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Minerii au cerut să plece la București

• DE LA SET-' DE STAT comentata postură de I
LA PREȘEDINTE OE prim ministru și de pri- J 
PARTID. Fostul președin- mar general al Capitalei | 
te al României, dl Ion a dlui Victor Giorbea s_a • 
Iliescu, a fost ales^ la lămurit. Săptămâna tre- I 
Conferința Naționala Ex- cută, dânsul a prezentat ■> 
traordinară a PDSR. pre_ Raportul asupra „6on_ I 
ședințe al celui mai tractului de 200 de zile • 
puternic (numeric)^ partid cu bucureștcnii", asumat I 
din România. Până a- în campania electorală și ’ 
cum era numit doar pre. a lăsat postul de primar | 
ședințele spiritual al general (interimar) pe I 
respectivei formațiuni po- seama dlui Viorel Lis, ■ 
litice. Dl Ion Iliescu timp de șase luni, până I 
are gânduri încă și mai la data alegerii oficiale ■ 
mari de reorganizare, anticipate a noului pri- ' 
restructurare, consolida, mar general al Capitalei J 
re si revenire a PDSIî !
la cârma țării. '

• ȘEFUL STATULUI I 
A POST ÎN POLONIA. '

• POLITIA ROMA- |
NA, LA R A P O R T. La invitația omologului J 

său polonez, Aleksander | 
In prezența șefului sta. Kwa niewski. dl Emil ’• ____________________ I

i
'fJxJ.rcMipeethui. î

Aproximativ 4000 de 
mineri de la exploatările 
Văii Jiului au participat 
sâmbătă, 18 Ianuarie, la 
un marș și un miting de 
protest la Petroșani, or
ganizat de Liga Sindica
telor Miniere Valea Jiu
lui (LSMVJ). Minerii au 
<ferut ca anchetarea lide
rului lor de sindicat Mi
ron Cozma, să se facă 
in stare de libertate.

Coloanele de demon
stranți s-au adunat în fața 
flasci de cultură a sindi. 
catelor, după ce au stră
bătut Petroșaniul pe di
recția Est—Vest, pornind 
din direcții opuse. Pe 
pancartele purtate se pu
teau citi înscrisuri ca i 
„Roman subminare — Goz
ma arestare?**,  „Vrem pe 
Miron Cozma liber’* *.  „Să 
fie acuzați adevărații vi- 
novați**.

tului, di Emil Gonslan- 
tinescu, Poliția Română 
și-a prezentat Raportul 
de activitate pe anul 
1996 — an mai bun ca 
1995, dar mai slab ca 
1997, după cum sc a- 
nunță acesta, chiar din 
prima lună

• FENOMENUL ..MI
RON COZMA” — DE 
LA ÎNCEPUTURI Șl 
PANA ÎN PREZENT.

Arestarea lui Miron Coz
ma, liderul minerilor din 
Valea Jiului, » generat 
opinii contradictorii, a 
declanșat mitinguri, an
chete, controale, spu
moase reportaje în pre - 
să. Dincolo de toate 
acestea, organele abilita
te. inclusiv cele de con
trol de la nivelul jude
țului, trezite și ele Ia 
realitate, își desfășoară 
cu sârg activitățile spe
cifice în legătură cu fe
nomenul ' .,Miron Coz-
ma”.

• PRIMI L MINISTRU 
NU MAI ESTE PRI
MAR GENERAL. Mult

tia, Problema este 
au crescut costurile, 
mea este speriată și 
majorarea de prețuri 
va. veni, unii ?.. 
bani în lucruri utile în 
luna decembrie. uitând 
să-s» plătească datoriile la 
asociație pentru serviciile 
pe care le prestăm. Am 
luat hotărârea ca în luna

ora 14,2â a Început' 
mitingul de protest.

în balconu. casei de 
cultură a sindicatelor erau 
prezenți lideri sindicali din 
LSMVJ. Iile Torsan. vice
președinte al LSMVJ. s-a 
dresat mulțimii, între

bând-o de câteva ori dacă 
se află alături de Miron 
Cozma. în urma răspunsu

VICTOR BADARCA VA TRELUA 
PROVIZORIU CONDUCEREA LIGII

Partlcipanții la miting 
au fost anunțați că în Gon- 
aHiul do fioordonare al 
Bigii s-a hotărât ca pe 
timpul în care Miron 
flozrna „lipsește dintre noi", 
președintele executiv. Vic
tor Bădâncă. să-i preia 
atribuțiile. Victor Bădâr- 
e& a declarat că „faptele 
care sc aruncă în spatele 
iul Cozma, subminarea pu
terii de stat în septem
brie 1991. nu... pot fl a- 

Citiți în pagina a Vl-a ancheta:

Un b&trân bolnav și 
singur la mila 

satului

una pe zi
LA MATERNITATE

— Soră, c fetiță '?
— Da, toate trei...

lui afirmativ, Torsan a 
arătat că este deosebit de 
important ca minerii să 
se poarte disciplinat și să 
asculte de liderii lor. „Ml- 
ron Cozma a fost arestat 
și privat de libertate, 
fiind considerat un om 
periculos și care ar fi 
putut pleca din țară, de
clară Ilie Torsan... Am 
anunțat peste tot că noi 
nu ne opunem actului de 
Justiție, dar nu credem că 
M. O. trebuia tratat așa 
și trebuia anchetat în 
stare de libertate. Ceea 
ce ați făcut dv. în ulti
mele zile, acele marșuri 
ale tăcerii, liniștea și 
modul în care ați lucrat 
în continuare în întreprin
deri dovedesc că știți să-1 
ajutați pe Cozma, în a- 
ceastă situație grea, așa 
cum trebuie* 1.

Ilie Torsan a mai spus 
că Liga face tot ce tre
buie pentru a obține an
chetarea lui Gozma în 
stare de libertate. El a 
precizat. în special, pen
tru jurnaliști, că partl- 
cîpanții la miting sunt in 
timpul liber, minele din 
Valea Jiului lucrând sâm
băta.

trlbuite unul singur om’’ 
El a cerut minerilor care 
cunosc date despre aceste 
evenimente, să meargă la 
sindicatele de care apar
țin și să relateze faptele 
pentru a 1 se asigura 
apărarea Iul Gozma. De
mersurile viitoare ale 
LSMVJ vor fl comunicate 
de fiecare sindicat în 
parte, prin liderii lor. a 
precizat Victor Bădârcă.

3
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CATEGORICUL
„Dacă Miron Gozma nu 

ar fi existat, el trebuia 
inventat”, a declarat mul 
țimii liderul sindical de 
Ia Mina Livezenl Dorin 
Loiș, care a adăugat că 
președintele LSMVJ a fost 
în permanență un ghimpe 
în coasta multora. „Tre
buie să demonstrăm că în

LIGA PENSIONARILOR DIN VALEA 
JIULUI APAR A PE COZMA

Vergilă Stănescu, lider 
al Ligi] pensionarilor din 
Valea Jiului, a afirmat că 
Mire i Cozma și-a neglijat 
familia pentru interesele 
sindicaliștilor. Stănescu a

PRIMARUL LUPLNTULUI NU UITA
CINE A

Prezentat mulțimii ca 
„primul lider al minerilor 
din România", primarul o- 
rașului Lupeni, Ion Napău, 
a dat cjtire unui „Apel că
tre cele patru puteri", al
cătuit împreună cu liderii 
LSMVJ. în „Apel" se ara
tă că Miron Gpzma, rațiu
nea lui Miron Gozma este 
un semn evident că ac
tuala putere nu-.și respectă 
-promisiunea „fără ură șl 
răzbunare" pe care a decla
rat-o în campania electo
rală". Napău a arătat că 
este unul din cei care au 
participat la „primele ac
țiuni minerești solicitate de

De la 1 februarie, la DEVA
Datornicii risca sistarea serviciilor

de gospodărie comunala
și locativâ

este 
pre<

pro-

— Die director, anotim
pul roce creează mari di
ficultăți in privința achi
tării prestațiilor efectuate 
de către regie, flare 
situația plăților în 
zent ?

• — Gea mai grea 
blemă pentru noi rămâne 
încasarea debitelor res
tante de la asociațiile de 
locatari și de la agenții 
economici peste 60 de zile, 
fapt ce ne duc.e într-un 
blocaj financiar deosebit. 
La rândul nostru suntem

— La ee nivel s-a ajuns 
cu datoriile ?

— In perioada de lamă, 
costurile sunt mal mart. 
Se discută de 2—3 miliar-

LOIȘ
fiecare dintre noi este un 
Miron Gozma. Iar dacă 
M, C. a fost arestat, pen
tru ceea ce nu I se atri
buie numai Iul pentru că*  
toți am fost la București, 
să fim arestați altăuri de 
el”, își încheia discursul 
Lois.

declarat că prin interven
ția Iui Cozma, pensiile 
minerilor au crescut cu 30 
la sută din luna octombrie 
a anului trecut.

FOST
Guvernul de atunci, pentru 
restabilirea ordinii de 
drept" și că deține dovezi 
în acest sens. Primarul Lu- 
peniuluj mai spune că a- 
vantajele minerilor, necon
testate de altfel, au rămas 
„mult în urma altor cate
gorii sociale, cum ar fi: 
Renel, SNCFR, bănci, ba 
chiar și industria tutunu
lui", precizând că multă, 
lume uită că munca mine-

CORNEL POENAR, 
SORIN HLADA

(Continuare în pag. a 6-a» 

Discuție cu di ec. DORIN I’ISOIU, 
director comercial la R.A.G.C.I.. Deva

puși in imposibilitatea de 
a achita facturile la prin
cipalii furnizori — F.E. 
Mintia, F.R.E. Deva și 
S.G.A. Deva —, cât și față 
de cei care ne asigură ma
terialele necesare activi
tății noastre, nemaivor- 
bind de alți colaboratori 
mai mici.

BANII, BANII, BATA-I VINA
de de Ici. Problema insă 
este că noi ne.am angajat 
față de F.E. Mintia că, 
până la finele anului tre
cut. vom recupera din res-
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tanța pe care am înre
gistrat-o. Din păcate sun
tem cu plata doar la ni
velul lunii noiembrie, la 
factura emisă de F.F.. Min- 

că 
l.u- 
de 

care 
au investit

a __________I fl
Constantinescu, președin- J 
tele României, a efectuat | 
prima sa vizită oficială I 
de lucru la Varșovia. Au J 
fost discutate importante T 
probleme politice și e- J 
conomice, au fost slabi- | 
li te noi contacte pentru » 
îmbunătățirea relațiilor | 
de cooperare pe multiplu - 
planuri dintre cele două I 
târî. ’

I
• INTRA ÎN JOC 

Șl U A N K C O O P. |

Un scandal de i >porții > 
s-a declanșat între pre- I 
ședințele Bankcoop. Ale. J 
xandru Dinulcscu. și mi- | 
liardarul George Constan- •> 
tin I’uunescii. Primul îl | 
acuză pe al doilea de ■> 
acaparare prin mijloace I 
ilegale a unui pachet ’ 
majorțtar de acțiuni la | 
Bankcoop, cel de al doi- ’ 
lea îl acuză pe primul > 
de activitate infracțio- I 
nală în banca pe care o ' 
conduce. Se fac referiri | 
și Ia personalități din J 
fostul guvern, din poli-1 
ție și justiție, din alte <■ 
bănci. Gazul ia amploa» I 
re.

I

decembric — luna cadou
rilor — să furnizăm căl
dură și apă ealdă și la 
acele blocuri care au res 
tanțe de ani de zile, lu- 
ându-le în schimb un an
gajament scris prin care 
se obligau ca până la fi
nele lunii decembrie să 
recupereze măcar o parte 
din debite. In data de 
9 ianuarie a.c., împreuna 
cu dl Dumitru Gâlcescu. 
viceprimar al municipiu
lui. am analizat această 
situație. Rezultatele sunt 
îngrijorătoare.

Dialog consemnat <l<- 
CORNEI. POENAR

(Continuare în pag. a 4-®)



SINDICATELE
I partener» de dialog pentru 1
I'CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE]

Nemulțumiri sindicale aduse 
la cunoștir.ța Prefecturii

27 de lideri sindicali din 
județul Hunedoara s-au 
întâlnit miercuri, 15 ia
nuarie, cu echipa de con
ducere a Prefecturii. Ma. 
joritatea liderilor repre
zentau Alianța Sindicală 
„Sarmizegetusa" Hune
doara, înființată în 18 mai 
1994.

Sindicatele prezente au 
solicitat prefectului ju
dețului Hunedoara, ca în 
calitate de reprezentant al 
Executivului României, să 
fie sprijinite pentru „cu
noașterea clară și fără 
echivoc a intențiilor pro
gramatice ale Guvernului 
fată de județul Hunedoara 
din perspectiva Programu
lui de guvernare, precum 
$i fată de dezvoltax-ea si 
restructurarea principale
lor ramuri industriale”

Liderii sindicali doresc 
să cunoască „soluțiile pe 
care Guvernul le preco
nizează în domeniu] social, 
știind că programul de 
restructurare cere mari 
costuri sdciale”. cele pre
văzute pentru învățământ, 
sănătate, securitatea mun 
di. precum și intențiile 
concrete în legătură cu 
problematica tineretului 
din județul Hunedoara.

