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Fără Ion Iliescu și Miron Cozma 
Liniște și teamă printre 

minerii Văii JiuluiLIBER
MIGRARE SPRE PD

în pofida faptului că 
noua putere a promis sus 
și tare că nu va face 
schimbări de dragul schim
bării, ci numai pe baza 
competenței șl numai la 
anumite niveiuri, lată că 
nici ea nu se lasă mai pre
jos decât cea pe care a 
Înlocuit-o și care pedese- 
rizase masiv structurile 
economice și sociale, de 
sus în jos și de jos în 
sus. Cazurile de până a- 
cum nu sunt puține. Mâjne- 
poimâine vor fi mai multe. -

Ne parvin vești că unii • 
conducători de instituții 
județene și de societăți 
comerciale bat pe la por
țile altor partide decât cel 
care i-a chemat în rân
durile lui și i-a menținut 
în funcții. Unii sunt refu
zați, alții găsesc înțelegere. 
Nu' este misiunea noastră 
să spunem cum e bine în 
asemenea cazuri. Misiunea 
noastră este să spunem 
dacă nu va fi bine, dacă 
nu vor ajunge oamenii 
potriviți' la locurile potri
vite.

'Deși nu este cinstit de

mersul lor, să zicenf că-i 
înțelegem pe directori, 
inspectori, alți șefi mal 
mari sau mai mici de a 
abandonă partidul până 
mai ieri la putere și de 
a se înrola într-una din 
formațiunile politice ale 
triadei CDR — USD — 
UDMR, dacă acestea Ii 
acceptă, firește. Presa a 
consemnat destule aseme
nea situații în țară după 
alegerile parlamentare și 
prezidențiale. Dar primarii 
ce teamă au de-și schimbă 
culoarea politică pe care 
alegătorii au aplicat ștam
pila votat?

Păi au și ei motivul lor, 
avea să ne spună dl. Va- 
sile Giurgiulescu, primarul 
orașului Vulcan care a 
câștigat alegerile locale pc 
listele PDSR, iar de cu
rând o trecut la PD. De 
fapt, el a fost și înainte 
membru al PD, ,,însă au 

intervenit niște chestiuni, 
a trebuit să trec la PDSR, 
iar acum am revenit la 
prima dragoste1* *. Motivul 
aderării la unul din par
tidele actualei puteri este 
și altul, mai pragmatic, 
și anume al nevoii de spri
jin în activitate din partea [Continuare în pag. a 2-a)
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puterii, care se dă altfel 
eelor din areul său politie 
decât celorlalți. Oamenii 
știu bine acest lucru din 
experiența fostului partid 
de guvernământ, metodă 
păgubitoare pentru anu
mite localități din țară și 
chiar din județul nostru.

DUMITRU GHEONEA

După arestarea, cu pu
țin timp în urmă, a lide
rului minerilor din Valea 
Jiului — Miron Cozma —, 
aici au avut loc o serie de 
manifestări ale ortacilor 
lui Miron Cozma împotriva 
arestării acestuia și pentru 
judecarea lui în stare de 
libertate. Toate argumen
tele lor n-au mai ptftut 
influența, ca altădată, com
pletul de judecată, așa că 
mai marele oamenilor a- 
dâncurilor din cea mai 
neagră zonă a județului 
Hunedoara — la propriu 
și la figurat — este tras 
la răspundere pentru fap
tele sale în stare de arest.

Ziarul nostru a consem
nat, la timpul respectiv, 
câteva semnale privind 
abuzurile lui Miron Cozma 
— demolator de guverne 
și bătăuș înrăit, care trăia 
ca un nabab, în disprețul 
legii șl al celor mai ele
mentare principii morale 
pe banii câștigați cu- su
doare și sânge de mineri 
la sute de metri sub pă
mânt. Dar, la adăpostul 
puterii, al bunei înțelegeri 
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INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI 
ȘI-AU ANALIZAT ACTIVITATEA

Recent, la Deva a avut loc ședința de analiză a 
activității desfășurate în anul 1996 de către instanțele 
judecătorești din județ la care a participat întregul 
corp al Tribunalului Hunedoara. Cu acest prilej, ma
gistrate au dezbătut o problematică majoră, com
plexă, legată de activitatea celor șase instituții ju
decătorești din județul nostru, activitate apreciată 
ca bună. S-a precizat că magistrații și personalul 

I auxiliar au desfășurat un mare volum de muncă, 
• existând o orientare bună în ceea ce privește indi- 
| vidualizarea pedepselor. Au fost semnalate și nea- 
' junsuri. Asupra acestui eveniment vom reveni. (V.N.) 
I

I
*

I

cu președintele de atunci 
al României, Ion Iliescu, 
și cu liderul partidului 
care făcea toate cărțile în 
țară, Adrian Năstase, îm
păratul Văii Jiului n-avea 
a se teme de nimeni șl de 
nimic.

Ne-am aflat zilele trecute 
în Valea Jiului șl, între 
altele, am dorit să testăm 
și atmosfera în rândul 
minerilor privind arestarea 
liderului lor.
DACA NE DA AFARA...

Toți, dar absolut toți cei 
cu care am discutat despre 
arestarea Iul Miron Gozma 
și despre privilegiile mun
cii lor, nu au vrut să-și 
decline identitatea. Sau, 
cel mult, și-au declarat 
nume false, după părerea 
noastră. în s”fletele lor 
s-a cuibărit teama pi dacă 
spun ceva nepot -Ivit vor 
fi dați afară din servicii.

