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miliardar
Societatea Comercială „A- 

vicola" S.A. Mintia s-a nu
mărat printre complexele 
zootehnice și avicole propu
se de guvern pentru lichi
dare, indiferent prin ce 
formă, în cadrul Progra
mului AESAL, ca fiind 
mare producătoare de pier
deri. S-a ales soluția pri
vatizării prin vânzare către 
un investitor strategic. L-a

de carton
de să adune niște bieți sa* 
lariați care abia-și duc zi
lele sute de milioane de 
lei garanție de participare? 

La licitație s_a mai în
scris și un investitor stră
in — american, dar graba 
cu care s-a lucrat în ce 
privește publicitatea făcu
tă licitației și data când 
s-a ținut efectiv, l-au pus 
pe acesta în imposibil ita-

P.D.S.R. - LA ORA ADEVĂRULUI Z.W.V.-.W.WAWAV.’.

Era de așteptat ca, du
pă pierderea alegerilor 
parlamentare și preziden
țiale din toamna anului 
trecut, Partidul Democra
ției Sociale ■ din România 
aflat până atunci la putere 
— sfl treacă la o analiză 
lucidă, amănunțită, a cau
zelor eșecului și la adop
tarea unor măsuri seve
re. consistente, de îmbu au

nătățire ti imaginii în fa
ța electoratului român. A- 
naliști politici, foști gu
vernanți și parlamentari 
I DSR, o bună parte a 
presei au sesizat cu jus
tețe greșelile fostei puteri 
în timpul exercitării man
datului, deosebit de grave 
și de pronunțate fiind ne
putința redresării economi
ce, ritmul lent al reformei, 
încurajarea corupției și a 
economiei subterane, di
re intuirea continuă a ni
velului de trai al popula
ției.

După noiembrie 199G. în 
PDSR s-au ținut ședințe, 
s-au întreprins analize, 
s-au prezentat puncte de 
vedere, s-au adus acuza
ții liderilor de partid, pâ-

Prețurile 
pieței 

din Deva
Miercuri, 18 iunie, în 

piața din Deva se prac
ticau următoarele prețuri: 
laptele 2 000 lei litrul, 
brânza de vaci 3 500—4 000 
bucata, smântână 4 000 lei 
borcanul, telemeaua de ol 
16 000 lei/kg, urda 10 000, 
cașul 16 000 Iei kilogra
mul. Un ou costa 700 de 
lei, conopida 8 000 lei kg, 
roșiile 6—7 000, castrave
ții 6 000 lei/kg, ardeiul 
gras 1 000—1 500. bucata, 
ardeiul iute 1000, o legă
tură de morcovi 3 000 lei, 
cartofii noi 5 000 lei/ 
kg, fasolea verde 12 000 
■lei, făina de mălai 2 000 
lei/kg.

Fructe: căp.șune 5—6 000 
lei kg, cireșele 10 000 kg, 
merele 8 500, bananele 
7 500—8 000 lei/kg, porto
calele 7 500, grepfruit 9 500 
lei/kg, lămâile 12 000 Iei 
Jcilogramul (E.S.). Biserica din Căbcștî Foto: A. loan

nu la cei mai înalți. Unii 
și-au recunoscut erorile, 
alții au demisionat ori au 
plecat din partid, iar câți
va dintre cei mai capa
bili și mai curajoși, mai 
scuturați de rugina tre
cutului, au rămas pe me
tereze, hotărâți să recon
struiască din interior ima
ginea și forța PDSR. Așa

apărut „râzvrătiții . Po-

lainici și acuze dure s-au 
rostit într-una dintre or
ganizațiile județene cele 
mai puternice, de la Iași, 
unde fostul lider loan Sol- 
canu a renunțat să mai 
candideze, locul său fiind 
luat de un deputat. Valen
tin Soroceanu, a cărui a- 
legere l-a descumpănit pe 
înșusi președintele Ion 
Iliescu. Și tot de aici a 
sărit Ia bătaie Mugurel 
Vintilă, care a venit cu 
ideea unei noi denumiri 
a partidului, neluată îrt 
seamă de nimeni.

Frământări încă și mai 
profunde sunt. în nucleul 
central al PDSR. îndrăz
nind să facă unele apre
cieri negative Ia adresa u- 
nor colegi de la vârful {Continuare în pag. a 2-a)
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partidului. Iosif Boda a in
trat în dizgrațiile dlor Ion 
Iliescu, al cărui director 
de campanie electorală a 
fost, și Adrian Năstase. 
De partea lui Tosif Boda, 
încercând judecata lucidă 
și exprimând opțiuni des
cinse de restructurare a 
partidului, de orientare a 
sa pe noi coordonate de
mocratice, moderne, au 
trecut minți agere și spi
rite reformiste, precum 
Mircea Coșea, Theodor Me- 
leșcanu. Marian Enachc, 
Viorel Sălăgcan — și câ
te or mai fi, la centru sau 
în teritoriu —, care for
mează deja o grupare ce 
dă frisoane „senatorilor de 
drept1 din partid. Mai 
ales că multi dintre liderii 
din judeto sunt directori 
„pedeserizați", dezorientați 
acum ce haină politică să 
mai poarte, iar alții, mai 
de jos ori mai de sus, 
sunt speriați dtf afirmațiile 
„emanate" tot de la vârf, 
potrivit cărora servicii se
crete române ar fi înfiin
țat partide care să dis
trugă PDSR.

Toate neînțelegerile, di
sensiunile, vrajbele din

DUMITRU GIIEONEA

SIMPOZION
Azi începe la Deva sim

pozionul științific pe te
ma „Religie și cultură. In
fluențe și interferențe".

Manifestarea, aflată la 
a lV-a ediție, este or
ganizată de Muzeul Ci
vilizației Dacice și Roma
ne Deva. Reunește cerce
tători din București, Cluj- 
Napoca, Reșița, Sibiu, AI- 
ba-Iulia, Deva ș.a. (M.B.)
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Precizări
în articolul „O acțiune 

reușită", apărut în pagina 
I a ziarului de ieri (nr. 
1909), se va citi corect 
„Inspectoratul similar din 
Timișoara" și nu „inspec
toratul sanitar", cum a 
apărut.

în același număr, în ar
ticolul „Oferta vacanței 
mari" se va citi corect 
„Seriile încep din 18 iunie 
și se încheie în 5 septem
brie" și nu în „15 septem
brie", cum din greșeala 
a apărut.
«V 9 9999 9 MM r MM 9 MM r MM • 4

Cum se ridică artificial prețul făinii și mălaiului
Dacă prețul făinii și al 

mălaiului a tot crescut pe 
piață (nu în aceeași măsu
ră însă cum s-a întâmplat 
cu prețurile la alte produ
se, în special cu cele in
dustriale), aici se regăseș
te și influența dată de 
creșterea cheltuielilor cu 
energia electrică folosită 
Ia morile cu motoare elec
trice pentru operațiunea 
de maciniș. Datorită faptu
lui că s-a dublat costul a- 
cesteia, ajungând ca acum 
să se plătească la peste 730 
lei/kW, la care se adaugă 
TVA-ul aferent, s-a scum
pit, implicit, costul pres
tației de servicii ja măci- 
niș și al făinii și mălaiu
lui la piață, precum și al 
pâinii sau mămăligii.

Prestatorii de servicii, 
proprietari' grâului sau 
porumbului, cât șl benefi
ciarii produselor finite re
zultate din cereale nu se 
pot declara nici pe depar
te mulțumiți de noile cos
turi survenite ca urmare 
a măririi exagerate a pre
țului la energia electrică 
dorința lor fiind aceea ca,

Ancheta săptămânii
găsit Fondul Proprietății 
de Stat în stilul care-i ca 
racterizează de șase am 
acti vitatea.

Pe data de 22 aprilie 
a.c., la sediul central din 
București al FPS a avut 
loc o licitație. Ați ghicit. - 
pentru vânzarea „Avicolei” 
de la Mintia.

Din capul locului, de la 
licitație a fost exclus Pro
gramul Acționarilor Sala- 
riaților (PAS) de la Avi 
cola. De fapt s-a autoex- 
clus, neavând posibilitatea 
financiară să depună garan
ția de participare. De lin (Continuare în pag. a 5-a)

Moara pe apă la Pogănești. Foto: IOAN ANDRU.Ș

prin vocea parlamentari
lor, să audă și să înțeleagă 
actuala putere că aseme
nea procedee care apasă 
greu pe umerii agenților 
economici și mai ales ai 
populației nu sunt de na
tură să justifice neputința 
lor de a controla fenome
nele economice. Dacă ar fi 
vorba despre o situație 
conjuncturală, mai treacă- 
meargă, dar dacă avem în 
vedere că încărcarea ne
justificată a costurilor se 
regăsește cu cel puțin 250 
lei ,în fiecare kg de făină 
sau mălai, numai ca ur
mare a ridicării costului 
măcinișulu'i, asta întrece 
orice așteptare.

Disecând lucrurile, re
zultă următoarea constata
re: cnume că agentul eco
nomic (proprietarul morii 
de la sate, care funcționea
ză cu energie electrică, 
chiar dacă aceasta deser
vește populația nevoiașa a 
localităților rurale) trebu
ie să plătească Ia mat mult 
de 7^6 mii lei consumul ți
nui MW, în vieme ce cos
tul mediu mondial al ener

tea de a-și transfera din 
banca americană unde-șî 
avea contul suma ne 
cesară ca garanție de par
ticipare, și astfel nici a- 
cesta n~a mai contat în 
licitație. A rămas un sin
gur licitator valabil, So
cietatea Comercială „Cana* 
rom" SRL Deva, care-1 are 
ca administrator pe omul 
de afaceri devean, Remus 
Borza. Licitația s-a adju-
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giei electrice este undeva 
sub 35 dolari/MW, ceea ce 
înseamnă mai puțin de 250 
mii lei (!).

Izbindu-se de efectul U- 
nor asemenea costuri arti
ficiale .Și având ca presta
re de servicii în cadrul 
SRL-ului Madora Presi 
Gon din Dobra, dna Dulcâ 
și-a declarat dezacordul to
tal față de împovărarea 
consumatorilor cu noi șl 
nejustificate costuri, mare 
fiindu-l mirarea când la 
ultima factură a trebuit să 
achite aproape un milion 
de lei, evident banii tre
buind să-l încaseze de la 
beneficiarii prestațiilor de 
servicii prin creșterea ta
rifului, respectiv de la cei 
cărora le macină grâul sau 
porumbul. îl vine greu să 
realizeze, deci, deși că la a* 
tâtea cheltuieli trebuie să 
se mai adauge, vrând-ne- 
vrând, scoțând din buzu
narul celui ce vine la moa
ră, încă 25 000 lei pentru 
fiecare 100 kg cereale mă
cinate. Au oare urechi să 
audă cei care trebuie?

MCOIAE T1RCOB
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„Avicola** Mintia în brațele unui miliardar de carton

(Urmare din pag. 1]

decât în favoarea SC „Ca
narom'* 1 * * * * SRL Deva.

PDSR vor fi puse pe ta
pet și se vor stinge, după 
cum anticipa dl Ton Ili
escu, la apropiata Confe
rință Națională a parti
dului, din 20—81 iunie, 
moment politic important 
care, conform părerii a- 
celuiași înalt lider, va con
solida, va întări Partidul

Democrației Sociale din 
România, îi va reda ima
ginea și credibilitatea cu
care să se poată prezen
ta fără teamă și complexe 
in fața electoratului în 
perspectiva unor eveni
mente precipitate In po
litica românească.