Sindicaliștii vor să fie 
sprijiniți în „medierea u- 
nor consultări permanente” 
cu parlamentarii de Hune
doara ;.în vederea asigu 
rării unui efort legislativ 
benefic pertinent pentru 
locuitorii județului” Se 
mai ' cere modificarea le
gislației muncii ca și eli
minarea prevederilor și 
textelor de lege care li

La Clubul Sindicatului E.M. Vulcan

E loc și de mai bine
Porțile orașului Vulcan 

deschizându-mi-se pentru 
prima oară, bănuiam doar 
că trebuie să existe o in
stituție, probabil sub for
ma unui club. în jurul 
căreia să se concentreze 
tot ceea ce ar însemna 
ori s-ar putea numi acti
vitate culturală. Am riscat 
totuși să întreb o tânără 
trecătoare (localnică) dacă 
există o casă de cultură 
in oraș ; dar răspunsul 
primit, o ridicare sugesti
vă din umeri și un abia 
articulat „nu știu”. n-a 
făcut decât să-mi spo
rească nesiguranța, și dez
amăgirea în același timp

Bănuiala de la început 
avea să se adeverească însă 
curând, privirea fiindu-mi 
atrasă de zidurile albe ale 
unei ilădiri proaspăt re
novate. Aici își are se
diul Clubul Sindicatului 
E.M. Vulcan, care se află 
în faza finalizării lucră
rilor de reparații capi
tale începute în cursul 
anului trecut. De fapt, 
menționa dl Gheorghe O- 
prea, directorul clubului, 
de lucru ar mai fi doar 
în sala de spectacole (mon
tarea scaunelor), și la cea 
amenajată pentru noua 
popicărie a clubului, ce va 
folosi atât antrenamente
lor echipei feminine de 
popice Minerul Vulcan 
cât și altor amatori din 
oraș. Sindicatul minier 
local (ai cărui lider es*«  

mitează sau obstrucționea. 
ză unele drepturi sindi
cale deja câștigate.

Faptul că nu se știe 
nimic concret despre pro
gramul sau intențiile Exe
cutivului în ceea ce pri
vește construcția de lo
cuințe în județul Hune
doara. este o altă nemul
țumire a sindicatelor.

Majorările de prețuri la 
carburanți, fără consulta
rea partenerilor sociali, 
demonstrează lipsa de 
dialog a Guvernului, s-a 
afirmat în cadrul întâl
nirii.

Nu în ultimul rănd sin-? 
dicatele au solicitat noii 
puteri ..să nu uito an
gajamentul asumat ante
rior de a promova în 
funcțiile de conducere ale 
direcțiilor descentralizate, 
și mai sus, persoane care I 
se legitimează pe criteriul 1 
competenței și nu pe eel I 
clientelar”, politic.

între alte propuneri in
teresante avansate condu- i 
cerii Prefecturii Hunedoa
ra se numără și cele re
feritoare la includerea în 
noua „Comisie anticorup- 
ție" de la nivelul județu
lui si a unor lideri sin
dicali care dispun de o 
pregătire ce i-ar face utili, 
într-un asemenea orga
nism. De asemenea, a mai 
fost lansata ideea de rea
lizare a unei strategii co
mune. la nivel de județ, 
în ceea ce privește refor
ma și restructurarea în 
economie.

SORIN BLADA

dl Avram Vâljan) a re
zervat sume apreciabile 
de bani pentru a da o 
nouă înfățișare interioru
lui și exteriorului clădi
rii. pentru repararea a- 
coperișului și asigurarea 
corespunzătoare a căldurii 
în toate încăperile aces
teia

Deocamdată, principale
le activități artistice suni 
cele desfășurate de menit 
brii tarafului „Retezatul*  
si de cei ai formație*  de 
muzică ușoară „Color” ; 
Alte spectacole găzduite 
aici nu prea mai reușesc 
să aducă mulți spectatori, 
decât foarte rar și de re
gulă la un anumit gen de 
spectacol-. Nici numărul 
celor care mai împrumută 
câte-o carte de la biblio
teca clubului nu e prea 
mare, raportat la popu
lația orașului, aprecia dna 
bibliotecară Maria Iaco 
mir. Cum era de aștep
tat, cea mai citită e car
tea beletristică, aceasta 
predominând și printre 
cele 344 de volume achi
ziționate în cursul anului 
trecut (în valoare de circa 
două milioane de lei). Ci
titorul continuă să nu poată 
găsi pe raft carto tehni
că nouă (cea veche e de
pășită), și nici vreo co
lecție de ziare, absentă 
de șapte ani încoace.

GEORGETA bîrla

b. Viata Politică
Conferință de presă

PAC s-a unificat 
cu PNL

Promiteam cititorilor noș
tri că vom reveni cu 
câteva chestiuni legate de 
recenta conferință de 
presă ce a avut loc la 
Deva din inițiativa Filia
lei Județene a PNL si în 
care s-a făcut publică u- 
nificarea Filialei Județene 
a P.A.C. cu respectiva 
.formațiune politică.

In legătură cu acest e- 
veniment au dat relații si 
au răspuns întrebărilor 
ziariștilor dr. Constantin 
Blejan, senator PNL, Si- 
mion Molnar, președintele 
fostei Filiale Județene 
PAC, alți membri din con
ducerile celor două for
mațiuni politice. Iată câ
teva elemente subliniate. 
• In protocolul încheiat, 
se specifică faptul că 
membri din conducerea 
PAC vor fi captați în 
conducerea PNL la toate 
nivelurile, începând de la 
organizațiile comunale și 
până la nivel județean. • 
Intre membrii PNL și PAC 
nu se va face nici o dis
tincție, ei vor fi egali. • 
Unificarea este apreciată 
ca un lucru foarte bun 
pentru mișcarea liberală.

SPRE ȘTIINȚA

Brutăria din Dobra, aparținând „Consumcoop” 
din localitate, face, în fiecare zi de joi, pâine din 
făina adusă de clienți. Mai precis oamenii duc aluat, 
iai brutăria îl coace în cuptoarele sale. Pentru acest 
serviciu unitatea încasa 100 de lei pentru un kg 
de aluat.

întrucât în ultima vreme prețurile la com
bustibil au crescut, se anunță sporirea prețurilor 
la energie și la cine știe ce alte surse de mate
rii prime, Cooperativa de consum din Dobra spo
rește tariful la coacerea pâinii din făina clientului 
la 200 lei pe kg de aluat, de la 1 februarie a.c. 
Unitatea de panificație din Dobra asigură că și în 
continuare va practica un comerț civilizat, o ser
vire exemplară, în așa fel încât dienții să fie pe 
deplin mulțumiți. (Tr. BJ.

MARȚI,
21 IANUARIE

7.00 TVM • Telema*.  
final : 8,30 La prim,»
oră; 9.20 Santa Barbara 
(s/r); 11,05 Film (r) •
Ora vrăjitoarelor; 12,35 
Desene animate; 14.10 
TVR Iași ; 15.00 TVR
Cluj-N.; 15,35 Desene a- 
nimate; 16,45 Conviețu
iri ; 17,35 Cazuri și ne
cazuri în dragoste (div.V; 
18.55 Medicina pentrti 
toți ; 19,25 Katts și câi
nele (s); 20,00 Actuali
tăți o Meteo • Telesport: 
20.50 Film • Cuțitul în 
apă (Polonia); 22,30 Re
flector; 23,15 Iluminații 
(div.); 23,40 Gongî; 0.40
Tenis • Australian Open 
Crez.). 

existând semnale că șl 
alte formațiuni liberale se 
vor alia PNL. • După pier
derea alegerilor. în PAG 
au existat frământări și, 
deși de la centru s-a pri
mit indicația de a se 
situa în opoziție $i să se 
oprească orice negociere 
cu partidele aflate în ar
cul guvernamental — o 
mare parte a membrilor 
PAC din județ a hotărât 
că este momentul să co
laboreze cu actuala putere. 
• Ceea ce au despărțit 
până în prezent cele două 
formațiuni politice au fost 
orgoliile personale. • Nu 
toți membrii PAC vor ur
ma această inițiativă, dar 
se speră ca majoritatea să 
se alieze cu liberalii. • 
Dl. Manolescu va fi pro
babil dezamăgit față de 
ceea ce s-a petrecut la 
Deva, dar a sta patru ani 
doar pentru a »e reorga
niza înseamnă un eșec. • 
„Noi H respectăm pe dl 
Manolescu și sperăm să ne 
întâlnim într-un mare 
partid liberal" — a mai 
spus Simion Molnar.

V. NEAGU

t TV*  î )
7,Ou m prima oră I 

8.30 TVR Cluj-N.; 9.20 
Ora de. muzică; 10,05 
Magazin satelit; 11,25 
Desene animate; 13,00 
Punct de întâlnire • Un 
drum de O viață; 14,10 
Tenis • Australian Open 
(rez.); 15,10 Limbi străi
ne : 16.10 Serial • Ale
jandra; 17,00 23 de mi
lioane 0); 17,40 Serial • 
Andrea Celeste; 18,30 
23 de milioane (II); 20.00 
Cu cărțile pe față; 21.00 
TVM • Mesager; 21,30 
Căsuța cu povești; 22.05 
Credo ; 23.15 Teatru.

[PRO - TV)
7,M Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Serial (r) • 
Tânăr și neliniștit; 9.45

S.C. Casa de presă și editurii 
„Cuvântul liber11 S.A. Deva

ViWD&EN-GROg
• Uleiuri de motor 

CASTROL 
import CANADA, 

produse și îmbuteliate de

renumita firmă

CASTROL CANADA INC. TORONTO

• CASTROL RX SUPER, SAE 15 W—40. 
ulei universal pentru motoare DIESEL.

• Bere SILVA
REGUN j 

PRODUSE LA CUNOSCUTA 1
FABRICA DE BERE DIN

REGHIN |

• Vin podgoria l|
COTNARI |

Produsele pot fi cumpărate de la depozitai 
—> magazin situat în Deva, str. 22 Decem
brie. nr. 257 (în incinta S.C. Polidava S.A.). 
Telefon 22 59 04, fax 21 60 81, zilnic între ovele 
8—10 și 12,30—15,30.

CURSUL VALUTAR
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dolar SUA — 5181 lei
marcă germană — 3219 lei
yeni japonezi — 4427 lei
liră sterlină — 8647 lei
franc elvețian — 3722 lei
franc francez — 954 lei
lire Italiene — 332 lei

i
i

100
t
t
1

100
Cursuri de referință ale Băncii Naționale 

îja României.

Sport la minut; 10JX) Se
rial • Grace (r); 11.00
Film • Delinquents (dra
mă, SUA); 12,55 Știri ; 
13,00 Film • Falling in 
Love Again (co., SUA); 
15,00 Serial • Verdict : 
Crimă!; 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s); 17.30 Grace 
(s); 18,00 Știri; 18,05
Sport la minut; 19.00 Știi 
și câștigi! (cs); 19.30 Ști
rile Pro TV; 20,00 Se
rial e Chicago Hope (ep. 
10); 21,00 Serial • Se
crete de familie (ep. 31); 
22.00 Familia Bundy (s); 
23,00 Deșteaptă-te ro
mânei; 0,20 Sport la 
minut; 2,30 Chicago Hope 
(s).

(ANTENA 1)
7,15 O iubire de neuitat 

(s/r); 8,00 In vizită la
Antena 1 ; 10,00 Desene 
animate; 11,10 Lumină

I
:■ 
t 

:•
■ *

I

călăuzitoare (s/r); 12,00
Văduva (s/r); 13.00 Ln- 
mină călăuzitoare (s); 
11,00 Slin ; 14.10 Him 
(r); 16,00 Medalion; 17,10 
Seria) • O iubire do 
neuitat; 18,30 Model Aca
demy (s); 19,00 Desene 3- 
nimate; 19,30 Film se
ria] • V 1 d o v a | 
20,30 Observator; 21,30 
Film • în numele prie
teniei (SUA, *94);  1.00
Teleshopping; 1,30 Ob
servator; 2,30 Ritmuri 
nocturne.

(DFVASAT+)
10,00 — 12,15 Reluări 1 

13,45 Videotext; 19,00 O*  
biectiv; 19,15 Repere 
culturale; 20.00 Actuali, 
lăți TVR; 21,00 Desena 
animate; 22,15 Film • 
„Clovnii” (Italia); 23,40 
Obiectiv; (r); 23.55 Video
tex!.
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dc io bis io rni
PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B

VEGA DEVA ARE DE 
APĂRAT UN LOC DE 

FRUNTE IN CLASAMENT
în ziua de 15 ianuarie, fotbaliștii 

de ia Vega Deva, Divizia B, seria 
a IlI-a, s-au reîntâlnit la stadionul 
Cetate, pentru a începe pregătirile 
pentru returul campionatului 1996— 
W97. La „apelul" antrenorilor Ionel 
Stanca și Nicolae Alexiuc a răs
puns prezent întregul lot, cu ex
cepția Iui Bulgaru, care, se pare, 
va opta pentru Minerul Teliuc.