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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FLASH?
0 zîNALIZA» Sâmbatii, 

la Deva a avut loc adunarea 
generală a Asociației rănl- 
ților și urmașilor răni- 
ților în Revoluție, la care 
s-a analizat activitatea 
desfășurată în 1996, pro
bleme organizatorice și 
alte preocupări ale mem
brilor asociației. (I.J.)

0 FARA AUTORIZA
ȚIE. O sumă considera
bilă au trebuit să plă
tească cei de la SG „Dis- 
com Bar* 1 SRL Hune
doara, deoarece societatea 
a comercializat produse 
agro-alimentare fără a 
avea autorizație de func
ționare ' din partea pri
măriei. Adaosul comer
cial încasat — 10 265 000 
de lei a fost confiscat, 
la care s-a adăugat și o 
amendă de 610 000 Ici. 
(V.N.)

0 APROAPE 4 000 000 
DE LEI PIERDERI. Pier
derile înregistrate de 
SG „Prodcom Forest* 1 
SRL Deva au fost de
3 903 000 de lei. Și acest 
lucru pentru că a efec
tuat plăți în numerar 
către persoane juridice 
peste plafonul de 5 900 000 
cât este legal. Depășirea 
a fost de 1 903 000 de 
lei, suma până la cele
4 000 006 de lei sonstl- 
tuind amenda primită de 
la Garda Financiară. 
(V.N.)

0 PRIVATIZAREA SE 
AMPLIFICA. în munici
piul reședință de județ, 
procesul de privatizare 
se amplifică. Numai în 
luna ianuarie a.c. au so
licitat autorizații de 
funcționare circa 65 de 
noi societăți particulare.

'i

0 STRICT AUTENTIC (la TV)
O proititualăi „Eu îmi câștig pâinea prin 

muncă. Fac un ban cinstit".

i ÎN ZIARUL DE AZI l

! ——-■■■

I

— Iată-ne la o nouă dis
cuție de sfârșit și început 
de an. die prim-procuror. 
Cum a fost munca pro
curorului în 1996, mai u- 
șoară, mai grea, decât în 
aiți ani?
--- A fost un an deose

bit de greu, în care cei 
48 de procurori din ju
deț -au soluționat aproape 
7000 de dosare penale și 
au participat la judecarea 
a peste 9800 de cauze pe
nale și civile. Față de a- 
nul 1989 volumul cauze
lor soluționate este de 
două ori mai mare, iar 
numărul procurorilor a 
crescut doar cu 11. Daca 
mai adaug faptul că un 
număr de 13 procurori sunt 
stagiari (cu o vechime de 
cel mult 2 ani în profesie), 
deci volumul' cauzelor so
luționate de aceștia a fost 
mai redus, iar activitatea

RESPECTAREA LEGII - IN NME
celorlalți procurori a tre
buit să fie îndreptată și 
spre pregătirea și forma
rea acestora — cred că 
nu greșesc apreciind că a- 
nul care a trecut a fost 
deosebit de dificil. Am 
convingerea că nici anul 
pe care l-am început nu 
va fi mai ușor,

— Faceți, vă rugăm, o 
succintă prezentare a fe
nomenului infracțional din 
județul Hunedoara înre
gistrat în 1996. S-au pro
dus modificări in structura 
acestuia?

— Fenomenul infracțio
nal este în continuă creș
tere din 1990. Anul tre
cut au fost soluționate eu 
973 dosare mal mult de
cât în anul 1995 șl au fost 

trimise în judecată cu 371 
de persoane mai mult de
cât în anul precedent. 
Creșteri mai mari au fost 
la infracțiunile de corup
ție. criminalitatea econo-

INTERVIU CU DL. CORNEL CIUCIAN, 
PRIM-PROCUROR, 

Pari belul de pc lângă Tribunalul Hunedoara

mico-financiară. furt în 
dauna avutului’ privat, 
prostituție și proxenetism, 
infracțiuni ia regimul ar
melor și materialelor ex
plozive, tâlhărie și infrac
țiuni la legea circulației. 
Ău scăzut infracțiunile de 

omor și se mențin la a- 
celași nivel celelalte in
fracțiuni contra persoanei 
(violuri, vătămări corpo
rale).

Au apărut însă și aspec

te no), deosebit de peri
culoase, cum ar fi jaful 
cu mâna armată (cel mai 
mediatizat fiind atacul a 
4 tineri înarmați și cu ca
gule pe figură asupra u- 
nei benzinării din. Deva), 
traficul de stupefiante (au 

fost ridicate în vederea 
confiscării 1195 grame de 
cocaină), precum și par
ticiparea internațională la 
săvârșirea unor infracțiuni. 
Acestea presupun un vo
lum uriaș de muncă, co
laborări cu Interpolul, ex
trădări, iar cercetarea U- 
nor astfel de fapte este

PE „PODIUM” ÎN TOPUL CRIMINALITĂȚII
— Din punctul de vedere 

al numărului de infrac
țiuni, județul nostru un
de se situează între jude 
țele țării?

