioase pentru 
cel care a fost

ing. SILVIU ROȘU 
acum, cînd se împli
nește un an, de la tre
cerea lui în eternita
te. Flori și lacrimi pe 
mormîntul lui, durere 
nesecată în inimile 
noastre. Dumnezeu să-i 
ocrotească sufletul lui 
bun și drag, să-1 odih- 
■nească și să-l Ierte ! 
Slujba tristei comemo
rări în 20 septembrie 
la Biserica Ortodoxă 
din Geoagiu. Familia.

(7776)

• FAMILIILE Mi- 
huț și Plasser mulțu
mesc tuturor celor care 
l-au condus pe ultimul 
drum, cu flori și co
roane, pe cel care a^ 
fost

LOGHIN MIHUȚ 
soțul, tatăl și bunicul 
nostru. îi păstrăm o 
veșnică și vie amin
tire. (7806)

CENTRUL «6 ■G^mULTĂNTA, INSTRUIRE 
și software,

CONS&FT — COMPUTER SIBIU
Organizează în municipiul DEVA, înce- 

| pînd cu 21. 09. 1992, cursuri de specializare în 
l| informatică la microcalculatoare compatibile 
i I.B.M. — P.C. pentru următoarele specialități: 
( • programatori „aplicații tehnico - econo-
' naice —
i • ■pregrUrimteri asiatenți de gestiune, stu-1 
dii n»erfii ; »'

• utiitoatari, stadii superioare și medii; J 
_• operatori, staffli medii. )
Informași și înscrieri la DEVA, str. Pru- > 

nilor, 13, teL 95-/. M>78, SIBIU, str. Crisanei, 1 
14, tel. 924^8155. (1050)1

• ANUNȚ rudele, colegii

• SOȚIA Voichița și 
întreaga familie anunță 
încetarea din viață a 
celui care a fost

ing. IOAM MATEI
înhumarea, sîmbătă 

, 19 septembrie 1992,
ora 15, de la Casa
•mortuară, strada E- 
minescu. Deva, (7821)
• SALARIAȚII de la 

O.R.S.A. Deva sînt alături 
de colega lor Meroniuc E- 
lena din Dobra, la trece
rea în neființă a tatălui. 
Dumnezeu să.l ierte ! (7810)
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CENTRUL DE CONSULTANTA, INSTRUIRE, 
INGINERIE SOFTWARE, CONSOFT — 

COMPUTER SIBIU
Organizează în municipiul Deva, pentru 

anul școlar 1992—1993
• Școala tehnică postliceală cu profil de 

informatică
în cadrul căreia, pe lîngă pregătirea de 

specialitate, se vor preda intensiv: limba en
gleză, contabilitate, legislație economică, or
ganizare și management.

Înscrieri și informații: Deva, str. Pruni
lor, 13, tel: 95/613678; Sibiu, str. Crișanei, 
14, tel. 92/418155. (1075)

I* 
Iw
I

• zahăr tos import la prețul de 195 lei/kg. I 
Dacă cantitatea solicitată este mai mare, j

prețul se poate negocia. (7600);
I*
* 
I

•I
• curățătorie, vopsitorie haine din blană |

piele. ’ (7599) j
* 

------------------------- ------------------- 1 
DACIA SERVICE DEVA---------------- j

*
Face înscrieri pentru cursurile practice | 

și teoretice în vederea obținerii permisului de! 
conducere categoria B. Orele de instruire prac- I 
tică se efectuează pe poligonul propriu, unde ■ 
candidați! își vor susține si examenul. Tarif J 
16 000 lei. |

înscrieri și informații suplimentare la se- * 
diul unității din Deva, str. 22 Decembrie, nr. I 
261, telefoane 18840, 25840. (1085) j

S.C. SEVEN PINK
FILIALA HUNEDOARA

Str. A. Iancu, nr. 16 
Vinde en gros:

S.C. ARGO TAB COM SRL CRISTUR

(Fostul sediu al C.A.P. Cristur)
Prestează lucrări de:
* argăsitorie, vopsitorie și confecții

și

V DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII | 
f HUNEDOARA — DEVA |
! Informează abonații de posturi telefonice, l 

persoane fizice și persoane juridice, din muni- ț 
i cipiul Deva, proprietari de aparate telefonice» 
i cu abonament sau fără abonament de service,) 
Ică în cadrul unității noastre s-a deschis „ATE-1 

LIER — LABORATOR" la care se repară a- J 
parate telefonice de orice tip, produse în țară ) 
sau procurate din import.

De asemenea, se expertizează tehnic apa
ratele telefonice procurate din import, care nu 

ț au fost avizate de către Ministerul Conluni- 
l cațiilor.
» Sediul atelierului — laborator este la par- 
i terul bocului nr. 33 (al poștei) din spatele se- 
I' diului Direcției de Telecomunicații, din strada 

Libertății, nr. 2, telefon 604294.

Reparații!» aparatelor telefonice se exe
cută, Ia cerere, la domiciliul abonatului tele
fonic — dacă solicită deplasarea, sau la sediul 
atelierului. (1086)

\ ____________________________________________

j • T* '
( S.G. HORTICOLA S.A. DEVA » |

FERMA VITICOLA, NR. 10 ȘOIMUȘ "
| Oferă spre vînzare loco —- fermă struguri*1 
’ pentru vin — soiuri superioare.
j Prețuri avantajoase. ăj . (1081)
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