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împăcarea Ionilor...
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Emisiunea „Milionarii 
de la miezul nopții11 din 
data de 20 ianuarie, ora 
23,20, găzduită de postul 
de televiziune „Antena 
1“. i-a adus față în față 
pe fostul președinte al 
României, Ion Iliescu, și 
pc directorul cotidianului 
..Evenimentul zilei”. Ion 
Cristoiu. Intenția realiza
torului Marius Tucă a 
fost de a-i determina pa 
cei doi la o reconcilia-

discutat, deși uneori i_a| 
și luat apărarea 
Ion Iliescu, mai a-.- . 
când unii confrați din | 
presă l-au blamat 
trem de dur, fără 
mente. Și ar mai fi ceva 
șl anume că ziaristul este 
mereu împotriva i 
rii, mai ales când 
ceasta funcționează de- f 
ifectuos. De altfel. T— • 
Cristoiu a spus clar 
a dorit schimbarea
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Șl ECHIPA (I) 
fără „contract cu 

hunedorenii", direct în
„priză"
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Funda roșie de î 
pe cutia goala i

Câștigând cu destulă 
lejeritate alegerile par
lamentare și preziden
țiale, actuala coaliție a- 
flată la putere și-a con
stituit guvernul în zilele 
Crăciunului. Veselia a 
fost mare, iar la sugestia 
unui artist în mare vogă, 
clădirea guvernului a 
fost împodobită cu o 
imensă fundă roșie, nou] 
guvern fiind conside
rat, metaforic, un ca
dou de sărbători pentru 
poporul român. Lucrurile 
păreau a fi de o simpli
tate deosebită: nu tre. 
buia să se facă altceva 
decât să se treacă la 
aplicarea programului do 
guvernare și la îndepli
nirea promisiunilor din 
campania electorală.

liniște la ceea ce va urma | 
prin explozia generală a • 
prețurilor. Ceea ce de I 
fapt a și urmat. ’

Această lovitură de | 
teatru a fost un adevă- • 
rat duș rece nu numai Z 
pentru guvernanți, ci I 
pentru întreaga națiu- J 
ne. Șe pare că majori- | 
tatca românilor, sindica- * 
tele înțeleg că trebuie să I 
trecem printr-un Purga- J 
toriu, pentru a ne spăla | 
de păcatele acumulate I 
în cei șapte ani de la > 
Crăciunul însângerat din I 
decembrie ’89. Și mai ales • 
trebuie arse cu fierul roșu | 
corupția, economia sub_ « 
terariă jaful din avuția I 
publică, evaziunea fis- J 
cală, criminalitatea, toa_ | 
te relele care trag la I

TRANZIȚIA !
’ i

*

I
Numai că noul guvern 

s-a trezit în fața a două 
mari surprize. Una in. 
terna : vistieria este
goală și se știe că nu 
poți guverna cu sacul 
gol. S_a dovedit a fi Gre
șită o parte a campaniei 
electorale, aceea a pro
misiunilor populiste (pen
sii majorate, alocații ge 
neroase, protecție so
cială mărită etc), care 
au fost vânturate în
fața electoratului fără să 
existe garanții materia
le privind îndeplinirea 
lor.

Cea de a doua surpri
ză. și mal dură, a venit 
din partea finanțelor 
mondiale, care, speriate 
probabil de uriașa fun
dă roșie de pe clădirea 
guvernului, au venit la 
București prin înalți re
prezentanți care au cerut 
noilor guvernanți să-și 
vină în fire și să pri
vească adevărul în față: 
tara se află într-o pro
fundă criză, care nu 
se poate soluționa cu 
cadouri pe pomul de 
Crăciun, ci prin măsuri 
de austeritate și restruc
turare reală. Dacă nu se 
procedează așa, ajutor 
financiar nu va veni.

Și, astfel, noua guver
nare a debutat cu du
blarea prețului benzinei, 
al carburanților și a ho
tărât „concedierea” ro
mânilor într-o prelungită 
vacanță de sărbători, bun 
prilej de meditație In

fund corabia speranței ; 
de mai bine a oameni- | 
lor cinstiți. •

Dacă noua putere va I 
acționa cu hotărâre în ' 
acest sens, așa cum dl ■ 
Emil Constantinescu. a I 
dat tonul, cred că eleo- î 
toratul va ierta ne- | 
îndeplinirea în totalitate • 
a unor promisiuni elec- | 
toralc, va consimți ca • 
dată fiind situația de J 
criză în care ne aflăm, * 
nu putem fi altceva de- I 
cât ceea ce suntem de, 
fapt — săraci, dar măcar I 
cinstiți. Iar dacă ajuto J 
rul financiar internațio- > 
nai va fi utilizat ou I 
înțelepciune și va fl J 
însoțit de măsuri inter-1 
ne eficiente, s-ar putea » 
ca în curând să fim mai I 
puțini săraci.

Ceea ce îngrijorează, | 
însă, este comportamen. J 
tul ezitant, și o annmi- > 
tă lentoare în activitatea I 
echipei guvernamentale, J 
care pare a fi ușor de- | 
rutată de fermitatea con- * 
dițiilor puse de FMI. I 
La aceasta se adaugă și ’ 
anumite declarații con- I 
tradictorii ale unor mi- ’ 
niștri, vădind un anume > 
amatorism politic, si- I 
tuație ce impune ca dl J 
Ciorbea să-și antreneze | 
mal bine „echipa”, ast_ • 
fel ca la Crăciunul vii- I 
tor toți românii să do- J 
rea’scă o fundă roșie | 
pe clădirea guvernului. I

TIBERIU ISTRATE I

Dintr-o scurtă fișă bio
grafică, consemnăm: S-a 
născut in satul Strei de 
lângă Călan, în 1951.

Este licențiat în ingine
rie, absolvind în 1975 
facultatea de metalur
gie. Pentru completarea 
studiilor în arta condu
cerii a efectuat și un 
curs postuniversitar, de 
șase luni In management 
și marketing.

După facultate, până în 
1981, a lucrat la „Tracto
rul” Brașov, unde, după 
al doilea an de stagiatură, 
i s-a încredințat func
ția de șef de atelier.

La Deva a venit în 1981. 
Cinci ani a fost angajat 
la Institutul de Proiectări 
Miniere, un an la Regia 
Autonomă a Cuprului, iar 
din 1987, la REMPES S.A. 
(fost IPSRUEM), unde a 
îndeplinit funcția de in
giner șef și director 
tehnic.

Politic aparține Partidu
lui Democrat din 1992, pe 
ale cărui liste a obținut 
în alegerile locale de a- 
tunci mandatul de consi 
Her județean.

DUMITRI) GIIEONEA, 
ION CIOCLEI

♦

Ion Iliescu din funcția f 
de șef al statului, sus-1 
ținând candidatura dlul T 
Emil Constantinescu, toc-| 
mal pentru că se impu-1 
nea schimbarea. 1

Nu scriu aceste rânduri T 
în apărarea lui Ion 7 
Cristoiu. El nu are ne- ?■ 
voie de susținerea cuiva.» 
Cu atât mai puțin că da 1 
multe ori sare calul, își ,1 
îngroașă laudele referi-1 
toare la sprijinul dat U- j 
nor politicieni sau au-» 
vernanți, la adresa zia-1 
rului său. face bizara I 
gesturi de binefacere^ | 
cum a fost trimiterea u f 
nui televizor color pă » 
rinților premierului Vio- » 
tor Ciorbea. Acum a co. (

DUMITRU GIIEONEA f
1 ' — } 

(Continuare în pag. a 2-a) J

re, la o împăcare, dacă 
e să admitem ceea ca 
titra în chiar ziua res 
pectivă publicația lui 
Ion Cristoiu și anume că 
s-ar fi aflat timp de 
șapte ani într-un război 
rece cu Ion Uiescu

Personal, nu cred că a 
fost vorba de nici un 
război, având în vedere 
pozițiile ocupate de cel 
doi. Directorul de ziar 
și editorialistul Ion Cris
toiu șl-a exprimat punc
tele de vedere referitoa. 
re la persoana dlul Ion 
Iliescu, șef al statului 
după cum i-au dictat vo
cația și conștiința — și 
na oarece interese, la 
care încerca să-t smul 
gă un răspuns dlul Ion 
Uiescu mediatorul Ma
rius Tucă. Că ziaristul a 
cxacerbait tonul șl frec
vența criticii poate fi

Actuala echipă a execu
tivului Consiliului jude
țean — președinte și doi 
vicepreședinți — a rezultat 
în urma alegerilor locala 
din iunje 1996. N-a în
cheiat, după modelul CDR. 
nici un fel de „contract” 
cu hunedorenii. După va
lidare. a intrat direct in 
„priză”, luând în piept 
problematica județului, a 
locuitorilor săi.

Președintele Consiliului 
județean este dl Glieorghc 
Barbu. Dacă este să re
liefăm o dominantă a fi
rii sale, aceea ar fi opti
mismul. (Continuare în pag. a 7-a)

Schimbarea promisa se lasâ 
cam mult așteptata

In sfârșit, dorita și aștep
tata schimbare pentru ca
re au votat și mulți locui
tori al satelor — producă
tori agricoli, s-a produs. Ga 
urmare, prin voința electo
ralului. în parlament au 
fost trimiși să-i reprezinte 
acei oameni care s-au an
gajat să le apere interese
le și să nu le înșele spe
ranțele. De asemenea, în 
administrațiile locale au 
fost aleși oameni care să 
se ocupe de solul’’onarea 
problemelor ce-i frământă 
pe cel ce-și duc existența 
ta țară și trăiesc din mun
ca pământului.

Nădejdea noastră, a ce
lor de la sate, a fost aceea 
că noile echipe guverna
mentale șl ministeriale, cu 
alte cuvinte noua putere 

instalată inclusiv la nive
lul județului vor ține sea
ma de promisiunile electo
rale făcute și vor încerca 
să înfăptuiască programele 
lor care vizează rezultate 
economice mai bune în toa
te domeniile de activitate, 
care în final să asigure 
depășirea’ greutăților din 
perioada de criză șl de 
tranziție, precum și găsirea 
cheii spre o viață mai bu
nă pentru toți românii.

Știm bine ce greutăți au • 
fost până acum, mai ales 
în privința găsirii la vre
me a fondurilor bănești ne
cesare susținerii agricultu
rii cu semințe de calitate, 
cu îngrășăminte, erbicide 
și utilaje de mare randa
ment. S-a promis cu fermi
tate că astfel de neajun

suri vor fi înlăturate, că 
agricultura, ca ramura vi
tală a economiei, care poa
te redresa țara și câștiga 
pariul, va fi permanent și 
substanțial ajutată să pu
tem deveni ceea ce am fost 
cândva, adică exportatori 
de cereale și de alte pro
duse agroalimentare. Sem
nalele în această privință 
continuă însă să se lase 
mult așteptate, dezamăgin- 
du-i pe unii producători a- 
gricoli, acumulându-se ne
numărate nemulțumiri le
gate de scumpirea carbu-

N1COLAE IUGA, 
agricultor, 

satul Lăpușnic
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> Viata Politică *
Excluderi din PMCD Hunedoara

Potrivii unui comunicat 
de presă al PNLCD — 
filiaia județului Hunedoara. 
Comitetul Executiv Jude, 
țean al aceste, formațiuni 
politice a hotărât în șe
dința extraordinară din 
16 ianuarie, cu unanimita
te de voturi, excluderea 
din partid a domnilor

Gheorghe Cosma și Gheor. 
ghe Neșteanu.

Conform sursei citate, 
măsura a fost luată ca 
urmare a activității de 
„subminare a conducerii 
și încercare de destră
mare a partidului’’ susți
nută de ce, doi. (S.B.).

Un soldat a fost 
accidentat mortal 

de un tren
Potrivit unui comuni

cat al Inspectoratului de 
Poliție al județului Hu
nedoara, militarul în ter
men Marius Nicolae Bota 
a fost surprins și acci
dentat mortal de trenul 
rapid 377 în stația CT.R. 
Orăștie. Militarul se afla

în concediu de odihnă și ’ 
se îndrepta spre casă, în 
localitatea Romoșel. Ma
rius coborâse din aH '
tren și nu s-a mai asi. 1 
gurat dacă din direcția 
opusă vine ceva.

Firul vieții i s_a rupt la 
numai 20 de ani.

0 zi prin căminele studențești din Petroșani
Demersul nostru jurna

listic realizat în com
plexul studențesc al Uni
versității Petroșani a a- 
vut ca unic scop surprin
derea unor aspecte care

să reflecte dimensiunea 
reală a vieții de student 
căminist în Petroșani. Pri
ma oprire pe traseul a. 
cestui raid gazetăresc am 
făcut-o în fieful condu
cerii universității.

PROBLEMELE SUNT CUNOSCUTE 
ȘI SE ÎNCEARCĂ REZOLVAREA LOR
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împăcarea Ionilor...
(Urmare din pag. 1)

tit-o brusc împotriva noii 
puteri, luând apărarea 
pedeseriștilor, pe care i-a 
hulit ani la rând. Mi_a 
plăcut însă numita emi
siune a „Antenei 1“ (nu 
și realizatorul ei) ș> 
pentru sinceritatea mas
cată a 
potrivit 
toiu l-a 
tător 
zilei”.
din simpatie, din dorința 
de a_l cruța de previ-

dlui Ion Iliescu, 
căreia Ion Cris- 
bumbăcit necru- 

în -Evenimentul 
timp de 7 ani.

la nivel national de pre- J 
ședințele tării, dl Emili : 
Constan tinescu. de luptă J I 
împotriva corupției și J 
crimei organizate. Dar 5 
dl Ion Iliescu nu a 4 
scăpat prilejul de a scuza 5 
nereușitele guvernului 5 i 
Văcăroiu.
'le deja 
moștenirii 
adâncirii
rate de căderea 
lui socialist — 
a săpuni zdravăn 
vernul Ciorbea. <__
nu-si respectă promisiu
nile din campania electo-

prin motivați- 
știute — 
grele și 

crizei

ale?
ale£ 

gene- 4 
sistemu-5 

Și de i 
gu„ > 

care?