— Cu regret trebuie .să 
spun că județul Hunedoa
ra se află pe „podium" în 
topul criminalității. Este 
un fapt care nu face ein- 

de lungă durată. Apoi, cer
cetarea infracțiunilor de 
natură economico-finan- 
ciară presupune, pe lângă 
munca polițiștilor și pro
curorilor, participarea mul
tor specialiști, efectuarea a 
numeroase expertize pen
tru care nu avem alocate 
fonduri de la buget și duc, 
implicit, la îndepărtarea 
momentului pedepsirii ce
lor vinovați de data să
vârșirii faptei.

ste județului nostru. Pen
tru edificarea cititorilor 
arăt că pe raza de activi
tate a Parchetului de pe

Interviu realizat de 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)



(Urmare din pag. 1)

Probabil că aceleași mo- 
ive i-au determinat să trea
că la Partidul Democrat 
și pe primarul municipiului 
Petroșani, dl. Carol Schre- 
ter, spunându-i „adio“ sau 
poate, cine știe, numai „la 
revedere'*  dlui Nicolae Ma- 
nolescu, cel care l-a ac
ceptat pe listele PAC pen
tru alegerile locale din 
iunie 1996 și pe primarul 
orașului Petrila, indepen
dentul Ilie Păducel. Dacă 
actuala putere repetă gre
șeala vechii puteri de a-i 
atrage pe unii conducă-

10,00 - 11,15 Reluiin;
12,15 Film artistic: „Moto
ciclete"; 13,45 Videotext; 
19,00 Obiectiv; 19,15 „Trei 
destine" (s); 20,00 Actuali
tăți TVR; 21,00 Top Dance; 
22,00 Film artistic; 23,3* 
Obiectiv fr); 23,45 Video
text.

Titluri neridicate
Aplicarea Legii fondului 

funciar înaintează și în mu
nicipiul Hunedoara spre fi
nalizare. Măsurarea pămân- 
tulyi este, în linii mari, în
cheiată. Se lucrează la în
tocmirea fișelor și comple

• W « • «MB • e «MB*  • MB • ea*  • MM • MM Ă M

BISERICA DE CARTIER
în anul trecut, pe strada Dorobanți din Deva a fost 

ridicată o biserică din lemn, lăcaș de închinăciune pentru 
locuitorii din această zonă a municipiului Devo care ponă 
atunci nu aveau o biserică ortodoxă în cortier. Lo sfârșitul 
anului, mai precis în luna decembrie, biserica a fost sfin
țită. Preotul paroh al acestui lăcaș de cult este părintele 
Petru Ștef. La slujbele oficiate în zilele de duminică sau 
alte sărbători importante, participă un mare număr de 
credincioși. Precizăm că aici sunt arondați peste 2700 de 
ocuitori ai zonei.

Biserică de cartier. Fotoi ANTON SOCACI

FLANCA ROMANĂ DC COMERȚ OCTCMOR $Ă

Bdul 22 Decembrie, bl. 7 parter (vizavi de
« 
1

* e

J Liceul Auto Deva), anunță începerea, cu data.f 
de 5 februarie 1997, a programului de lucru * 

j pentru depunerea numerarului de către elien- * 
l tela băncii și pentru constituirea de depozite de * 
1 către persoanele fizice și juridice zilnic intre f 
l orele 8,30—18,30. 7
t •

Sf RE PD
tori în structurile sale de 
partid, fie ei și foarte com
petent, de a-i ajuta pre
ferențial pe primari, după 
ci'o-rea politică în care 
sunt vopsiți și nu după 
nevoile localităților, în
seamnă că democrația va 
umbla incă legată la ochi, 
că adevărul va merge pe 
mai departe cu capul spart, 
că nedreptatea va continua 
să guverneze în țară. Deo
camdată, însă, sunt sem- , 
nale încurajatoare că nu 
va fi așa, că va stăpâni * 1 
cinstea și bunul simț, că ' 
va triumfa domnia legii. 
Doamne ajută I

tarea titlurilor de proprie
tate. La sediul Primăriei din 
oraș însă există un mare 
număr de titluri de proprie
tate asupra pământului ne
ridicate de proaspeții stă
pâni oi acestuio. (Tr.B.).

LINIȘTE Șl TEAMÂ PRINTRE 

MINERII VÂII JIULUI
(Urmare din pag. 1) ,

Au auzit și ei de hotărârile 
guvernului de restructurare 
a mineritului. •« și a altor 
sectoare nerer,i»bile și ae 
reconversia forței de muncă 

Înțelegerea fenomenului da 
către mineri este însă în
gustă și nefundamentată. 
In primul rând pentru că 
mineritul va eontinu să 
fie subvenționat. In ai 
doil>- rând pentru că re
structurarea nu înseamnă 
neapărat lăsarea oamenilor 
pe drumuri. Nici din mi
nerit, nici din alte do
menii, ci înseamnă mai 
întâi reorganizare, moder
nizare, diversificare a pro
ducției și a serviciilor, re
calificare, înhățarea de me
serii noi. Iar in al treilea 
rând pentru că nu vor 
avea de suferit în nici un 
(fel oamenii harnici și 
serioși, cei care știu, pot 
și vor să muncească.

Și în nici un caz nu 
au a se teme MINERII, 
cei vreo 7Ș00 de mineri — 
mineri, cum se spune, de 
la abataj, care taie, încarcă 
și trimit la ziuă cărbu
nele, dar pe lângă care mai 
trăiesc vreo 35 000 de oa
meni ce-și zic tot mineri, 
sau afirmă că lucrează în 
minerit. Adică electricieni, 
lăcătuși, artificieri ș.a., fără 
de care munca în subte
ran nu er fi posibilă, dar 
și foarte mulți, de fapt 
cei mai mulți, angajați de 
la suprafață — de la con
tabili și telefoniste, la bu
cătari și cabanieri —, care 
iau salariile tot pe statele 
de plată ale minerilor, 
beneficiind de o. serie de

f
MIERCURI, 5 FEBRUARIE

C TV* 1 J
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 La prima oră; 9,20 
Santa Barbara (s/r); 10,05 
Videolexicon; 11,05 Video- 
caseta muzicală; 11,20 An
drea Celeste (s/r); 12,10 
D.a.; 12,40 Reflector (rj; 
13,10 Muzica pentru toți; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR 
lăți & Cluj-N.; 16,00 Jur
nal; 16,10 Videocaseta mu
zicală; 16,45 Grendizer 
(d.a.); 17,15 Telediseut mu
zicii populare; 17,45 în fața 
Dvs!; 19,30 California vi
sează (s); 20,00 Jurnal, 
meteo, telesport; 20,35 E- 
dijie specială; 20,50 Masa
da (s); 21,40 Noi fron
tiere; 22,20 Frumoasa ți 
Bestia (s); 23,10 Personali
tăți în Top. 