După ce au efectuat vizita medi
cală, au început imediat „mișcările" 
pentru readaptarea la efort Și e- 
ehilihrarea greutății corporale a u- 
MOr jucători, pregătirea fizică spe
cifică desfășurăndu-se „la bază*  și | 
ao se poate ști dacă vor putea ur- < 
ca măcar pentru o săptămână la ' 

' Oeoasiu, locul preferat al deveni- ț 
lor de „încărcare*  a bateriilor. Pe l 
lângă greutățile financiare ce exis- i 

{ tă ți la Vega Deva, ca aproape pes- 1 
te tot, clubul devean n-a primit ț 
nici în prezent de la „U" Clui cei t 
15 600 dț dolari cuvenițj pentru • 
transferul lui Elek Szemely, cu toa- ) 
te intervențiile ce le-ă făcut con- i 

• ducerea clubului devean. <
' Vega Deva se afla pe un exce- J

lent loc (doi) în clasament, cu fru
moase posibilități de a atacă pro
movarea în Divizia A. Ar fi păcat 
ca oficialitățile din municipiul De- I 
va, societățile comerciale și sindica
tele cu posibilități să nu sprijine 
sponsorizarea ectiipei de fotbal, bi
ne apreciată și de adversarii săi, 
pentru fotbahil care îl practică. Să 
fie Deva mai slabă ca Zlatna (să 
luăm un singur exemplu), pentru 
a nu putea ține o echipă de fot
bal în eșalonul al doilea al fotba
lului românesc ? Băieții de la Ve
ga se pregătesc cu aceeași râvnă 
și conștiinciozitate ca și până a- 
cum, in ciuda greutăților materia
le și financiare.

I

!

MINERUL CERTEJ SE VA 
MENȚINE PRINTRE 

ECHIPELE BUNE ALE
SERIEI A III-A

Tot la 15 ianuarie s-a dat adu
narea și pentru lotul fotbaliștilor 
de la Minerul Certej, când mai pu
țin jucătorul Preda s-a prezentat 
la prima întâlnire din acest an, în 
fața antrenorului principal, , loan 
Petcu. Se pare că Preda ar căuta 
un loc la o echipă din Ungaria. 
După cum ne relata și președinte
le clubului, ing. Liviu Balasz, ju
niorul Stănilă (împrumutat de la 1 
Corvinul) se pregătește și la Hu
nedoara, în locul lui venind alt ju
nior, tot hunedorean. Gheara. Ver
dictul se va da de către cei doi 
antrenori (V. Stoica și Petcu), du
pă încheierea pregătirilor, dacă Cor- 
vinu] îl reține în lot pe Stănilă, 
sau mai este nevoie de un rodaj tn 
„B", la Certej .unde tânărul jucă
tor a dat un randament bun.

Vizita medicală și perioada de a- 
comodare au avut loc la Certej și 
încă în aceste zile fotbaliștii din 
Certej se pregătesc de plecare pen
tru ..ozonificare”, dar și pregătirea 
fizică specifică la munte, acolo un
de de câtva timp, Minerul Certej 
s-a pregătit cu conștiinciozitate pen
tru a avea buna comportare și în 
retur — la Băile Felix. ț

Beneficiind de câțiva jucători ex- . 
perimentați, bine cotați, Minerul > 
Certej a reușit să-și formeze o e- ț 
chipă omogenă, puternică și să se i 
claseze pe un loc bun, locul 5 Ia » 
sfârșitul turului, și de pe această ț 
poziție, „atacă" returul pregătin- i 
du-se pentru a se prezenta cu o ? 
echipă capabilă, în care să funcțio- i 
neze la parametri super'ori „rda- \ 
țiile*  de joc între apărare — mij- . 
loc — înaintare și să crească efi
ciența în fața porții adverse, pen- ț 
tru a se menține și în retur prin- i 
tre echipele bune ale seriei a IlI-a.

Acum, când speranțele românilor se 
leagă puternic de sprijinul financiar in
ternațional (prin FMI, Banca Mondială 
etc.), este bine să știm cum s-au creat 
sistemele financiare mondiale.

Date interesante ne oferă in această 
privință cartea lui Paul Erdman, „FILIA
LA ELVEȚIANĂ, editată in 1993 de „RAO 
International Publishing Company S.A.“ 
București.

Prima concentrare de capital s-a rea
lizat prin Banca pentru Investiții Inter
naționale înființată in timpul primului 
război mondial. Resursele financiare ca
re au stat la baza întemeierii acestei in
stituții au proveni» din miliardele de do
lari pe care Aliații le-au pretins Germa
niei ca despăgubire de război. Din pă
cate, Germania postbelică nu a mai reu
șit să-și revină cu adevărat după ce a 
suferit atâtea pierderi. Pentru germani, 
perioada de după război s-a caracterizat 
printr-o oscilație permanentă între starea 
de prerevoluție, hiperinflațic și șomaj 
masiv. Dificultățile financiare rezultate 
au fost atât de mari Încât, la sfârșitul 
anilor ’20, a suspendat toate plățile către 
creditorii internaționali. Poziția de atunci a 
Germaniei semăna cu a Braziliei, Argen
tinei, Mexicului și altor țări din America 
Latină în anii '80: datorii imense către 
Statele Unite și alte națiuni occidentale 
puternice financiar, dar insuficiente re
surse de plată, măcar a dobânzilor. So
luția: toate aceste țări au contractat noi 
împrumuturi, ca să le stingă pe cele vechi.

niei. Fondarea sa a fost sugerată de Hjal- 
mar Horace Greely Schacht, cel care, câ
țiva am mai târziu, avea să ajungă mi
nistrul economiei sub Hitler și președinte 
al Băncii Centrale a Germaniei, Reichs- 
bank. Deciziile sale erau luate în tan
dem cu Emil Puhl, care ulterior va con
duce Reichsbank alături de Dr. Walther 
Funk, succesorul lui Schacht după de
barcarea acestuia de către Hitler.

In timpul celui de-al doilea război mon
dial, banca a fost controlată de naziști. 
Printre directorii săi cei mai importanți 
se numărau: Hermann Schmitz, conducă
torul celui mai mare concern industrial, 
I.G. Farben; baronul Kurt von Schroder, 
directorul băncii J.H. Stein din Colonia 
și ofițer de Gestapo; Dr. Walther Funk 
șl Emil Puhl, ambii de la Reichsbank. 
Ultimii doi au fost numiți personal de 
Hitler în consiliul de administrație al 
BIS și misiunea lor consta în asigurarea 
funcționării acestei instituții pe post de 
ușă de acces pentru finanțele internațio
nale, chiar în situația de conflict armat 
major. îndeplinirea ei era înlesnită de 
situarea băncii în Basel, oraș care, deși 
aparținea Elveției neutre, era amplasat 
pe granița germană Un alt factor favo
rizam îl constituia modul de operare al 
băncii, după o cartă semnată de princi
palele puteri ale lumii, cu excepția U« 
niunii Sovietice, ce stipula că BIS se bu
cura de imunitate față de confiscare, în
chidere sau cenzură, indiferent dacă pro
prietarii ei erau în război sau nu.

Din culisele finanțelor 
mondiale
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PROGRAMUL STAGIUNII FOTBALISTICE 
DIN PRIMĂVARĂ

Recent, la Federația Română de Fotbal, dl Mir
cea Sandu a făcut câteva precizări privind progra
mul stagiunii fotbalistice din primăvară, din cam
pionatul intern. Deci, returul din Divizia Națională 
va începe la 1 martie și se va încheia în ziua de 
14 iunie.

Fazele avansate ale Cupei României la fotbal 
vor avea loc după cum urmează ; 16 aprilie — op
timile; 7 mai — sferturile; 21 mai — semifinalele 
și 4 iunie — finala. Cum se poate observa, finala 
Cupei se va desfășura înaintea încheierii ultimei 
etape din Divizia Națională. Din nou federația 
„accelerează*  comprimă finalul de stagiune.

a DORIN NICSA
• VICEPREȘEDINTE
| LA CORVINUL
•g fotei că după un scurt 
" ^stagiu’ ca președinte al 
■ Clubului Minerul Certej, 
I cunoscutul fotbalist al Cor- 
î vinului în perioada sa de 
I glorie, cu Mircea Lucescu 
• la timonă și apoi in con- 
I ducerea Corvinutui, Do- 
« rin Nicșa a fost readus 
Ica vicepreședinte la F.C.

Corvinul, unde a cres- 
j est și s-a consacrat.
I ti dorim mult succes, 
g alături de ceilalți mem- 
| bri din Constitui de ad- 
* mixdstrație, să readucă 
I pe Corvinul acolo unde 
« ti este locul, In prima

divizie a Campionatului 
Național de Fotbal.

RĂDUCIOIU A 
REVENIT LA 
ESPANYOL

Ceea ce s-a tot scris în 
presa sportivă, că Rădu- 
cioiu ar părăsi campio
natul englez (West Ham 
United), pentru a-și re
lua locul in linia de a- 
tac a lui Espanyol Bar
celona, s-a adeverit. El 
se află deja cu familia 
sa (soția Astrid și fiul 
său Andrea) la Barcelo
na, unde a fost primit 
cu mult entuziasm de 
un grup de suporteri ai 
echipei. Salariul lui Ră-

ducioiu : 640 000 dolari J
pc an. Am dori ca Ră- I 
ducioiu să redevină ata- ' 
cantul de temut și ol na- | 
ționalei noastre de fotbal. > 

JIUL AȘTEAPTĂ ! 

COMPLETĂRILE |
LA FELIX j

Lotul Jiului se află în J 
pregătiri și urmează pro- | 
gramul riguros întocmit • 
de antrenorul principal | 
Ion Ion, cu două antre- . 
namente pe zi. După tn- I 
viorarea de dimineață, * 
urmează la orele 11 și i 
Za 16 pregătirea fizică < 
specifică și de creștere a j 
rezistenței la efifrti Sunt I 
așteptați și 2 jucători de • 
Za Steaua, ce por fi ce- | 
dați în locul transfera- . 
Zui Zui Cristi Pușcaș, de I 
Za Jiul la formația ste- , 
listă. Baci# vor sosi vreo- j 
dată, că nit se mai in- « 
ghesuie ritmeni la Jiul ' 
după arestarea tui Cozma. I

«

SE ADUNĂ I 
FOȘTII STELIȘTI... j 

Noul președinte al Ste- Z 
lei, Marcel Pușcaș, se | 
ține de cuvânt, aducând ' 
in Ghencea fostele glorit | 
de odinioară: Ștefan Io- • 
van, Mihai Majearu și | 
Lucian Bălan vor fi viito-,, 
rii tehnicieni ai centru- 1 
lui de pregătire a copiilor J 
și juniorilor de la Steaua. >

Soluția problemei germane din acei ani 
a fost oarecum similară și a purtat de
numirea de Planul Young (după nume
le președintelui companiei General Elec
tric, Owen D. Young), adoptat în 1929. 
Conform acestui plan, Aliații au înlesnit 
■Germaniei contractarea altor împrumu
turi, sub formă de titluri bancare, pentru 
a-și putea efectua plățile.

înființarea BIS a făcut parte integran
tă din acest plan. Se urmărea în acest 
fel depolitizarea problemei daunelor de 
război. Banca a preluat sarcinile Comi
tetului pentru reparații și administrarea 
fluxului de capital din și către Germa
nia. Natura apolitică a acestei mscituții 
era dată și de plasarea ei în Basel, cen
trul financiar tradițional al neutrei Elveții

Puțin după deschiderea BIS, a devenit 
evident faptul că importanța ei depășea 
cu mult simpla funcție tehnică de supra
veghetor al „înțelegerilor" financiare în
tre fostele națiuni aflate în conflict. în
săși natura specială a proprietății BIS 
releva acest lucru: deținătorii de acțiuni 
(cele două sute de mii de acțiuni emise 
erau și ele speciale, în sensul că valoa
rea lor nominală a fost definită în func
ție de cantitatea de aur — 145 161 290,32 
grame — ce reprezenta capitalul social 
al băncii) erau băncile importante ale lu
mii, din Belgia, Anglia, Franța, Italia, 
Germania și Japonia. Ulterior, s-au ală
turat și americanii printr-un consorțiu de 
bănci comerciale — J.P. Morgan, Natio
nal Bank din New York, First National 
Bank din Chicago — care, pentru a fi 
ferite de imixtiunea politică a Congre
sului american, erau susținute de Banca 
Rezervelor Federale. La scurt timp au 
urmat Suedia, România, Polonia, Olanda 
și Elveția. Conducătorii acestor bănci au 
devenit, implicit, conducători ai BIS. Prin 
urmare, a fost necesară stabilirea unei 
întruniri periodice a lor în Basel, ceea 
ce a dus, practic, la transformarea BIS 
într-un Club al cluburilor, un loc în care 
bancherii puteau să se confeseze unul 
altuia și să perfecteze afaceri, adeseori 
implicând banca în ducerea lor la bun 
sfârșit. Rezultatul final a fost că aceas
tă bancă a devenit inima băncilor centrale 
ale lumii și cea mai puternică legătură 
între sistemele financiare mondiale.

Istoria BIS cuprind^ însă și țjn aspecț 
ascuns cu grijă. încă de la început aceas
tă bancă a fost, în mare măsură, o crea
ție șl un instrument ale politicii Germa-

Fără îndoială, acești nemți au fost aju
tați în munca lor de președintele băncii. 
Emil Meyer, un elvețian ce vorbea cu 
puternic accent german și cumula func
ția de președinte al Băncii Naționale a 
Elveției, ca și de directorul general, Thomas 
McKittrick, un american ce simpatiza pe 
față regimul nazist.