■
«

■
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zlbilele neplăceri dacă 
ar fi fost reales pro 
ședințele tării în noiem
brie 1996. (Ar fi fost 
Belgrad la București, 
die președinte Ion Ilies 
cu — dramatiza Ion 
Cristoiu).

Accepțiunea 
tă a dlui 
referitoare
miriie care ar fi urmat 
are în ea destul adevăr 
Ca si recunoașterea de 
către domnia sa a ne
cesității alternantei for 
țelor 
cerea 
ta ce 
fectiv
arătau cu degetul, după 
cum salutară a părut pro
misiunea dlui Ion Iliescu 
de sprijinire de către 
PDSR. al cărui nou lider
este, a acțiunii lansată sar.

prefăcu
tei» Iliescu 

la nemultu-

politice la condu- 
tării. pentru a ară- 

știu să facă e_ 
si cei care doar

Irală, nu prea are spe-J 
cialiștii de care făceau, 
caz. nu știe cum și de; 
unde să manevreze ma-; 
netele mult trâmbițatei • 
schimbări în bine. Și In] 
aceste aprecieri 
destul adevăr.

Dar dacă dl Ion Iliefi-j-

>

este j]
I î

cu este omul care nu< 
poartă ranchiună și cărei;

re-%
•
I
■
II
1

iartă, omul deschis 
concilierii șl împăcării, î] 
așa cum pretinde, de aji 
cărui capacitate de con- ■ ] 
ducere politică și admi-!] 
nistrativă nu se mai] 
îndoiește nimeni, înseam. ■ 
nă că, personal și Im-]

I 
I

" ' B Ipreună eu PDSR, vor daj. 
sprijinul necesar noilor ij

■
I
I

sprijinul necesar noilor ■ 
structuri de conducere a ] 
țării, în avantajul între-• 
eii societăți românești. ■ 
Ar fi cinstit, ar fi nece-J 

ar fi benefic. ■
■
i
■
i

Cele cinci cămine ale 
complexului petroșănean 
(două de băieți, unul de 
fete și două pentru fami
liști) asigură 1500 de lo
curi, respectiv 80 de apar
tamente în cele două blo
curi de garsoniere, dispo
nibilități care raportate la 
numărul solicitărilor îl 
îndreptățesc pe dl prorec
tor Nicolae Dima să a- 
precieze că „în privința 
spațiului de cazare (cât 
și de cantinlzare) se stă 
bine, nemaifiind acele a- 
glomerări, cum erau îna
inte de ’89”. Pentru a îm
bunătăți condițiile în care 
o parte a studenților Uni
versității își trăiesc aici 
practic viața de zi cu zi, 
interlocutorul nostru men
ționează că ,Jn legătură 
cu modernizarea bazei ma
teriale s-au depus eforturi 
de câțiva ani de zile pen
tru realizarea de șarpante 
la toate căminele și repa
rații capitale ale instala
țiilor sanitare șl elec
trice". Obiectivele au fost 
în cea mai marc parte 
atinse (cca. 80 la sută din 
șarpante și repararea in
stalațiilor Ia trei din Cele 
cinci cămine), având ca 
suport financiar 1,5 — 2 
miliarde de lei primiți de 
la bugetul de stat. In 
paralel cu aceste obiective 
majore s-au efectuat și 
lucrări de reparații curente 
— tâmplărie, zugrăveli, 
pardoseli ș.a., iar conclu
zia ar fi că în perspec-

UN CĂMIN
Dna Marla Budai, ad 

ministrator în căminul nr. 
2. de fete, este „decanul” 
administratorilor de că
min de Ia Petroșani. A- 
cest statut îi conferă “ 
oarecare autoritate și 
impune respect printre 
studentele cazate aici. Că
minul nr. 2 a cunoscut 
primul binefacerile lucră 
rilor de reabilitare. Du-

tivă eondițiile de confort 
vor fi îmbunătățite.

Pentru că deocamdată 
se știe, și mai ales se 
simte, căldura nu este a- 

. sigurată corespunzător, 
ceea ce face ca fiecare 
să se descurce cum poa
te, folosind alte surse 
electrice spre a mai 
crește cu câteva grade 
temperatura în camere. 
Insă, ca într.un veritabil 
cerc vicios, aceasta duce 
la suprasolicitarea și, în 
consecință, deteriorarea 
rețelei electrice, nu rare 
fiind întreruperile tempo
rare ale curentului elec
tric. Sg de altă parte, 
s-au făcut eforturi ca In 
căminele studențești re
gimul de funcționare a 
apei calde (cam de două- 
trei ori pe săptămână) să 
fie oarecum privilegiat 
față de cel din oraș. Nu
mai că nu întotdeauna și 
peste tot robinetele res
pective se mai găsesc la 
locul lor, alături de capa
cele de WC acestea fiind 
principalele obiecte care 
dispar din inventarul ad
ministrației căminelor. Si
tuația perpetuându-se a 
făcut ca la nivelul con
ducerii instituției hotăra 
rea luată să se bazeze „pe 
ideea de a recupera din 
spargerile comune prin 
participarea tuturor celor 
cazați; noi îi putem e- 
duca numai prin pârghii 
financiare, plătind ceea ce 
se fură, ce dispare”.

ÎN... TOP
rând aproape întreaga pe
rioadă a anului trecut, 
reabilitarea a vizat înlo
cuirea instalațiilor sani
tare, a celor electrice, pre
cum si lucrări dc tâmplă 
rie, care au dat o nouă 
față ușilor și ferestrelor 
din cămin. In cursul a- 
cestui an se va derula 
o campanie de rccondițio- 
nare în trepte a mobilie

rului. Interlocutoarea a 
precizat că în permanentă 
se asigură curate lenjerie 
și preșuri. Din punct 
de vedere al confortului 
termic căminul 2 cunoaște 
o situație privilegiată, da
torită faptului că este 
poziționat primul pe re 
țeaua termică Apa cal
dă curge, conform decla
rațiilor dnei Budai o dată 
ia două zile. Nu același 
lucru se întâmplă și In 
căminul nr. 6 de familiști, 
administrat tot de dna 
Budai. Aparținând de alt 
punct termic. acesta cu 
noașto probleme acute In 
ce privește apa caldă și 
căldura. Deși există o 
reticență la nivelul stu
denților față de tot ce 
înseamnă organism stu
dențesc de tutelă în că. 
mine. în căminul 2 exis, 
tă o comișie studențească. 
„Rolul acesteia, ne spune 
Cristina Costea, studen
tă In anul III, membră 
a comisiei, este de a 
tempera anumite tendin
țe ce ar putea perturba 
traiul în comun. De e-

xemplu, chefurile în că
min nu se fac decât cu 
aprobarea comisiei, lucra 
care declină întreaga res
ponsabilitate organizate, 
rilor petrecerii, în cazul 
In care se întâmplă lu
cruri nedorite”. Referi, 
tor la numărul de studente 
cazate în cămin, dra 
Costea precizează că este 
respectată norma sanita
ră. numărul de studente 
Intr-o cameră nedep^ 
■jind patru persoane.

Fetele nu se dezmint și, 
In mare măsură, îndepli
nesc „regulile” curățeniei, 
atunci când au cu ce | 
pentru că. In momentul 
documentării noastre» ori
cât ar fi rotit robinetele 
(atâtea câte mai existau), 
apa rece refuza să cur
gă. Totuși, conchid Cris
tina B. și colega sa, stu
dente în anul IV, Jn cam- 
parație cu multe cămine 
din țară eu zic că avem 
condiții bune, putem în
văța In cameră, prețul 
este convenabil (3500 de 
lei pe lună), deci ne des
curcăm”.

AM FOST, AM VĂZUT ȘI... 
NU NE-A PREA PLĂCUT

Cine cunoaște spălătoa
rele din căminele studen
țești pentru băieți din 
România are imediat vi. 
ziunea unui mediu umed, 
de multe ori întunecos și 
alunecos, asemănător unui 
buncăr în care a explodat 
o bombă plină cu apă. 
Nici spălătorul dc la 
parterul căminului nr. 3 
de băieți din complex nu 
face excepție. Ușile car» 
separă cușetele WC sunt 
efectiv fărâmițate în par
tea de jos, ca și cum cel 
care le-au rupt ar fi do
rit să renunțe și la bruma 
de intimitate necesară 
momentului. In compar
timentul spălător este o 
penurie acută de oglinzi, 
în ton cu acestea se face 
de asemenea simțită lipsa 
unei mari părți din chiu 
vete, precum și distruge
rea în mare parte a insta
lațiilor de apă.

în căminul nr. 4, ima
ginea pe care nc-am f) 
făcut-o oricum n_ar fi fost 
prea concludentă, pentru

că aici erau în plină desfid 
șurare lucrările de reț 
rații. Am reținut, totuși, 
nemulțumirile câtorva attu 
denți, exprimate de Călin 
Iovan, student în anul IV, 
legate în principal de sis
tarea apei reci Intre ovele 
10—16 și de absența căl
durii.

- O -
In urma celor văzute 

și aflate, am putea spune 
că atmosfera din căminele 
studențești din Petroșani 
este acceptabilă In con
textul actual. Asta nu în
seamnă însă că nu sunt 
probleme, confirmându- 
se astfel că situația că. 
minelor studențești nece
sită atenție și nn efort 
susținut din partea ad
ministrației, pentru a s» 
asigura un confort cât 
cât corelat cu standarde, 
de civilizație ale sfârși 
tului dc mileniu.

Anchetă realizată de 
GEORGETA BlRLA. 

ADRI IN SALAGEAN
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7,00 TVM. Telematinal: 

8,30 La prima oră; 9,10 
Cei din Mogador (r); 10,05 
Limbi străine 
rial 
(r); 
te;
14,10
N. ; 
străbună; 
potrivite; 
animate; 
partidelor 
17,55 Milenîum; 19,10 Se
ria • Lupii aerului; 20,00 
Actualități; 20,50 Serial 
• Dragostea învinge; 21,45

; 11,05 Se.
• Andrea Oeleste 

12,45 Desene anima- 
14,00
TVR
15,20

Actualități J 
Iași și Cluj- 
După datina 

15,40 Cuvinte 
16,55 Desene 

17,20 Tribuna 
parlamentare;

• Reflecții 
Patinaj ar- 

individual 
23,30 Sim.

153 014 km 
rutiere; 22,00 
tistic • C.E. 
masculin (d); 
pozion; 1,10 Tenis •
Australian Open (rez.).

[PRO - TV)

18.05 Sport la minut; 
18,15 Serial • Enigmele 
Agathei Christie; 19,00 
Știi și câștigi (cs):‘ 19.30 
Știrile Pro TV; 20,00 Se
rial 
21,00 
(s) ; 
miiia 
Sergentul 
Știri.

• Merlose Place ; 
Doctor în Alaska 

22,00 Seria) • Fa. 
Bundy; 23,00 Serial 

Wolf; 0,00

16,30 Thana; 
Serial; 18,00 Thalia; 
Mode! Academy I 

Desene animate l 
Serial o Văduva; 
Observator; 21,15

meu (f/r);
17,10
18.30 
19.00
19.30
20.30

Din lumea afacerilor; 21,30 
Un om curajos (SUA); 

23,15 Milionarii de la mie
zul nopții.

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9.00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,15 Sport ia 
minut; 10,00 Grace (r); 
10,30 MASII (r); 11,00 
Modem Problems (co.; 
SUA); 13,45 Beverly Hills 
(r); 14,30 Gillette — lumea 
sportului: 15,00 Verdict: 
crimă (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (s); 17,30 
Grace (s); 18,00 Știri;

[ĂNTENaT]
7,15 O iubire dc neuitat 

(r); 8,00 In vizită la An
tena 1: 10,00 D.a.; 10,30 
Teleshopping; 11,10 Lu
mină călăuzitoare (r); 
12.00 Văduva (r); 13.00 
Lumină călăuzitoare (s); 
14,10 Floarea secretului

(DEVASAT+)
10,00 — 12,30 Reluări» 

11,00 Videotext; 19,00 
Obiectiv; 19,15 100 de ani 
de cinema; 20,00 Actua
lități TVR; 21,00 Acta», 
litatea în direct; 22.15 
Film • Evadați din vii
lor (SUA); 23,45 Obiec
tiv (r). I(
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Cuvântul liber

Recent, la Școala Gene» 
rată nr. 4. Deva a avut 
loc o acțiune festivă de 
tnmânare de către Poli» 

(ia Municipiului Deva, prin 
Biroul de evidența popu
lației, a primelor acte de 
identitate elevilor care 
au implinit vârsta de 14 
ani.

Acțiunea, înscrisă în 
manifestările de sărbăto
rire a 30 de ani de la în
ființarea acestui lăcaș de 
învățământ, s-a bucurat 
de prezența dlui col. Flo

Jtt6WU>ttJt£ (Lmâ^LOUCLflte
rin Simlna, șeful Servi
ciului Evidența Populației 
din IPJ Hunedoara, cpt 
Adina Neagu — șeful Bi
roului Evidența Popula
ției, cpt Sorin loja — o- 
fițer în cadrul Biroului 
Ordine Publică, cpt. Ioa
na Mihai — șef Birou Cri. 
minalistic, toți de la Po
liția Municipiului Deva.