avantaje pe care omologii 
lor de la poștă sau de la 
spital, de la primărie sau 
de Ia construcții nu Ie au. 
Ca să nu mai spunem de 
gloata de fotbaliști care 
n-au văzut mina decât 
de la casierie.

— Dnul Miron a făcut 
multe pentru noi, mal ales 
salarii și sporuri, de ce 
l-au arestat? — ne răs

Fârâ Ion Iliescu 

si Miron Cozma
* •

punde la Întrebare, prin- 
tr-o întrebare, un miner 
din Vulcan.

— Atmosfera, acum după 
arestarea lui Miron Cozma? 
E bună. Oamenii mun
cesc. Altfel, ne dau ăștia 
afară — spune lăcătușul 
de mină N. Pândele, de 
la Vulcan.

— Dvs știți mai bine, 
au de gând să ne trimită 
acasă, în Moldova, în Ma
ramureș, de unde am ve
nit acum 10—15 ani? Ce 
să facem acum acolo? — 
ne întreabă cu îngrijorare 
și oarecare suspiciune N. 
Valeriu, miner — miner, 
zice, la Lupeni. Nu mai 
avem case, nu avem pă
mânt, nu nimic. Aici, deși 
munca e grea, avem sa-

AW.V.V.WZAW.W.V

C TVR 2 )
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Timițoara; 9,20 Ora 
de muzică... românească; 
10,05 Caleidoscop - sate
lit; 11,05 Punct de întâlnire; 
11,35 D.a.; 12,00 Disperare 
(f/r); 13,45 National Geo
graphic (do); 14,40 Gong! 
(r); 15,10 De lingua latina; 
15,40 Babqr (d.a.); 16,10 
Top Model (s); 17,00 Zo
dia Balanței (emisiune de 
educație' juridică); 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 
Emisiune în. limba maghiară; 
20,00 C li»;'21,00 TVM. Me
sager; 21,25 Căsuța cu 
povețti; 21,30 Orizonturi 
culturale; 21,5Q Schi alpin; 

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi-

lariu, locuință, copiii sunt 
la .școli.
SALARII MICI, IMPOZIT 

MARE

— Toată lumea spune că 
minerii au salarii mari, dar 
nimeni nu se gândește Ia 
munca lor grea și pericu
loasă, la condiția lor so
cială foarte precară de 

locuit, de apă, de căldură, 
de cultură —- relev*  dl. 
frig. Vasile Giurgiulescu, 
primarul orașului Vulca 
Dar să recunoaștem că 
au salarii de un milion și 
ceva, impozabil, și impo
zitul știe toată lumea cât 
este, și că, de regulă, so
țiile nu lucrează și că au 
2—3 copii poate unul sau 
doi părinți de întreținut 
și vom vedea că nu-i chiar 
roză viața minerilor.

— De aici de la Vulcan, 
au pornit multe mișcări 
sindicale. Care este acum 
atmosfera în oraș?

— Calmă, de lucru, ca 
să zic așa. S-au mai lu
minat și minerii. Dar, poate 
fi și teama asta a restruc
turării.

neața!; 9,00 Tânăr ți ne
liniștit (s/r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Grace (s/r);
10.30 MASH (s/r); 11,00
Memphis (f); 12,55 Știrile 
PRO TV; 13,00 Wanna 
Hold Your Hand (f); 15,00 
Verdict: crimă (s); 16,00 Tâ
năr ți nelinițtit (s); 16,45 
înrobită de iubire (s); 17,30 
Grace (s); 18,00 Știrile
PRO TV; 18,05 Sport la 
minut; 18,15 Robocop (s); 
19,00 Știi ți cățtiqi (csj;
19.30 Știrile PRO TV; 20,00 
Danielle Steel's: 
cope" (f); 
PRO TV;
Bundy (s); 22,30 MASH (s); 
23,00 Lege ți ordine (s'; 
0,00 Știrile PR) TV.

„Kaleidos- 
21,50 Știrile 

22,00 Familia

ANTENA 1]
7,15 O iubire de neui

tat (s/r); 8,00 în vizită la 
Antena 1; 10,00 D.a.; 10,30 
Teleshopping; 11,10 Lumi-

Unii interlocutori ezită 
să discute subiectul Cozma, 
alții spun că fiecare tre
buie să dea socoteală pen
tru faptele sale, jar destul 
l-au și uitat și iși văd de 
munca și de viața lor, 
„Bărbatu-miu vorbea foarte 
frumos de Miron Cozma, 
că acolo unde deschidea 
gura sau da cu pumnul 
se deschideau uși, apăreau 
bani" — se exprima soția 
unui miner din Lupeni.