Nemții nu controlau chiar toată condu
cerea BIS. Excepția care întărea regula 
era oferită de Per Jacobsson, un suedez 
care, încă de la început, s-a dovedit a fi 
un element cheie *n  interiorul BIS. El 
era omul însărcinat cu politica economică 
a băncii. Reușise de unul singur să facă 
din Basel și din BIS locul in care se în
tâlneau cu regularitate cei mai puternici 
bancheri din lume pentru a-și coordona 
eforturile de control al finanțelor mon
diale. Era un statornic antinazist și pro- 
aliat. Sora sa era căsătorită cu Sir Archi
bald Nye, una din cele mai importante 
persoane din armata britanică, adjunctul 
șefului de stat major al armatei în pe
rioada celui de-al doilea război mondial. 
Jacobsson se simțea obligat să-și ascun
dă opțiunile datorită faptului că avea sen
timentul de a fi „oaspete” în Elveția. In 
ciuda războiului care despărțea națiunile, 
el își încuraja oamenii — germani și bri
tanici, italieni și americani, polonezi și 
cehi — să continue să lucreze și să prân
zească împreună. I-ar fi făcut plăcere să-i 
vadă jucând împreună golf, însă din ne
fericire, unicul teren din Basel se afla 
dincolo de granița cu Franța, închisă în
că din septembrie 1939.

in timpul războiului, BIS a contribuit 
la facerea jocurilor globale ale intereselor 
financiare, politice și militare, demon
strând că partea nevăzută a istoriei se 
reduce la o chestiune de bani și alianțe 
conjuncturale.

Per Jacobsson a rămas la BIS până in 
1956, după care a fost numit managing 
director la Fondul Monetar Internațional, 
cel mai prestigios post financiar din lu
me, pe care l-a deținut timp de 6 ani. 
A murit în 1963.

Este limpede că finanțele mondiale duc 
o politică globală, după criterii și ierar
hii numai de ele știute, inclusiv pentru 
rioi, românii. Qu siguranță ni s-a eva
luat un loc in ierarhia mondială și cre
ditele vpr veni în funcție de această es
timare.

Selecție și prelucrare 
TIBERIU ISTRATE
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Biblioteca are 
cărți, dar n-are 

lemne
Primul lucru pe care l-am 

aflat de la dna Tatiana 
Stănescu, bibliotecară la 
Biblioteca Orășenească Ha
țeg, a fost că în anul tre
cut și-au sporit dotarea cu 
carte și publicații în va
loare de 5 milioane. Ast
fel s-au putut achiziționa 
cărți nou apărute din toa
te domeniile, chiar mai 
multe exemplare la un ti
tlu. Anul acesta au abo
namente la 12 publicații în
tre care și la „Cuvântul li
ber".

Biblioteca stă bine și la 
capitolul cititori. In 1996 
au fost înscrise 1900 de per
soane, de toate vârstele. în
tre acestea figurează multi 
elevi, biblioteca având 
cărți care acoperă biblio
grafia școlară obligatorie. 
Dar între cititorii bibliote
cii hațegane sunt și șomeri, 
pensionari, gospodine, oa
meni din categorii sociale 
defavorizate, pentru care 
cumpărarea cărților apar
ține timpului trecut, în pre
zent constituind un lux pe 
care nu și-l pot permite. Cel 
mai elocvent argument în 
acest sens îl constituie fap
tul că în această lună, la 
numai o săptămână și ce
va de la deschiderea bi
bliotecii, deja s-au înscris 
150 de cititori. Iar unii de
ja au fost de 2—3 ori la 
bibliotecă să împrumute 
cărți.

Pe lângă împrumutul de 
cărți biblioteca mai face 
diverse acțiuni specifice, 
cum ar fi prezentări, ex
poziții, întâlniri cu poezia, 
in special în școli. Pentru 
recuperarea volumelor de 
ia... „uituci" biblioteca le-a 

trimis somații iar în ziua 
documentării dna Emilia 
Crișan era plecată în oraș 
pe la școli, pe la blocuri 
spre a le aminti cititorilor 
distrați să restituie căr
țile împrumutate.

In paralel cu toate aceste 
acțiuni se va desfășura și 
în acest an inventarul, în
trerupt atunci când s-a lă
sat frigul. în depozit este 
rece, dar și în sala de lec
tură, unde de la revoluție 
nu s-a mai făcut foc. De 
altfel și la împrumut fo
cul se face cu economie din 
lipsă de lemne. De ce lip
sesc? Ar trebui să răspun
dă societatea care s-a an
gajat să le aducă, dar n-a 
făcut-o deși Primăria Ha
țeg a alocat 2 milioane de 
lei în acest scop. De la in
stalarea frigului dnele bi
bliotecare aduc de la pri
mărie, cu diverse mașini, 
lemne cu târâita. Păcat că 
instituția nu poate fi ra
cordată la conducta de gaz 
metan, care trece prin fa
ța bibliotecii.

Vremea rece nu întreru
pe însă activitatea la bi
bliotecă, doamnele având 
mereu câte ceva de făcut. 
Cum biblioteca are 36 000 
volume și se lucrează cu 
fișe pentru fiecare Carte, 
vor avea destul de lucru și 
în acest an. Mai ales că 
nu va fi închisă decât cel 
mult o săptămână, la vară 
sau la toamnă, pentru fina
lizarea inventarului. Deci 
această instituție, prietenă 
a celor care vor să se in
formeze sau să se delecte
ze citind, va fi alături de 
beneficiarii săi.

VIORICA ROMAN

Nou program de audiențe 
la Primâria Deva

Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului 
Deva, începând de luni, 20 ianuarie, programul de au
diențe va fi modificat, astfel:

• Marti — audiențe la viceprimarul DUMITRU 
galcescu

• Miercuri — audiențe la primarul MIRCEA MUN
TEAN

• Joi — audiențe la viceprimarul ALIN SUCIU
• Vineri — audiențe la SECRETARUL PRIMĂRIEI 
în toate aceste zile programul de audiențe se va

desfășura între orele 9—13. (S.B.).

O nouâ stație de autobuz 
la Deva

în urma discuțiilor avu
te la Primăria Deva între 
primarul municipiului, Mir
cea Muntean, conducerea 
SC „Devatrans" Deva și re
prezentanți ai Poliției mu
nicipale — Serviciul Cir
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culație s-a decis amenaja
rea unei noi stații de au
tobuz pe liniile de trans
port local.

Noua stație de autobuz 
va fi organizată pe bule
vardul Decebal, în dreptul 
sediului B.T.T. (S.B.)

Ml-a fost dat să aud, ia 
o interesantă întâlnire cu 
specialiștii din agricultură, 
ce a avut loc în toamna 
trecută în legătură cu a- 
vantajele utilizării unor se
mințe cu potențial biologic 
ridicat, pentru a spori pro
ducțiile la ha, cum unul 
dintre specialiști, dl I. loan, 
om cu multă experiență în 
agricultură, spunea foarte 
tranșant că așa cum a dat 
pământul la proprietari, în 
baza Legii 18/1991, aceștia 
vin acum și îl roagă să le 
ia pământul înapoi și să-l 
muncească cum știe, deoa

Pământul... nedorit
rece calitatea de proprietar 
pe care au dobândit-o nu 
le-a adus decât necazuri și 
greutăți, rupere de oase și 
nici un profit. Ei de abia 
au realizat atât cât să le 
ajungă pentru consumul In 
familie, însă de câștigat 
n-au câștigat nimic de pe 
puzderia de parcele, și a- 
celea lucrate după ureche, 
nu după cum o cer regulile 
agrotehnice.

Nu peste multă vreme, 
tot atunci în toamnă, mi 
s-au confirmat cele spuse 
de către specialiști. Un 
caz concret a fost cel ofe
rit de către dl I. Matei, 
acum pensionar, care a lu
crat peste 40 de ani în alte 
meserii, adică la stat. Prin 
aplicarea Legii 18/1991, la 
fel ca și mulți alți concita- 
dini al municipiului reșe
dință de județ, s-a văzut 
și cu calitatea de proprie
tar de pământ, revenindu-i 
o suprafață de aproape 4 
ha. Cum terenul respectiv 
se află cam la vedere, la 
marginea orașului, nu s-a 
putut sustrage, adică să-l 
lase nelucrat, întrucât i-ar 
fi fost mare rușine de ve
cini și de cei care știau că 
și-a redobândit pământul, 
acesta găsindu-se dispersat 
în câteva parcele. Cu ma
re chin, cu eforturi finan
ciare și fizice notabile, a 

reușit să cultive și să tol
ereze așa cum a putut fl 
cum s-a priceput mai bi
ne suprafața ce o deține, 
multe greutăți întâmpinând 
la prașile, unde a trebuit 
să mai angajeze forță de 
muncă, la combaterea dă
unătorilor și, în final, la 
recoltat, cftnd ploile dia 
toamnă l-au dat, ca la toți 
agricultorii de altfel, foa®- 
te mult de furcă.

După cules, când a tre
buit să numere bobocii, a- 
dică să tragă linie și să a- 
dune, să vadă ce a chel
tuit și ce a câștigat, dl Ma.
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tel a rămas complet deza
măgit, constatând cu dure
re că n-a prea avut parte 
de cine știe ce bogăție. Sin
tetizând rezultatul, a ajuns 
la concluzia că de pe mal 
muli de 3 ha lucrate cu for
țele familiei, și unde a tru
dit pe brânci, cum se spu
ne, s-a ales cu mai puțin, 
în echivalent bani, de cât 
i-a revenit ca plată pentru 
un teren în suprafață de 
sub 0,5 ha care s-a nime
rit să cadă peste linia fe
rată, în asociație la dl ing. 
Dima. într-o asemenea si
tuație, pe bună dreptate 
cel în cauză se întreabă 
dacă mai merită sau nu 
să se chinuie atât și să 
se aleagă cu mai nimic. 
Ga urmare, ar prefera, cum 
se întâmplă în multe loca
lități ale județului și ale 
țării și cu alți proprietari 
de pământ, să-și vadă te
renul atât de mult dorit 
odată băgat într-o formă 
asociativă, unde să fie ac
ționar, având in vedere că 
pământul trebuie lucrat 
cum se cere de către pro
fesioniști, nu de către a- 
matori, care, mai de voie 
sau de nevoie, nu fac alt
ceva decât să-și omoare 
timpul, fără să știe, nici
odată cu certitudine ce pot 
să scoată de pe el.

NICOLAE TlRCOB

ASOCIAȚII CARE NU AU PLĂTIT 
NICI UN LEU ÎN DECEMBRIE

(Urmare din pag. 1)

Există asociații care nu 
au plătit nici un leu în 
cursul lunii decembrie — 
asociația 142 (din blocul 
60, cartier Micro 15), aso
ciație care are 52,5 milioa
ne de lei de plată. Aici, 
la asociația 142, există pro
bleme deosebite, pentru că 
unii locatari șj-au vândut 
și caloriferele din aparta
ment. Am vrut să le fur
nizăm căldură, dar, în a- 
ceste condiții, nu s-a pu
tut. în schimb, le-am dat 
apă caldă, le dăm apă re
ce, le luăm gunoiul, deși

SE VA TRECE LA SISTAREA SERVICIILOR
— Pe tema datoriilor ați 

avut o discuție cu primăria. 
La ce concluzie s-a ajuns ?

— Am hotârât ca, în
cepând cu 1 februarie 1997, 
orice s-ar întâmpla, loca
tarilor care au debite res
tante peste 60 de zile, le 
vom opri serviciile — apă 
caldă, și încălzirea —, iar 
în condițiile în care în ca
drul unor asociații sunt 
mai multe blocuri ce nu 
au plătit, le vom furniza 
servicii, de data aceasta, 
numai în limita posibili
tăților tehnice. Dacă se 
continuă această situație în 
primăvară asociațiile vor 

nu ne plătesc nimic. Noi 
nu avem drept de control 
la asociații, să vedem da
că s-a încasat ceva. Cert 
este că regiei nu i s-a plă
tit nici un leu în cursul 
lunii decembrie și nici 
până la data de 13 ianua
rie a.c. Mai mult decât 
atât, la această asociație, 
există facturi din luna iulie 
’94, care nu sunt achitate.

— Care sunt debitele Ia 
zi ale asociațiilor ?

— Să luăm numai asocia
țiile care au de plată pes
te 50 de milioane de lei: Aso
ciațiile nr. 19, 25, 26, 29; 141 
și exemplele pot continua.

avea datorii de peste 100 
de milioane de lei, caz în 
care recuperarea acestora 
devine tot mai dificilă. 
Sunt asociații (Asociația nr. 
101, spre exemplu) care re
clamă că oamenii refuză să 
plătească pentru că nu au 
căldură. Este un lucru pe ca
re mulți nu-1 înțeleg pen
tru că RAGCL-ul are o- 
bligația să asigure toate 
condițiile până la Intra
rea în bloc. De aici însă, 
ce este în interiorul blo
cului, îi privește. Partea 
comună,, subsolurile, coloa
nele aparțin asociației. Iar 
ceea ce este în apartamen-

Datornicii riscă sistarea 
serviciilor de gospodărie 

comunală și locativă
te este a locatarului. A 
venit cineva să reclame că 
i s-a spart chiuveta, că 
este chiriaș de. stat. Gu 
200—300 de lei pe lună, 
cât este chiria, să-i mai 
schimbăm și un lavoar ce 
costă 150 000 de lei, este 
imposibil. Este foarte im
portant să se rețină că lo
catarul este răspunzător 
de felul cum iși întreține 
locuința.

— In alte localități s-au 
identificat asociații care 
țin banii în cont și refu
ză să-și plătească datoriile 
pentru că primesc dobânzi 
după bani. Există aseme
nea cazuri și în Deva ?

— Avem semnale, dar 
neoficiale deocamdată. 
Foarte multe persoane 
spun că au plătit taxa de 
anticipație, dar de la aso
ciație la noi nu s-a plă
tit nici un leu. Or, într-o 
asemenea situație, înclinăm 
să credem că cineva poa
te să profite de bani. Sunt 
cazuri când nu numai taxe
le de anticipație au fost 
depuse într-un cont, ci și 

o parte din încasările fă
cute pentru servicii.