De altfel, „disidenții" nu 
au făcut până acum nici 
o trimitere critică directă 
ta adresa dlui Ion Iliescu, 
om politic abil, cu înde
lungată experiență politi-

Nu warn propus în a- 
ceastă anchetă să desco 
perim calitățile de om de 
afaceri de anvergură ale 
domnului R.B., dar întrucât 
ne aflăm în posesia tex
tului — protest adresat de 
PAS Avicola Mintia co
misiei pentru cercetarea 
abuzurilor și pentru pe
tiții de pe lângă Senatul 
României, am pornit a is
codi dedesubturile afacerii.
•*•*•*•••*••

P.D.S.R.-LA ORA 
ADEVĂRULUI

(Urmare din pag. I)
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CURSUL VALUTAR
18 IUNIE 1997

o 1 dolor SUA — 7240 lei
• 1 marcă germană — 4201 lei
• 100 yeni iaponeti — 6370 lei
• 1 liră sterlină — 11848 Jei
• 1 franc elvețian — 5025 lei
e 1 franc francei — 1244 lei
o 100 lire italiene — 428 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază 
cotații ale societăților bancare autorizate sd efec
tueze operațiuni pe p!ața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări 
contabile.

Mai întâi, profitând de 
prezența la Deva a depu
tatului pentru județul nos
tru, Sorin Dlmitriu — pre- 
ședințele FPS, l-am între
bat, fără echivoc.

— Domnule președinte, 
aveți cunoștință despre fap
tul că FPS a fost averti
zat cu privire Ia bonitatea 
omului de afaceri Remus 
Borza, administratorul fir
mei SC „Canarom" SRL 
câștigătoarea licitației pen
tru Avicola Mintia ?

— Nu am cunoștință de
spre un asemenea avertis
ment, dar licitația respec-

• *•*•*•*•*•*• 

că, dar s-au referit la 
blazarea și aroganța cu
plului Adrian Năstase — 
Miron Mitrea, au criticat 
aspru stângăciile și duri
tățile unor colegi în rela
țiile cu actuala putere, ca 
și menținerea în partid a 
unor indivizi infatuați sau 
corupți, puși numai pe a- 
faceri — de tipul A- 
drian Bivolaru —, care di- 

minu ează forța și umbresc 
imaginea partidului.

Ceva, ceva se va întâm
pla, poate, la Conferința 
Națională a PDSR din 20— 
21 iunie a.c., însă pentru 
a redeveni credibil în o- 
chii poporului este nevoie 
de mult timp. Și probabil 
că singur nici nu va mai 
reuși. Acolo, la centru- 
stânga se înghesuie și al
te partide — mai demo
crate, mai sociale, mai 
socialiste. Poate, poate... 

tivă oricum se va relua. 
Necazul este altul. Pentru 
„Avicola" Mintia nu se 
găsește cumpărător.

—- Se găsea, domnule 
președinte, dar a fost e- 
liminat de la licitație, da
torită grabei suspecte cu 
care s a organizat aceas
ta.

— Graba a fost impusa 
de graficul de aplicare a 
programului ASAL, cerut 

J I *

Anchata ftăptaynanii

de organismele bancare in
ternaționale.

Inexact domnule preșe
dinte ! Graba și amato

rismul cu care au lucrat 
unii dintre subalternii dum
neavoastră, în acest caz, 
ca și în altele de altfel, 
au pus „Avicola" Mintia în 
brațele unui miliardar de 
carton, din cei scoși cu 
zecile- la iveală, de apele 
tulburi ale tranziției noas
tre, care seamănă mai 
mult a agonie.

La 21 mai 1997, deci la 
o lună de la licitația cu 
un singur ofertant, între 
FPS și SC „Canarom" SRL 
a intervenit contractul 
de vgnzare-;cumparare nr. 
764, prin care primul vinde 
iar cel de al doilea cum
pără SC „Avicola“ SA Min
tia, la prețul de 799003o000 
de Iei. nl''ibili astfel: 30 
Ia sută din prețul contrac-

JOI. 19 IUNIE

C TVR 1 )

6.00 H .mânia: ora 6 fix1;
8,35 Un bunic fericit (s): 
9 05 Misterele S.P. (r); 
10,(X) : Știri; 10,05 Feriți 
vă de măgăruș! (r); 11,05 
TVR Timisoara; 12,05 Șe 
icul (r); 12,55 D.a;, 13 20 
Memoria exilului româ
nesc (r); 14,10 1001 audi
ții; 14,35 TVR Iași și Clul- 
N.; 15,10 Permanente (1).
16.10 Ecclesiast 16.35 
Conviețuiri; 17.00 Știri;
17.10 Următoarea oprire:
Europa; 17.35 Permanen
te (II); 18,00 Alo,
Bruxelles! Mag.;
Bank-note; 19,05 Lupii 

aerului (s); 20.00 Jurnal: 
21,05 Film serial; 21,55 
Reflecții rutiere; 22,10 
Cu ochii în 4; 23,00 Jur 
nai; 23,25 Cultura în lu
me 0,15 Războiul Inde
pendenței (s). 

aici
18,30

tului, la 60 de zile de la 
intrarea acestuia în vi
goare, iar diferența în cinci 
rate anuale, de câte 
1 118 603 500 lei, plătibili la 
25 ale lunii mai în anii 
1998, 1999, 2000, 2001 și 
2002, cu o dobândă de 8 
la sută pe an.

Este solvabil miliardarul 
Remus Borza ? Judecați și 
dumneavoastră.

Domnia sa este adminis

trator asociat la trei fir ■ 
me: „Impex Borza" SNC 
Deva, „Văleni Import Ex
port" SRL și „Canarom" 
SRL. Numele ultimei vrea 
să sugereze participare ca
nadiană de capital, dar se 
pare că asociatul canadian 
mai e prezent aoar cu par
ticula din componența fir
mei.

Cât despre SC „Impex 
Borza" SN< , împotriva a- 
cesteia, banca Renașterea 
Creditului Românesc — 
CREDIT’BzXNK a introdus 
cerere de lichidare juri
dică, pentru neplata unui 
credit anterior- de 745 de 
milioane de lei și a unei 
dobânzi la data de 31.12. 
1996 de 1 008 313 647 lei. 
Insolvabil, deci, la o bancă 
pentru aproape 2 mi
liarde lei. '

Datoriile în bănci ale mag
natului d.-vean de carton

C TVR 2 ]

7 00 f'-. M; 8.00 IM sa
telit; 8,30 D.a; 9,00 Muz. 
pt. toți; 1.0,00 Întâlnirea 
de la miezul nopții (r); 
1'150 Planeta noastră, pă- 
mân'ul nostru (do); 12,00 
Curcuoeu; 13,05 Detecti
vul din LA. (r): 14,05 In
tercity sr^eial (do); 15.00 
Domino la circ (II); 16,00 
Secretele nisipului- 
17,00 Ceaiul d. 
5;

(s); 
la ora 

19 00 Em. în Ib. ger
mană; 2<’,00 Filmoteca de 
Aur; 20.E Șl idioul 
gărelor; 21,05 Time 
22.05 T\M Mesager; 
Media Club; 23,20 
Alive; 0,20 Lecție despre 
fantome (do).

șla- 
Out;
22,35 
Jazz 

(ANTENA 1]
6,30 In vizită ia An-

însă se ridică, după une
le informații, la alte peste 
14 miliarde de lei.

în mâinile acestui „mi
liardar” a pus FPS-ul „A* 
vicola" Mintia, cu gândul 
s-o redreseze. Să te cru
cești, nu alta 1

Banca creditoare a SC 
„Canarom'1 SRL în con
tractul 764/21 mai 1997 es
te Banca Română pentru 
Dezvoltare, Sucursala De
va. I-am adresat și dlui 
Silviu Nicola directorul ad
junct al sucursalei aceeași 
întrebare ca șl cea pen
tru președintele FPS. Răs
punsul — sibilic ca în ca
zul oricărui bancher ca
re se respectă —- sună 
astfel :

— Ceea ce știu eu este 
că dl Borza Remus are la 
noi o cerere de credit. Poa
te știți dumneavoastră mai 
multe în legătură cu bo
nitatea solicitantului ?

Mai știm și noi câte 
ceva, dar nu o spunem. 
Băncile să-și păzească sin
gure avutul de aventuri
eri ai afacerilor pe vreme 
de tranziție.

Ce știu șl cum s-au im
plicat în această afacere 
organele județene ?

în urmă cu circa două 
săptămâni, salariați de la 
Avicola au organizat o gre
vă. Nemulțumirile lor a- 
veau ca substrat și aceas
tă tranzacție asupra locu
rilor lor de muncă. In ur-’ 
mă cu o săptămână, o de
legație a lor trebuia să 
negocieze cu prefectul ju
dețului. l’c această cale a

tena 1; 9.50 Viața în trei 
>(r); 10,30 Iiuzii (r); 11,20 
Englezoaica (f/r); 13,10
Comoara templierilor (s);
1.1,35 D.a; 14,00 Știri; 14,20 
Lumină călăuzitoare (s); 
15,0.5 Ultimele 5 minute 
(s); 16,55 Știri; 17,00 Ilu
zii (s); 17.50 Invitați la 
Antena 1; 18,55 Știri; 19,3') 
Văduv i (s): 21,00 Amenin
țare nucleară (f.a. SITA 
’95); 23,10 Știri; 23.15 Mi
lionarii de la...; O.llO 
Kassamlra (s).

(pro - TVj
7.00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne- 
liniștit(r); 9,45 Sport la 
minut 10,00 MASH (s):
10.30 Forța dragostei (r);
11.15 Capcana timpului 
(s); 12,00 Beverly Hills 
(r); 12.55 Știri; 14.30 D.a; 
15,00 Matlock (s); 16.00
Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 Forța dgigostei (s):
17.30 Hercule (s) 18,15
Sport la minut; 18,30 Știri; 

aflat și domnia sa despre 
afacere. Domnul prefect 
Pompiliu Budulan ne-a in
format despre încheierea 
contractului între FPS și 
Sil „Canarom" SRL.

De la dl Gheorghe Bar
bu, președintele Consiliu
lui județean, președintele 
Comisiei județene pentru 
combaterea corupției și. 
crimei organizate nu am 
aflat decât că nici Consi
liului județean, nici numi* ( 
tei comisii nu li s*a adr 
sat nimeni cu nimic.

Informațiile acestea, co
roborate cu faptul că nici 
dl Vlorel Coposescu direc
torul Direcției teritoriale 
Hunedoara a FPS nu a 
fost solicitat in vreun fel 
în licitația și vânzarea res * 
pectivă, ajungem la con
cluzia deloc greu de tras 
că organele județene au 
fost ocolite deliberat^ ta 
această afacere. De ce, în 
ce scop ? Căci în scopul 
unei afaceri corecte nu 
s-a făcut. Un posibil in
vestitor străin este înlă
turat de la o licitație prin- 
lr-b grabă suspectă, în fa
voarea unui agent econo
mic a cărui solvabilitate 
ridică cel puțin semne de 
întrebare.