Ceea ce nu știu minerii 
sau nu vor-să spună este 
viața de huzur a lui Coz
ma, pe banii lor si ai sta
tului, în țară, plimbările 
lui peste Iwtare, unde vroia 
și când vroia, comenzile 
lui asupra treburilor act 
ministrative și financiare 
ale unităților miniere, 
plata unei armate de ©»■ 
tnenj care a*-I  apere și 
să-i culce ia pământ pe 
cei care-1 deranjau - pe 
marele bos măcar ș» ca o 
privire ș.a., șa

Acum, făr*  dâ. Io» J- 
liescu In fruntea statului 
si fără PDSR ia guvernare, 
Miron Cozma răspunde 
pentru fărădelegile săvâr
șite. Iar fără Mirau Cozm*  
în viața minerilor, aceștia 
trăiesc și muncesc in li
niște. Chiar dacă pe cel 
mai mulți îi încearcă dez
nădejdea și teama pentru 
ziua de mâine. Oricum 
însă, vechea și atât de 
păgubitoarea rânduială 
icntru destinele țării — 
și prin comandori aroganți, 
duri și profitori, de teapa 
lui Miron Cozma — nu 
mai putea dura. Iar dacă 
ea a fost stopată azi, 
poate este bine pentru 
mâine.

nă călăuzitoare (s/r); 12,00 
Văduva (s/r); 13JD0 Lumi
nă călăuzitoare (s); 14,10 
Praf de îngeri (f/r); 16,00 
Medalion; 16,30 Teleshop
ping; 17,10 O iubire de 
neuitat (s); 18,00 Picătura 
de amar; 18,30 Model A- 
cademy (s); 19,00 D.a.;
19,30 Văduva (s); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Isabelle 
Eberhardt (f); 23,10 Milio
narii de la miezul nopții; 
1,00 Teleshapjsing; 1,30 
Observator (rj.

fDEVASAT+]

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-—
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CULTURI FRUMOASE 
DE PAIOASE 

Posesorii de pământ și so
cietățile agricole de pe raza 
municipiului Hunedoara 
au semănat in toamna tre
cută 360 ha cu grâu și 10 
ha cu orz. Dl. loan Furcă, 
șeful Centrului agricol din 
localitate, ne-a spus că 
culturile au răsărit frumos 
și uniform. Societățile a- 
gricole au fertilizat circa 
40 la sută din suprafața 
ocupată cu cereale păioase 
și continuă această acțiune. 
Proprietarii de pământ 
individuali nu au bani 
să-și procure îngrășăminte 
chimice.

MATRIARHAT
Se spune — și nu fără 

temei — că femeile sunt 
mai conștiincioase și mai 
meticuloase decât bărbații 
în activități pretențioase, 
cum ar fi și cea referitoare 
la veghea asupra plății 
taxelor și impozitelor de 
către agenții economici. 
Faptul ni se pare firesc 
întrucât este vorba de 
bani, iar reprezentantele 
sexului frumos se pricep 
teribil la finanțe, chiar

iNfORMATII

dacă nu este vorba de cele 
pentru coșnița familiei. La 
Circumscripția financiară 
din Simeria, condusă de 
dna ec. Elena Trie, toți 
lucrătorii sunt femei. A- 
ceasta să fie explicația că 
unitatea înregistrează re
zultate merituoase și una
nim apreciate? înclinăm 
să spunem da.

LENEȘII
într-o dimineață, mier

curi, 29 ianuarie a.c., toți 

ceb care s-au îndreptat 
spre locurile de muncă sau 
cu diferite alte treburi au 
găsit străzile și trotuarele 
Devei acoperite cu un strat 
de gheață ca sticla. Din 
această pricină deplasarea 
a devenit foarte pericu
loasă. autobuzele n-au pu
tut urca în cartierul Micro 
15. Oamenii s-ar fi '3tep- 
tat ca acei ce au ca a- 
tribuții asigurarea condi
țiilor de circulație în mu
nicipiu să fie dis-de- 
dimineață la datorie. Au 
apărut însă abia după ora 
7.

TRAIAN SONDOR

jS. C. Decebal S.A. Deva 
! (Ind. Cărnii)
t Efectuează prestări de servicii pentru an- 
r trepozitarea produselor alimentare preambalate, 
J asigurându-se conservarea acestora în stare 

refrigerată sau congelată Ia tarife convenabile.

ț Informații suplimentare la telefoane 054/ 
ț 211760, 213322.
4

BANCA
COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ

Oferă clienților persoane fizice un nou produs;
DEPOZITUL CU SCADENȚĂ LA O LUNĂ 

CU CAPITALIZAREA DOBÂNZII
Avantaje;
■ nu mai este necesară deplasarea lunară la bancă, depozitul prelungindu-se 

■automat pentru o nouă perioadă de o lună;
■ iprin capitalizarea lunară a dobânzii, cbenfii încasează efectiv intr-un ao 

o dobândă de >
—69,14% (față de dobânda nominală de 53%) • pentru depozitele 

1ȘP _ până la 10 milioane lei:
* 72,47% (fața de dobânda nominală de 55%)' • pentru depozitele 

peste 10 milioanelei.

Gțdțțca de mk aveți fțeuue !