După deschiderea acțiu
nii și prezentarea de că
tre prof. Gelu Minișca, 
directorul școlii, a însem
nătății întâlnirii, dna cpt. 
Adina Neagu p făcut re
feriri asupra rolului edu
cativ și a importanței mo
mentului In viața tineri
lor. Odată cu buletinul

de identitate elevii au
primit și câte o floare.

Semnarea actului de 
identitate, aplauzele, feli
citările și urările de suc
ces în activitățile școlare 
și tn reușita la examenele 
de admitere au dat aces
tor elevi momente de rea
lă emoție și credem că 
acestea vor rămâne înti

părite adânc, pentru toată 
viața, în mintea și sufle
tul lor.

Depășind acest moment 
emoțional și festiv, dl 
col. Florin Simina a fă
cut o scurtă prezentare a 
rolului pe care actul de 
identitate îl are In viața 
civică a omului.

In cadrul acțiunii s-au 

făcut șl referiri asupra 
normelor de comporta
ment al elevilor, cu exem
plificări concrete la ni
velul municipiului privind 
fapte comise, ori ale căror 
victime au fost elevii. A- 
poj modul operativ și pro
cedeele de lucru ale poli
ției in cazurile de fur
turi, spargeri, depistare a 
făptașilor acestora prin 
mijloace criminalistice a 
încheiat o acțiune cu va
lențe deosebite in plan 
educativ. JV.N )

Schimbarea 
promisa se lasâ 

cam mult 
așteptatâ

Sunt multe întrebări de 
pus parlamentarilor, unde 
nu s-a găsit măcar un loc 
și pentru țărani, prefectu
rii și guvernanților, pri
vind condițiile ce le asi
gură agricultorilor, având 
în vedere că este greu să 
te descurci cu o pensie de 
câteva zeci de mii de lei 
pe lună, în condițiile când 
cheltuielile totale pentru 

cultura porumbului, spre 
exemplu, se ridică undeva 
la 1,5 milioane lei pentru 
un ha, luând în calcul pre
țurile și cheltuielile actua
le. Vedem cu durere cum 
de ani de zile toți cei care 
se succed la putere promil 
țăranilor marea cu sarea, 
până ce se văd în vârful 
piramidei, iar apoi uită de 
cei ce le-au dat votul. Du
pă unele calcule simple pe 
care le-am făcut, în cazul 
meu concret, numai pen
tru a lucra mecanizat, sub 
formă de arendă, cele 250 
ha teren, dacă nu aș dis
pune de mijloace proprii, 
ar trebui să dispun de cir
ca 200 milioane lei, la ea- 

re se adaugă celelalte chel
tuieli cu sămânța, îngrășă- 
mintele etc, Întrebarea ce 
se pune este: de unde poa
te avea un agricultor ase
menea sume, dacă nu vin 
la timp împrumuturile cu 
dobânzi subvenționate sau ( 
dacă nu va fi pus să func
ționeze creditul rural de 
care se face atâta caz. dar 
în practică lucrurile nu se 
mișcă din loc.

Deși eu nu fac parte din 
nici un partid, dar îi sim
patizez pe cei care ii ■- 
jută cu adevărat pe pro
ducătorii agricoli, înțeleg 
problemele grele cu care se 
confruntă agricultura ro
mânească. Consider că a- 
gricultura nu cunoaște cu
loare politică, politica mun
cii și a bunăstării tuturor 
fiind cea mal sănătoasă. 
Doresc să mai supun aten 
țlei factorilor de decizie, 
cu riscul repetării, o ches
tiune legată de modul de 
formare inechitabilă a pre
țurilor. Pentru oricine es
te ușor să înțeleagă că 
cheltuielile sunt mult di
ferite pentru a produce, să 
spunem, 250 grame suc sau 
un kg de cartofi, deși a- 
ceste produse se vând tot 
la același preț (I). Acesta 
este un exemplu din multe 
altele care arată de ce s-au 
înmulțit peste măsură bir
turile, In vreme ce la a- 
gricultură oamenii nu prea 
se înghesuie. Așa cum nl 
s-a spus In campania elec
torală. că există soluții șl 
resurse pentru ca treburile 
să meargă mult mal bine 
începând din acest an, aș
teptăm să vedem că așa se 
și întâmplă in practică, să 
facem astfel Încât agricul
tura să exporte mal mul

I

te produse, iar țăranii șl 
țâra să devină mai bogați.

Ne așteptam ca la pri
ma emisiune a noii echipe 
formată de către dl Stere 
Gulea la TVR 1, în special 
„Jurnalul", care a înlocuit 
„Actualitățile", să aibă un 
conținut bogat, să reflecte 
obiectiv realitatea și prin
cipalele evenimente ale zi
lei. Din păcate, n-a fost să 
se întâmple așa. Noroc cu

FORMULA 
NOUĂ

I

u im
radioul și cu televiziunea 
prin cablu (în special la 
Antena 1 șl Pro Tv), care 
ne-au adus în atenție prin
cipalele știri în plan poli
tic și economic ale zilei, 
respectiv celei de luni, 20 
ianuarie a.c.

în loc ca de la „Jurnal" 
să aflăm ce se petrece In 
cadrul Convenției Democra
te, unde au intervenit u- 
nele neînțelegeri cu Alter
nativa României, cum a de
butat întâlnirea cu repre
zentanții FMI, Băncii Mon
diale și Uniunii Europene, 
sau ce s-a stabilit la întâl
nirea tripartită guvern — 
patronat — sindicate, nl 
s-a prezenta.t și cu imagini 
a știra „senzațională* *,  selec
tată cu mare grijă, anume 
cum la Brăila s-a găsit ca
să și masă pentru câinii va
gabonzi (I). Așteptăm, to
tuși, ca noua formulă de la 
TVR 1 să se plaseze mai 
bine în actualitate. (N.T.)

(Urmare din pag. 1)
■r

ranților, precum și a altor 
produse necesare agricultu
rii. Această majorare de 
prețuri, pentru agricultură 
considerăm că nu trebuia să 
intervină, ca în cazul celor 
ce fac turism cu mașinile,
• măsura pentru protecția 
directă a producătorilor a- 
(rfcoli constituind-o și sub- 

vențlonarea combustibililor. 
Vedem că foarte greu se 
găsesc bani pentru agricul
tură, în vreme ce unii mari 
afaceriști manipulează fra

udulos sute și mii de miliar
de de lei prin diferite 
bănci. Totodată asistăm la 
o creștere exagerată a pre
țurilor la utilajele agrico. 
le. Un tractor costă pe-te 
88 de milioane de lei, în 
treme ce prețul grâului a 
rămas la 450 lei/kg, ceea ca 
înseamnă că pentru a-șl 
cumpăra un tractor țăranul 
trebuie să vândă, timp de 
cinei ani, toată producția 
abținută de pe 10 ha, fără 
■ mai lua în calcul și chel
tuielile ce le face pentru 
realizarea recoltei respec
tive.

■

I

I
I

I
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I
I

■

I
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O scoală
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99fericită"
în privința 
condițiilor
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Intr-un oraș care a a- 
vut și mal are probleme 
cu încălzirea, o școală în 
care elevii nu trebuie să 
stea cu paltoane la ore e 
o fericire. Și această fe
ricire durează de câțiva 
ani buni. Mai exact din 
1992, după schimbarea in
stalației termice. Cea ve
che eră înfundată, prost 
proiectată și realizată. „A- 
cum — spune dl prof 
Ludovic Para, directorul 
Școlii Generale Nr. 2, Ha
țeg — instalația nouă e 
puțin inestetică (referin- 
du-se ia conductele prea 
vizibile care „traversează" 
clădirea — n.n.), dar este 
eficientă". Și ăsta este lu
crul cel mai important.

Spiritul de bun gospo
dar a caracterizat condu
cerea școlii și înainte de 
revoluție. Clădirea este a- 
coperită cu șarpantă în
că din 1987. Doar că de 
atunci au mai apărut u- 
nele probleme cauzate in 
principal de rugină. De 
aceea anul acesta trebuie 
înlocuite jgheaburile și 
câteva bucăți de tablă din 
acoperiș. De asemenea, 
trebuie refăcut exteriorul 
școlii, afectat de infiltra
țiile cauzate de apa de 
ploaie, datorită probleme
lor menționate. Și în inte
riorul clădirii vor fi ne
cesare mici reparații.

In soluționarea acestor 
probleme școala se bazea-

• 
ză pe sprijinul Primăriei*  ! 
Hațeg, care a ajutat-o și!; 
pentru realizarea bazei; * 
sportive. Aceasta nu poa-;J 
te fi însă folosită preaS 
mult In anotimpul rece.îi 
când pentru orele de edu- *!  
cație fizică e rezervată oî; 
sală de clasă, tn aceste;*  
condiții, 5 clase fac cur-*  ! 
suri după-amiaza. !;

Având parte de cadre;*  
didactice calificate și in-*j  
teresate de pregătirea lor,!' 
cei 742 de elevi sunt, în J * 
cea mai mare parte, seu-*;  
tiți și de probleme mate-'; 
riale. In oraș șomajul nu;î 
a făcut ravagii ca în alte*!  
părți iar oamenii, chiar;*  
șl cei ce locuiesc la bloc,;! 
mai âu în împrejurimi o.; 
grădină, o gospodărie la J * 
țară, se descurcă. *!

Performanțele școlare în!; 
asemenea condiții sunt fi-jf 
rești. Ele sunt mai ales*;  
la limba română, biolo-!*  
gie, chimie, geografie, ma-<! 
terii la care s-au afirmat!; 
elevii școlii în ultimii ani.J*  
Au ajuns până la faza*!  
națională a olimpiadelor!; 
școlare, la câte 2—3 obiec-J. 
te de studiu. Iar la data*;  
documentării elevii sej*  
pregăteau pentru faza o-;! 
rășenească a olimpiadelor.*;  
Cadrele didactice sperau;*  
ca și de această dată, prin *!  
talentul șl pregătirea do-!; 
vedite. elevii să ajungă ]*  
în fazele superioare *;

VIORICA ROMAN j!
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CUVÂNTUL LIBER J

„Scumpirile ne-au dat totdeauna peste cap“
Anul 1997 este primul 

an de activitate in care 
S.C. Agromec din Baia 
de Criș funcționează ca 
unitate privatizată. Dis
cutând cu dl. ing. Remus 
Tabac, managerul aces
tei societăți comerciale, 
despre problemele cu ca
re se confruntă salariații 
firmei, . am desprins e- 
xistența a o serie de greu
tăți, necazuri și incerti
tudini generate de con
juncturile actuale ale e- 
conomiei de piață, unde 
nici cadrul legislativ nu 
oferă condiții ca activi
tățile unităților speciali
zate pentru prestații în 
domeniul agriculturii să 
se desfășoare la parame
trii așteptați și doriți de 
profitabilitate. Grijile 
mari, având in vedere 
lipsa acută de disponi
bilități bănești, creșteri
le de prețuri la combus
tibili, piese de schimb și 
materiale, precum și sta
diul ne satisfăcător al u- 
nor lucrări, în special al 
arăturilor (existând încă 
mari suprafețe pe care 
se mai găsesc coceni de 
porumb sau care au fost 
inundate în lunca râului 
Crișul Alb), sunt neajun
suri cu care se confrun
tă toți proprietarii de pă
mânt și de utilaje agri
cole din zonă. Serioase 
semne de întrebare se ri
dică însă în special pen
tru proprietarii de mij

loace mecanizate, care 
se văd obstrucționați de 
multiplele obstacole în 
așezarea pe principii să
nătoase a activității de 
mecanizare dată fiind, pe 
de o parte, imposibilita
tea de plată a deținăto
rilor de terenuri (aceștia 
având venituri situate a- 
bia la . limita subzisten
ței), iar pe de altă par
te, influenței nefaste a 
majorărilor de prețuri,

• îngrijorările unui manager de Agromec priva
tizat • Există concurență neloială • Dotarea tehni
că este Ia pământ • Reparațiile ridică mari semne 
de întrebare • Fără credite cu dobândă subvențio
nată agricultura este falimentară.

care totdeauna au lovit 
și mai tare agricultura, 
influențele venind în 
mod deosebit de la pro
dusele industriei, care se 
utilizează în agricultură. 
„Scumpirile ne-au dat 
totdeauna peste cap" — 
afirma dl Tabac.

Interlocutorul spunea 
că, în perioada actuală, 
din cauza incapacității 
de plată a salariilor, în 
care se găsește firma, me
canizatorii se găsesc în 
șomaj, începerea activi
tății fiind prevăzută pen
tru luna martie. Până 
atunci se va insista, to
tuși, să fie făcute repa
rațiile la utilajele agri
cole din dotare, având 
în vedere că toate sunt 

cu durata de folosință ex
pirată. Impedimentul în 
realizarea acestui obiectiv, 
adică în efectuarea re
parațiilor, constă însă în 
faptul că unitatea nu 
dispune la această dată 
de banii necesari procu
rării pieselor de schimb, 
singura soluție în acest 
sens rămânând doar a- 
pelul la credite bancare. 
Dacă această cerință ex
presă nu va fi înțeleasă, 

există riscul ca utilaje
le să nu poată intra în 
lucru în primăvară.

Nădejdea este că, to
tuși, noile organisme ale 
puterii, dacă nu doresc 
să falimenteze total agri
cultura, vor lua în con
siderare neajunsurile e- 
xistente, mai ales sub as
pectul finanțării agricul
turii, pentru că orice în
târziere în creditare nu 
poate fi decât păgubitoare.