Cum a ajuns .,Avicola" 
Mintia in situația de mare 
datornic propus pentru li
chidare. prin orice meto
de, .asta este o altă îptre- 
bațv, al c..rei răspupș, nu 
stă numii în politica, de 
prețuri apli ată, de . fostul 
guvern fiar fiecare( lucru, 
Ia timpul, său. , . .

taie este șeful? (»); 
Știi și câștigi! (cs); 
Știri; 20,00 Melrose

(s); 21.00 Doctor
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PETROȘANI —A CINCEA ZI
De peste o săptămână atenția întregii țări 

e captată de Valea Jiului. Etern nemulțumita 
Vale a Jiului, adresa celor mai ispititoare pro
misiuni guvernamentale și a celor mai multe 
promisiuni uitate. Și pentru că sunt uitate, 
din când in când, vulcanul care mocnește po
tolit în adâncuri răzbește la suprafață. Ce se 
întâmplă atunci, știm din 1929, din 1977, din 
1990 și 1991. Istorie și istorie trăită.

Marți, 17 iunie, era a cincea zi de grevă 
In Valea Jiului, a cincea zi de pichetare de că
tre mineri a Regiei Huilei din Petroșani. Marți, 
după cum am mai informat, o echipă a ziarului 
a fost prezentă in masa cenușie ca o lavă 
imensă ce ocupa toată incinta regiei și străzile 
adiacente.

Ce revendică de fapt 
minerii

Reproducem după ziarul 
„Matinal" din Petroșani 
lista revendicărilor, apre
ciate de cotidianul petro- 
șănean „prea lungă pen
tru partenerii de nego
cieri* : • Retragerea de 
către directorul general 
al RAH, ing. Gheorghe 
Rancea — între timp de- 
misionar — a plângerii 
penale împotriva celor ca
re l-au sechestrat, în urmă 
cu ceva timp, la mina 
Liveeeni ; • acordarea di
ferenței de primă de Paști 
în cuantum de 180 de mii 
de iei net. până la 25 iu
nie ; • includerea In sa
larii a sporului de fideli
tate ; • pensionarea mine
rilor la 45 de ani vârsta 
și 20 de ani de muncă în 
subteran ; • salarizarea ce
lor ce lucrează in abataje 
cu sută la sută (fără dimi
nuarea salariului in cazul 
netndeplinirii unui anu
mit program de extrac
ție); • majorarea cu 45 
ta sută a salariilor actua
le ; • eliberarea lui Mi

însemnări dintr-o masa
doar aparent amorfă

E greu să te „lipești* cu 
Ades ărata identitate pro- 
fesioiwlă de oamenii aceș
tia. Pare să existe un con
semn, un cuvânt de ordi
ne : cu persoane din afa
ră nu discută decât lide
rii. Cu presa, mai abitir. 
Nu ne rămâne decât să 
consemnăm ce vedem, ce 
auzim. Nu vă mirați că 
singurele nume identifi
cabile în acest reportaj 
sunt ale liderilor ad-hoo 
Romeo Beja și Radu Voi- 
na.

Curtea regiei e înțesată 
de oameni. Fețe obosite, 
altele congestionate de prea 
mult stat în picioare sub 
bătaia nemiloasă a soare- 
luL Pe sub boscheți, la 
umbră, câte un purtător 
de salopetă ți lămpaș de 
miner își face somnul chi
nuit ha intrarea în clă
direa regiei, minerii au 
adus o cruce mare din 

ron Cozma ți judecarea 
lui în libertate; • restruc
turarea personalului de la 
RAH ; • dotarea spitale
lor cu aparatură și medi
camente ; • rezolvarea in
troducerii cât mai urgen
te a gazului metan în Va
lea Jiului; • alimentarea 
cu apă caldă și rece în 
condiții optime a orașe
lor din Valea Jiului; • 
asistența medicală gratui
tă și eliberarea rețetelor 
gratuit; • reintroducerea 
hranei reci în masa mi
nerilor; • reducerea per
sonalului neproductiv In 
cadrul unităților miniere | 
* plata salariilor să se 
facă conform planificări
lor.

Nu discutăm nici logica 
nici legalitatea vreuneia 
dintre cele 17 revendicări. 
Acesta este programul ce
lor care de o săptămână 
și ceva pichetează Regia 
Huilei din Petroșani, în 
timp ce Valea Jiului nu 
mal expediază In țară nici 
un vagonet de cărbune.

lemn. Pe brațele ei scrie: 
„Doamne, ocrotește-i pe 
români". Sfântă Varvara, 
ocrotește-i pe mineri, dă-le 
judecata cea mai bună, 
acum, la ceas de cumpă
nă I

La intervale de timp se 
scandează: 45, 45, e pro
centul de majorare a sa
lariilor pretins de mineri. 
Se mai scandează „Mu
rim, luptăm, pe Gozma-l 
apărăm", „Asta-1 Valea 
Jiului, nu-i Poiana Țapu
lui 1", „Guvernanții hoți, 
moarte pentru toți* Fără 
să fii ministru, ți se zbur
lește părul pe șira spinării.

Așteptarea este un veri
tabil război al nervilor. 
Se așteaptă un răspuns 
concis al Guvernului la 
principalele revendicări 
rămase în litigiu, printre 
care majorarea cu 45 la 
sută a salariului.

Miron Cozma, președinte al CSMVJ, președinte 
al CSMR.

Indiscreții
Cât timp nu-i întrebi 

direct de vorbă, minerii 
nu sunt prea suspicioși, 
deși nici reportofonul, nici 
carnetul de reporter nu 
pot fi mascate. Te lasă, 
vorba aceea, să căști gu
ra cât vrei. Admit chiar 
ți dialoguri. ttât că nu-ți 
permit să afli cu cine ai 
vorbit, de la care mină 
este. Vor fi având și ei 
temerile lor. unele îndrep
tățite. Cu urechea la ce 
discută ei pe grupuri poți 
să tragi cât vrei.

Vecinul meu e un miner 
cu prestanță. Poate să fie 
un lider. De grupul lui s-a 
apropiat un ortac Nu-i

De vorbă cu un miner
Pe parcursul mitingului 

d,n ziua de marți s-a scan
dat de mai multe ori cu 
putere „patruș-cinci", ,,pa- 
truș-cinci". Era mărirea de 
salariu pe care solicitau 
minerii Văii Jiului. L-am 
întrebat pe un miner de 
vârstă mijlocie de ce cer 
O sporire de salariu așa de 
mare. Mi-a răspuns:

— Auzi, domnule, toată 
lumea zice că minerii au 
salarii foarte mari. Nu-i 
adevărat. Eu, în luna mal, 
am ■ adus acasă 600 000 lei. 
O femele de serviciu de la

Vigilentă
In ciuda mulțimii de oa

meni din curte, florile plan
tate ui rondourl trumos 

de reporter 
tulburent sau agitat, dar 
liderului nu-i place respi
rația sa. „A fost vorba fă
ră alcool, nu ? Acum du-te 
acasă, nu mai ai de ce să 
stai aici!". Cel certat ar 
pleca și n-ar pleca, dar 
până la urmă o face. A 
încălcat consemnul.

Un alt grup discută 
despre posibilitatea ca zi
lele pierdute In curtea 
regiei să fie plătite sau 
nu. „Le plătesc ei, că 
n-au încotro I" — zice u- 
nul. „O să aștepți tu, mult 
și bine, plata asta I Pe ba
nii tăi stai aici, omule" — 
îl temperează altul. D-ale 
greviștilor.

Termocentrala Paroșeni a- 
re salariu mai mare decât 
mine care muncesc în fun
dul pământului, în condiții 
foarte grele și nu sunt si
gur că mal ies sănătos a- 
fară.

— Țara n-are. bani — am 
încercat să-1 răspund.

M-a întrerupt vehement:
— Ba are — mi-a repll- 

•at. N-ai auzit dumneata 
«e salarii de milioane au 
parlamentarii? De ce? Ga 
să doarmă în ședințe, să 
se plimbe prin toată lumea?

rostuite nu erau călcate, 
trandafirii se pregăteau sâ 
înflorească. Noi, brigada de 

reporteri al ziarului „Cu
vântul liber", am intrat în 
Incintă cu gândul să ne 
facem datoria. Aveam, fi
resc, reportofoane, pe ca
re le-am pus în funcțiune 
de câte ori am considerat 
a fi necesar. Treaba asta 
a fost văzută de cei din 
jurul nostru, dar nu a de
ranjat pe nimeni. La un 
moment dat, însă, s-a a- 
propiat de noi un tânăr, 
cu ochi căprui, care ne-a 
abordat scurt:

— Sunteți de la PRO 
TV?

— Nu, suntem de la zia
rul județean. Dar ce-i cu 
PRO TV-ul?

— A mințit aseară, a zis 
că cei ce participăm la 
grevă suntem pontați la 
minele unde lucrăm. Ceea 
ce nu este adevărat.

Zvonuri
In vreme ce așteptam în 

curtea Ligii Sindicatelor 
Miniere Libere din Valea 
Jiului să se încheie o șe
dință ce urma să decidă 
desfășurarea manifestării a 
venit o tinerică subțirică 
și a zis:

— Valea Jiului este izo
lată fiind Înconjurată de 
armată, jandarmi și poli
ție.

— Cum adică? am în
trebat.

— Au fost aduse în de
fileul Jiului tancuri, a fost 
demontat un tronson din 
calea ferată.

— Chiar așa?
— Da. Ca să nu poată 

nimeni ieși și intra în Pe
troșani.

— Ați fost acolo și ați 
văzut tancurile?

— Am fost pe Jiu în jos,

Când pilula s-a mai 
îndulcit

Și războiul nervilor con
tinuă. Vinovată e stația de 
amplificare. Liderii nu pot 
comunica cu masa de oa
meni din curte și de pe 
străzile lăturalnice, pentru 
că stația-i o permanentă 
sursă de enervare. Și se 
face ora 13, oră până la 
care . guvernul trebuia să 
dea un răspuns. Se scan
dează: „Ne-am pierdut răb
darea".

în sfârșit, se poate co
munica. Romică (liderul 
Romeo Beja). Ciudat, ce 
bine amintește acesta, de 
Costică Dobre, cel din au
gust 1977. în curând se vor 
împlini 20 de ani de atunci 
— s.n. Le spune în sfârșit 
că guvernul a acceptat ma
jorarea cu 25 la sută a sa
lariilor. Se strigă: Huo, ho
ții, Hoții, 45 la sutăl Ro
mică mai îndulcește pi
lula: La aceasta se mai a- 
daugă reducerea cu 25 la 
sută a impozitului pe sa

Tânărul s-a declarat mul
țumit de discuție și ne-a 
lăsat în pace, dar vigilen
ța minerească s-a manifes
tat pe tot timpul mitin
gului. Am fost legitimați 
de vreo 5—6 ori și treaba 
asta nu numai că ne-a plă
cut, dar am considerat-0 
firească. L-am întrebat pe 
un domn de ce se legiti
mează atât de atent ziariș
tii, și ne-a răspuns:

— Pentru că presa scrie 
tot felul de lucruri despre 
noi. Mai mult de rău de
cât de bine.

— Toată presa?
— Toată. Noi minerii 

suntem oameni cu o mun
că foarte grea, cu o viață 
asemenea. Nu vrem altce
va decât să se spună ade
vărul despre noi, să fim 
respectați după munca 
noastră.

dar nu ne-au lăsat să a- 
jungem până la tancuri.