— Ce so poate face în
tr-o asemenea situație ?

— Dacă la o asociație 
s-a plătit doar 50 la sută 
din prestații și salariul ad
ministratorului, ar fi nor
mal să se plătească într-un 
asemenea procent precum 
și celelalte facturi către 
gaz, pentru curent. Asocia
țiile plătesc în general fac
turile mai mici — cheltu
ielile administrative —, iar 
ceea ce mai rămâne, ne 
plătesc nouă. Am solicitat 
de nenumărate ori ca plă
țile să fie făcute direct la 
casieria noastră, pentru a 
se evita cheltuielile în 
plus, cheltuieli ce sunt plă
tite tot de locatari. O par
te din asociații nu doresc 
acest lucru — asociațiile 
15, 18, 28, 105; care și la 

ora actuală nu virează taxe
le la noi. Gândiți-vă nu
mai la întârzierea care 
este dată de circuitul ban
car și de comisioanele ca
re se percep. Pentru a ve
ni în sprijinul asociațiilor, 

am instituit inclusiv pen
tru ziua de sâmbătă un 
program de încasare toc
mai pentru a nu ține ba
nii la asociații.

— Care sunt datoriile 
în plan particular ale lo
catarilor ?

— După plătitorii de 
gunoi în Deva sunt 55 000 
de persoane. După listele 
lui Ceaușescu la alimente 
erau peste 100 000, iar din

DATORIILE AGENȚILOR ECONOMICI
Pentru cei care înregis

trează datorii mari, vom 
furniza o situație exactă, 
pentru a fi publicată in
clusiv în presă, ca să va
dă fiecare pentru cine nu 
primește căldură sau apă 
caldă. Pentru agenții eco
nomici care au datorii vă 
dau doar câteva exemple: 
Hortina Deva — 4 milioa
ne de lei, Condor SA De
va — 104 milioane de lei, 
Asociația Horticola — 5,7 
milioane de lei. Metalotex 
refuză să ne plătească 
chiria pe spații, fără a 
mai aminti contravaloarea 
prestațiilor ce le datorea
ză, Orașul Gălan — 61 de 
milioane de lei. Orașul 
Hațeg — 59 de milioane 
de lei, Avicola — 10 mi
lioane de lei, Naghi și 
Zsok — 7 milioane de lei, 
Gafe-bar Papelean (cafe
neaua de lângă cinemato

statistică sunt circa 78 000 
de oameni. Diferența din
tre realitate și câți sun*  
cuprinși în liste este su
portată in plus de asociații 
și implicit de cel care 
sunt corecți. Pe aparta
ment, datoriile au atins 
sume foarte mari, iar evi
dența în cărțile de imobil 
este încă deficitară, fapt 
ce explică actuala stare 
de lucruri.

graful Patria), peste 20 de 
milioane de lei, la care se 
adaugă datoriile SC El 
Prod Conser SRL, care a 
preluat această unitate șl 
care are și ea la rândul 
el 17,5 milioane datorie. 
Deci, în total, numai a- 
ceastă unitate are circa 37 de 
milioane de lei de plată, 
fără a mai adăuga penar 
litățile. Avem Spitalul ju
dețean, care a primit de 
la Consiliul județean 200 
de milioane de lei să ne 
plătească datoria, dar dl 
Iliescu a refuzat șl nu ne-a 
dat nici un leu. Deva Comb 
Mintia ne datorează de doi 
ani peste 7 milioane de 
lei, iar Sigma Moloț SRL 
Deva, al cărei patron este 
și directorul ziarului „Lu
mina" — ziar care duce o 
politică anti RAGCL, are 
1,8 milioane de lei dato
rie, neplătind nici un ser
viciu de când s-a înființat
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CASA DE CULTURA STUDENȚEASCA 

^■r ’ETROSAN.

0 șansă în plus pentru 
timpul liber al 

studenților
I

După atâtea zile și sărbă
tori in care cu siguranță 
celor mai mulți dintre stu
denți numai de învățat nu 
le-a prea ars, a venit și 
vremea prea puțin aștep
tatei sesiuni de iarnă. Prin 
urmare, alte preocupări vor 
avea parte de tot mai pu
țină considerație din par
tea lor, cei mai stresațl re
nunțând probabil cu desă
vârșire la ele.

O asemenea liniște pare 
să mai dureze și la Casa 
de Cultură Studențească din 
Petroșanii după ce în ul
timele două luni ale anu
lui trecut evenimentele la 
care o parte din studenții 
Universități] petroșănene au 
participat n-au fost nici 
puține, nici nesemnificati
ve; dtfpă cum „oferta" cur
surilor și cercurilor orga
nizate de această instituție 
continuă să fie generoasă 
și diversă, celor care bene
ficiază de ea nelipsindu-le 
unele satisfacții. Printre cei- 
care s-au remarcat la câ
teva dintre aceste mani
festări se numără studen
tul Sorin Cucu, care la con
cursul de creație literară 
de la Timișoara (destinat 
studenților) a obținut pre
miul pentru eseu, acesta 
fiind inclus ulterior într-o 
carte-plachetă a Casei de 
Cultură a Studenților din 
Timișoara; cu un premiu 
III s-a întors și formația 
rock „Gothic" de la cea de-a 
X-a ediție a festivalului de 
rock desfășurat la Craio
va. Prilejuită de Sărbăto
rile Crăciunului, la expo
ziția de artă religioasă „I- 
coane", organizată de Ca
sa de Cultură Studențeas
că București, alături de 
studenți din toată țara, de 
invitați din Grecia, Ucrai
na, Rusia, Iugoslavia, Bul
garia și din Republica Mol
dova, au participat și stu
denții petroșăneni Carmen 
Iovan, Horațiu Vâlcu, Ro
bert Humei (realizatorul u- 
nei alte expoziții de gra
vură) și Cristian Onețiu. 
Pe de altă parte, Casa de 
Cultură Studențească din 
Petroșani a fost gazda u- 
nor manifestări în cadrul 

cărora s-au putut întâlni 
studenți din aproape toate 
centrele universitare, cum 
a fost tradiționalul con
curs „Poteci alpine", desfă
șurat în Munții Paring, 
principal organizator fiind 
clubul de turism alpin 
„ALPO”. Amatorii de dans 
modern, dans sportiv, ma
nechine și soliști de mu
zică ușoară s-au putut des
fășura, de asemenea, pe 
scena unor spectacole de 
gen.

Iar dacă în general ti
nerii simt mai greu de 
mulțumit în privința posi
bilității de a-și petrece tim
pul liber, iată că studenții 
Universității din Petroșani 
au o șansă în plus de a-și 
valorifica diversele aptitu
dini sau pasiuni. încă un 
argument ar putea fi șl 
deschiderea unui nou curs 
(începând cu luna noiem
brie) — cel de manechine 
—, care le va da posibili
tatea cursantelor să parti
cipe la festivalul național 
de modă și. la parade ale 
modei prezentate în Petro
șani, după cum preciza dna 
Lavinia Hulea, directoarea 
Casei de Cultură Studen
țești.

Un prilej, poate unic, l-au 
avut tot în cursul anului 
trecut membrii ansamblu
lui folcloric „Parîngul", ei 
realizând practic un tur al 
Italiei (cu autocarul), oca
zionat de participarea la 
Festivalul Internațional de 
Folclor de la Bernalda.

Dacă lucrurile vor con
tinua măcar la fel ca pâ
nă acum — numărul stu
denților care frecventează 
activitățile Casei de Cultu
ră ce le sunt destinate a 
crescut, fondurile pe care 
le asigură Ministerul învă
țământului în acest scop se 
dovedesc a fi mulțumitoa
re, precizează interlocutoa
rea noastră —, probabil că 
și în acest an participările 
și rezultatele studenților 
vor fi pe măsură, confir
mând astfel eficiența și 
binevenita existență a unei 
astfel de instituții.

GEORGETA BlRLA

A fost odată... Așa încep 
poveștile, așa începe și po
vestea următoare. A fost 
odată o zi binecuvântată de 
Dumnezeu: 24 ianuarie 1859. 
A fost ziua în care, prin 
propriile-i forțe, poporul 
român realiza Unirea și în- 
temeiase statul său națio
nal, căci „unirea națiunea 
a făcut-o", avea să decla
re M. Kogălniceanu.

Tot el, adresându-se lui 
Guza, domnul celor două
WAVAWAWAW.W

A fost 
odată...
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Principate, îi spune: „Ale- 
gându-te pe tine în țara 
noastră, am voit să arătăm 
lumii ceea ce toată țara do
rește: la legi nouă, om ndu... 
Fii, dar omul epocii..." și 
Alexandru Ioan Cuza a fost. 
Datorită lui, ziua de 24 ia
nuarie 1859 se înscria pen
tru totdeauna în istoria pa
triei ca „Ziua renașterii na
ționale". Unirea din 1859 a 
însemnat o etapă esențială 
pe drumul formării statu
lui unitar român a cărui 
întregire deplină avea să j 
se Înfăptuiască în 1918.

în acea zi, din mii de 
piepturi răsunau: JTră-
iască unirea", „Trăiască Gu- 
za", „Trăiască România u- 
na și nedespărțită". Dar : 
toate acestea au fost oda
tă... Azi, ziua de 24 ianua
rie este o mare sărbătoa
re. Lumea se prinde în ho
ră. iToți „învârtim hora fră
ției/ Pe pământul Româ
niei”... Asa a fost odată... 
MIIIAELĂ GLIGOR, Brad

Hoți de mașini 
la 16 ani !

Chiar așa, la 16 ani, A- 
lcxandru Marius Pin tea din 
Orăștie a ajuns hoț de ma
șini. EI era în „echipă" cu 
un individ de 20 de ani, 
tot din Orăștie. Este vor
ba de Florin Dragoș Hal- 
ga.

Era cu puțin trecut de 
miezul nopții când, recent, 
o patrulă de ordine a poli
ției a pus mâna pe cei doi 
în timp ce intenționau să 

‘ fure un autoturism parcat 
pe o stradă din municipiu

Ar fi bine să se gândeas
că serios la această trea
bă. (V.N.)

Un gând și o poantă la CLUB T
„ Curajul este de mai multe feluri, dar cel mai pri

mejdios dintre toate este îndrăzneala oamenilor care 
nu mai au nimic de pierdut".

LLOYD DOUGLAS

— Știți voi copii, se adresează profesorul elevilor, 
prin ce se deosebește elefantul de alte animale ? Ce 
are numai el spre deosebire de altele ?

— Păi, spune Bulă, pui de elefant..., că asta nu mai 
are nimeni I

“♦“ *—• — < — — *—« *—«—*—— # — * — » — <

ae altfel, normal. Dra
gostea între tineri a- 
duce cu sine și reia, 
țiile sexuale, iar con- 
tracepția pe cale, na
turală prin respectarea 
anumitor calendare de
seori se dovedește a fi 
ineficientă. Avortul es
te într-adevăr un riso 
foarte mare pentru să
nătatea femeii. Rămâ
ne deci contracepția ar. 
tificială.

Cel mai indicat ar fi 
să apelezi la un medic 
de specialitate. A lua 
contraceptive la în
tâmplare este dăunător 

. sănătății. Iți recomand 
> să apelezi la un cafti-. 
î net particular unde vei
1 găsi specialiști care te

vor putea ajuta- con
cret. Dacă nu poți tre. 
ce peste jena de a te 
prezenta la un specia
list rămâne să apelezi 
la „căciulița protectoa
re".
. Dacă privim actul 
iubirii ca pe un lucru ■ 
normal și binefăcător 
fizicului și psihicului, 
e bine să trecem pes
te jena legată de ape. 
Iul la contraceptive și J 
la specialiștii cpre ni I 
le recomandă. Ca să î 
înfrunți 'ena, încearcă 1 
să te gândești la im- 1 
plicațiile, durerea fi- < 
zică și jena pe care ți ( 
le-ar aduce un eventual J 
avort. 1

INA DELEANU (
La o asemenea perspectivă trebuie să se gândeas

că mulți tineri care, în prezent privesc cu prea mul
tă ușurință viața, deci viitorul lor.

Foto LtiCSEI ZOLTAN

Îmi scrii extrem de 
sumar, probabil „ • toc
mai din jenă, înțeleg 
că te interesează pro
blema: sex și contra. 
cepție.

In acest sfârșit de 
secol nu se mai pune 
cu seriozitate problema 
castității înainte de că
sătorie. Atât societatea 

[ cât și părinții uneori 
1 nu mai văd în sexul 
j înainte de căsnicie un 
i act inadmisibil, nici 
J chiar în conviețuirea 
| partenerilor separat de 
I familie, ca o căsnicie 

de probă. Ca să nu 
mai vorbim despre 
ceea ce cred tinerii și 
''care pare un lucru!._ _ _ _  I

ANCA

music box
Pe parcursul verii au 

apărut numeroase discuri 
în ediții limitate pentru a- 
devărații fani ai grupului 
Smashing Pumpkins. Din
tre acestea se remarcă: 
Feeling Like A Smashing 
Pumpkins; Live ’93 (cu
prinde hiturile Rhinoceros/ 
Rocket/ Cherub Rock/ Spa
ceboy); Spaceboys Live 
(Shail/ Siva/ Rocket); A- 
coustic Live (Blue/ Today/ 
Humm); Fishing Blue și 
Halloween Party. în para
lel a apărut și prima lor 
casetă video intitulată View- 
phoria care cuprinde vi- 
deoclipurile pieselor de pe 
albumul Siamese Dream, 
secvențe live și interviuri 

realizate pe parcursul ul
timilor doi ani.