Fără a subaprecia jo
curile economiei de pia
ță, nu se poate trece cu 
vederea peste unele ne
reguli flagrante, între 
care concurența neloială 
făcută de către proprie
tarii particulari de trac
toare și utilaje agricole, 

ei nefiind plătitori de 
TVA pentru prestațiile 
făcute la terțe persoane, 
aspecte ce nu sunt luate 
în considerare de către 
organele financiare, deși 
au fost sesizate în acest 
sens. Deoarece în zonă 
s-au însămânțat suprafe
țe reduse cu cereale pă- 
ioase. o îngrijorare a 
managerului rezidă în 
căutarea de lucru în al
te părți, pentru cele 10 
combine din dotare.

Ținând seama de situa
ția critică în care se a- 
flă nu numai Agromecul 
din Baia de Criș, dar și 
alte unități agricole cu 
profil similar, precum șî 
majoritatea producătorilor 
agricoli, este de așteptat 
ca sprijinul și reala pro
tecție a agriculturii să 
se bucure de întreaga a- 
tenție din partea actua
lei puteri care până a- 
cum s-a acoperit doar cu 
promisiuni neonorate. A- 
cestea nu țin însă nici 
de foame și nici nu a- 
sigură climatul de liniș
te dătător de speranțe 
intr-un an agricol mai 
bogat, visul producători
lor agricoli de a deveni 
o clasă de mijloc a so
cietății rămânând doar 
o simplă și îndepărtată 
aspirație a multor pro
prietari de pământ din 
județul nostru și din 
țară.

NICOLAE TÎRCOB

în ziua documentării în 
Valea Jiului, la scurtă vre
me după arestarea lui Mi
ron Gozma, a fost imposi
bil a accede în biroul unor 
directori de mină din Va
lea Jiului. Atât la Mina 
Vulcan, cât și la Mina Lu- 
peni răspunsul portarilor, 
care m-au cantonat la ușa 
exploatării, a fost, după 
discuția telefonică cu se
cretariatul, unul singur: 
„Dom’ director e în mină“. 
La Lupeni, zece minute 
după acest răspuns, din 
sediul organizației sindica
le, liderul acesteia, dl ing. 
Ioan Goga, a reușit, totuși, 
să-l contacteze telefonic pe 
directorul acestei exploa
tări, dl ing. Ionescu, chiar 
în biroul dânsului. Poate 

„Din ’89 până acum 
la Mina Lupeni nu s-a 
făcut nici o investiție 
în retehnologizare4*

15 metri în înălțime. Dl» 
păcate dîn 1989 până a- 
cum la Mina Lupeni na 
s-a făcut nici o investiție 
în retehnologizare. Efortdl 
principal, după extracție 
cărbunelui, este acela de 
a „cârpi" utilajele pe ca
re le avem" — precizează 
dl Goua.

Gu toate acestea inter
locutorul nu consideră ca 
fiind prea mari fondurile 
alocate, din subvenția de 
la bugetul de stat, pentru 
efecte salariale, compara
tiv cu cele destinate in
vestițiilor de retehnologiza
re. De asemenea, în ciuda 
celor vehiculate și câteo
dată dovedite cum că pro
ducția cărbunelui în Va
lea Jiului costă acum mal

Legea Cooperației — necesară dar 
insuficientă pentru reabilitarea 

economică a cooperativelor meșteșugărești
Având ca interlocutori 

pe dl Teodor Cociuba, pre
ședinte ATCOM Hunedoa- 
ra-Deva, dna Felicia loja, 
•președinte la „Drum Nou" 
Hunedoara, dna Dana Buz- 
gău, președinte la „Igiena" 
Hunedoara, dna Maria Du- 
lamă, președinte „Presta
rea" Hunedoara și dna E- 
milia Felician, contabil șef 
la „Drum Nou", recent, am 
purtat o discuție menită 
să facă cunoscute unele 
aspecte legate de activi
tatea în cooperație. Deși, 
inițial, dl Gociuba s-a a- 
rătat iritat de unele arti
cole apărute în ziarul nos
tru, articole în care unii 
membri cooperatori își ex
primau părerea critică fa
ță de unele realități din 
cooperație, până la urmă 
a recunoscut că, la fel ca 
în multe alte sectoare e- 
conomice, și în sistemul 
cooperatist sunt probleme 
și nu puține. Alături de 
problemele generale lega
te de blocajul financiar, 
greutatea accederii la ma
terii prime, fiscalitatea ex
cesivă în cooperație, for
ma de proprietate, care 
este de grup, structura or
ganizatorică existentă pe 
fondul lipsei unei legis
lații clare în domeniu, con
tribuie suplimentar la de- 
sincronizări în activitate.

Datorită formei de or
ganizare piramidală gene
rată de imensul patrimo

niu pe care îl are siste
mul cooperatist, nu s-a gă
sit încă o formulă gene
ral acceptată care să îm
pace interesul cooperatori
lor direct productivi, cu 
interesul general al coope
rației. Considerat ca bun 
de către interlocutori, sis
temul prin care se permi
tea o autogospodărire la 
nivelul unităților a gene
rat alte probleme. Dato
rită „omisiunii" cooperato
rilor de a bonifica presta
țiile făcute, s-a generat e- 
vaziune fiscală, Ministerul 
Finanțelor interzicând ul
terior această formă de ac
tivitate. De altfel, interlo
cutorii apreciază că și în

I
I
*

I
*

I
*

I
*

I
X
I
I 
I
*
I 
I

I 

Va dispărea 
blocajul financiar?

De ani de zile se tot fredonează melodia bloca
jului financiar, care a ajuns la cote alarmante, re
prezentând — după aprecierea specialiștilor — circa 
27 000 de miliarde lei, ceea ce echivalează cu 17—18 
Ia sută din produsul intern brut. De discutat se tot 
discută pe tema măsurilor ce trebuie luate în vede
rea diminuării (și de ce nu ?), a înlăturării blocaju
lui financiar din economia românească.

Soluția radicală — sc spune — ar fi privatizarea 
și dispariția firmelor neperformante. Dacă și când 
se va întâmpla acest lucru rămâne, deocamdată, un 
mister. (N.T.).

prezent una din proble
mele cu care se confrun
tă este practica unor co
operatori de a nu tăia bon 
pentru serviciile prestate, 
fapt care generează un 
flux financiar subteran, in- 
controlabil în cadrul co
operației.

în prezent este aștepta
tă noua lege, care să pu
nă temeiul legal funcțio
nării cooperativelor mește
șugărești. în opinia dlui 
Cociuba noua lege va tre
bui să definească clar 
conceptul de proprietate 
de grup și să acorde pâr
ghii suplimentare la nive
lul controlului activității 
în cooperație. Este de do
rit, de asemenea, un sis

I
*

I
I
<k

i
*

I
I
I 
I
I
I 

tem de impozitare mai re
laxat, care ar putea duce, 
în final, la acumulări de 
fonduri ce s-ar putea fo
losi în reutilarea de fond 
a cooperativelor meșteșu
gărești.

Deși Legea Cooperației 
este de o deosebită impor
tanță pentru cooperatori, 
ea nu va fi în măsură să 
suplinească greutățile con- 
juncturale prin care tre- 1 
ce sistemul cooperatist. 
Multe din meseriile care 
acum 20 de ani cunoșteau 
o mare căutare, astăzi sunt 1 
căzute în desuetudine. „A- 
vem nevoie, pentru a ține 
ritmul și a presta servicii 
la vârf, de utilaje moder
ne și de mare productivi
tate. De asemenea s-ar im
pune deschiderea de noi 
activități pe măsură ce al
tele apun. De exemplu, 
mă gândesc la un cabinet 
de masaj, la o sală de for
ță modernă, la un atelier 
de prestații informatice 
și lista ar putea continua. 
Toate acestea cer mulți 
bani și timp. Or, cum din 
1990 n-am reușit să facem 
nici o retehnologizare, 
sperăm ca măcar de acum 
înainte, odată cu facilită
țile pe care le așteptăm 
de la noua lege, să putem 
și noi spera la mai bine", 
a precizat în încheiere dl 
Gociuba.

A. SALAGEAN 

este o falsă impresie, dar 
această „fugă în mină" a 
unor reprezentanți ai ad
ministrației la nivel de ex
ploatare minieră seamănă 
cu o tactică de evitare 
struțească a adoptării u- 
nor poziții publice rela
tiv la numite aspecte legate 
de problemele din Valea 
Jiului.

Cum era de așteptat, dl 
director nu și-a putut gă
si un sfert de oră liberă 
ca să discute cu presa de
legând, totuși, pe dl Goga 
să facă acest lucru. Și cum 
demersul jurnalistic viza 
obținerea unor informații 
legate de problemele eco
nomice ale minei, l-am în
trebat pe dl Goga, lide
rul sindicatului, care sunt 
reperele între care se poa
te înscrie extracția cărbu
nelui la Lupeni. Privind, 
comparativ cu perioada de 
dinainte de ’89, când chel
tuielile nu contau, nefiind 
„la modă" principiul ren
tabilității economice, dl 
Goga apreciază ca fiind 
total nesatisfăcător accen
tul care s-a pus în ultimii 
șapte ani pe retehnologi- 
zarea mineritului la Lu
peni. „înainte de ’89 nu 
trebuia să te gândești sau 
să faci economie la nimic, 
când era vorba de scos 
cărbune. Primeam ritmic, 
complexe mecanizate și a- 
veam tot timpul La dispo
ziția noastră materialele 
necesare producției. Țin 
minte că stivele de lemn 
pentru armături depășeau 

mult statul român decât 
ar costa importul acestu
ia, dl Goga ne-a precizat 
că pentru cărbunele 
Lupeni se plătește cu 84v-m 
lei mai puțin Ia tonă de-: 
cât pentru orice alt căir- 
bune de import. Probabil, 
dar ce se va întâmpla în 
momentul liberalizării pre
țului energiei electrice și 
al combustibilului ? în pre
zent la Mina Lupeni se 
extrag, conform celor de
clarate de dl Goga, cea 
4 500 de tone cărbune pe 
zi, comparativ cu 7 000 de 
tone cât se extrăgeau în ’89. 
Interlocutorul a precizat că 
cele 7 000 de tone se ex
trăgeau de către 7 000 de 
militari, 2 500 detașați și 
cca 5 000 de salariați, în 
timp ce acum la mină lu
crează 4 700 de oameni. 6u 
toate acestea productivita
tea muncii la Lupeni de
pășește productivitatea me
die a R.A.H., în timp ce 
cheltuielile pe tona de căr
bune extras sunt mai mici 
decât rribdia pe regie. Se 
intenționează introducerea 
unei metode de exploatare 
prin subminare care să sti
muleze creșterea producției. 
Gu toate acestea interlo
cutorul a apreciat că dacă 
ar fi existat banii nece
sari unor investiții în me
canizarea activității de ex
tracție, nu ar fi fost ne
cesară abordarea unei ast
fel de metode în exploa-, 
tare.

A. SALAGEAN
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satul — azi ifWlWKl satul — azi
CONDIȚIA INDISPENSABILA CA ON LUCRU SA FIE FĂCUI: SA FIE ÎNCEPUT

6a orice consiliu local, 
și cel al comunei Ilia a 
preluat mandatul după va
lidarea alegerilor locale din 
iunie anul trecut. Antre
nat imediat în pregătirea 
alegerilor parlamentare și 
prezidențiale, nu i-a rămas 
prea mult timp la dispozi
ție să arate alegătorilor săi 
ce poate. Și totuși, potri
vit afirmațiilor primarului 
Nelu Ardelean, s-a făcut 
câte ceva.
• Aducerea la zi a plă

ții ajutoarelor sociale ce
lor îndreptățiți de lege, de
și au fost preluate restan
țe de câte 2—3 luni de la 
vechea administrație.
• Achitarea facturii de 

9 milioane de lei către SG 
„Contransimex", pentru as
faltarea parțială, în legisla
tura trecută, a centrului 
comunei. Continuarea as
faltării acestuia, până la 
racordul cu DN.
• Repararea și pregăti

rea pentru asfaltare a stră
zii Ștefan cel Mare, asfal
tarea urmând să se facă a- 
nul acesta.
• Așternerea a peste 100 

de autobasculante de pia

tră concasată pe drumul 
spre Bacea, pe cel spre 
Bretea Mureșanâ și a dru
murilor lăturalnice de ac
ces la ogoarele satelor. Spre 
lauda firmei respective, a- 
ceastă acțiune s-a bucurat 
de sponsorizare din partea 
SG „Garmetaplast" SA De
va.
• Nivelarea și pietruirea 

parțială a drumului spre 
satul Dumbrăvița. S-ar mai 
putea nominaliza și alte ac
țiuni.

Cum ce văd ochii și aud 
urechile crede inima, l-am 
invitat pe primar la o con
fruntare cu alegătorii săi, 
prin satul natal Bretea Mu- 
reșană, prin Bacea și, bine
înțeles, prin Ilia.

Primul locuitor al satu
lui Bretea Mureșanâ pe ca- 
re-1 întâlnim, s-a întâmplat 
să fie învățătoarea satului, 
dna Maria Sav.

— Aveți consiliu nou, 
primar nou. Sunteți mulțu
mită de felul cum repre
zintă interesele satului dv?

— Deocamdată n-avem 
motive de nemulțumire. 
N-am făcut noi tot ce-am 

fi dorit, dar nici prea mult 
timp n-a trecut de când 
l-am ales. înainte de a ie
și la pensie, aș mai vrea 
să fie reparată școala și 
magazia de lemne să fie 
făcută din zidărie.

O plimbare cu primarul 
Ilieft prin „parohia“ sa

La care dorință, prima
rul zice fără să facă vreo 
promisiune fermă:

— Avem de gând să cu
prindem și școala de aici 
în programul de reparații 
capitale și cu acest prilej 
vom face mai multe pentru 
școala din Bretea Mureșa- 
nă.

Pe Alexandru Sabian îl 
întâlnim în poarta casei.