Am reținut zvonul aces
ta și, mai apoi, ne-am dus 
să-l verificăm. în defileul 
Jiului am văzut multe ma
șini și utilaje de gabarit 
mare trase pe dreapta și 
stânga șoselei. Erau și mi
litari și polițiști în zonă. 
N-am văzut însă nici un 
tanc. în ce privește trea
ba cu calea ferată, cole
gii de la ziarul „Matinal*, 
care stătuseră de vorbă ca 
șeful gării din Petroșani, 
ne-au spus că nu se pro
dusese nici o defecțiune în 
circulația trenurilor, dar 
ministrul transporturilor, 
Traian Băsescu, a ordonat 
că între orele 12 și 24 să 
nu mai circule nici un tren 
spre și dinspre Valea Jiu
lui.

larii. Majorarea „Ia net" 
ajunge tot cam pe aproa
pe de 45 la sută, zice li
derul

în tine, spiritele se cal
mează și rămâne hotărât 
ca Romeo Beja, împreună 
cu o delegație a regiei, să 
plece la București pentru 
a semna cu guvernul înțe
legerea. Pichetele de gre
vă nu se retrag. Schimbu
rile se succed, ca la mină. 
Ei îl așteaptă la tratative 
pe Victor Ciorbea, pe Mir
cea Ciumara. Dar Victor 
Ciorbea este la Washington 
iar Mircea Ciumara n-are 
timp de vizite în Valea 

•Jiului. De pe brațele cru
cii de lemn, inscripția 
„Doamne ocrotește-1 pe ro
mâni" se arată ochilor mi
nerilor ca o rugă perma
nentă.

Pagină realizată de 
ION CIOCLEI, 

TRAIAN BONDOR
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Piedici în calea aplicării 
Legii pământului

Dl Dorel Ardelean, to- 
pometrist la Oficiul de 
Cadastru și Organizarea 
Teritoriului Deva, a mun
cit și muncește de multă 
vreme, în diferite locali
tăți rurale ale județului, 
la punerea în aplicare a 
Legii fondului funciar. 
Este, deci, un om cu mul
tă experiență și cunoaște 
foarte bine cum merg tre
burile în domeniul la ca
re ne referim.

— Noi, cei ce muncim 
la înfăptuirea Legii 18/ 
1991, suntem conștienți. de 
rolul foarte important ce 
ne revine în cadrul peri
oadei de tranziție și de 
reformă — nc-a spus in

NOTE

Soții Olivia și Aron Șin
dea din satul Roșcani, co
muna Dobra, au primit re
cent pensiile, 
mirat amândoi 
constatat că în 
pensie al dnei 

Tare s-au 
când au 

cuponul de 
Olivia era

Cu mielul Ia piață! loto: ANTON SOCACI

terlocutorul. Aș vrea însă 
să spun că în munca noas
tră întâmpinăm multe 
piedici.

— Ce anume, die Arde
lean ?

— Am să mă opresc a- 
supra câtorva, cele mai 
importante. In primul 
rând, este vorba despre 
următoarea realitate: co
misiile de aplicare a Legii 
fondului ftlnciar funcțio
nează numai atâta vreme 
cât membrii acestora îșl 
iau pământul, după care 
se desființează. Un alt 
aspect: Oamenii nu vin 
acolo unde sunt convocată 
și în ziua când sunt che

OPINII

înscrisă compensația acor
dată de guvern pentru 
pâine, iar în al dlui Aron, 
nu. Dl A. Șindea a ve
nit la Oficiul de pensie 
pentru agricultori din De
va și a întrebat cum se 
explică treaba respectivă. 
I s-a răspuns că pe un
deva s-a întâmplat o gre
șeală. Oare unde și cine 
a făcut-o? 

mați la o anumită tarla. 
De aceea, nu putem în
cepe măsurătorile. în alte 
situații, după ce terminăm 
măsurătorile într-un loc, 
toți oamenii sunt mulțu
miți unde șl cât pământ 
au primit. Dar când să 
semneze procesele verba
le refuză treaba asta.

— De ce ?
— Din tot felul de pri

cini. Unii vin cu adte noi.
— Ge se întâmplă în 

astfel de cazuri ?
— Măsurăm iar și iar. 

Au fost situații când ace
eași tarla am măsurat-o 
de 5—G ori. Lucru care 
întârzie foarte mult apli
carea legii, provoacă ne-

Anomalie
Ocolul silvic Grădiște, ce 

are în administrare și pă
durile comunei Orăștioara 
de Sus, își are sediul în 
municipiul Orăștie — ceea 
ce — consideră dl Nico- 
lae David, primarul loca
lității, este o anomalie, în
trucât unitatea livrează 
impozitele și taxele muni
cipiului și nu localității 
din care face parte și sa
tul al cărui nume îl poar
tă.

mulțumiri între oameni.
— Primăriile cum vă 

sprijină ?
— în general, primarii 

sunt alături de noi, con
silierii înșă nu prea ne 
ajută. Pe lângă cele ce vi 
le-am spus, aș vrea să 
punctez și câteva din ne
mulțumirile noastre, ale 
topometriștilor.

— Poftiți, vă ascultăm.
— Avem salarii foarte 

mici, cu o clasă sub cea 
a altor specialiști din a- 
gricultură. Transportul nu 
ni se decontează. Lucrăm 
mult sâmbăta și dumini
ca, atunci când oamenii 
sunt acasă, și nu primim 
nimic în plus pentru asta.

Confort
Comuna Sântămărie Or- 

Iea se va înscrie foarte 
curând printre localitățile 
rurale ce vor oferi cetă
țenilor grad înalt de con
fort. Paralel cu intro
ducerea gazului metan, aici 
se realizează aprovizio
narea cu apă și canaliza
rea. Lucrarea se apropie 
de final în satul Subce- 
tate și se prevede începe
rea ei în localitatea de re
ședință. Dl Victor loan 
Filip, primarul localității, 
aprecia calitatea bună și 
ritmul înalt cu care exe- 

' cută lucrarea Societatea co
mercială „Metal-Expres" 

; firma dlui Dorin Drăgo- 
iesc, fiu al comunei.

Oierul
Dl Nicolae Bogătan, ori

ginar dintr-un sat din zo
na Sibiului, a cumpărat, 
cu ceva timp în urmă, o 

i casă în Coșești, localitate 
I aparținând comunei Lăpu- 
. giu de Jos unde și-a în- 
' temeiat o gospodărie. A 

venit la Coșești și cu 200 
; de oi proprietate persona

lă înființând, deci, aici o 
turmă proprie. Pe lângă 
oile sale a luat în grijă și 
oile cetățenilor din satul 
unde locuiește și ale celor 
din Holdea, localitatea în
vecinată. Oamenii din ce- 

■ le două sate sunt foarte 
j mulțumiți de vrednicia și 
I priceperea lui.

Băcite așteptând să măsoare laptele obținui 
Foto: ANTON SOCACI

Suntem pregătiți să strângem 
grâul repede și bine

Frigul s-a prelungit mult 
în primăvară, dar, ime
diat ce vreme'a s-a încăl
zit, natura a răbufnit — 
unii susțin chiar că a ex
plodat — așa că rămâne
rea în urmă în evoluția 
culturilor a fost recupera
tă în întregime. In plus, 
de la un timp încoace, 
ploile alternează perfect 
cu căldura, așa că se pre
conizează, în general, un 
an bun pentru agricultu
ră, ba chiar foarte bun, 
în special pentru păioa- 
se. Această părere ne-a 
împărtășit-o dna Lucia O- 
nițiu, de la Centrul agri
col al comunei Lăpugiu de 
Jos. Am întrebat-o pe in
terlocutoare ;

— Ce are comuna in 
cultură ?

— 310 ha cu grâu, a- 
proape 400 ha cu porumb, 

100 ha cu cartofi ș.a.
— Am văzut culturile. 

Sunt frumoase.
— Așa este. .Și asta pen

tru că, imediat ce vremea 
a permis, am erbicidat 
grâul aproape in întregi
me, am fertilizat o bună 
parte din suprafața cu 
porumb și am efectuat 
tratamentul la cartofi pen
tru combaterea gândacu
lui din Colorado.

— Comuna are o însem 
nată suprafață cultivați 
cu păioase, iar secerișu- 
nu este departe. Are cu ci 
strânge recolta ?

— Da. In comună sun, 
opt combine pentru pă 
ioase — patru ale „Agro 
mec" și tot atâtea parti 
culare. Toate sunt revizui 
te și reparate. Așa c< 
sunt condiții să strângeri 
recolta de grâu repede J 
bine.

Pentru dl Liviu Adam, 
tehnician la OJRSA De
va, viața a fost și este 
— cum singur o spune — 
nu ca o pradă — ca să 
cităm titlul unei cărți a 
lui Marin Preda — ci ca 
o pasiune fierbinte și pu
ternică. Dar iată cine 
este cel despre care 
scriem aceste rânduri: 
S-a născut — acum 62 
de ani — în satul Musa- 
riu. A făcut școala în 
municipiul Brad. A urmat 
apoi Școala Medic Vete
rinară de la Mediaș. în 
1952 a devenit tehnician 
veterinar și a muncit 
mai întâi la Dispensarul 
veterinar Deva de unde, 
după zece ani, s-a mu

Viața ca o pasiune fierbinte
tat la Oficiul Județean 
de Reproducție și Selec
ție a Animalelor. Aici a 
lucrat până când a ieșit 
la pensie. Am avut re
cent o discuție cu dl. L. 
Adam, care a debutat cu 
întrebarea noastră:

— Gum de v-ați făcut 
veterinar, die Liviu ?

— Țața era miner și o 
vreme m-am gândit să-i 
calc pe urme. De mio 
însă mi-au plăcut anima
lele, pe care le îngrijeam 
cu plăcere. S-a întâmplat 
însă ca într-un an să 

moară multe animale, șl 
din ograda noastră și din 
cele ale vecinilor. Atunci 
m-am hotărât și m-am 
dus la Mediaș.

— €u ce v-ați ocupat 
la OJRSA ?

— €u de toate, dar 
mai ales cu recoltarea 
de material seminal și 
de distribuire a acestuia 
în teritoriu. De aceea, 
cred că am avut o con
tribuție — nu că mă laud 
— la extinderea rasei 
Bălțata românească.

— Ați avut, în cei 40 

de ani de muncă, mo
mente și plăcute și ne
plăcute, presupunem.

— Am avut parte și de 
unele și de altele, dar 
indiferent de vremuri, 
întotdeauna mi-am fă
cut meseria în mod e- 
xemplar. Pot să zic chiar 
că mi-am trăit viața ou 
dragoste, cu pasiune.

— La 62 de ani, ară- 
tațl zdravăn, nimeni nu 
vă dă vârsta. Gum se 
explică acest fapt?

— Am jucat în tinerețe 
fotbal, fundaș Ia „Mure

șul" Deva. După aceea 
am antrenat echipe de 
fotbal.

— Ge politică faceți, 
die Adam ?

— Sunt membru al 
PDAR. Am fost în Con
siliul municipal Deva 
vreme de patru ani, iar 
în 1992 am candidat pen
tru funcția de primar din 
partea partidului,

— Ge simțiți în suflet, 
în acest moment al Ie
șirii Ia pensie ?