în luna septembrie gru
pul participă la festivitatea 
de decernare a premiilor 
MTV. Cu acest prilej Gor
gan afirma: „Am fost ne- 
voiti să părăsim turneul 
LOLLAPALOZZA deoare
ce, deși eram headlineri ne 
simțeam ca outsideri. Nu ne 
pare rău. După o scurtă 
pauză am început să com
punem piese noi. Viitorul 
album va fi ceva de excep
ție, un dublu disc, o rea
lizare în genul lui Sgt. 
Peppers a grupului Beatles, 
un album conceptual. Sun
tem foarte ocupați și cred 
că vom lipsi de pe scenă 

.......... ...... ............. * 1 rr

câteva luni". Chitaristul 
Iha spunea: „Va fi un disc 
complex ce va purta titlul 
Bascketball Land sau Ba
seball Gity".

La 4 octombrie 1994 a

Smashing Pumpkins (VI)
pare pe piață discul „Pis
ces Iscariot", o compilație 
a fețelor B ale discurilor 
single, intrând direct pe 
locul 4 în revista Billboard 
(23. W. 1994). LP-ul, o edi
ție limitată scoasă doar în 
USA, cuprinde piesele: 
Soothe/ Trail And Bedazz
led I Plume/ ' Whir/ Blew 
Away/ SissantZ Hello Kit- 
ti Kat/ Landslide/ Starla/

■I

Blue/ Girl Named SandozL 
La Dolly Vita și SpacedV 
Pe 24 decembrie în UK a- 
pare ediția limitată Sia
mese Single (Hut/Virgin) 
ce cuprinde piesele: Ghe- 

rub Rock/ Today/ Disarm/ 
Rocket/ Purr Snikety/ A- 
pathi's Last Kiss/ Siamese 
Dream și Never Let Me 
Down.

In luna februarie 1995 
grupul Smashing Pumpkins 
participă la showul de ca
ritate Double Door Charity 
Show desfășurat în Chica
go. Gu această ocazie Gor
gan a dat un amplu inter

A

viu: „Gu acest show am 
încheiat o pagină din isto
ria grupului. Ne vom izola 
din nou în casa mea din 
Chicago și vom finaliza 
piesele noului album ce va 
apărea la sfârșitul acestui 
an. Griticii nu-mi înțeleg 
viața. Au scris că grupul 
nostru este neglijent și ne
reprezentativ pentru rock- 
ul actual. Vreau să le spun 
că peste patru milioane de' 
tineri iubesc muzica noas
tră și acest lucru nu este 
de neglijat".

în luna martie ’95 au in
trat în studiourile Pump
kinland, Sadlands și Bugg 
din Chicago. La realizarea 
noului album s-a schimbat 
și echipa tehnică, locul lui 
Butch Vig fiind luat de 
Flood (a produs albumele 
Achtung Baby — U2 și 
Downward Spiral — Nine 
Inch Nails), Alan Moulder

TTT 

și Chris Shepard asistați de 
Claudine Pontier. Intr-un 
interviu, Gorgan spuneai 
„Butch este un profesionist, 
pe el îl interesează doav 
muzica, în schimb Flood 
este un tip sensibil, foarte 
apropiat de' grup. El a ac
centuat latura lirică și sen
timentală a albumului. Am 
stat și am disecat cu el 
fiecare părticică a albumu
lui, cum ar trebui să sune 
în ansamblu, așa cum dis
cută copiii între ei. Flood 
a avut idee-a genială să re
petăm piesele până sună 
așa cum vrem noi și abia 
apoi să intrăm în camera 
de înregistrare In stuiiio 
se înregistrează fiecare in
strument separat și apoi la 
masa de mixai se combi
nă imprimările. Când am 
intrat în studk materialul 
era deja stabilit", (va urma) 

HORI A SEBESAN
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In numele unui grup 
de săteni din Abucea (co
muna Dobra), ne scrie dl 
Ioan Pintea, locuitor al 
satului. Reținem: „Ne-am 
gândit să vă aducem la 
cunoștință starea de mi- 
ncte in care este între- 
Ștmit Varga loan, om da 
TI de ani, de aici din sat. 
Stare In care nu credem 
că mal locuiește cineva în 
această țară. De foame nu 
•uferă chiar tot timpul, 
că fiecare vecin îi duce

Confirmarea 

celor relatate
Ajunși la Abucea, ne 

deplasăm la locuința ce
lui in cauză, a lui „bac'u 
Ioani", cum este cunoscut 
In sat — nu înainte da 
a-1 ruga pe dl Roman Tri- 
pa (fost consilier) să na 
însoțească, O face cu dra
gă inimă, fără să stea pe 
gânduri.

O casă rămasă neter
minată, netencuită, cu 
geamurile sparte și mur
dare, cu o împrejmuire 
si o curte ca vai de lume 
face notă discordantă cu 
celle bine întreținute și 
frumos gospodărite din 
vecinătate și din întreaga 
așezare. încăperea în ca-

Din spuselo sătenilor
„Bătrânul a rămas de 

multă vreme singur, co
pil n-a avut. Este și bol

Un bătrân bolnav și
zilnic câte o bucată de 
pâine fi O farfurie de 
mâncare, din milă...

Vă rugăm, stimată re
dacție, să vină cineva la 
fața locului și după ce se 
va convinge de cele rela
tate de noi, să meargă șl 
la domiciliul dlui Brânda 
Viorel din Lăsau (care s-a 
angajat să-l întrețină) și 
să-i întrebe dacă i-ar con
veni să-și ducă viața nu
mai o săptămână așa cum 
o duce acest om..." 

re-șl duce singurătatea 
baciu Ioani (aici doarme, 
aici mănâncă, fumează 
sau bea) este neagră, sum
bră, rece. In sobă moc
nesc câteva lemne, dar 
frigul de afară pătrunde 
prin geamul spart, iar pe 
pledul soios (cândva pla
pumă) mizeria adunată a 
prins luciu: pardoseala 
îmbâcsită era plină de cu. 
tii și lucruri nefolositoa
re, prăfuite — totul într-o 
dezordine și murdărie de 
neimaginat. Bătrânul se 
deplasează intr-un mod 
ciudat (semn al unei a- 
fecțiuni), este tăcut, par. 
că temător...

nav. Așa nici un câine nu 
merită să fie tratat... Dez
brăcat și flămând pe timp 

da iarnă". (Aurel Scorobe- 
te).

„Vinars și țigări ii adu
ce încontinuu, dar stă în 
mare mizerie._ El a avu» 
o casă ca lumea, avea 
condiții excelente, dar a 
vândut-o mai demult Iul 
Brînda. Vecinele Ana fi 
Cornelia li dau de mân
care și lapte caM.„ Când 
tei un om In întreținere.

Anchetă realizată 
pornind 

de Ia o scrisoare

trebuie să-l socotești ca 
pe un membru al propriei 
familii șl să-l tratezi ca 
atare. Dacă nu poți, nu-ți 
asuma asemenea răspun
dere" (Roman Tripa).

„Mergeți și la Lăsau..."
...Ne-au rugat sătenii. 

La domiciliul din Lăsău 
a) dlui Brînda (o casă ma
re și o curte. îngrijite), o 
găsim pe soția dumnea

singur la
„Și eu i-am spus lui 

Brînda că dacă l-a luat 
în întreținere de ce nu 
vede de el. li aduce o da
tă ia două săptămâni câ
te ceva, mai mult pâine 
uscată. Le e milă de el 
la oameni... 11 amețește 
cu vinars. I-i necaz po 
mine la Brînda că i-am 
spus să nu mai intre în 
strană că-1 păcat". (Polixe- 
nia Lungu).

„Nu-i frumos ce face. 
De ce sS poartă așa cu 
Ioani? Nu-1 duce la un 
medic, dar cu actele la 
Deva a știut să umble 
pentru avere". (AJS.)

lui trebăluind In bucătă
ria spațioasă și încălzită. 
11 spunem despre ce-i vor. 
ba, dar nu face nici un 
comentariu. Spune doar

«

mila satului !
atât „Vedeți, eu sunt aici, 
departe... Dar vorbiți cu

La casa
...Revenim la Abucea. 

Dl Brînda ne primește, 
este chiar amabil. După 
ce-1 relatăm motivele pre
zenței noastre acolo, se 
disculpă: „Oamenii sunt 
poate invidioși. Casa asta 
este cumpărat*  de mine. 
(Tbemai am fost ieri ta 
Deva la ziar șl am făcut-o 
de vânzare—). De la No
tariat nu am nimic pen
tru averea iui (a lui Var
ga loan — n.n.), doar o 
împuternicire". Ne pre
zintă „Procura de admi
nistrare" prin care dl 
Brînda este împuternicit 
să-i administreze numitu
lui Varga Ioan „bunurile 
mobile și imobile..." Dum
nealui spune însă că nu 
se poate angaja să aibă 
grijă de el mai mult de
cât o face In prezent. (Ne 
demonstrează că i-a adus 
demâncare, scoțând din- 
tr-un dulap o prescură).

„Gura satului" mai spu
ne că această casă a fost 
cumpărată mai pe nimic, 
imediat după revoluție, că 
s-ar putea să fie o înșe
lăciune la mijloc, că in
teresul este „să-l termine 
cât mai repede pe bătrân 
aprovizionându-1 cu țuică

ta

soțul meu. Tocmai a ple
cat ta Abucea la stupi".

ta
I
<1

I
CU

și țigări, că rămân zece ' 
ha de pământ (care în > 
prezent este în paragină), I 
plus pădurea șl casa In > 
care stă acum V.L" ’

Nu intrăm în alte de- • 
talii. Oricum, situația de I 
față nu mai poate conți- j 
nua. Acest om nu mai ; 
poate fi tratat astfel, nu î 
mai poate fi lăsat la vo- ’ 
la întâmplării. Soluții e- î 
xistă. Ori îl la total în I 
îngrijire cel care s-a o- * 
ferit să-1 administreze bu- |
nurlie, in sensul de a-i I 
muta In casa dumnealui j 
din Lăsău, ori dacă nu o J 
face am aflat că s-ar gă- l 
si cineva în sat — și a- > 
nume Ana Surducan — ț 
care ar fi de acord să-1 y 
îngrijească. Ar mai fi 0 J 
soluție — spun oamenii 
— aceea de a fi internat - 
intr-un cămin-spital, Poa- J
te că prin acest articol »
să afle despre această s- I 
tuațis intolerabilă rudenii- î 
le pe care le mai are in ’ 
județ. i

Sperăm ca șl Primăria J
Dobra — prin serviciul ■
de autoritate tutelară — !
să-și spună cuvântul in a- |
cest caz scandalos.

ESTERA ȘINA |

I

Minerii au cerut
i să plece la București
Uf (Urmare din pag. 1)

I riior se desfășoară sub pă- 
J oaănt. Napău a arătat că 

„nu Cozma i-a dus pe mi- 
Steri la București, că che
marea disimulată a puterii 
•temeinice de atunci... Să 
nu creadă nimeni că nu e- 
austă dovezi Trebuie nu
mai să le caute"... El soli
cită foștilor și actualilor 
parlamentari „să-și aducă a- 
•tmte de cea mai urâtă ma
nifestare a balcanismului 
— apiaudându-i pe mineri 
ta clădirea parlamentului

— și invitându-i puțin mal 
înainte de debarcarea Gu
vernului Roman la Congre
sul PNȚCD". Primarul din 
Lupeni a mai declarat că 
mulți parlamentari s-au în
tâlnit. în preajma campa
niei electorale, direct sau 
pe ascuns cu Miron Coz
ma. Ion Napău se întreabă 
in „Apelul—" său de ce nu
mai acum se anchetează 
mineriadele, adăugând a- 
poi că Miron Cozma este 
„victima unor răzbunări po
litice care vor aduce gra<0 
ve prejudicii mișcării sin
dicale din toată țara".

„MERGEM LA BUCUREȘTI"

Dan Toader, vicepreședin
te al ISMVJ, spunea că Ii 
este teamă că este lider de 
•indicat și că ar putea fi 
arestat ca „cetățean". El 
ae întreabă cum a devenit 
M.C. o amenințare la adre
sa siguranței naționale toc
ana i acum.

Revenit ia microfon, Ilîe 
Torsan a declarat că se va 
face totul pentru punerea 
in libertate a lui Cozma. 
„Dacă nu reușim repede 
•a-i scoatem pe Cozma, în 
situație să fie judecat în

stare de libertate, vă adu
năm aici (in fața Casei de 
cultură a sindicatelor — lo
cul de unde au pornit mi- 
neriadelc) ș-apoi Dumnezeu 
cu noii”

Elanul minerilor care ce
reau să se plece la Bucu
rești a fost potolit oarecum 
de Hie Torsan, care a de
clarat: „Acum, nu!" El a mai 
cerut ca mitingurile de so
lidaritate, autorizate („un 
alt pas pe care îl facem"), 
să continue, în această săp
tămână, în fiecare oraș din 
Valea Jiului.

R. A. G. G L. DEVA
NOTIFICARE

PRIVIND INTENȚIA DE MĂRIRE A PREȚURILOR ȘI TARIFELOR

AGENTUL EC. CARE NOTIFICA; RA.G.C.L.
DEVA

ADRESA; DEVA, LIBERTĂȚII, NK. 6 
FORMA JURIDICA ; REGIE AUTONOMA 
FORMA DE PROPRIETATE: DE STAT
NR. REG. COMERȚ : J 20/102/1991

BEN EP ICI ARI: 
POPULAȚIE Șl AG. ECON.
DIN DEVA Șl SOC. COM. 