— îl cunoașteți pe pri
marul Iliei?

— Nu-1 cunosc. Noi sun
tem veniți de curând în 
sat, din Bistrița.

— A făcut ceva pentru 
satul dv primarul acesta 
de când l-ați ales?

— A făcut. Drumul ăsta 
pe care ați venit era vai 
și amar. L-a nivelat, l-a 
pietruit. A făcut și drumu- 

rile laterale. Alții n-au fă
cut în ani de zile cât a fă
cut dânsul în câteva luni.

Gând i-am spus că tână
rul care ne însoțea este 
primarul comunei, s-a ară
tat încântat de cunoștință.

— Ar mai fi ceva, zice. 
Din lipsa unor rigole, pe 
care să se scurgă, apa băl
tește în fața porții.

— Curățarea rigolelor în 
dreptul casei — zice pri
marul — este obligația fie
cărui cetățean. Rigolele a- 
cestea, dacă sunt curățate 
și întreținute, comunică cu 

canalul colector spre Mu
reș, așa că apele au unde 
se scurge. Mai trebuie să-și 
înțeleagă și cetățenii obli
gațiile lor. Nu se poate fa
ce totul pe bani de la bu
get.

Drumul spre Bacea, deși 
doar pietruit, pe o porțiu
ne e ca-n palmă. Mai a- 
poi își fac apariția „găuri
le din cașcaval", dar pe 
margine stau neîmprăștiate 
grămezi de pietriș și balast.

Claudiu Gherman — cel 
pe care-1 oprim din drum 
pentru o scurtă discuție — 
pare să aibă anii primaru
lui.

— A făcut primarul nou 
ales ceva pentru satul Ba
cea?

— A făcut. Ne-a reparat 
drumul până-n sat, dru
murile laterale.

— Am văzut grămezi de 
pietriș neîmprăștiate pe 
marginea drumului. Satul 
nu face nici un efort ca să 
aibă un drum circulabil?

— Probabil acelea au fost 
depuse pe margine mai re
cent.

— Pe una din străzile lă
turalnice ale Iliei, îi întâl

nim pe Agostin Anca șt 
loan Sima. Ultimul locu
iește în colonia veche de 
blocuri.

— A făcut ceva pentru 
strada dumneavoastră, pen
tru colonia dumneavoastră 
consiliul pe care l-ați ales?,

— A făcut, zice Agostin 
Ancaf Ne-a reparat strada 
după ce s-au introdus pe ea 
apa și canalizarea.

— La blocuri, la fel, zi
ce loan Sima. Ne-a făcut 
canalizarea (care era foca» 
de infecții în anii anteriori 
— n.n.). Avem și noi apă 
curentă permanent.

— Și cu strada asta, șl 
cu altele pe care au fost 
începute lucrări, zice pri
marul, avem intenții dura
bile. Să le modernizăm cu 
trotuare, cu covor asfaltio. 
Principala condiție pentru 
ca o lucrare să fie făcută, 
este aceea de a fi începu
tă. Căci orice lucru înce
put trebuie și terminat.

De acord, die primar. Aș
teptăm cu bucurie să pu
tem consemna încheierea 
lucrărilor începute la Ilia 
și oriunde în județ.

CUM Ă LUCRAT 0 COMISIE DE FONO FUNCIAR
• Din fondurile de ca

re a dispus Primăria co
munei Dobra în 1996 — nu 
prea mari, evident — 1,2 
milioane lei au fost desti
nați cumpărării de cărți 
pentru biblioteca din lo
calitate. Faptul merită con
semnat întrucât sunt pri
mării în județ care n-au 
alocat nici un leu pentru 
a spori zestrea biblioteci
lor din mediul rural.

• Mina Vorța sprijină 
în mod permanent primă
ria comunei cu același nu
me în efortul acesteia des
tinat întreținerii în bune 
condiții a drumurilor de 
interes local. Sprijinul con
stă în asigurarea mijloa
celor de transport pentru 
aducerea pietrei.

• De circa trei luni, ce
tățenii ce au predat lapte 
din comunele Dobra și Vor
ța nu au primit banii de la 
SG „Devii" SA Deva. Fap
tul este îngrijorător, cu a- 
tât mai mult cu cât, sub 
Guvernul Ciorbea, leul se 
depreciază de la o zi la 
alta.

• Pe parcursul anului 
trecut, în comuna Ilia s-au 
înregistrat 29 de căsătorii, 
Ultima pereche ce și-a le
gat destinele spunând „Da" 
în fața dlui Alexandru Al
ba, secretarul consiliului 
local, în ziua de 30 decem
brie 1996, a fost alcătuită 
din dl Marius Furdui și 
dra Mihaela Bolea. Tutu
ror proaspeților căsătoriți 
le adresăm tradiționala 
„Gasă de piatrăI"

• Printr-o' reglementare 
recentă s-a stabilit ca fos
tul complex de creștere a 

animalelor din Bacea să fie 
preluat de Primăria Ilia, 
în vederea aplicării acestei 
hotărâri primăria a trimis 
două adrese Direcției Ge
nerale pentru Agricultură 
și Industrie Alimentară so
licitând un specialist care 
să asiste la preluarea a ceea 
ce a mai rămas din fosta

PE SCURT 

ză modernizarea punctelor 
sanitare din Roșcani și Lâ- 
pușnic.

• Cum aflăm de la dna 
statistician Viorica Idricea- 
nu, natalitatea în zona Cen
trului de sănătate Ilia este 
de 7,27 la mie, în vreme 
ce mortalitatea generală se 
ridică la 22,25 la mie. Spo
rul natural este, deci, ne
gativ.

• Magazinul comercial 
din satul Valea Homorodu- i 
lui, comuna Vorța, este în- I 
chis de mai multă vreme * * 
deoarece nimeni nu vrea 
să-1 preia. Primăria vrea , 
să-1 închirieze, doritorii | 
fiind așteptați să-și anunțe | 
participarea la licitația ce 
va avea loc în curând.

• Abonamentele la zia
rul nostru au crescut în 
satele aparținătoare Oficiu
lui poștal Ilia cu câteva 
zeci, existând în prezent 
252 abonați.

A.E.I. Până în prezent, n-a 
primit nici un răspuns.

• Conducerea „Consum- 
coop” Dobra lucrează în 
aceste zile la întocmirea si
tuației acționarilor și sta
bilirea valorii fiecărei ac
țiuni în vederea adunării 
generale a acționarilor ce 
va avea loc în martie a.c.

• Magazinul ABG din 
centrul comunei Ilia desfa
ce mărfuri diverse. Maria 
Popa, gestionara acestuia, 
spunea că marfa este adu
să de președintele „Con- 
sumcoop" din localitate cu 
mașina unității. Zilnic vân
zările se ridică la circa 
600 000 lei.

• Dispensarul medica) 
de la parterul sediului Pri
măriei și Consiliului local 
Dobra a fost complet reno
vat, valoarea lucrărilor e- 
fectuate aici fiind de aproa
pe 10 milioane lei. Urmea

C> „Consumcoop" Dobra a 
vândut ulei de consum 
contra sămânță de dovleac. 
Pe această cale a fost a- 
chiziționată cantitatea de 
4700 kg de sămânță.

• Da Dispensarul din I- 
lia se simte lipsa ‘unui me
dic pediatru. Poate semna
lul nostru se va auzi la 
Direcția sanitară a jude
țului.

• în comuna Ilia, pe u- 
nele străzi, se întrerupe des 
curentul electric. Oamenii 
nu înțeleg de ce și, prin 
intermediul ziarului nostru, 
îi întreabă pe dnii de la 
RENEL de ce se întâmplă 
treaba asta.

La Primăria Ilia s-a pre
zentat joi, 16 ianuarie, la 
viceprimar, Marinei Ghea
ră — ginerele Aureliei 
Dane. „Ce faceți cu pămân
tul nostru" — întreba omul. 
De fapt ce s-a întâmplat?

Când Aureliei Dane i s-a 
-făcut măsurătoarea pentru 
a fi pusă în posesie pe su
prafața de 10 722 de mp pe 
cât e proprietară, a fost 
măsurată și o suprafață de 
400 mp pe care o revendi
că .SNCFR ca fiind în con
tinuarea zonei de protec
ție a căii ferate.

SNCFR a dat în judecată 
Primăria din Ilia, a câști
gat procesul, iar Aurelia 
Dane a fost obligată la pla
ta cheltuielilor de judecată, 
deși nu era parte în pro
ces, dar așa-i Ia noi, se 
judecă doi și trage scurta 
al treilea. Și acum ginere
le ei întreabă: „Ce faceți 
cu pământul nostru ?“

Chestiunea nu e chiar 
simplă. Gei 4 ari câștigați 
prin proces de SNCFR au 
fost incluși în titlul de pro
prietate al Aureliei Dane. 
Acesta nu mai poate fi a- 
nulai decât de instanță. Alți 
bani, altă „distracție". Și

LOCURI DEOCHEATE SI MUSAFIRI NEPOFTITI
1 1

Din punct de vedere a! 
stării infracționale, comu
na Ilia se situează, potri
vit spuselor șefului Postu
lui de Poliție Ioan Moldo
van, în „zona gri" între ce
lelalte localități ale jude
țului.

Și totuși Ilia nu duce 
lipsă de locuri deocheate 
și de musafiri nepoftiți, ca- 
re-i tulbură liniștea patriar
hală.

„Faptele pe care le re
latez — spune șeful de post 
— țin oarecum de caracte
rul de localitate de tran
zit al Ulei. Avem în comu

apoi de unde va scoate 
Primăria Ilia cei 4 ari, că 
rezerva la dispoziția comi
siei s-a cam epuizat.

Actuala echipă ce con
duce comuna Dobra — pri
mar dl Iacob Mircea Gom- 
șa, viceprimar dl Ionel Tri- 
fu, secretar dl Mircea Si- 
wioc — acționează sub de
viza „Să facem cât mai 
mult pentru oamenii loca
lității noastre". Deși a tre
cut puțină vreme de la în
vestirea sa Cu marea răs
pundere a coordonării tre
burilor localității, pot fi 
consemnate unele reușite, 
dintre care punctăm:

• Au fost reparate șco
lile din Roșcani, Mihăieștl 
și din satul de reședință a 
comunei • a fost pusă la 
punct piața de desfacere a 
produselor alimentare și se 
intenționează extinderea a- 
cesteia • a fost introdusă 
apa potabilă pe străzile 
Gării, Trandafirilor și A

nă vreo trei parcări, cu lo
caluri ai căror patroni sunt 
turci. Aici se practică, pe 
românește spus, prostituția. 
Chiar în noaptea trecută 

(15 ianuarie — n.n.), în par
carea din Ilia, Raluca Mi
haela Pop, din Sînnicolaul 
Mare, a atras un cetățean 
turc în motel. A fost prin
să în flagrant, cu practica
rea de raporturi sexuale pe 
bani. Deocamdată, a fost a- 
mendată cu 200 000 de lei. 
Dacă o vom mai depista cu 
asemenea infracțiuni, îi 
vom întocmi dosar penal.

Cam așa a lucrat comi
sia de fond funciar condu
să de fostul primar Va
lentin Ciobanu.
• ••••••••••• «£

batorului din Dobra • au 
început lucrările la stația 
de epurare a apei ce se va 
termina în acest an • se
diul primăriei și al consiliu
lui local a fost complet 
renovat, s-a reparat aco 
perișul acestuia, s-au efec- 
tuat zugrăveli interioare șl 
s-a instalat o microcentra- 
lă telefonică proprie • au 
fosO reparate drumurile din
tre Dobra și Făgețel, dintre 
Luncani și Pane ș.a.

Sigur, reușitele obținute 
de cei ce conduc destinele 
comunei Dobra sunt mult 
mai multe, dar ceea ce me
rită apreciat este faptul că 
echipa acționează într-a 
unitate deplină ceea ce 
constituie o garanție că 
reușitele vor fi și mai mari 
în viitor.

Al doilea eveniment cu 
musafiri nepoftiți a avut 
loc în stația CFR Ilia, și ea 
un fel de tranzit.

Gostică Barnea, din To- 
direști — Vrancea, a fă
cut scandal în bufetul din 
stație. A înjurat, a lovit, 
a distrus mobilier. I s-a în
tocmit dosar de trimitere 
în judecată"

Pagină realizată de 
ION CIOCLEI, 

TRAIAN RONDOR

■ ■ • ■ . ...................................... XXX XX T»‘»T XX ........s
• JOI, 23 IANUARIE 1997

T

A

.. i.. 11.1. ■. ■.. 1.:

ANUL IX • NR. 1808



•-V A* *>*• •• • • “ *-*■• • *-*•

1Wî o t 1 d 1 a ni n d e p e n d e n ts^^x^-gg ' cuvântul liber

Primim din partea RAGCL DEVA Prieteni de deoarte-prieteni de aproape
Datornici pentru care 

suferă un oraș întreg (I)
1 Nivelul datoriilor asociațiilor de locatari 
și ale locatarilor a atins sume fără pre
cedent. Neglijența, lipsa banilor sau rea 
credința fac ca datoriile spre RAGCL să 
înregistreze sume de miliarde. Fără a co
menta sau a face alte aprecieri, deocam- 
dk.i supunem atenției cititorilor, pe par.

, cursul mai multor ediții ale ziarului, nu
mele și datoriile celor pentru care mulți 
dintre semenii noștri nu au apă caldă, 

j și căldură in locuințe.

i ASOC. 1)E LOC. NR. 204: Spitska E- 
, mii, Dorobanți, Al. Panselutei, bl. 27/1 
, — I 196 767 lei-, ASOC. LOC. NR. 22 
1 (cart. DACIA); Molnar Mariana, bl. 26, 
^>1'3 — 900 OQ0 lei; Cucoara Marin, bl. 