— E greu de spus. în 
primul rând, un senti

ment de părere de rău 
că plec dintr-un colectiv 
foarte bun. în al doilea 
rând, satisfacția că mi-am 
făcut datoria in mod e- 
xemplar. Dar sfl știți că 
nu mă voi desprinde de 
tot de colegii mei, o să-1 
ajut în ceea ce au de 
făcut. Mă simt în deplină 
putere și pot să-mi exer
cit meseria încă multă 
vreme de acum încolo 1

— Vă dorim ca puterea 
aceasta să vă țină foar
te mult!

— Mulțumesc din ini
mă !

Pagină realizată de 
TRAIAN BONDOR
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RESTRUCTURARE

„MARMOSIM“- IN PflS CADENȚAI 
SPRE PRIVATIZARE

■ „Marmosim" — fabrică nouă ;
■ Ponderea producției ia calea exportului ;
■ Condiții optime dc muncă, alte avantaje materiale;
■ „Rușchița" — cea mai bună marmură din Europa;
■ Bariere la prezentarea mărfii peste hotare ;
■ Se anunță vremuri mai bune.

Dl ec. loan Hațegan, di
rectorul general al S.S. 
„Marmosim" S.A. Sime- 
ria, este puțin nemulțumit. 
„Nu-mi place, die, să nu 
văd mașini ieșind cu 
marfă, să nu fie animație 
la desfacere. înseamnă că 
nu vând, deci nu înca
sez". „Dar p’roducția mer
ge...". „Chiar foarte bine. 
Avem fabrică nouă, avem 
oameni buni, cu experien
ță, placajele și marmetele 
realizate la noi sunt foar
te apreciate, și în țară și 
la export, dar...".

„Marmura" Simeria a 
fost o unitate economică 
bună, cu rezultate constant 
pozitive, și înainte de 1989. 
-Se producea și pentru in
tern și pentru extern. în 
timpul lucrărilor la gran
dioasa Casă a Poporului, 
întreaga producție era di
rijată .aici. ScUrtă peri
oada după revoluție, și la 
„Marmosim" activitatea a 
înregistrat un recul. însă 
echipa managerială s-a 
repliat rapid, a renunțat 
la produsele greu vanda
bile, a inițiat măsuri con
sistente de retehnologiza- 
re și modernizare a sec
țiilor tic prelucrare. și-a 
întins cât a putut antene- 

I le peste hotare, pentru a 
atrage clienți și astăzi S.C. 
„Marmosim" S.A. Sime
ria derulează un proces
ie producție dinamic, efi

cient.
—' Este meritul șefului 

(Ioan Ilațegan — n.n.), 
care' s-a zbătut, am luat 
credite. în lei și în valu
tă, și intr-un timp foarte

scurt, în două reprize, am 
schimbat aproape toate 
utilajele vechi, uzate, cu 
altele noi — gatere, ma
șini de despicat, benzi de 
prelucrare —, tot din Ita
lia, care ne asigură acum 
randamente superioare șl 
calitate deosebită a pro
duselor — ne spune dl ing. 
Bence Janos, directorul 
tehnic al societății. Sun
tem, putem afirma cu 
mândrie, cea mai mare și 
mai importantă fabrică 
de extracție și prelucrare 
a marmurii din țară, iar 
marmura de Rușchița, prin 
calitățile ei și prin multi
tudinea de nuanțe colo- 
ristice, este cea mai apre
ciată din Europa. Au în
ceput să ne caute iar străi
nii. De fapt, în cea mai 
mare parte producția 
noastră de placaje mari 
și de marmete ia drumul 
exportului — în Germa
nia. Austria, Ungaria, în 
alte țări, Ia noi construc
țiile fiind încă blocate.

La „Marmosim" s-au 
produs și alte mutații în 
viața uzinei, a colectivu
lui. Mai întâi că aici nu 
s-a disponibilizat perso
nal. ci a fost reorganizat, 
în funcție de cerințele 
producției. S-a asigurat 
încă un schimb. lucrân- 
du-se acum în foc conti
nuu, 12 ore cu 36 de ore 
libere. Toată lumea este 
mulțumită. în toamna a- 
nului trecut, fiind mare 
cererea de placaje, au fost 
angajați vreo 30 de mun
citori. Apoi. conducerea 
s-a ocupat insistent de

condițiile de muncă și so
ciale ale angajaților. Sa
larii nu chiar de ignorat 
— șl de vacanță și de An 
nou —, o masă gratuit 
pe zl pentru fiecare an
gajat, aprovizionarea cu 
produse de la magazinul 
fabricii, la prețuri reduse 
(grație fermei proprii) ș.a.

— Cu atât mai Inexpli
cabil ne-a apărut protes
tul. unui grup de munci
tori de Ia Cariera Ruș
chița, care au perturbat 
producția, solicitând spo
ruri de salarii și alte a- 
vantaje — își exprima re
gretul dl director general 
loan Hațegan. N-am cedat 
presiunilor, s-a ajuns în 
instanță și probabil vor 
urma sancțiuni corespun
zătoare. Eu cred că este 
timpul să se termine cu 
cerutul., chiar și atunci 
când avem, și să muncim 
cu toții foarte serios. Alt
fel nu scoatem țara din 
impas.

Reforma, restructurarea 
se face din mers, în pas 
energic, cu eficiență șl 
perspective, la „Marmo
sim" Simeria. Deși s-au 
realizat ample investiții 
și modernizări, societatea 
a înregistrat în 1996 un 
profit consistent. „în acest 
an, aprecia dl loan Hațe
gan, vom scăpa, în linii 
mari, de lucrări prea cos
tisitoare șl de datorii, iar 
de la anul vom merge pe 
un profit mult mai mare. 
Sperăm să se producă șl 
privatizarea societății, că 
ne dau târcoale cam mulți 
investitori. Poate va primi 
încredere cel mai bun, cel 
mai puternic, care să aibă 
acces lejer și peste hota
re, pentru prezentarea pro
duselor și încheierea tran
zacțiilor de export, că a- 
cum acest lucru este un 
chin.

Unul din sectoarele im
portante în care mica pri
vatizare a consolidat un 
„cap de pod" demn de luat 
în seamă este cel medical. 
Oricine are nevoie de o 
consultație de specialitate, 
contra unei taxe stabilite 
și la vedere, poate avea 
acces Ia atenția și polite
țea medicului curant in
tr-un cabinet medical pri
vat. Desigur, prin nivelul 
relativ rudimentar al do
tărilor șl lipsa de anver
gură, sectorul medical pri
vat din România constitu
ie un palid substitut al sec
torului public. Totuși din 
familia inițiativelor priva
te în medicină, o figură 
bună pe calea ruperii de
pendenței față de infra
structura clinicilor de stat

în care trebuia să dai de 
înțeles pacientului că ma
terialele cu care lucrezi 
sunt cumpărate din pro
priul buzunar. Având po
sibilitatea, am preferat 
limpezimea oferită de pri
vatizare". Posibilitatea de
spre care vorbea dna Ma
rinescu a însemnat vinde
rea unor pământuri, un 
contract de lucru în Ger
mania al dlui Marinescu 
și economiile lunare. €u- 
mulând aceste sume, Ia 1 
iunie 1993 — dată calen
daristică de neuitat pentru 
soții Marinescu — primul 
pacient trece pragul cabi
netului particular. Deși sin
tagma „pacientul nostru, 
stăpânul nostru" este pu
țin forțată, cam asta ar fi, 
în opinia dnei Marinescu,

STOMATOLOGIA INTRE
PROFESIE $1 AFACERE

ft • • ft ft ft ft * ♦ ft ft

au făcut-o cabinetele sto- 
- matologice. Solicitând o 
dotare care, deși costisitoa
re, poate fi asigurată la 
nivelul întreprinzătorului 
autohton, cabinetele stoma
tologice particulare cu
nosc, deja, o răspândire 
notabilă.

în discuția menită să re
leve anumite fațete ale u- 
nei astfel de întreprinderi 
în sănătate am avut ca in
terlocutori pe soții Eleo
nora șl Gabriel Marinescu, 
deținători în proprietate a 
trei cabinete de stomatolo
gie. Dna Marinescu, me
dic de specialitate, își a- 
mintește: „Am hotărât des
chiderea unui cabinet pri
vat în contextul degradă
rii continue a condiției sto
matologului dim sectorull 
public. Pe fondul lipsei de 
materiale, a instrumente
lor potrivite, trebuia să 
improvizezi prea' mult si
tuația generând de multe 
ori în penibil în momentul

firul roșu al activității sto
matologului de cabinet pri
vat. „In sistem privat, sto
matologia trebuie, și în
seamnă de fapt multă res
ponsabilitate. Mi-am făcut 
obiceiul să explic fiecărui 
pacient întreaga gamă de 
tratamente aplicate, lucru 
care ușurează munca, cres
când cooperarea pacientu
lui. Aș mai adăuga că la 
particular noțiunea de in
trare peste rând a dispă
rut. Chiar dacă vin la tra
tament cunoștințe sau prie
teni de-ai noștri, îi invităm 
la o cafea, sau Ia o răco
ritoare, neputându-1 însă 
scuti de așteptarea nece
sară venirii rândului". în
tre pacienții dnei Marines
cu sunt foarte mulți ti
neri, majoritatea tratamen
telor vizând întreținerea 
danturii. Sunt foarte rare 
cazurile de urgență. Res
ponsabilitatea aprovizionă
rii cabinetelor revine dluî 
Marinescu. Din capul locu

lui interlocutorul a men
ționat faptul că stomatolo 
gia, pentru a fi făcută pro^ 
fesionist, este o mare con
sumatoare de resurse. „Con* 
sumabilele necesare activi
tății, ace, freze, discuri, ma- 
tertiaile pentru amprente, 
medicamente specifice, re
clamă milioane de lei lu
nar. Avem satisfacția că, 
deși efortul financiar e ma
re, putem afirma că dotă
rile sunt Ia nivel european 
din acest punct de vede
re. Pacientul, văzând ca 
este beneficiarul unui tra
tament de înaltă clasă, 
fiind tratat așa cum se cu- 
vine, începe să aiba înțe^ 
legere pentru necesitatea* 
plătlrii actului medical. Ac* 
cesul la toate instrumente* 
le necesare unui act me* 
dical de calitate mulțu* 
mește de altfel și medicii 
stomatologi cu care cola* 
borăm, ușurându-le mun
ca", precizează dl Marines^ 
cu. Problema spinoasă, ca* 
re, într-o economie de pia
ță, îi întărâtă pe toți cel 
aflați în concurență, de ia 
buticari de piață, la ban- 
cheri, este prețul servicii
lor prestate. Nici stomato
logii nu fac excepție. Exis
tă un curent care reclamă 
introducerea unor prețuri 
minimale la prestațiile pap^ 
ticulare îm stomatologie. 
Interlocutorii sunt de pă
rere că acest lucru ar a 
de dorit doar în momen
tul în care concurența ne
loială a statului ar dispă
rea. Până atunei, dotarea 
pe care soții ; Marinescu 0! 
au, inclusiv laborator de 
tehnică dentară, le permi
te aplicarea unor tarife 
reduse; spre nemulțumirea 
confraților concurenți. „Po
litica noastră este urmă
toarea: tarife mici, pacient! 
numeroși, câștiguri nota
bile. Și asta chiar dacă a* 
vem un consum de mano
peră mai mare", precizea
ză dl Marinescu. O iniția
tivă pe care interlocutorii 
o vede într-adevăr bene
fică, ar fi o campanie prin 
presă, plătită de stomato
logii privați, pentru pre
zentarea efectelor negative 
ale cariei șl importanța 
profilaxiei în stomatolo
gie.