* tehnoffig II
/rcwiuGi Wf

so aowâsâ
O linii de îmbuteliat lichide alimentare
O fabric» de lapte
O -tancuri și vase inox jr
O schimbătoare de căldură cu pi^pi U
O separatoare de lapte
O diverse utilaje pt. industria alimentară I

O lăzi frigorifica 
dulapuri frigorifice 

O vitrine frigorifice 
O aparate de înghețată _• 

instalații frigorifice *

Str. F-cii de Chibrituri nr. 5-11,3400 Cluj-Napoca, Romania
Tel.: 064-435285, 435296; Fax: 064-435297; Tel./Fax: 435297

•«•••*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•  f
Acum locuitor» [udejeloi Hunedoara și Alba pot cumpăra 

produseTîn .valoare de pano la 10.000.000 lei cu

PLATA IN 12 RATE
CU AVANS DE 

NUMAI 10%

TELEVIZOARE COLOR (NEI, PHILIPS, DAEWOO, GOLDSTAR) 
CONGELATOARE. FRIGIDERE Șl COMBINE FRIGORIFICE 

MAȘINI DE SPALAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 
COMBINE MUZICALE Șl RADIOCASETOFOANI 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARE, MOCHETE 

Șl MULTE ALTELE
TOAM LA CELE MAI MICI PREJURH

ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE 
(firme, instituții, ociafh etc.)

POT CUMPĂRĂ DE LA FfRMA NOASTRĂ 
PRODUSE IN VALOARE DE PANĂ EA 

25.000.000 LEf cu

PLATA IN 12 RATE
*■ in momente de inflație câștigați numai daco cumpărați! 

“ Plin noi puteți cumpără chiar daca nu aveți suficienți bani 
PLĂTIND iN RATE!

ț 4

SUBVENȚII ȘI

PRIME

De curând s-au primit 
3,3 miliarde de lei, sumă 
ce reprezintă subvenții și 
prime ce se plătesc pro- 
ducătorilpr agricoli din ju
dețul nostru. Această su
mă include toate datoriile 
ce au fost neachitate pen
tru laptele și carnea achi
ziționate în lunile no
iembrie și decembrie ale 
anului trecut (N.T.)

ACUM âu început înscrierile la: ’DOLJ

După succesul fr»regisira£.cu edițiile:
• BUCURESTJ ' • TlMlS « BRAȘOV
• ORADEA . SATU-MARE • ARAb

I 1 I I »

DEVA OJUOe TUL
a doua bază de date din lume, după ănuarul telefonic;
un instrument modern de informare, cea mai corectă bază de date zonală din România!
informații utile din toate domeniile de activitate, 
suport publicitar unic si continuu - circa 360 zile de an; 
CARTEA GALBENĂ ■ SOLUȚIA PERFECTĂ!

CÂUTAȚI-NE AZI, MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI C AUTAȚI! 
Sunați zilnic, între orele 10-12 , la telefon:. 230784

I

i»
TOATt ACESTU NUMAI LA MAGAZINUL

CENTRAL
NN ORĂȘTK, STR. N. BALaSCO NR. 11, TEL 0M4474M

IMCOMEX
MAREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE1

IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATEU

REVIZUITI-VÂ
9

Publicitate prin RADIO 1 
. Tel: 054 - 231870

YELLOW CfiB
TAXIURILE 
GALBENE 

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ore din 24, 

lâ dispoziția dumneavoastră'!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului
TOTUL LA 
TELEFON DEVA, §tf.

M. Eminescu.nr.2
Telefon. 616663
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9£3
PIBLlCliAT?

tel. J h. A
(8002)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând 1500 mp teren 
intravilan. 
Deva. Preț 
Tel 217824.

• Vând

trice. Informații l 
orele 8—12.

• Jurist ofer as 'lentă 
juridică societăților -co
merciale — contract pres
tări servicii. Solicitări te 
leton 223207 zilnic 17 -22

(80031
• Angajez tâmplar din 

Turdas.
(7985)

de 
de 

me-

DECESE

Orăstie pentru 
Tel. ' 231832.

lângă Matex 
8 dolari mp.

(8012) 
frigider Fram 

stare perfectă. Deva, tel. 
624461. după ora 16.

(7998) 
1320 în- 

10 500 000
(7997) 

Vând Mercedes Cobra 
Diesel, stare imneca- 
rccent adus Deva, 

Horea, 54. (7888)
Vând loz câștigător 

„Vila de Aur Poiana Bra
șov". Tel. 222425. 8—16.

(7899) 
• Vindem mobilier vechi 

pentru magazin, prețuri 
negociabile. Relații la tel. 
230630 sau 224550. precum 
și la Complexul comercial 
central, eț. 1 și 2. (7882)

• Vând Dacia 
matriculată, preț 
lei. Tel. 626059.
200 
bilă, 
str.

• Societatea comer
cială „Fares’* SA O- 
răștie selecționează în 
vederea angajării ab
solvenți cu studii su
perioare în speciali
zarea calculatoare sau 
analiști programatori.

Relații suplimentare 
la tel. 647570, între 
orele 7—15. (8008)

• Societate particulară
de construcții angajează 
urgent dulgher. Informații 
la tel. 616795, între orele 
7—Î5. (8009)

• Grupul Școlar Barza
— Crișcior anunță concurs 
pentru ocuparea postului 
de contabil șef. Informaț;’ 
la secretariatul unității. 
Tel. 656592. (2375)

• Vând apartament 
4 eamere Deva ultra 
modern mobilat, mul
tiple îmbunătățiri, zona 
centrală, ct. 3, preț 
50 «00 DM. Tel. 225230 
sau 221173, între orele 
17—20. ' (7992'

ÎNCHIRIERI
• Ofer de închiriat a-

partament 2 camere deco
mandate, nemobilat, Băl- 
cescu. Tel. 627045. (8b06)

• Caut să închiriez rulotă
pe termen de trei luni. Tel. 
730302. (8001)

e SC l’utun V.Z. Impex 
SRI. anunță intenția 
autorizare 1in punct 
vedere al protecției 
diului magazinul ,Galeșu“
Hațeg, str. T. Vladimirescu. 
Toate reclamațiile și scri
sorile se primesc 'pe a- 
rlresa A.P.M. Deva, str A. 
Vlaicu, nr 25. în termen 
de 15 zile de la data pu
blicării.

e SC Micia 
SRL anunță intenția 
majorare 
pâine albă 1 kg. 3900 lei.