I«?7, ap. 6 — 850 000 lei; Nistor Victor, bl.
27, ap. 29 — 2 317 600 lei; îiurian Maria, 

'bl, 32, ap. 7 — 727 000 lei; Ioo Alexan
dru.,1 bl. 32, ap, 56 — 980 000 lei; Neacșu 

I C-tin, bl. 25, ap. 21 — 243 351 lei; Pârău 
Alex.; bl. 25, ap. 36 — 1 245 334 lei; Goțu 

-Romulus, bl. 25, ap. 38 — 444 019 lei; 
' ASOC. DE LOC. NR. 21 (cartier DACIA): 

J îlașcu Emil, bl. 20, ap. 20 — 586 831 lei;
bfunita Tiberica, bl. 20, ap. 33 — 422 872 

J eei-Kovacs Emeric, bl. 20, ap. 28 — 260 580 
:l<ei; Mihai Ioan, bl. 20, ap. 54 — 266 365 
u lei;' diotea Iosif, bl. 21, ap. 2 — 660 967 
|l lei; Varga Ladislau, bl. 21, ap. 4 —
.(137 619 lei; Ciucur Melania, bl. 22, ap. 
Î5 — 329 097 lei; Bordean Elena, bl. 22, 

- '«p. II — 1 12? 929 lei; Părturean loan, bl. 
j22, ap. 31 — 317 453 lei; Ursut loan, bl.

S3, ap. 10 — 570 474 lei; Popa Adriana, 
t>L 23, ap. 21 — 496156 lei; Moldovan Lu-

- Cia, bl. 23, ap. 22 — 1 449 545 lei; Gen- 
l cean Eugenia, bl. 24, ap. 6 — 2 576 501 lei;
* Faur C-tin, bl. 24, ap. 8 — 981 322 lei; 
, Comea Dumitru, bl. 24, ap. 7 — 369 563
I loi; Sîrbu Grigore, bl. 24, ap. 16 — 423 080 
' tei; ASOC. DE LOC NR. 20 (cartier DA- 

•! CIA): Fiorea Elena, bl. 15, ap. 20 —
• 1 495 943 lei; Somănescu C-tin — 825 432 
‘lei; Lascu Imre — 980 536 lei; Faur C-tin 
i —. 1 439905 lei; Munteanu Viorica —

■ 005 224 lei; ASOC. DE LOC. NR. 19 
' (cartier DACIA): Adafinei E„ bl. 6, ap. 
! 10 — 3 403 293 Vi: Buse C., bl. 6, ap. 11 
p— 1 483 157 lei; Ig»a Nicolae, bl. 6, ap. 
,17 — 2 982 489 lei; Gheongheosi St, bl.

. 6, ap. 21 — 1021 227 lei; Șerban Gh, bl.
7. ap. 21 — 2 333 818 lei; Gîriiște M, bl.

'7, ap. 34 — 2 017 018 Iei; Tonorea I, bl.

In ziarul nr. 1806 din 21 ianuarie, 
in articolul „Datornicii riscă sista
rea serviciilor, de gospodărie co
munală și locativă", a apărut nu

8, ap. 53 — 1,339 241 lei; Caliman Cezar,
bl. 9, ap. 6 — 1304134 iei; Medrea L,
bl. 9, ap. 9 — 1313 073 lei; Drăgan S,
bl. 9, ap. 18 — 1028 864 lei- Bota I, bl.
9, ap. 19 — 1113 719 lei; Birta P, bl. 9,
ap. 23 — 1 406 601 lei; Notar T„ bl. 11, 
ap. 63 — 2 073 307 lei; Gita Gab, bl. 11, 
ap. 80 — 1087 971 lei; Costea I, bl. 11, 
ap. 91 — 1474 440 lei; ASOC. DE LOC. 
NR. 140 (cartier DOROBANȚI): Petrita 
Emiiian, bl. 10, ap. 16 — 1 089 000 lei; 
lenei Mariana, bl. 12, ap. 1 — 1032 000 
lei; Topor loan, bl. 12, ap. 10 — 1 522 000 
lei; Danko Grigore, bl. 12, ap. 42 —
1038 000 lei; Dobri Laszlo, — 606 000 lei; 
Ciurca Lucian, N. Bălcescu, bl. 19A. ap.
12 — 404 000 iei; ASOC. DE LOC. NR. 31 
(cartier M. 15 — Orizont): Banta Zamfir, 
bl. 64, ap. 62 — 2 420 733 lei; Butaș Car
men, bl. 64, ap. 16 — 1 539105 lei; Her- 
bei Mioara, bl. 64, ap. 24 — 1 367 112 lei; 
Diaconovici Dumitru, bl. 64, ap. 34 — 
1 219 982 lei; Berindei Mariana, bi. 64. ap. 
38 — 1 497 887 lei; Szakaz Geza, bl. 64, ap. 
42 — 1 127 433 lei; Daneliuc Elena, Vasi- 
iiu Mihai, bl. 64, ap. 44 — 1084 146 lei; 
Coroiu luliu, bl. 64, ap. 61 — 1 277 461 lei; 
Coltttiu Loreta, bl. 64, ap. 84 — 1 166 528 
lei; Butnaru Petrache, bl. 64, ap. 108 — 
1 303 173 lei; Lamperdean Ștefan, bl. 64, 
ap. 119 — 1 121 365 lei; Ciobanu loan, bl. 
64, ap. 1 — 1 137 876 lei; Toma Elena, bl. 
64, ap. 91 — 625 857 lei; ASOC. DE LOC. 
NR. 109 (cartier CREANGA): Barbun
Cornelia, bl. 20, ap. 52 — 1 097 239 lei; O- 
rasan Sorin, bl. 29, ap. 46 — 2 157 769 lei; 
Covaci Ernest, bl. 30, ap. 7 — 2 490 998 
lei; Cornea loan, bl. 34, ap. 41 — 2 176170 
lei; Moga D-tru, bl. 34. ap. 9 — 1 804 781 
lei; ASOC. DE LOC. NR. 118 (cartier 
CREANGA): Dumraveanu Victor, bi. 23, 
ap. 156 — 1 431 466 iei; ASOC. DE LOC. 
NR. 15 (cartier GOJDU): Chicț Liviu. bl. 
E5, ap. 46 — 1044 446 lei; ASOC. DE LOC 
NR. 16 (cartier GOJDU): Fiorea Nicolae, 
bl. 03, ap. 10 — 971 000 iei; Gîrna An
gela, bl. 03, ap. 16 — 503 438 lei; Turica 
Nicolae, bl. 03, ap. 19 — 972 656 Iei; Pău
nă Gheorghe, bl. 03, ap. 27 — 492 656 
lei; Grosu Nicolae, bl. 04, ap. 26 — 641 232 
lei; Caldaras Alex.. bL 04, ap. 10 —
745 334 Iei; Macra Ecaterina, bl. 04. ap. 
4o — 876133 lei; Balla Mariana, bl. 04, 
ap. 42 — 642 335 lei.

mele Asociației de locatari 28 In loc 
de 128. Facem cuvenita rectificare 
pentru informarea corectă a opi
niei publice.

De câțiva ani, mai pre
cis spus din zilele ce au 
urmat Revoluției române, 
un supus al Coroanei Bri
tanice navetează peste Ca
nalul Mânecii în România.

Revoluția din decem
brie 1989 l-a prins pe dl 
Peter Adorian, cetățean 
britanic. Ia Oradea. Când 
a văzut -de câte e nevoie 
în România, la întoarce
rea în Maria Britanie a 
înființat societatea în 
scopuri umanitare ..Medica1 

1 Aid for Free România" — 
asociația de ajutor medical 
pentru România.

Ca mandant al respec
tivei asociații umani
tare, de peste cinci ani, 
dl Peter Adorian a adus 
în România pentru dota
rea instituțiilor de pro- 

i tecție socială a copiilor 
handicapați șj bătrânilor, 
pentru instituții sanitare— 
spitale, policlinici. sana_ 
tirii — aparatură, ma
teriale și medicamente 
pentru care din bugetul 
țării ar fi trebuit cheltuite 
sute de mii de dolari.

Perspicacitatea unui de_ 
vean, dl ing. Ștefan Cră
ciun, șeful biroului admi
nistrativ Ia Direcția Sani
tară a județului Hunedoa
ra, a făcut ca reprezen
tantul lui MAFR să Dre_ 
fere prioritar județul Hu
nedoara în acordarea a 
cestor ajutoare. Este sufi
cient dacă spunem câ re. 
țeaua sanitară a județului 
a primit prin dl Adorian 
de la MAFR: aparate 
-* —*—*—*—*—* -•—

O boltă albastră, prevăzută cu stele, reconfirmă uni
versalitatea masoneriei.

între simbolurile templului masonic, se mai înscriu 
cordonul de noduri dispuse simetric, care înconjoară 
templul și semnifică perpetuarea vieții din viață. Zodia
cul cu 12 constelații, sugerând Că așa cum el îmbrăți
șează cele 12 constelații, tot așa fraternitatea unește 
inițiații din orice țară.

Pavajul templului, in alternanță de dale albe șl ne
gre, este mal bogat în semnificații. El simbolizează con
trariile perechi : viciu — virtute, bine — rău, bărbat 
— femeie etc., care deși separate sunt intim conectate, 
neputând exista unul fără altul, ele constitulndu-se în

Roentgen — scopie și Roent
gen — grafie pentru 
sanatoriul Geoagiu, apa
rat Roentgen — scopie 
pentru Sanatoriul Brad, 
mamograf pentru Spita
lul Orăstie. două instala
ții de aerosoli pentru Spi
talul Deva. 29 de mașini 
de cusut pentru Spitalul 
de neuropsihiatrie infan
tilă Pâclișa și sanatoriile 
Geoagiu și Brad, instala
ție completă de încălzire 
centrală locală și prepa
rarea apei calde menajere 
pentru Leagănul de copii 
Hunedoara și multe altele; 
ca să nu mai vorbim de 
medicamente, instrumentar, 
materiale sanitare și de 

curățenia, caro umplu multe 
liste de inventar.

Zilele trecute dl Peter 
Adoriap a fost din nou 
oaspete în Deva, prilej cu 
care a avut amabilitatea 
să ne răspundă la câteva 
întrebări.

— Die Adorian. sunteți 
un prieten constant al 
românilor în general și, 
din câte am observat, al 
hunedorenilor în special. 
De unde această afinitate?

— Tatăl meu a fost năs
cut în România, la Ora
dea. Deși eu m-am năs
cut în Anglia, pentru 
prima oară in România 
am fost în 1935, dar eram 
firea mic ca să-mi a- 
mintesc ceva.

— Investiția considera
bilă de umanism pc earn 
o faceți in România are 
nevoie dc însemnate rc- 

surse financiare. Do unde 
provin ele?

— Eu reprezint o aso
ciație umanitară. Tot ce 
aduc in România este re
zultatul donațiilor cetățe
nilor britanici de cele 
mai diverse categorii. Ei 
donează asociației sume de 
bani, eu văd de ce e ne
voie la dumneavoastră în 
țară și cumpăr din acești 
bani.

— Apreciațl că manage
rii hunedoreni ai activită
ții de sănătate și de pro
tecție socială folosesc cu 
maximum do beneficiu a- 
jutorul umanitar pe carc-1 
primesc 7

— Da. îl folosesc cu 
eficiența scontată. Apre
ciez în mod deosebit mo
dul cum se ocupă de a - 
ceasta dl Crăciun.

Cred însă că românii 
știu prea puțin și în con
secință fac puțin pentru a 
sprijini material aceste 
.•'ctivitati. Sper că încet- 
încet patronii și unitățile 
economice românești își vor 
asuma mai mult' responsa
bilitatea pentru asigura
rea funcționalității opti
me a instituțiilor de sf 
nătate și de protecție st 
cială. ........

— Un cuvânt pentru 
cititorii ziarului „Cuvântul 
liber”, die Adorian ?

— Pentru că abia am 
intrat în noul an, le do
resc un an nou fericit, 
cu multă sănătate.

A consemnat 
ION CIOCLEI

Așadar, din motive de protecție împotriva perse
cuției, uniunile culturale acționau în secret. Pentru tăi- 

i murea activității lor umanistice, operau In locuri dife
rite șt ascunse, in grupuri numite loje.

• „ojele erau constituite din trei compartimente. Cel 
sacru, de purificare și perfecționare, inaccesibil străini
lor de uniune și destinat ceremoniilor de inițiere și în
vățământului ezoteric umanistic. Templul, unde adopții 

•erau tratați profan și în afara templului, compartimen
tul de meditație. Aici, cel ce urmează să fie inițiat era 
închis înainte de a fi adus în templu .pentru a se con
centra, a vedea în interiorul său, pentru a medita cu 
seninătate asupra pasului pe care îl face, spre a se sim- 

. ți atras înspre bine și umanitate.
Acestei concentrări pentru introspecție îi era aso

ciat cuvântul „VETRIOL". adică, să vezi în tine însuți 
și sperând să descoperi „piatra filozofală", adică ade
vărul, care poate fi descoperit numai intrând în tine 
Însuți, căutând, scrutând și corectând propriile defecte, 

n templu, individul își asigură propria renaștere 
intelectuală și morală, el uitând ceea Ce a fost înainte 
de inițiere și străduindu-se să devină acel tip uman 
capabil să exercite oriunde și oricând puterea gândirii 
umaniste, dcdicându-și toate capacitățile sale moralei 
și dreptății.