Pagină realizată de |
DUMITRU GBEONEA, l
ADRIAN SAlAGEAN 1
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Dl 
lucrează 
canicâ încă din 1972. Sa- 
lariat-navetist al fostu
lui G.S. Hunedoara, pâ
nă în 1991. transferat la 
„Malcx" S.A. Deva, a- 
poi la o firmă privată, 
conjunctura nefavorabi
lă a făcut din dl Nagy 
unul din meșterii cu au
torizație de indepen
dent in practicarea me
seriei. Trecând prin fur
cile caudine ale obține
rii autorizației, dl Nagy 
își amintește primii pași 
ca independent: 
tarea la noul 
de lucru a fost

Alexandru Nagy 
lăcătușerie me

„Adap- 
program 

destul

de dificilă, după mai bi
ne de treizeci de ani de 
program de opt ore și 
navetă. Este paradoxal, 
dar acesta e adevărul", 
tn atelierul de lăcătușe
rie de pe strada Cernei. 
dl Nagy plătește chirie 
pentru spațiu șl utilaje. 
Profilul atelierului per
mite executarea de copii 
pentru chei de yală sau 
auto. Specialitatea ca
sei, unde virtuozitatea 
meșterului se face sim
țită, este Ia construirea 
cheii după mulajul bu
tucului desfăcut sau con
struirea butucului de chei 
după geografia aceste

ia. La maxim, meseriașul 
lucrează cam 8-10 chei pe 
zi. Sunt însă zile când un 
meci de fotbal impor
tant, iminența unor mari 
sărbători îndepărtează 
vremelnic clienții. Câș
tigurile sunt acoperitoa
re pentru un trai mai 
degrabă modest, și asta 
mai ales din cauza ta
rifelor 
„Sunt 
tarife 
pierde 
rența
domeniul nostru. Totuși, 
să știți, că anumite man
opere nu sunt plătite la 
valoarea lor. De exem-

mici practicate, 
nevoit să practio 
mici pentru a nu 
clienții- Concu- 

este acerbă și în

piu, crearea unei chei 
după modelul butucului, 
o veritabilă ceasornică
rie a lăcătușerie!, este 
plătită ceva mai mult 
decât o copie banală a 
unei chei", precizează 
interlocutorul.

La fel ca mulți alți mici 
întreprinzători, dl Nagy 
consideră că un impozit 
de 40 la sută, în condi
țiile în care statul nu 
sprijină în nici un fel 
micul meseriaș, este mult 
prea mare. De asemenea, 
interlocutorul consideră 
ca fiind necesar un pro
gram la nivel național 
pentru sprijinirea mici
lor întreprinzători.

• I

* I

Se zice că unii pot scoate bani din piatră seacăj 
Alții, mai cuminți, s-au resemnat și-au învățat să facă 
bani din apă acidulată și sirop. Soții Constanța și Ioaa 
Grlgore sunt cooperatori în cadrul Cooperativei meș-j 
teșugărești „Progresul" Deva. Utilajul de produs sifon 
situat intr-un spațiu lângă piață reprezintă aportul 
dlui Grigore la intrarea în cooperativă cu mulți ani în 
urmă. Afacerea s-a dovedit rentabilă. Zilnio treo pra
gul micii sifonerii cca. 500 de clienți, predominând co
menzile pentru acasă. In luna trecută, unitatea a rea
lizat o cifră de afaceri de aproape șase milioane de lei; 
adică încasările s-au ridicat la peste 200.000 de lei zil
nic. Interlocutorii au precizat- că desfacerea sifonului 
și a siropurilor concentrate este fluctuantă. înregistrân-, 
du-se vârfuri vara, până în luna august când apariția 
pepenilor șl strugurilor determină scăderea solicitărilor,- 
cât șl iarna, în decembrie, cu ocazia sărbătorilor, tni 
prezent, desfacerea zilnică a sifoneriei este de cca. 300 
de litri. Uneori lucrează și câte 10 ore pe zl, iar câști
gurile celor doi cooperatori sunt mult peste media pe 
economie, spre mulțumirea lor și a conducerii coopera
tivei de care aparțin.

T
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In universul de can
doare și puritate creat 
de cei 65 de mici artiști, 
înscriși la ediția a V-a a 
Festivalului concurs de 
muzică ușoară „Voci de 
copii", apariția Dianei 
Vasian (el. a IV-a, Șc. 
gen. nr. 2 Lupeni) a fost 
un... vis. într-o ținută 
vestimentară de un alb 
Imaculat cu discrete lu
ciri de satin, cu câteva 
floricele împletite în ple- 
tele-i lungi, Diana a o- 
ferit publicului un tul
burător moment muzical. 
Duios și lent, „Balada 
pentru Sanda” a curs în 
armonii limpezi, iar 
„Noapte de vis" a vibrat 
adânc și înălțător în su
flete. Șapte note de 1® 
s-au ridicat la masa ju
riului pentru interpreta
re și tot atâtea pentru 
impresia artistică. In sa
lă, între sutele de spec
tatori, o mamă plângea. 
Lacrimile bucuriei n-au 
putut fi zăgăzuite.. Ziua 
următoare, la Gala lau- 
reaților, spectatorii au 
zărit-o pe Diana și prin
tre „păpușile" din „Vitri
na cu păpuși" — momen
tul muzical-coregrafic o- 
ferit de Clubul elevilor, 
din Lupeni (scenografia 
— Nicolae Zăblău, core
grafia — Augustina Ior- 
dache).

— Diana face balet la 
Clubul elevilor din Lu
peni. ne spune mama I- 
rina. li place. Iar pen
tru muzică mergem, bi- 
săptămânal, la Petroșani, 
la Clubul copiilor de a- 
colo. La Petroșani face 
și pian. Se ocupă de ea 
dl profesor Eugen Mun- 
teanu. Dumnealui i-a ales 
și piesele pentru concur
sul de acum; Spunea că 
i se potrivesc. Și așa es
te. Și ochii mamei iar se 
înrourează...

— Dar este obositoare 
și costisitoare naveta Lu
peni — Petroșani.

— Este. Dar, poate, me
rită — răspunde mama șî 

chipu-1 frumos se scal
dă In lumina speranței.

„Facem naveta, poate 
merită I". Am auzit aceste 
vorbe rostite și de pă
rinții Alexandrei Florea, 
elevă tot în clasa a IV-a, 
dar la Școala generală nr. 
2 Uricani. Cine e Alexan
dra? Cine n-o cunoaște! 
Doar un an de zile a fost 
prezentatoarea emisiunii 
Tv „Constelația copiilor" 
la DAGS Petroșani. De 
aceea dl Vasile Bălan, di
rectorul clubului MTI 
Aninoasa, și-a luat-o par
teneră pentru prezentarea 
ediției a V-a a Festiva
lului concurs de muzică

Poate 
merită

ușoară, „Voci de copii ’. 
inspirată, dezinvoltă, fru
moasă, deșteaptă, domi
nând scena cu prezența 
el, Alexandra a fost, timp 
de trei zile cât a durat 
festivalul, vedeta numă
rul unui Introaucea con- 
curenții în scenă, îi dez
băra de emoții, dialoga 
cu publicul, cu juriul (a- 
cesta din urmă i-a mul
țumit, în final, pentru 
profesionalism!). Profe
sionalism la vârsta de 10 
ani? Ei, da! Alexandra 
l-a dovedit. Doar în tim
pul cât a colaborat cu 
televiziunea a luat inter
viuri — și ce interviuri! 
— Stelei Popescu, Ange
le! Similea, Iulianei Măr

ci uc Posea, lui Alexan
dru Arșinel, lui Gabriel 
Dorobanțu, lui... Cum a 
început? „De la „Tip-top, 
mini-top" — zice Alexan
dra. Apoi, am fost che
mată să dau o probă în 
fața camerelor de luat 
vederi. Am dat-o șî... Se 
vede că mă iubește... ca
mera".

— Dar tu, ce mai iu-' 
bești?

— Poezia; îmi place 
foarte mult. Aș citi poe
zie întruna.’ De la cla
sici la contemporani. De 
la Eminescu la Lucia 
Munteanu, poeta noastră 
de aici din Vale. I-a a- 
părut acum un volum mi
nunat „Poezii-bijuterii".

Părinții au însoțit-o pe 
Alexandra și la Aninoa
sa, ca șl la Petroșani. 
Sunt fericiți pentru feri
cirea Alexandrei, pentru 
revărsarea de talent cu1 
care a însoțit fiecare con
curent pe scenă.

Poate merită! ,
Sintagma îmi stăruie și 

acum în auz. Mă gândesc 
și la părinții Dianei Va
sian de la Lupeni și la 
părinții Alexandrei Flo
rea de la Uricani, și la 
părinții lui Dănuț Istra- 
tie de la Vulcan, Anul 
trecut când a încheiat, cu 
coroniță, clasa I la Școa
la generală nr. 5 Vulcan, 
Dănuț nu bănuia că pre
miile se vor înlănțui: la 
Radio-vacanța de la Ma
maia, ca solist vocal (ca 
și la Casa armatei din 
Vulcan), iar acum, la 
„Voci de copii" a urcat 
pe podium cu media 9,83. 
Cântecele lui „Când ești 
copil viața e un joc" si 
„Hai să cântăm" au fost 
însoțite de un admirabil 
desen coregrafic iar ele
ganța ținutei vestimen
tare a încălzit priviri si 
inimi, a înrourat — pen
tru a câta oară? — ochii 
mamei Aurora. 1

Poate merită!
LUCIA I.ICIU

Mărturisindu-și drep
tul la adolescență prin- 
tr-un moment muzical 
care a dat fior artistio 
orei de dirigenție. Adela, 
Laura și Anca reamin
teau: „Dacă viața e iu
bire/ Și a trăi e a iubi/ 
Noi suntem în toate as
tea/ Punctul pe i“.

Punctul pe i. Un ade
văr demonstrat de cei 31 
de absolvenți ai clasei a 
XIII-a A, de la Școala 
normală „Sabin Drăgoi" 
Deva — prima promoție 
cu dublă calificare: edu
cator și învățător. Ei 
n-au dorit ca ora de ră
mas bun să-și măsoare 
popasul în suspin. Și au 
reușit! Nu ușor, desigur. 
Doar erau împreună cu 
dirigintele lor — prof. 
Silviu Cercea — sub a 
cărui ocrotire au urcat, 
timp de cinci ani, pe trep
tele cunoașterii, erau de 
față profesori, directori, 
părinți, oameni apropiați 
inimilor lor, invitați, co
legi din clasa a XH-a.