• Societate comercială 
distribuie în județul Hu- 
t.edcrra produsele firme
lor KNORR, STOLWERK, 
MARS FERRERO, WOLF. 
FELEACUL, REGAE, HAR
DY 25 SNAC BITT. GLU- 
BEDEX, DOBROGEA S.A., 
ANGELLY și VALCO an
gajează agenți de vânzări 
pentru orașele Deva, Hu
nedoara, Petroșani. Pentru 
planificarea interviului su
nați la 232224, 626360, în
tre orele 9—17,30. (8251)

• Primăria comunei Criș
cior organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
de tehn'Cîan urbanism și 
amenajarea teritoriului în 
ziua de 25 02. 1997, ora 
10, la sediul 
Condiții: studii superioare 
sau medii în 
construcțiilor civile și in
dustriale. Relații și biblio
grafia se pot obține la se
diul primăriei. înscrierile 
si actele se depun până la 
data de 22. 02. 1997.

(7996)
Gomtrans 

de 
a prețului la

primăriei.
domeniul

(F»
Opel Kadett
3, 1988, înma- 

benzină . Tel.
(8010) 

pui collie (leis-

• Vând 
caravan 1, 
trieulat, 
054/212212.

• Vând
se) vaccinați, pedigree, pă
rinți campioni. Tel. 054/ 
661144. (8013)

• Vând spray contra eja
culării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, zahăr 
a.țrodisiac.

DIVERSE
• Societatea comercială 

Gedo Prod Com SRL Hu
nedoara, str. Eliberării, nr. 
1, solicită autorizație de 
mediu. ' (5640)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Groza 
Eugen aparținând F.E. De
va. O declar nulă.

01—6376273.
(7959) 

garsonieră con- 
Gurabarza, po-

• Vând 
fort 1, în 
ziție centrală, cameră, bu
cătărie, baie, cămară, hol, 
balcon, pivniță. Relații Ia 
IBar expres Brad.

• Vând talon sî 
schimb BMW 528, 
Tel. 650666.

• Vând remorcă rusească, 
marca XSF înmatriculată, 
preț negociabil. Tel. 721940.

(5639)

(2376) 
piese 
1979.

(2377)

j ERATA I

I privind licitația organizată de S.C. Retezatul | 
I S.A. Deva J

pentru vânzarea de active, apărută în ziarul „Gu- | 
vântul liber" nr. 1816/4. 02. 1997. 'i* 

I

1 -
OFERTE DE 

SERVICII
D. 

tel.
cat.
21, 

(7987)
• Angajez șofer 

Deva, Grigorcscu, 
611618.

• Coop. Constructorul 
Deva execută prin perso- 
nai autorizat verificări prize 
pământ și instalații elec-

I
*

I
w

I
*

I
*

I
«

I
*

I
I
I

Etapa a doua . a licitației va avea
21 februarie 1997, ora 10, la sediul 
S.A. Deva, str. Depozitelor, nr. 11.

• Etapa a treia a licitației se va ține pentru activele 
ncvândute în data de 28 februarie 1997, ora 10, la 
sediul S'.G. Retezatul S.A. Deva.

Pentru preselecția participanților la licitație, 
ofertanții vor depune la sediul societății până în data 
de 14 februarie 1997, ora 15, documentele prevăzute 
de HG nr. 758/1991 precum și în criteriile specifice 
aprobate, privind preselecția ofertanților, din ca
ietul de sarcini.

Lista cu ofertanții acceptați pentru a participa 
la licitație va fi afișată la sediul societății pâriă la 
data de 18 februarie 1997.

Ofertanții selecționați vor depune până la data 
de 20 februarie 1997 la casieria societății sau în con
tul nr. 30.30.8.94.01 B.6. Deva taxa de participare de

I 300 000 lei și garanția de participare de 10 la sută 
I din prețul de pornire a licitației.

. — . —1

loc în data de 
S.C. Retezatul

„ - ■"— • — * r -

*

BANCA DACIA FELIX S.A.

• Fiicele Nora și Livia, 
ginerele Florin și nepoata 
Florina anunță cu durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață a scumpei lor mame

MARIA VEREȘ 
în etate de 74 ani.

înmormântarea va avea 
loc azi, ora 13, de Ia Casa 
mortuară.

Nu te vom uita niciodată! 
(097349)

• Familia Trufaș și 
Zlatan deplâng moartea 
neașteptată a celei care a 
fost

MARIA VEREȘ
om de o deosebită delica
tețe 
lături de Nora și 
cu familia în acește ultime 
clipe âle despărțirii de iu
bita lor mamă. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace.

sufletească, și sunt a-
Livia

calde 
rudelor, 

colegilor
• Aducem 

mulțumiri 
prietenilor, 
precum și tuturor ce
lor care au fost ală
turi de noi în marea 
durere pricinuită de 
decesul soțului și ta
tălui iubit

COSTICA stanga 
din Brad, pe care l-au 
condus pe ultimul 
drum. (097348)

• Familia mulțumește 
tuturor celor care l-au 
condus pe ultimul drum 
pe cel care a fost

BIRIȘ GHEORGHE 
din satul Bobâlna. (8007)

I
* I

I
I
*

I
* I

I
w

I
*

I
i

I♦

In baza Legii nr. 135/28. 10. 1996 și a Normelor nr. 2/23. 01.1997 , 
J ale Băncii Naționale a României, Banca Dacia Felix S.A. va restitui, prin 
J Casa de Economii și Consemnați uni (C.E.C.), depozitele persoanelor fizice 
1 (rezidente și nerezidente), in limita unui plafon de 10 milioane/deponent, 
4 exclusiv dobânda aferentă indiferent de moneda în care sunt constituite!. 
4 depozitele, de numărul și mărimea acestora. !