Uniunile culturale .au tradus, din aceleași motive, 
. arătate mai sus, în simboluri, templul și inițierea în 

așa fel încât simbolurile să oglindească ideile mai des- 
, chis decât prin cuvinte. Fiind condensări de idei, sim

bolurile ajutau inițiații să se recunoască.
Templul masonic are forma unui paralelogram, dis

pus astfel încât să impună respect în toate cele patru 
puncte cardinale. Dat fiind faptul că masoneria este 
universală, ca și umanitatea, dimensiunile templului 
sunt dispuse genetic : lungimea — de la răsărit la apus, 
lățimea — de la miazănoapte la miazăzi, iar adâncimea 
(înălțimea) de la nadir la zenit.

Templul se sprijină între altele pe trei stâlpi sim
bolici, luați din mitologiile greacă și latină. Venera, Her
cule și Minerva. Venera — așezată ia sud, reprezintă 
frumusețea idealului masonic, Hercule — așezat la vest, 
reprezintă forța științei. Minerva — așezată la est — 
reprezintă măsura de sine în gând și în acțiune, sub 
imperiul rațiunii.

MAȘMȘKM
I | Legendă] și | Adevăr | ]

V. LOJA, TEMPLUL, 
SIMBOLISMUL

doi poli ai universului, fără de care nu există nici un 
fel de manifestare. De aici și semnificația cifrei 2, ca 
număr al științei.

Tronul Venerabilului, situat pe înălțimea formată 
dintr-un ansamblu, de 4 plus 3 trepte, indicând împli
nirea a tot ce e perfect, simbolizează autoritatea Vene
rabilului. Numărul de 7 al treptelor este aplicat și ritua
lurilor, fiind numărul de adepți a căror prezență este 
indispensabilă, pentru constituirea unei loje, ca și pen
tru ținerea unei adunări masonice.

Triunghiul echilateral, având în centru un ochi ve
ghetor, situat pe baldachinul tronului Venerabilului, 
este emblema principală a templului masonic. El simbo
lizează perfecțiunea intelectuală și morală masonică, fiind 
simbolul clarității, inteligenței și înțelegerii. Triunghiul 
echilateral reprezintă unitatea contrariilor, semnul vieții, 
având de aceea o mare importanță pentru masonerie.

Ochiul veghetor din centrul triunghiului reprezintă 
conștiința intimă. Aceasta impune ca tot ceea ce se 
face, să se facă în tăcere, adică în totală discreție și 
cu acoperire.

Soarele — un alt simbol al templului masonic, sim
bolizează lumina adevărului, animatoare a progresului 
uman.

Alte simboluri: Luna — împărțită în faze crescă
toare, steaua strălucitoare pentagonală în care omul 
drept, cu picioarele desfăcute, capul drept și m&inilo 
întinse formând steaua cu cinci colțuri, constituie de 
asemenea simboluri ale templului masonic. Ele mai 
sunt completate de candelabrul cu 7 lumini, orientate 
3 la nord, trei la sud și una .perpendiculară pe linia 
formată de cele 6 lumini, spada Înflăcărată cu care 
era înarmat Venerabilul și de spadele cu care erau 
înarmați adopții.

Intr-un episod următor, despre simbolurile inițierii. 
(Va urma).
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(Urmare din pag. I)

După alegerile din 1996 
a fost desemnat de con
silierii județeni președin
te al Consiliului județean.

A fost membru al PCR. 
apartenență pe care nu 
a negat-o niciodată, pe
rioada respectivă fiind 
parte integrantă din bio
grafia a circa 4 milioana 
de români.

Este căsătorit, Soția —> 
angajată la BANCOREX2 
Are două fete, liceene.

— Die președinte, cre
dem că nu este lipsit de 
interes pentru cititorii zia
rului să punctați câteva 
din preocupările și reuși, 
teie Consiliului județean 
Hunedoara, de când v.ați 
constituit in actuala for 
mație.

— Primul lucru despre 
care cred că trebuie să 
vorbesc este constituirea 
structurilor Consiliului ju
dețean, preluarea din mers 
a atribuțiilor, introduce- 
<rea în problematică a 
consilierilor nou aleși, a 
președinților comisiilor de 
specialitate, stabilirea și 
adoptarea regulamentului 
de funcționare a consi
liului. Structurarea și or
ganizarea aparatului teh
nic al consiliului a fost 
pasul următor.

■*.*-*  a • - s

apă, sperăm să putem în
cheia dublarea capacități
lor de captare, tratare de 
la Sântămăria Orlea. pen
tru orașele Hațeg, Călău. 
Simeria, Deva ți locali
tățile de pe traseul con
ductei magistrale.

Tn rețeaua de drumuri a 
județului, s_au investit tn 
1996 circa 11 miliarde de 
lei. Din păcate» capacita
tea de execuție a regiei
de specialitate a Consiliu
lui județean nu a fost a 
coperită decât parțial cu 
această sumă. Ceea ca 
putem finanța noi, anual, 
înseamnă doar 20—23 de 
kilometri de drumuri ju
dețene modernizate. S_ar 
putea face mai mult dacă 
ar fi bani.

Die președinte, ați 
vorbit despre satisfacțiile 
de până acum și tangen. 
țial despre perspective. O 
anume vă produce insatis
facții. de ia preluarea man 
datului ?

— Una dintre insatis
facțiile noastre este în 
legătură cu relațiile cu 
consiliile locale. Deși, po
trivit legii, nu există 
raporturi de subordonare 
Intre Consiliul județean 
și cele locale. ae simte 
nevoia unei colaborări mai 
strânse, lucru care se rea
lizează mai greu. Aș vreo 
să spun că direcțiile func-

S.C. SUPERMARKET S.A. j
Angajează în condiții foarte avantajoase' 
• gestionar — șef depozit. i

Condiții: studii medii, domiciliul în Deva, ț 
De asemenea, se caută încărcători — descărcă- ț 
tori. |

Interviul va avea loc sâmbătă, 25. I. 1997,1 
ora 11, la sediul S.C. SUPERMARKET S.A.

Relații la tel. 213445, 214246.
(7657)

CREDIT BANK 
DEVA

Vinde la licitație publieă ce va avea loc în 
data de 24. I. 1997, ora 10, la Judecătoria 
Deva, biroul executor judecătoresc:

— spațiu comercial situat în Hunedoara, 
str. A. Iancu, între bl. 2 și bt 3 ;

— diferite mijloace fixe, proprietatea 
CREDIT BANK Deva — dulapuri, bi
rouri, cuiere.

Informații suplimentare la telefon 054/ 
2118 53. (25)

Fără „contract cu 
hunedorenii"

Una dintre realizările pe 
care le socotesc importan
te. este organizarea, la 
nivelul județului, a unui 
serviciu social care se 
ocupă de soarta persoa
nelor cu dependență so
cială pronunțată.

Am reușit să stabilim 
împreună cu Direcția Fi. 
nantelpr Publice o recti
ficare echilibrată a buge
tului județean și al loca- 
lităților, să asigurăm re
sursele financiare pentru 
continuarea investițiilor 
începute, în legislatura 
trecută, și o funcționare 
corespunzătoare a primă
riilor locale.

In plan investițional, 
principala preocupare s-a 
orientat către extinderea 
sistemelor de alimentaro 
cu apă. Prioritate a avut 
Valea Jiului, unde pro
gramul de fuinizare era 
absolut nesatisfăcător. 
Punerea parțială în func
țiune a capacităților de 
la Polatiște a condus la 
îmbunătățirea programu
lui de furnizare a apei 
potabile aici.

tn contextul unei fi
nanțări mixte — externă, 
guvernamentală și jude, 
țeană (prin Regia de Apă 
Valea Jiului), — am ini
țiat în această zonă un 
proiect de reabilitare a 
rețelelor de distribuție a 
apei potabile, canalizare si 
protecțe a mediului. în 
strânsă corelare cu in. 
vestițiile privind sistemele 
locale de captare, tratare, 
aducțiune a apei potabile 
în orașele Văii Jiului, pro
blema aceasta va fi rezol
vată pentru mult timp. 
Insist în privința acestei 
corelări, deoarece sunt 
multe situații în județ. în 
care datorită necorelării 
avem potcoavele dar n-a 
vem calul, a&că s-au 
cheltuit bani și s_au făcut 
rețelele de distribuție, dar 
nu este sursă de apă.

Tot în domeniul investi
țiilor pentru alimentare cu

ționale ale Consiliului ju
dețean stau oricând la 
dispoziția primarilor și 
consiliilor locale, pentru 
a întări această colabora
re. pe toate planurile.

Suntem nemulțumiți de 
faptul că n-am reușit să 
asigurăm finanțarea unor 
lucrări prin eare să te 
înlăture efectele calamită
ților naturale. Este vorba 
despre efectele inundațiilor 
catastrofale, de pe Crișul 
Alb și Cerna, din 19®5 
șl 1996.

— Ar mai fi de abordat 
două probleme la ordinea 
zilei, dîe președinte : co
rupția si cercetarea în 
condițiile știute a tideru. 
lui minerilor din Valea 
Jiului, Miron C .zma. (n 
ce privește prima proble
mă, sunteți președintei» 
Comisiei județene de com
batere a corupției și cri
mei organizate. Ce aveți 
în vedere ca principii de 
lucru în primă instanță?

— In această comisie, 
sunt reprezentate toate 
instituțiile și organismele 
statului, care au In obli
gațiile profesionale com
baterea acestui flagel. Im
portantă mi se pare im
plicarea societății civile 
în combaterea iui. Aș 
dori să informez populația 
județului că membrii șl 
organismele pe care ei le 
reprezintă în această comi
sie vor lua în conside
rație orice informație care 
este credibilă, verificabilă 
și despre care se știe 
cine a făcut-o. Altfel că
dem într.o atmosferă de 
suspiciune totală, ceea ce 
nu poate ajuta societății 
românești să iasă din 
marasm.

Despre cercetarea lui 
Miron Cozma în condițiile 
în care este cercetat sau 
în altele nu pot să spun 
decât că justiția trebuie 
lăsată să-și facă datoria.
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BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARE 
DEVA

Organizează concurs pentru angajarea unui
• ECONOMIST
Condiții obligatorii:
— Studii superioare economice, speciali

tatea relații economice internaționale sau co
merț exterior;

—- Cunoașterea limbii engleze foarte bine; 
—- Vârsta maximă 35 ani;
—- Cunoștințe temeinice în domeniu] uti

lizării tehnicii de calcul.
Cererile însoțite de curriculum vitae, ca

zier și copie de pe actele de studii vor fi de
puse la secretariatul băncii, până la data de 
28 ianuarie 1997. i

S.C. PERAMI PROD S.A. 
reprezentant 

al produselor concernului 
BRÂU A.G. AUSTRIA

i

I
!
j 

supe- )

ANGAJEAZA
pentru depozitul său din localitatea 

DEVA 
persoane dinamice, interesate intr-un 

venit substanțial, pe măsura muncii prestate 
(400.000 — 600.000 lei net).

• coordonatori vânzări (cu studii 
rioare);

Solicităm garanție imobiliară.
• agenți vânzări. 
ÎNCHIRIAZĂ: spații comerciale de ' 
mp. Informații la tel. 059/137721 sau100 

136191

70 —
i 059/ 
(26)

1

S.C. „CONDOR" S.’A. 
DEVA

cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bl. H 3
Organizează concurs pentru ocuparea unor 

posturi conform Ordonanței nr. 32/1994, după 
cum urmează:

— 6 posturi absolvenți promoția 1995/ 
1996, Facultatea de construcții, secția C.C.I.A., 
cu diplomă;

— 3 posturi absolvenți promoția 1995/ 
1996, Facultatea de construcții, secția instala
ții, cu diplomă.

Condiții: bărbați pentru a desfășura ac
tivitatea pe șantier.

—- 2 posturi absolvenți promoția 1995/ 
1996, Facultatea de Științe Economice și Drept, 
specializarea Finanțe Contabilitate, cu diplomă 
sau absolvenți promoția 1995/1996, liceul e- 
conomic.

— 1 post absolvenți promoția 1995/ 
1996, Facultatea de Științe Economice și Drept, 
specializarea Finanțe Contabilitate, cu diplo
mă.

I*
I
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transport marfă). |
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I
w
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j SPITALUL C.F.R. SIMERIA

Organizează în termen de minim 15 zile
I de la data apariției in ziar concurs pentru 
| ocuparea următoarelor posturi :

— Asistent medical principal (farmacie) 
— Soră medicală principală (oftalmologie) 
— Muncitor III (fochist)
— Muncitor III (bucătăreasă)
— Muncitor III (șofer I 
înscrierile se fac în termen de 10 zile de la » 

data apariției in ziar.
Informații privind participarea la concurs 

și tematica la sediul unității din Simeria, str. 
Avram Iancu. nr. 26, jud. Hunedoara sau 1» 
telefon 660681.

I
A

I
A
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I
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I
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(24)

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

• paste de zugrăvit lavabiîe și semilavabile, k 
inp acrilici antimucegai. role de ZHgrăvtt. eu- 

chituri pentru zidărie șl lemn, aracet;
vopsele auto poliuretanice simple metaB- | 

paletar de culori. *

I

en t
bună calitate și U cele mai mici prețuri:

c ____ __o !_____T1 _______________ 2_____ LZ-,

| izolanți acrilici antimucegai, rote de zugrihift, e«- 
« loranți, chituri pentru zidărie șl lemn, -------
I • 1
J zate executate la comandă după
* accesorii pentru vopsitorie auto ;
< • vopsele de ulei eare pot fi executate ți !• •
! comandă în orice nuanțe;
| • haituri. lacuri pentru lemn incolore șt eoku
» rate ; =
I • vopsele de ulei, iac de parchet, nitrolacuri J
* și diluanți produse de Compania Kober — Rolac 2
* Piatra Neamț, la cele mai bune prețuri;
l • plante naturale și artificiale, aranjamente*  
»florale, eare se execută și Ia comandă.

»Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, iar sâm
băta între 10—14.

i-*
Iw
I%
I
* de
I VEST•
I 
I

* -
| sortată de cea mai bună calitate (în saci traiw |
» parenți de 5—10 kg): *
I — cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, trir |-
I* couri "

— pulovere, geci |
| —- sacouri, baloane, paltoane x.-.

Toate sortimentele de sezon disponibile | 
I din stoc ! *

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!
• baloti mari, nesortaț', presați între 350— | 

: 400 kg.
i%
| Birouri:

I*
I
i
<b
!> .

i
A

IA
I tat!
A

I
A

I
A

Iu.
I
IA
l
I— tuiimunwt •.

preferință engleză).
• Cererile împreună cu curriculum sitae se 
! vor depune la secretariatul băncii, până la 
I data dc 25 ianuarie 1997, de unde se poate 
! ridica și tematica pentru concurs.

I

I
MQDEX' |

■■ ®
Cel mai mare distribuitor en gros din țari. i 

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT 1/ 
f 

vă oferă:
peste 50 de sortimente de îmbrăcăminte | I

ALEGEȚI CALITATEA!
I
*

I
*

I
* I

I w
I
I
i

tuni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. Iuliu Mani it, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunațî-neî Dacă sună ocupat reveniți!

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

(7)|

IBANCA ROMANA 
PENTRU DEZVOLTARE DEVA I

Angajează prin concurs
• INFORMATICI AN
Condiții:
— absolvent al unei facultăți de
— experiență în domeniu minim 3
— vârsta maximă 35 uni
— cunoscător al unei limbi străine (de

profil 
ani

j

*

I

(76701 ’

Condiții : bărbați.
Concursul va avea lac în 10. II. 1997, ora 

Ia sediul societății.
Relații suplimentare Ia telefoanele: 211960, 

212060, int. 139.

9,

1
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CURSUL VALUTAR
• S.C. DENTA — LAB.

1I.M. SRL DEVA anunță
a

1
1

100
I
1
I

too

23 IANUARIE 1997
dolar SUA 
marcă germană

— 5567 lei
— 3431 lei

Veni japonez] — 4715 lei
liră sterlină — 9275 lei <
franc elvețian — 3934 Iei c
frâne francez — 1017 Iei
lire italiene — 353 lei >

Cursuri de referință ale Băncii Naționale î
a României. <

intenția de majorare 
tarifelor practicate.

(7861)
• S.C. SARGETIA FO

REST S.A. DEVA anunță 
intenția de majorare a 
prețurilor Ia produsele din 
lemn, începând cu 
1997, în condițiile 
vederilor H.G.
1993 și 45/1994, având în 
vedere creșterea prețu
rilor la combustibili, ma
teriale. piese de schimb 
și energie electrică, cu un 
coeficient de 1,2.

(7674)

nr.

1. III. 
pre- 
206/

DECESE

• En ultim omagiu bu
nului nostru prieten și ve
cin *

BOTA VIOREL
Dumnezeu să_l odih

nească în pace. Familia 
I’oka.

(7671)

vânzări — 
cumpărări

tipie îmbunătățiri. Sime- 
ri.i. Tel. 227929.

• Vând
1 Mureșană,

064/265402,

casă în Bretea 
Informații tel. 
după-masa.

(7864) 
camion Gaz (5

OFERTE DE 
SERVICII

• SOCIETATEA CO. 
MERCIALA „TRANSLOC” 
S.A. DEVA anunță inten
ția de majorare a tarife 
lor de transport marfă 
și prestații servicii, ca 
urmare a majorării prețu
rilor la energia electrică, 
combustibili, lubrifianți, 
piese de schimb, anvelope, 
materiale etc.

(7661)

• Vând 
tone). Relații tel. 614145.

(7666)
• Vând apartament 2 

camere (ne) mobilat, Deva. 
<Tcl. 626527.

(7665) 
miere de al. 
— 6000 Iei/ 

5000 lei/kg 
058/

„Pronto Univer- 
distribuitor pro- 

angajea- 
calculator, 

gestiune co_ 
agenți 
distri. 
Ilune- 

pentru

• S.G. 
sal” SRL, 
duse cosmetice, 
ză : operator 
cunoscător 
mercială CIEL, și 
comerciali, pentru 
buție în Deva și 
doara. Prezentarea 
concurs, vineri, orele 14— 
16, la- sediul societății, din 
incinta S.C. ,PoJidava” 
S.A. (097330)

• S.C. „Lcana Raț” or
ganizează mare bal la că
minul cultural Șoimu.ț, 
sâmbătă, 27 ianuarie, cu 
îndrăgitul interpret Va. 
sile Conca.

(7686)

• Cumpăr 
bine, salcâm 
kg, pidifloră 
Plata pe loc. Tel. 
817952 sau 058/817775.

(7624)
• S.C. Cerbul Albastru 

SRL Arad vinde la preț de 
importator pluș ameri
can Tel./fax 057/281824.

(7635)
• Vând dormitor spa

țios și antenă parabolică 
completă, prețuri avanta- 
$oasc. Tel. 617792.

(7647)
• Vând piese Audi 100. 

Vet 616287.
• Vând

Informații

• S.C. Dco Impcx SRL 
Hunedoara angajează șofer 
profesionist, categoriile B, 
C, transport marfă și 
gestiune pentru autofur. 
gon 7,5 tone. Informații 
la tel. 718706, după ora 
19,30. (5611)

Vând

(7651) 
casă, central, 

la tel. 617543 
(7648) 

Opel Rckord
2300 Diesel, stare perfectă 
funcționare, Tel. 221870 

(7656)
• Cumpăr repatriere ma

șina peste 8 ani. Tel. 
213621, seara.

(7660)
• Vând apartament 2 

camere în Deva, Gojdu, 
deosebii Tel. 226823.

(7662)
• Vând casă, grădină, 15

ari. localitatea Bobâlna, 
Fcredeic. Informații tel. 
620661. ' (7628)

• Spray contra ejaculă. 
rii rapide medicamente 
potență, frigiditate, zahăr 
afrndisiac.

• Vând 
ambalați 
cantitate, 
Orăștie, 
617065.

• Vând 
(8 ani), 
«mmw, tel.

01—6376273.
(7241) 

cartofi consum, 
sau vrac, orice 
preț negociabil.

tel. 054/647622, 
(216871) 

microbuz Barkas 
stare bună. Trc- 

770209, Hațeg. 
(5155)

• Vând casă ultracen
tral, Petroșani. Informații 
Hațeg (el. 777066 Sau 
231589. (5156)

• Vând camion izoterm, 
3,5 lone, marca I)AC, nia. 
șină confecționat cuie 
(18o buc./min.), teren in
travilan 420 mp, pe ma
gistrala Micro 5, teren 
intravilan 210 mp, eu pro
iect avizat pentru garaje, 
cazan încălzire ccntsală pe 
gaz, Dacia 500 (Lăstun), vi. 
Urine frigorifice verticale 
pentru refrigerare. Tel. 
051/716116

refrigerare. 
711967.

• Vând 
(no nat țț 
Tei 718115

Dacia
Dacia

(5607) 
break 

berlină.

(5613)
• Vând apartament 2 

camere decomandate, mul.
---------------------------

• Efectuez transport 
marfă 1,5 tone. Telefon 
223224. (7602)

• Angajez femeie în
grijire copil un an. Tel 
217571.

(7653)

ÎNCHIRIERI

• Societate comercială 
caută pentru închiriat spa
tii pentru depozit en gros. 
Tel. 058/813639.

(7591)

• PENITENCIAREI. DE. 
VA organizează licitație 
pentru închirierea unui 
spațiu în suprafață do 
450 mp (150 mp construi, 
tă ți 300 mp platformă), în 
vederea amenajării unei 
brutării. Suprafața se află 
in incinta unității. Lici
tația va avea loc în data 
do 03. II,. 1997, 
sediul unității, 
tel. 218920.

la 
Ia

(7619)

DIVERSE

• S.C. XELA ELECTRO 
TEIINO DENTA SRL 
DEVA anunță intenția de 
majorare a prețurilor.

(7862)

• R.A. ACTIVITATEA 
ORAȘTIB, cu sediul în mu. 
nicipiul Orăștie, strada 
Victoriei, nr. 19, anunță 
intenția de autorizare, din 
punct de vedere al pro- ‘ 
tecției mediului, a acti
vității de alimentare cu 
apă a municipiului Orăș
tie. Eventualele sugestii 
și rcclamații se depun la 
APM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 21, în termen de 15 
zile de la data publicării 

(7293)

• S.C. RUT COMPANY 
practică un adaos corner, 
cial între zero — 300 la 
sută.

(5157)

COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere re
amintim că se împlinesc 
10 de zile de Ia dispari, 
tia scumpului nostru

*

ALBU MARCEL
Flori și lacrimi pe mor 

mântui lui din partea so
ției, copiilor, fraților, cuin- 
naților și 
rastasul va 
minică, în 
de Sus.

nepoților. Pa. 
avea loc du
sa tul Luncoiv

(7615)

REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL
HUNEDOARA

A N U N Ț A

Organizarea de licitație publică cu răn
ire în fiecare zi de joi, ora 9, pentru mij

loacele fixe propuse pentru easare.
Lista mijloacelor fixe scoase la licitație 

poate fi consultată la sediul regiei din bdul 
Republicii, nr. 5, Hunedoara, biroul Tehnic, 
telefon 71 13 94. ' (24)
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• Nu putem expri
ma în cuvinte sufe. 
rința noastră pentru 
pierderea fratelui

BOTA VIOREL 
Nu te vom uita 

niciodată. loan. Viori, 
ca și nepoții.

(097332)
• Salariațiî de la 

S.C. Ilortina Deva 
transmit un ultim o- 
magiu familiei la dis
pariția fulgerătoare 
a celui caro a fost 
director la I.C.S.L.F.

ec. BOTA VIOREL 
Sincere condolean. 

te. (7520)
• Colectivul S.C. 

Comlcmn S.A. Deva 
aduce un ultim oma
giu celui care a fost 
un bun coleg și prie
ten

ec. BOTA VIOREL 
Condoleanțe familiei 

îndoliate.
(7673)

• Sincere condo. 
leanțo și toată compa
siunea noastră familiei 
Bota greu încercată 
prin pierderea irecu
perabilă a domnului

BOTA VIOREL 
căruia îi aducem un 
pios omagiu. Fam. 
Maroleanu Mihai.

(7679)
• Cu nemărginită 

durere în suflet sora, 
fratele, cumnata, cum. 
natul și nepoții a nun. 
ță trecerea în ne
ființă a celej care a 
fost

POP MARIA 
(născută ȘECIU) 

în vârstă de 69 ani. 
Corpul neînsuflețit st
afia depus fa capela 
din Cimitirul Refor
mat Deva, fnmormân. 
tarea va avea loc vi. 
neri, 24 ianuarie, ora 
13. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace !

(7668)
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S.C. FRESH ALIMCARN S.R.L. DEVA

5

Angajează de urgență 
tineri pentru activități comerciale. 
Condiții:
Vârsta maximă 30—35 ani. 
Disponibilitate la program. 
Garanții materiale.
Vechime în activitate comercială — 

ani.
Preferabil cunoscători I’.C.
Salarizare deosebită.
Relații la tel. 231109.

min,

(LA

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

HALA CENTRALA DIN PIAȚA DEVA)

VINDE EN GROS

Prin domnul Florea Gheorghc-Sever: 
Zahăr — 2590 lei/kg.
Pui congelați, cal I — 5900 lei/kg. 
Găini, cal. I — 5180 lei/kg.
Piept pui — 8220 lei/kg. 
Tacâmuri — 3880 lei/kg.
Pui gătit — 5000 lei/kg.
Ouă, călit. I — 430 lci/bucata.
• TOATE SORTIMENTELE DE VINURI 

DIN RENUMITA PODGORIE JIDVEI (Muscat;
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LA PREȚURI CARE DAU | 
FIORI CONCURENTEI

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

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

b
Ib

Vinde la licitație publică, ce va avea loc ! 

în data de 24. I. 1997, ora 10, la Judecătoria | 
, biroul executor judecătoresc:

— spațiu comercial situat in Hunedoara, 
bdul Dacia, nr. 1, bl. 38, parter;

— fabrică de bere, situata în Hunedoara, 
str. G. Enescu;

— casă proprietate situata in Hunedoa
ra, str. AI. Oborului, nr. 19.

Informații suplimentare la telefon : 054/ |
21 18 54. (25)

CREDIT BANK 
DEVA

• mv « mv 9 Mm • —• 9 mvm • mm 9 9 • ~*9 9 vv» • mv 9

Invita tatl agtntii •corwmkl ii pwrjoantlt fiikb lnt«r«ratw 
M octtongc jt informare ti contractare a următoarelor:

ftniFde îmbuteliat itehiâe alimentare
O tacrtef de lapte . 
-> tancuri șl vase inox 
-> schimbătoare de câldurâ cu plăci 
O- separatoare de tepte

' diverse utilaje pt industria alimentari 
lăzi frigorifice

O dulapuri ^igori*ic«  
: vhrlne frigorifice
aparate qe înghețată 

< instalații frigorifice
flkțîarrea w avea foc jn zilele de 28 - 31.011W, intre orek 

ta sediul SX V6RT6X ONIO S.R.l. ata tocalltate<f 
Timișoara. Str. imunului nr. 1, tal.; 056-14S139

-  — - —____________ , ;______ *

Inkeinații suplimentare In S.C. TEHNOFRIG S.A ,
Cfuj-Napwiut, Tel.: 064 435285, Fax: 064-435297
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