Nu i-a fost ușor, desi
gur, nici dlui prof. S. 
Cercea, aflat, în cel de-al 
44-lea an de activitate di
dactică, la ultima sa oră 
de dirigenție, stăruind 
asupra importanței și 
demnității profesiunii de 
educator — „meserie ca
re nu Se părăsește sea
ra, o dată cu hainele de 
lucru, meserie aspră și 
plăcută, umilă și mândră, 
exigentă și liberă, care 
epuizează și înviorează, 
în care dragostea este ste
rilă fără forța spiritua
lă" — dirigintele a punc
tat șl câteva din roadele 
care au încununat, în cel 
5 ani, strădania viitori
lor dascăli. Și câtă bu
curie au încercat părin
ții și profesorii revăzând 
chipurile luminate de 
Zâmbet ale tinerilor ca
re la învățătură au obți
nut medii de peste 9,50: 
Claudia Eckert, Nicoleta 
ffomodan, Mihaela Visl- 
rin, Nadina Guga, Mire- 
la Stan, Laura Hârșeu,

Ioana Dobra, Loredana 
Paraschiv, Gabriela Ro
tariu, Manuela Stan, Mi
haela Tat, Cecilia Vincze, 
Diana Clet, Adrian Ale
xa, Paul Olar. Sau ale 
posesorilor premiilor la 
olimpiadele școlare: Ce
cilia Vincze, locurile I și 
II la logică, Adrian Ale
xa (geografie), Claudia 
Eckert (psihologie), Nico- 
lete Tomodan, Nadina 
Guga (pedagogie). Adela 
Crăciun (1. română). Câ
tă emoție au încercat pă
rinții când s-au apreciat 
talentele artistice ale Lo- 
redanei Paraschiv (sculp
tură), Marinela Birău (so
listă de muzică populară 

de rămas bun să-și i 
soare popasul îti susj 
acolo, în ultima ba 
din primul rând, pr 
rea Manuelei era tot t 
pul scăldată In rouă, 
cum ar fi fost altfel ci 
bucuria izbânzii se 
pletea cu emoția, cu „< 
ul despărțirii de cei i 
frumoși, mai înălța 
ani ai adolescenței 
anii de liceu. Ei au 
rit să-i ofere dirigii 
lui argumentul stăpâr 
de sine, al maturității g 
dirii și acțiunii lor. 
reușit, deși ora s-a 
cărcat de clipe emoțion 
te: le-a oferit însuși 
rigintele, prin pildele 
te, însuși prof. Armă: 
cu, directorul adj. a, 
ceului, prin aforismele
care a punctat

„Punctul 
pe i“

elevilor prin școală — 
la „Veni, vidi, viei"
nă la „Vivat Acade: 
Și, apoi, momentele
ferite de prezența și 
vântul cald al prof. 1 
Alimpescu (Șc. gen.
4 Hunedoara), căruia p 
S. Cercea i-a fost, în
mă cu peste patru de 
nii, acolo, în Toplița 
durenimii, primul dirij
te, a avocatului Vi<

și prezentatoare de spec
tacole), Anca Dan (mu
zică orchestrală), Gabrie
la Rotariu (solistă de mu
zică ușoară), Ioana Do
bra (teatru, prezentatoa
re), Laura Hârșan, Ade
la Crăciun, Ramona Bank 
(grup vocal), despre mo
delele de disciplină șco
lară ale Mirelei Stan, Mi- 
haelei Furdean, despre 
meritele șl laudele cule
se, în schimbul de expe
riență din Franța, de e- 
levele L. Hârșeu, I, Do
bra, G. Rotariu, M. Spul
ber, G. Eckert, despre 
spiritul de inițiativă al 
lui Adrian și Paul, de
spre modul în care Mi
haela Visirin a condus 
practica pedagogică.

Deși n-au dorit ca ora

Munteanu și înv. G 
Igreț (din prima proi 
ție a dirigintelui S. f
cea aici, la liceul p 
gogic), oameni de m 
probitate profesională 
morală; de gândul 
recunoștință și mulțu 
re, adus în numele pă 
ților, de educ. Maria 
modan, absolventă a 
ccsteî prestigioase ș< 

Și, pentru că uit 
oră de dirigenție a o 
cis, fericit, cu anive 
rea zilei de naștere a 
rigintelui S. Cercea, 
solvenți, părinți, da; 
și invitați i-au adres; 
caldă urare, și chiai 
cei vârstnic} șl-au 
vocile în „Cine să 
iască, „DIRIGU" să 
iască, La mulțl anii

LUCIA I.ICJ

Intr a sâmbătă de vară în piața de mărunțișuri a Dev
Un drum cu autobuzul 

din gara Devei și până în 
Micro 15, acolo unde se 
află piața de mărunțișuri 
a reședinței de județ, face 
exact opt sute de lei. A- 
colo — oameni și treburi 
extrem de interesante.

VIN OAMENII 
CU MARFA

începând de pe la ora 
șapte. în incinta împrej
muită cu gard de beton 
și de fier, încep să intre 
oameni. Unii vin cu ma
șini cc au portbagajele 
pline, alții cu cărucioare, 
alti» toartă baloturi uria
șe în cârcă. Sosea, deci, 
marfa.

OFERTA
O plimbare, Ia o oră mai 

târzie, prin incinta îm- 
preimuită îți dădea prile
jul să constați că oferta 
zilei respective era boga
tă Se aflau expuse pe ta
rabe un foarte larg sorti
ment de adidași, blugi, 
tricouri, șepci etc., iar de 
acoperișul de tablă erau 
atârnate umerașe cu tot 
felul de îmbrăcăminte. în 
spatele acestora, multe 
din vânzătoare aveau pie
leu de culoare închisă, 
ceea ce nu scădea prețul 
mă"ii Pe două mese 

largi erau expuse sute sau 
poate mii de casete cu 
muzica cea mai diversă, 
iar difuzoarele date la ma
ximum făceau să-țî țiuie 
Urechile. Se ofereau pan
tofi la preț convenabil, 
întrucât aveau talpa lipi
tă, produse electronice șl 
electrocasnice, ceasuri, bre
locuri, obiecte sanitare — 
toate nou-nouțe, precum și 
xerotenii de tot felul, une
le dintre ele nici nu știai 
la ce folosesc. Erau expu
se — astea pe jos — șu
ruburi. piulițe, spițe de bi
ciclete, roți de diferite di
mensiuni, atât de ruginite, 
încât, parcă, erau făcute 
imediat după ce omenirea 
a intrat In epoca fierului.

UNDE SUNT RUȘII?
Ei ocupau, în special, a- 

ripa din spate a incintei 
și ofereau d ruj be, unelte, 
scule de tot felul etc. A- 
cum partea aceea este a- 
proape goală, căci rușii nu 
mai vin. De ce ? Mi-a ex
plicat un om :

— Rușii nu mai vin pen
tru că s-au pus cu controa
lele, amenințările și amen
zile pe ei. Când veneau el 
erau cumpărători foarte 
mulțl. Astăzi sunt puțjnl.

ȘOMERUL
Un om solid, brunet, cu 

mustață stufoasă stătea in

tr-un fotoliu nou nouț în 
fața unui șir de covoare a- 
târnate de gardul de fier. 
Pe un deget al mâinii sale 
stângi avea un ghiul stră
lucitor uriaș, cum n-am mal 
văzut niciodată. Nu-1 în
treba nimeni nimic, așa că 
individul se cam plictisea. 
6a să-și alunge plictisul 
trecea din când In când 
drumul și cerea câte o bero 
pe care o rădea cu re
peziciune, Doi câini man — 
păroși și cam subțiri de 
constituție — îl priveau cu 
Interes, căci le era șl lor 
cald, chiar dacă se aciuase
ră la umbra unui gard.

ARIPA 
AMENINȚĂTOARE

Pe marginea trotuarului 
aflat vizavi de piață sunt 
înșirate una lângă alta o 
seamă de gherete făcute din 
tot felul de materiale. Une
le sunt cochete, au în față 
terase mobilate cu mese și 
scaune din lemn sau plas
tic. Altele arată mizerabil 
semn că aripa falimentului 
le-a atins zdravăn. Cele 
care mai funcționează fncâ 
oferă un sortiment foarte 
bogat de marfă alcătuit din 
sucuri, bere, tării, dulciuri 
și atât. Ceea ce ne în
deamnă să credem că aripa 
de care vorbim n-a plecat 
încă din zonă.

TRECUTE ȘI 
NOSTALGICE VREMI
O doamnă ce prepara 

plăcinte cu brânză într-o 
rulotă foarte cochetă și pa 
care o știm de multă vre
me, într-o prelungită pa
uză a vânzării, ne spunea 
cu nostalgie în voce:

Adevărata economie de piață începe chiar din piață. Dacă nu sunt cu 
părători se poate croșeta în liniște. (Aspect din piața orașului Ilunedoai 

Foto: ANTON SOC AC

— Piața de mărunțișuri 
din Deva nu mai este ce 
•ra cu câțiva ani în urmă. 
Erau mărfuri din belșug 
și gemea de lume.

— De ce credeți că a 
decăzut ?

— Pentru că nu vin cum
părători decât foarte pu
țini. Nu au oamenii bani.

Un drum până la 
de mărunțișuri din I 
15 costă 800 lei, iar înt< 
rea tot atâta. Merită, 
o vizită aici, într-o fri 
să sâmbătă de vară ? 
torii noștri pot apr

TRAIAN BOND
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[VA INTRE DOUA Șl EREI 
POST-NIERIBIAN (IV)

Te a vrut să spună cel ca
l-a pus acolo ? în spate 
nea ce se termină cu 
atea în vârf și în față 
a dintre principalele 
ăzi ale orașului. E ca 
cum ar spune: „Eu

-am păzit și îmi păzesc 
.atea. Până aici am fost
— trecutul, în față sun- 

1 voi — viitorul”. Oare 
lârjirea de pe fața lui

plăcut să lupt, tânjesc du
pă agitație, după zgomote, 
după fețele fără expresie 
de pe stradă. îmi plăcea 
să studiez oamenii, să le 
ghicesc sentimentele, pre
ocupările, dorințele. Măș
tile lor de răceală făceau 
jocul meu de-a ghicitul să 
pară greu, dacă nu impo
sibil. Dar până șl asta era 
o provocare. însă îmi lip-

IMPRESII ALE UNUI ÎNSINGURAT 
DE BUCUREȘTI

ea să ne spună că aș- 
iptă de la noi să ne pă
ți la rândul nostru ce
ea? Dormi liniștit, De- 
oale! Eu zic că ne-o pă- 
n. E greu, ca peste tot. 
r o să reușim;
Jând mi s-a spus să scriu 
spre Deva între două și 
ă am plecat de la Pre
sură. Drumul m-a în- 
•s tot aici. Fără să vreau 
iul ăsta îmi aduce un 
gând. Rebreanu își 

.epea romanele cu in- 
irea in sat și le termi- 
eu ieșirea din sat. Teh- 

•a asta are o denumire, 
r nu mai țin minte ca-
Jred ca acum ar trebui 

scriu încheierea.
Vli-e dor de București. E 

oraș plin de viață, un 
•ș in care trebuie să 
ni a sa trăiești. Șj mj-a

sea ceva. Până să ajung 
în București m-am născut 
și am trăit în Ardeal, iar 
acum, în ora asta, am în
țeles definitiv un lucru. 
Iubesc Ardealul. Magazine
le curate, străzile cu mul
tă verdeață. Și oamenii. 
Tot sufletul e pe fața lor. 
Dacă îi oprești pe stradă 
ca să îi întrebi ceva — 
prima dată îți zâmbesc.

Și aici în Deva se zâm
bește din plin — cu pri
virea deschisă și fără gân
duri ascunse. Și mă bu
cur să aflu despre mine 
că încă știu ce înseamnă 
seninătatea și simpla bu
curie de a fi, pentru că 
dacă am reușit să o văd pe 
fețele oamenilor și în o- 
chii lor — înseamnă că 
poate fi și pe fața mea și 
în ochii mei.