DE GOSP. COM. DIN 
CALAN, HAȚEG, SIMERIA

Nr££ DENUMIREA U/M Preț 
actual

Preț 
notificat

1. Distribuție en. termică lei/Gcal 18 000 25 000
2. Canalizare și epurarea apelor uzate în Devalei/Mc 86 120
3. Colectarea, transportul, tratarea gunoi

menajer lei/Mc 6 660 11800
4. Apă rece Deva lei/Mc 400 570
5. Apă rece pentru :

SC Prestatorul Hațeg lei/Mc 156 200
SC General Simprest Simeria lei/Mc 180 260
SC Hidro Term Trans Călan lei/Mc 104 140

6. Producere en term. lei/Gcal 57 500 90 000

MOTIVAȚIA MAJORĂRII; creșterea prețurilor la energia electrică, combustibili și lu- 
brifianți, materiale directe pentru procesul tehnologic, materiale, piese schimb și suban- 
samblc pentru întreținere și reparații, materiale antidot și protecția muncii etc.

OBS.: Populația plătește în continuare en ergia termică cu prețul de 21800 lei/Gcal, sta
bilit prin H.G.
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aLUCRAREA A FOST 
TERMINATA

In urna ploilor abun
dente și topirii zăpezii din 
lama trecută, care au pro
vocat Inundații și însem
nate pagube materiale 
In gospodăriile populației 
din zona localității Tără- 
țel, printre obiectivele 
grav avariate s-a aflat șl 
digul de pe malul stâng 
al Crișului Alb.

La inițiativa Prefecturii 
și a Statului Major de Pro
tecție Civilă, s-au luat 
măsuri grabnice de redre
sare a situației de mo
ment, dar și altele cu ter
mene și implicații mai 
mari.

Printre acestea s-a nu
mărat reconstruirea unui 
nou dig pentru consolida
rea și protecția malului 
distrus pentru a se evita 
ruperea pe mai departe 
de furia apelor și izola
rea locuințelor de-o po
sibilă inundație.

Lucrările au Început in 
primăvara anului trecut și 
au fost executate de că
tre S.O.C.O.T. Tg. Mureș
— Brigada Mihăileni și au 
fost , finalizate înaintea 
sfârșitului de an recent 
încheiat. Valoarea lor s-a 
ridicat ia suma de 
80.000.060 lei, bani primiți 
de la Guvern. (Al. J.i,

J CZJ C3 O C3 C3 C31

SITUAȚIE 
ÎNGRIJORĂTOARE

Așa cm am fost In
formați de către domnul 
Aurei Benea, primarul 
municipiului Brad aici, în 
anul 1996 s-au inregist'-at 
257 nașteri și 126 de că
sătorii. Aparent o situa
ție bună, dacă ne-am lua 
după aceste cifre, existând 
un spor natural al popu
lației. Dar cum la mater
nitatea Spitalului din Brad 
nasc femei din toată zona, 
situația se schimbă. Doar 
95 copii sunt din urbea 
Bradului, diferența de 162 
au fost doar înregistrați 
la Primăria localității.

Comparând cifrele anu
lui 1996 de la nașteri cu 
cele de la decese — 272
— raportul este de partea 
■elor dispăruți.

Spre o exemplificare mai 
edificatoare și recentă a 
situației, comparăm cifre
le nașteri — decese din 
primele 15 zile ale noului 
an pe municipiu. Din cele 
10 nașteri înregistrate doar 
6 micuți sunt de origine 
brădeni, In timp ce 17 
persoane au trecut în e- 
ternitate. Adică numărul 
deceselor a fost mai mare 
eu 11 decât cel al naște
rilor.

Aceste cifre îngrijoră
toare ar trebui să dea de 
gândit guvernanților și 
parlamentarilor. Este ne
voie de legi și de măsuri 
care să asigure protecție 
socială și să stimuleze creș
terea natalității, să vină 
în ajutorul familiilor, în
deosebi al celor tinere, 
care se confruntă cu mari 
dificultăți legate de asi
gurarea locuinței.

ALEXANDRU JURCA, 
colaborator

!

DII ECȚIA DE MUNCĂ Șl PROTECT^ SOCIALĂ 
HUNEDOARA DEVA "

ORGANIZEAZĂ
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MESERIA NR.LOp SOCIETATEA CARB I 
ANGAJEAZĂ LÂ 

ABSOLVIRE I
BRUTAR '.20' S C. BRUTĂRIA NEAMTSRL DEVA,.
CONFECT LA MAȘINĂ 25 S C. CONFEX MATEX ȘA DEVA
LĂCĂTUȘ MECANIC 15 S C. ROLLE PRODUCȚIE SRL DEVA
BRUTAR 25 S C. NETTO RONIMEX SRtHD
TÂMPLAR 15 S C. MVD IMPEX PREȘ SRL HD
ZIDAR eo S Q CONDOR SA DEVA zona Orăștîe 

S C. COREF BUCURAT!
S C. MIPA ORÂSTIE

VÂNZĂTOR PROD PETROLIERE 21 SC ROMOtL SRL PETROȘANI
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„REGIA AUTONOMA 
DE INTERES LOCAL 

HUNEDOARA”
i!= •

I
■8

ORGANIZEAZĂ

în data de 20 februarie 1997, la sediul Consifiulin Local al Mumei- <
!;ptalui Hunedoara, CONCURS DE SELECȚIE PENTRU MANAGER, sau;! 
•ECHIPA MANAGERIALĂ, după caz, conform Legii nr. 66/1093, privind;*  
Lege? contractului de management și a H.G.R. 263/1994 privind Nor-!*  mnlcz —— 1—. — —1  ______ .• 1 . • * » * . , 1

ii
;ECHIPA MANAGERIALĂ, după caz, conform Legii nr. 66/1993, privind; 

! mele metodologice referitoare la selecția managerilor și încheierea con- î 
Jtractului de management la regiile autonome. ;

. La concursul de selecție poate participa orice persoană firică sau! 
; juridică română, care îndeplinește condițiile legale. !
: Persoanele interesate sși pot depune oferta în plic sigilat, în termen!

[bdul Republicii, nr. 5 Hunedoara. * *!
,! Persoanele interesate pot consulta la sediul regiei între orele 9,09—> 
î 14,00 următoarele documente:

; 1. Proiectul contractului de management:
! 2. Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome de!;
! Interes Local;

3. Bilanțurile contabile pe anii 1994 și 1995;
4. Indicatorii de referință pe anii 1994 și 1995. !;
Relații suplimentare la telefon 054/712007 — oficiul juridic al RAIL;

:■ Hunedoara. (10)!* J

■

;■ lut^uanciu rși put acpune oierta m puc signal, in termen
S de 30 de zile de la ultima publicare în presă, la sediul RAIL Hunedoara,
a
a

a 
a
a

a 
a 
a 
a
a 
a
■
■

I
I
i
I
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publica

I
ta
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BANCA „DACIA I ELIX“ 
CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA 
ANUNȚĂ 

VĂNZAREA PRIN LICITAȚIE
A URMĂTOARELOR BUNURI 

MOBILE ȘI IMOBILE: 
o Stație distribuire produse petroliere, situată in 

Hunedoara, P-ța Libertății; preț pornire — 100.000400 
lei ;

• Apartament 3 camere, situat în HunedoarK 11 
bdul Traian, nr. 18, bl. 15, ,et. 1; preț pornire — ' 
16.000.000 lei;

• Casă 3 camere, anexe L .
dină, situate în Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr. 9; 
preț pornire; 45.000.000 lei;

• Apartament 2 camere, situat în Hunedoare,
str. Ghioceilor, nr. 7, ap. 30 ; preț pornire: 12.000.000 
lei t ,

• Apartament 3 camere, situat în Hunedoara |
str. Ghioceilor, bl. 37. ap. 23; preț pornire — J 
12.000.000 tei; .

• Autoservire situat in Hunedoara, bdul Traian, s
nr. 3A; preț pornire — 650.000.000 lei (suma poate fi ! 
plătită și în rate, de comun acord eu conducerea | 
băncii); **

• Casă 3 camere, anexe gospodărești, curte, I
și teren în suprafață de 4100 mp, care se poate ÎM- * 
părți în loturi pentru garaje, situate în Ilunedo»- | 
ra, str. Lătureni (Huituri), nr. 11 ; preț pornire —- • 
80.000.000 lei ; |

• Casă 4 , camere, anexe gospodărești, curte, J
» grădină, situate în Hunedoara, str. Doron ați. | 
I 23 ; preț pornire — 33.000.000 lei ; I

• Casă 4 camere, anexe gospodărești, curte, g
I grădină, situate in Hunedoara, str. Dorobanți, ur. 9 
J 3; pgret pornire: 50.000.000 lei ; *
■ •' Casă 5 camere, anexe' gospodărești, situate îa I■ H L* „ î ——— — X . •  a ** 4*14*4*. > •-

l 

aa fabri- |i 
fabricație gS 
preț por.- j 

ia î

I ta I * 
I*
I 
I
I
*I
I

I
i
«

l

* ■

gospodărești, curte, gră- I
Fnftlorinr. Vnuw*>  re*.  ••

*

I

■ • tas;
I Strei Plopi, nr. 19; preț pornire — 17.00000 lei; 
. • Apartament 2 camere, situat in Hunedoara^
I str, Runcului, nr. 2, bl. X2, ap. 38: preț pornire — 
î 7.000.000 lei;
| • Aatosasitt izoterm Mercedes Bene,
I cație 1987 ; preț pornire — 35.000.000 lei;
J • Autoutilitară Fîat Ducate 280, an
I 1987 ; preț pornire — 4.000.000 lei;
* • Autosasiu DAP. an fabricație 1987 ;
| nire — 35.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 24. L 1997, ia - 
| ora 19, la judecătoria Hunedoara, birou) exeeuta» | 
J rilor judecătorești.
■ Relații suplimentare la sediul bănci*  din Deva, I
I bdul N. Bătcescu, bl. 34, telefon 229796. "

i ta
I

■
■ a
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Cel mai mare distribuitor en gros din țară I 
__ ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ *

| VEST
«I peste

IMPORT j 
ta 

vă oferă: |
50 de sortimente de îmbrăcăminte *

a
a
a
■

:• Primar,
!; ec. REMUS MARIȘ
•.■.V.W.V.’.-.W.W.-.WAV.VW ^■V.W/AVZZ.V/^.Y.^WA'.'A’AVAWAWA'

Devasat Shop
8 rate pe sțr a. |ancu, bl. H1, parter, tel. 216196
30% Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13

W7 amMMMMUMCUMMU ■«-—1"1 irMMirMMWWnW———avans-----------------——  ............................ I
vă oferă procfuseCe firmefotf! 

NEI - aparatur-ă tv-audio-electrocasnicâ 
DeLonghi - aparatură electrocasnică

I' sortată de cea mai bună calitate (in saci trans- | 
n.-irnnti Ja> 5—1 ft barV; parenți 

I “ » coun
» ta 
I 
jdin 
ta
I
I

de 5—10 kg):
cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri- |

ta
I

ta
I

»
I

— pulovere, geci
— sacouri, baloane, paltoane eu-. 
Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc !

NOI GARANTĂM PENTRU CĂUTATEI - 
• baloți mari, nesortați, presați între 350— I

* 400 kg. *
ALEGEȚI CALITATEA !

; Bfrouri: 
tani — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cfaj-Napoea 
str. Iuliu Manta, nr. 6 
tei.: 064 — 194030, 19349X 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți) 

Depoât: 
hmi — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha. *
Vizitați-ne si vă veți convinge că a meri- | 

ml

I ta
I ta
Ita
I* 
» ta 
I ta
Itat 1

W 
ta r
*

I
I ta
I ta
I ta
I
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DIVERSE

vânzări —
CUMPĂRĂRI

• Vând armă de vână
toare (calibrul 12), belgia
nă, Lise. Informații tel 
054/730329

(5498)
• Cumpăr garsonieră 

Hunedoara, Simeria. Tel. 
661054, Simona. între orele 
40—17

(5495)
• Spray contra ejaculă

rii rapide, medicamente Po
tența, frigiditate. zahăr 
afrodisiac. 01 — 6376273.

(7241)
• Vând produse de pa

Telefoaneiiserie cn gros. 
711955: 712125

(7578) 
80 înma

triculat. stare funcționare. 
Tel. 617519; 642500. orele 
9—16. (7587)

o Cumpăr porci pentru 
sacrificare peste 90 kg. Re
lații la tel. 232214, între 
8—15. si 211443, orele 18 
— 21 (7589)

• Vând Ford Granada
Combi (1981), injector mo
torină pentru încălzire cen
trală și centrală termică pe 
gaz. Tel. 211284. (7610)

• Vând societate SRL
înființată în anul 1996, fără 
activitate. Deva, telefon 
eil284. 17610)

• Vând casă. Relații 
telefon 615751, între orele 
«6—20

Vând Audi

• D.G.F.P.C.F.S.. cu se- 
dini in str. 1 Decembrie, 
nr. 30, Deva, anunță lici
tație publică pentru bunuri 
do folosință îndelungată 
(aparatură electrică, bute
lii), în data de 30 ianuarie 
1997 și 20 februarie 1997, 
la ora 10 (F)

• In ziua de 29. I. 1997, 
ora 12. UNITATEA MI
LITARĂ 0812 ORĂȘTIE. 
cu sediu] în Orăștie, str. 
Armatei, nr. 16, telefon 
642294, vinde prin licita
ție publică deschisă, cu 
strigare. 1 (un) autocamion 
SR 114. La licitație poate 
participa orice persoană 
fizică sau juridică intere
sată. Documentele licita
ției se pot consulta Ia u_ 
nitatea organizatoare.