Pentru a obține aceste retrageri este necesară completarea unei ce- 
» reri tip care se pune la dispoziția deponenților de către unitățile Băncii l 
ji Dacia Felix S.A., împreună cu toate informațiile necesare. In conformi- » 

tate cu art. 5- din normele B.N.R. se stabilește intervalul pentru depu-1 
•4 nerea cererilor de la 1. 02. 1997 până la 14. 02. 1997, inclusiv. Cererile 1
* primite după data de 14. 02. 1997 nu vor fi luate în considerare. 1
* 2. Rezultatele bune obținute in recuperarea creanțelor dau disponibi- l
* litatea Băncii Dacia Felix S.A. să efectueze in mod permanent plata do-1 
:«bânziîor pentru soldul depozitelor și disponibilităților persoanelor fizice. I

în acest sens, rugăm pe cei interesați să se adreseze unităților Băncii .
* Dacia Felix S.A. la care au deschise conturile de depozit și disponibil.

COMUNICAT

Președinte, 
IOAN MANECAN

>, ■.. 1............. 1 ..............................

■.............................. ....................... .........................
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MQDFX
Cel mai mare distribuitor en gros din țara 

de ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT 
VEST

sortată 
parent!

vă oferă:
peste 50 de sortimente de îmbrăcăminte 

de cea mai bună calitate (in saci trans- 
de 5—10 kg):
cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri-I*

| couri

I .
IlUait 

din stoc !

I
î 400 kg.
*
I

Birouri: 
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. Iuliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți!

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

(7)

pulovere, geci 
sacouri, baloane, paltoane tir,

Toate sortimentele de sezon disponibile

I
*

I
*

I
I
A 
te 
I
A

I
*

I
*

I
*

I
A

I
A

I 
I
A

I
*

I
*

I
A
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I
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A

I
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NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE!
• baloți mari, nesortaț’, presați între 350— »

ALEGEȚI CALITATEA !

I «
I*
I
A

I 
I
I«
I
«
| tat!

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
în baza legii nr. 55/1995 și H.G. 887/1995 privind vânzarea contra 

numerar a acțiunilor societăților comerciale cu capital majoritar de stat 
care se privatizează, Fondul Proprietății de Stat organizează licitație 
publică fără preselecție, pentru vânzarea acțiunilor societăților comer
ciale publicate in Lista nr. 35.

Denumirea societății
Adresa 
Obiect de activitate

Capital social
'Nr. total de acțiuni 
% din capitalul social 

pus în vânzare
Structura acționariat 
Nr. acțiuni puse în 

vânzare
Preț pornire licitație 
Poziția din listă 
tocul desfășurării 

licitației
Data licitației
Ora licitației

Ilațegtrans S.A. Oruștietrans S.A.
Ilațeg, str. Horea 87A 
Transporturi terestre 
transporturi auto general 
2 116 325 mii lei

81 653

40
F.P.S.: 70%; F.P.P. 30%

33 861
25 000 lei/acțiune

1 780

F.P.S. Filiala Hunedoara
25 februarie 1997

9,00

Oraștie, str. Unirii 
Transporturi ferestre

1 508 600 mii lei
60 341

40
F.P.S.: 70%; F.P.P.: 30%

24 138
25 000 lei/acțiune

1 798
•» «

F.P.S. Filiala Hunedoara
25 februarie 1997

12,00

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a licitațiilor pen
tru vânzarea de acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, par
tea I, nr. 119 din 7 iunie 1996, dacă nu se îndeplinesc concomitent con
dițiile de la art. 9, paragraful I, se organizează două noi runde de lici
tații, la intervale de o oră, cu reducerea prețului la fiecare rundă cu 
câte 5 la sută din prețul de pornire a licitației publicată în listă.

Cei interesați în desfășurarea licitațiilor trebuie să achite la casie
ria F.P.S. Filiala jud. Hunedoara — Deva taxa de participare, în va
loare de 200 000 lei, până la data și ora ținerii licitației.

Participanții la licitație vor depune documentele care să le dove
dească identitatea și calitatea, precum și o copie de pe ordinul de plată 
al garanției in numerar, de 3 la sută din valoarea totală a acțiunilor so
licitate, calculată la prețul de pornire a licitației, in contul Fondului 
Proprietății de Stat nr. 4001680900313 pentru garanții bancare, deschis 
la B.R.D. — S.M.B.

Persoanele fizice străine și persoanele juridice române vor depune, 
după caz, documente echivalente cu cele menționate în NOTA de la 
Anexa nr. 1.1 la Metodologia de organizare și desfășurare a licitațiilor 
pentru vânzarea de acțiuni, traduse în limba română și autentificate la 
notariatele publice.

Informații suplimentare se pot obține la telefoanele: 054/211089 sau 
054/214503, precum și Ia sediul F.P.S. Filiala jud. Hunedoara din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 35, între orele 8—16.

In situația de neadjudecare, licitațiile se vor relua la data de 13 
martie 1997.
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