(7613)
• S.C. EUROSAT CABLE 

S.A. CARANSEBEȘ anunță 
intenția do majorare a ta
rifelor începând cu data de 
24 februarie 1997

(5499)
• S.C. I.P.1I. DEVA 

S.A. majorează tarifele de 
proiectare. începând cu 
data de 45 februarie 1997.

(F)
• COOPERATIVA „SO

LIDARITATEA" DEVA a- 
nunță intenția de majorare 
a tarifelor, începând cu 

data du 1 martie

• Execut cruci marmu
ră, 700.000 lei, 
1.500.000 
250/buc., 
invitații 
mă etc.
Daniel, I 
meria.
mona.

mozaic — 
lei, cărți vizită 

, proiecte diplomă, 
nuntă, antete fir- 
Autorizația 11043. 

Câmpului, 10. Si- 
Tcl. 661054, Si- 

(5496)

COMEMORĂRI

1997.
15196' 

L * C 
IIONDOL 

activitatea 
co-

• S.C. ALIM 
LUCOMEX SRL 
iși desfășoară 
practicând un adaos 
mercial cuprins între 0— 
300 la sută.

(7611)
• Vând spațiu comercial 

in Simeria. Tel. 220848
(5493)

• Vând casă, curto și 
anexe în comuna Băita 
Cel. 218952.

(5492)
o Vând casă cu grădi

nă, un ha pădure, 350 mc 
lemn. Baia de Criș. Tel. 
«64 sau Arad 
258267.

• . Vând casă Simeria, 
central, gaz. apă, două ca 
mere, bucătărie, baie, beci, 
<araj 
privatizare.

- 057/
(5490)

• Vând 
libiiă preț 
«14406

dublu. Posibilități
Tel. 216913 

(GRT) 
canapea exten- 
avantajos. Tel

(7606) 
zece tone fân.• Vând 

taica Traian, str. A. Vlai- 
♦ti. nr. 20, Ilia.

(GRT)
• Vând VW Golf, 4 uși. 

6 viteze, neînmatriculabil, 
«24427, preț 300 DM

(7851)
• Cumpăr societate co. 

mcrciaiă fără activitate, 
«înființată 1994. Tel. 641700; 
641800, între orele 9-17.

(7278)
• Cumpăr motor VW 

Audi 1300, Geoagiu, Roma- 
ailor. 167.

(7605)
• S.C. „TR1CON" SRL 

BRAD anunță intenția do 
autorizare din punct de 
vedere al protecției mediu
lui a magazinului situat în 
Brad, str. Gen. Milca. bl. 
G2 (parter) și chioșc pia
ță alimente Brad. Toate 
reclamațiile și sesizările se 
primesc Ia APM Deva, str. 
Aurel Viaicu, nr. 21, 
termen de 15 zile de 
data publicării.

(7601)
• S.C. REMPES >.

DEVA, cu sediul în i 
C.A. llosetti, nr. 5. 
ță intenția de autorizare 
din punci de vedere al 
protecției mediului. Even
tualele reclamați! se pri
mesc la sediu] Agenției 
pentru Protecția Mediului, 
str. Aurel Viaicu, nr. 25, 
Deva, în termen de 30 de 
zîle. (7513)

• PRODIMPEX MADO- 
RA SRL ORA.ȘTIE anunță 
intenția de majorare a 
prețurilor la produsele pro
prii cu până la 50 la sută.

(7287)
• ADMINISTRAȚIA 

PIEȚELOR DEVA organi- 
5 febru- 

ora 10, licitație

în 
la

. A. 
str. 

anun-

(7283)
• Vând VW Passat 1983, 

motor nou. convenabil. 
I *Geoagiu,  Romanilor 1Ș7.

(7283) 
anexe, gri- 
tel. 617487;

• Vând casă, 
«ținu. Orăștie, 
Jupă ora 16.

(7285)
' • Vând pavilion stupină
<50 familii), preț negociabil. 
'«41158. orele 16—20.

(7288)
• Vând apartament două 

eamere, decomandate, etaj 
JH, Zamfirescu, telefon 
«13782

zează în ziua de 
arie 1997, < 
publică pcnțru închirierea 
pieței agroalimentare Micro 
15, Deva, piața agroali. 
montară Kogălniccanu — 
Deva, și parcelă de 6 
mp pe platoul pieței cen
trale Deva pentru ampla
sarea de rulotă comer
cială. Documentația pen- 
tru licitație sc poate ridica 
de la Administrația Fief 
lor Deva.Deva.

(7603)

OFERTE DE 
SERVICII

(7623)
• Vând microbuz Barkas, 

41 ani. stare bună, Trenoiu, 
iei. 670209, Hațeg.

(5155)
• Vând apartament 2

camere, cu condiții de pri
vatizare, (telefon, cablu 
TV). Informații telefon 
729386: (5603)

S.C. ..Pronto Univcr- 
SRI'., distribuitor pro-

—

• 
sal” 
duse cosmetice, angajează: 
operator calculator, cu
noscător gestiune comer
cială CIEL, șl agenți co
merciali, pentru distribuție 
în Deva și Hunedoara. 
Prezentarea pentru concurs 
vineri, orele 11—16, la se
diul societății, din incinta 
S.C. „I’olidava” S.A.

(097330)

• INTERBRANDS 
MARKETING & DIS
TRIBUTION, 
tamentul 
gajează 
deosebite 
agent de vânzări 
mașină proprie, pen. 
tru orașele Deva și 
Hunedoara. Trimiteți 
C.V. și scrisoare de 
motivație la Intcr- 
brands Marketing & 
Distribution, Departa
mentul MARS. str. 
Frigoriferului 4, Sibiu, 
2400, sau la fax 069/ 
228012, în . atenția 
domnului Nelu Gavri
la, tel. 069/228606; 069/ 
228012.

f, Depar- 
MARS an
in condiții 
de salarizare 

cu

(7585)

o Firma Focus angajează 
agenți marketing, C.V.. 
foto. Piața Mihai Viteazul 
37/5, tel./fax. 061/432768, 
Cluj. (F)

■ Meditez engleza inten
siv, orice nivel, emigrare, 
admitere. Tel. 621609.

(9396) _
• Societatea de asigurări 

;,Ion Țîriac” S.A., agen
ția Hunedoara, str. G. E- 
nescu, 5/1. tel. 715277, an
gajează inspector de asi
gurări. Condiții: studii 
superioare, 
autoturism 
conducere. 
Hunedoara

Condiții: 1
posesor 

și permis 
domiciliu

(7609)
’ • Efectuez transport 

marfa, 1,5 tone. Telefon 
223224.

• Pustie este casa, 
îndurerat este sufletul, 
triste sunt zilele de 
când, în urmă cu șase 
săptămâni, moartea 
groaznică ne-a despăr
țit, pentru totdeauna, 
de cel care a fost cel 
mai bun și iubit soț, 
tată și bunic 
MIIIUȚ GIIEORGHE

Moartea nu alege 
nici ziua, nici clipa. 
L_a răpit dintre noi 
în ajun de sărbători. 
Timpul nu va așterne 
uitarea niciodată în su
fletele noastre. Soția 
Sofia, fiicele Adriana, 
Liliana, ginerele Vir
gil și nepoții Ancuța, 
Adrian și Marius. 
Dumnezeu să.l odih
nească în pace !

(7886)

• Cu adâncă durero re
amintesc că s-au împlinit 
șase săptămâni de la dispa
riția scumpului nostru 
soț, tată și bunic

I 
I
I
I 
I
I

I
I

Situat în Deva (zona Casei de cultură), vă oferă J 
gros și en detail produse import Italia, de foarte | 

w
I
I
Iw
Ih
I
I
I
I
I*
I
I

Magazinul VALENTIN
cn .. .
bună calitate și la cele mai mici prețuri:

• paste de zugrăvit lavabile și semilavabile, 
izolanți acrilici antimucegai, role de zugrăvit, co- 
loranți, chituri pentru zidărie și.1 lemn, aracet;

• vopsele auto poliuretanice simple și metali- 
paletar de culori.zate executate la comandă după 

accesorii pentru vopsitorie auto :
J • vopsele de ulei care pot fi
I comandă în orice nuanțe; 
» • haituri, lacuri pentru lemn

t
• vopsele de ulei, lac de parchet, nitrolacuri 

Rolac

executate Și la

incolore și colo-
| rate ;

*
Iși diluanți produse de Compania Kober

Piatra Neamț, la cele mai bune prețuri;
’ • plante naturale și artificiale,
I florale, care șe execută și la comandă.
J Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, iar sâm- 
| bâta între 10—14.

• plante naturale și artificiale, aranjamente

I 
I

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA 
(Industria cărnii Hunedoara-Deva) 

Achiziționează prin centrele din Deva, 
Petroșani, Brad, Hunedoara, Orăștie 

vine, la următoarele prețuri :
400 kg — 3300 
3100 lei/kg.; 301-350 

250-300 kg — 2700

Ha- 
bo-

lei/

(7602)

ÎNCHIRIERI

• Societate comerciala 
caută pentru închiriat spa. 
ții pentru depozit cn gros. 
Tel «58/813639.

(7591)

PIERDERI

Pierdut legitimație ve- 
Miclos 

O declar nulă.
Pierdut parafă pe 

humele Dr. Sîrbu-Ncgrea 
Nicoleta. Se declară nulă. 

(7615)
• Pierdut carnet facturi 

Seria 109601 — 109650 j 
109651 — 109700; 109801
— 109850; 109851 — 109900; 
109451 — 109500. Carnet 
chitanța fiscală seria i 
374001 — 374050; 374051 — 
374100; 374201 — 374250 t
374451 — 371500. Le declar 
nule. (7599)

teran, pe numele 
Maria.

RUSU PETRU
în data de 18 ianuarie. 

O floare șl lacrimi ue 
mormântul Iui. Nu te vom 
uita niciodată. Familia.

(7612)

DECESE

• Mulțumim tutu
ror celor care au fost 
alături de noi în gre
lele momente pricinui. 
te de pierderea, la 
numai 42 ani, a celei 
care a fost

LIVIA OANA 
născută Homorodean, o 
deosebită mamă, so
ție, fiică, noră, cum
nată și mătușă. Ne. 
împăcatele familii.

(7617)

• Familia îndurerată a- 
nunță încetarea din viață 
a celui care 
om deosebit,

ROLOȚ
Dumnezeu 

nească !

a fost un

aron
să-l odih.

(5497)
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Asociația Județeană a Vânătorilor și Pes
carilor Sportivi Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. G. Coșbuc, nr. 21, vinde, prin licitație la 
data de 3. 02. 1997, autofurgoneta TV, stare 
bună, poate fi văzută la sediul BADPS Deva, 
str. Gojdu, nr. 79.

I
«

I
*

I
«

Tineret bovin peste 
kg.; 350-400 kg — 
kg — 2900 lei/kg.;
lei/kg.
Boi
Bovine adulte (cal. i+ll) — 2900 lei/kg. | 
Informații suplimentare la tel.: ,
• Deva, 213322, 212520, 211760; Hațeg,. 

770660, 770909 ; Petroșani, 542893, 543244 ; ’ 
Brad, 650805; Orăștie, 642406; Hunedoara, 
720568.

3300 lei/kg.

S.C. AGRO COMPANY S.R.L.

Str. Sântuhalm, nr. 123, Deva. 
Achiziționează bovine in următoarele

TINERET BOVIN:
J Peste 400
I 351—400

301—350 
I BOI DE MUNCA
> Calitatea I
1 Calitatea a Il-a
| BOVINA ADULTA

Calitatea I
1 Calitatea a Il-a 
j OVINE MASCUL

Preț negociabil.
I Plata sc va face pe loc.

I

kg 
kg 
kg

con--

3200
3000
2800

3200
3000

2800
2700

lei 
lei 
lei

lei 
lei

lei 
Iei

(7584)

I
A

I*
I*
I
I
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I
«

I
«
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I
«

I
I
«

I
I
I
w

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SEVCOM CENTRAL" S.R.L.

HALA CENTRALA DIN PIAȚA DEVA)

VINDE EN GROS

Prin domnul Florea Gheorglte-Sever:

Zahăr 2650 lei/kg.

Pui congelați, cal I

Găini, cal. I

5900 lei/kg.

5180 lei/kg.

ricpl pui — 8220 lei/kg.

Tacâmuri

Pui gătit

Ouă, călit. 1

3880 lei/kg.

5000 lei/kg.

450 lei/bucata.

I<■
I
I«
I
I«I*
I*
I
I*
I*
I
I

• TOATE SORTIMENTELE DE VINURI I 
» DIN RENUMITA PODGORIE JIDVEI (Muscat; 
| Fetească; Riesling).

I-* —.
I-
IZ
l~*

BANANE
ISAMÂI
GRAPEFRUIT
CLEMENTINE
MANDARINE
PORTOCALE
TOATE PRETURILE INCLUD T.V.A.

| DESCHIS ZILNIC între ORELE 7,00—20,00
TEL./FAX: 054/216234.

LA PREȚURI CARE DAU 
FIORI CONCURENȚEI

*
I
I
*

I
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