MARIA

REGION AT A GAZ METAN DEVA A

Am nță intenția de autorizare pentru pro- , 
ct ția mediului a următoarelor obiective:

1. Sediu Regională Gaz Metan Deva, str. (
Gojdu, nr. 85. a

2. Raza de Producție Nr. 2 Deva, str. 22. 
b’eembrie.

3. Sector Hunedoara, str. C. Negruzzi nr, ’

1. Formația Operativă de Lucru Simcria, A 
fr leilor, nr 4. i

5. l’ormația Operativă de Lucru Orăștie, ț
tr. Grădiște!, nr. 2. i

6. Formația Operativă de Lucru Geoagiu, ’
Lf \ ileior, nr. 2. ’

7. Formația Operativă de Lucru Călan, str. |
’ieței, nr. 5A. '

8. Formația Operativă de Lucru Hațeg, str. ț
t. V lat< u. ni. 2. ț

!>. Formația Operativă de Lucru Petroșani, l 
fi. î Decembrie 1918, nr. 120/1. ț

10. Sediu SRM Livezeni, str. Livczcni.
ti Punct de Lucru Baru Mare, str. Prin-? 

ipitlă; bl. A5/12. 1
Eventualele observații se pot trimite la ) 

tgeuția pentru Protecția Mediului Deva, str. j 
l Vlaiuu, nr. 25. în termen de 20 zile de la ț 
a(;> publicării. (80) ț

----------------------------------------------- j 

S PI CARMI TAPLAST S.A.

DEVA

A depu> la A.P.M. Deva documentația 
ientru obținerea autorizației de mediu, pen- 
ru Fabrica Mecanică Gojdu, str. E. Gojdu. nr. 
J. și Atelier de mase plastice, str. George 
Lrițiu, nr. 13.

Orice reclamații se depun Ia sediul A.P.M. < 
leva, în termen de 15 zile de Ia publica- , 
ea anunțului.

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STATj
In baza Legii nr. 55/1995 și a H.G. 887/1 

11995 privind vânzarea contra numerar a acțiu-! 
Inilor societăților comerciale care se privatizca-| 
ză, Fondul Proprietății de Stat organizează li-| 

I citație publică fără preselecțic, pentru vânza-J 
Irea acțiunilor societății comerciale „Mctalul“|
S.A. Peștișu Mare. |

i Denumirea societății : Metal S.A |

• Adresa : Peștișu Marc, nr. 363, jud. Hunc-|
Moara.
I Obiect de activitate : comerț cu ridicata — ■ 

(desfacere laminate din oțel. I
I Capital social: 5 813 425 mii lei. |

î Numărul total de acțiuni : 5 813 425. ■
| % din capitalul social pus în vânzare: 38,891

Structura acționariat-; FPS — 38,89%; SIfI 
j— 0,00%; Alții — 61,11%.
I Număr de acțiuni puse în vânzare : 68 095. |

Preț pornire licitație : 1635 lei/acțiune. I 
| Facilități: Avans : 30%; Eșalonarea plății I 
pe durată de maxim 6 ani; Dobândă : 10%/an. I

Poziție listă : 1795. ■
Loc de desfășurare a licitației: FPS Fiii-1 

ala jud. Hunedoara, Deva — str. 1 Decembrie,. 
|nr. 35. I
i Ora licitației: 9. I

Licitația va avea loc in data de 1 iulie 1997.! 
| Conform Metodologiei de organizare și| 
desfășurare a licitațiilor pentru vânzarea del 

I acțiuni, publicată in Monitorul Oficial al Ro-J 
mâniei, partea 1, nr. 119 din 7 iunie 1996, dacă] 
nu se indeplinesc concomitent condițiile de lai 

[art. 9, paragraful I, se organizează două noii 
runde de licitații, Ia intervale de o oră, cu re-| 

I ducerea prețului la fiecare rundă cu câte 5%! 
din prețul de pornire a licitației publicat îu| 
listă. I

Cei interesați în desfășurarea licitației tre-J 
buie să achite taxa de participare, in valoare| 
de 200 000 Ici la casieria FPS Filiala Ilunedoa-1 
ra, până in data și ora ținerii licitației. Per-I 
soanele fizice străine sau persoanele juridice | 
străine vor achita taxa de participare în valută ■ 
Ia cursul zilei. I

Participant! Ia licitație vor depune docu-| 
mentele care să Ie dovedească identitatea și! 
calitatea, precum și o copie de pe ordinul de| 
plată a garanției în numerar, reprezentând 10 
% din mărimea avansului — pentru plata în 
rate — sau, după caz, 3 % din valoarea totală 
a acțiunilor solicitate, calculată Ia prețul de 
pornire a licitației, în contul Fondului Proprie
tății de Stat nr. 4001680900303 pentru garanții 
bancare, deschis Ia BRD — SMB. Persoanele 
fizice străine sau juridice străine vor achita 
garanția în valută, la cursul existent la data 
de 31. 12. 1996 in numerar sau prin scrisoare 
de garanție bancară. Suma de plată în valută | 
a pachetului de acțiuni adjudecat de persoana» 
fizică străină sau persoana juridică străină val 
fi stabilită în procesul verbal al ședinței de li-| 
citație, la cursul existent la data de 31. 12.! 
1996. Plățile în valută se fac la BANCOREX în| 
contul FPS nr. 4’625000000242300-0-6 pentru! 
dolari SUA sau nr. 4625000000242301-0-9 pen-J 
tru mărci germane. I

Persoanele fizice străine sau persoanele ju-| 
ridice străine vor depune, după caz, documente I 
echivalente cu cele menționate in NOTA del 
la Anexa 1.1 la Metodologia de organizare și! 
desfășurare a licitațiilor pentru vânzarea dc| 
acțiuni, traduse în limba română și autentifi-| 
cate la notariatele publice.

Informații suplimentare se pot obține la 
Tel. 01-6597371 — FPS București și la sediul 
FPS Filiala Hunedoara — tel. 054-211089, 
214503, între orele 8—16.

fu situație de neadjudecarc, licitația se va 
relua la data dc 16 iulie 1997.

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR l

Se pregătesc spațiile pentru
plantarea florilor de sezon
Joi, 12 iunie, în unele 

zone verzi de pe bulevar
dul „Dacia" din Hunedoa
ra se lucra la împrospă
tarea zonelor verzi, plan* 
tându-se flori de sezon. în 
fața magazinelor „Onix" 
și al S.C. Impexcom In
dustrial SRL două lucră
toare de la Regia de gos
podărie comunală și loca* 
'tivă a municipiului sco* 
teau panseluțele, năpădite 
deja de buruieni, pentru 
a pregăti rondourile în ve
derea sădirii altor plante 
ornamentale de vară.

De-a lungul arterei co
merciale pe care se înși- 
ruie magazinele S.C. „Co
ra” se putea observa că 
trotuarele sunt curate, iar 
în spațiile verzi iarba și 
copacii sunt bine întreți
nuți.

Hunedorenii continuă de 
fapt o tradiție în acorda
rea unei atenții speciale zo
nelor cu arbori și verdea
ță, tocmai pentru a stăvi
li poluarea aerului de că
tre agenții economici din 
orașul de pe Cerna. Sunt 
unele străzi — care fac 
legătura dintre cele două 
mari bulevarde — „Dacia"

și „Republicii" — pe alinia*, 
mentul cărora coroanele. 
copacilor se întâlnesc, for*, 
mând adevărate cupole la, 
înălțime. Pot fi văzute bal», 
coane acoperite cu perde* 
ie de verdeață. Față de f 
asemenea creații ale bu-/ 
nilor gospodari în lupta 
pentru stăvilirea noxelor,! 
pentru împrospătarea cu 
ozon a mediului, neghjen-j 
țele unora par cu atât mai 
de neînțeles. Căci sunt din 
păcate și persoane care — 
atunci când cred că nu-i 
vede nimeni — nu dcpn-J 
zitează corect gunoaiele în. 
containere, aruncându-le la- 
întâmplare alături, sau nu 
folosesc coșurile de rezi*. 
duuri, împânzind cartiere*: 
le și spațiile florale cu to»: 
felul de pungi, hârtii sau 
ambalaje.

Pe această tema așteptam 
și din partea dv. stimați ci*l 
titori ai ziarului nostru,’ 
opinii, ‘ păreri, idei. Fiind
că aspectul orașului în cg- 
re trăim ne reprezint;!, es
te măsura simțului gospo
dăresc al fiecăruia și nu 
trebuie să ne fie indife
rent. (E.S.).

$ > 
£ CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA < 
«SERVICIUL RELAȚII EXTERNE. PROTOCOL,y 
•: MASS-MEDIA *î
:• . _ ____ >Str. 1 Decembrie, nr. 35 — 2700 Deva 

Tel. 212590 — Fax 214130 
ANUNȚA

Oferte de stagiu profesional (3 — luni) în; 
Regiunea ALSACIA (Franța), în cadrul Pro-; 

! organizat împreună; 
feu Secretariatul General Eurodyssee din FRAN-* 
JCHE — COMTE 
J menii : 
i • Activitate 
J locală.
5 • Studiu
% electrice.
;> • Studiu
J» casa.

• Studiu
• Activitate dc cercetare privind utiliza- 

5rea laserului in diferite procese industriale

5

<Regiunea ALSACIA (Fra 
£ gramului EURODYSSEE > o , • . , r-. , r.

ft

(79)

I 

(Franța), în următoarele do-J 

de jurnalist la televiziunea3
£ 

piață în domeniul ingineriei >

piață in domeniul brânzei dejJ 

bacteriologic al brânzei de casa.** 

-----  --------- ---------  ,------------------------- •: in 
^domeniul plastic, ceramic și optic.
J • Studiu de piață în domeniul termofuzi-I; 
Junii-protchnieii. S
ț • Studiu privind întreprinderile mici șiȘ 
Sinijlocii (în colaborare cu Camera de Comcrțț 
/si Industrie din Strasbourg).
£ Candidații trebuie să corespundă unui mi-> 
?nim de condiții (vârsta intre 18—30 ani, absoI-£ 
S vei,ți de școală postliceală (BAC4-3) sau uni-ț 
£ versitate (BAC+5), liberi de alte angajamente,£ 
I cunoscători de limbă franceză și engleză, cu-S 

noașterea și a limbii germane este un avantaj,S 
cunoașterea utilizării programelor WORD șiȘ 
EXCEL pe calculator și după caz să fie po-3j 
sesori de permis de conduce auto. Ș

Doritorii se pot adresa pentru întocmirea! 
1 dosarelor de candidatură Ia Serviciul Relații £

Externe, Protocol, Mass-media din cadrul Con-^ 
siliuiui Județean Hunedoara, str. 1 Decembrie, £ 
nr. 35, Deva, sau la telefon 212590, între orele*; 
14—15,30. i;

Preselecția dosarelor de candidatură va a-£ 
vea loc in ziua de joi. 3 iulie 1997, ora 14, laț 
Serviciul Relații Externe, cam. 110. ■;

de

de
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li

I Datoriile mari către General Simprest S.A. pun 
sub semnul întrebării programul de reparații

I
I

IL*
?.

asociațiilor 
din Simeria,

Datoriile 
de locatari 
ale agenților economici șl 
ale instituțiilor bugetare 
către S.e. General Sim
prest S-A. totalizează, la 
16 iunie a.c., suma de 
297 577 800 de lei.

I,a asociațiile de loca
tari, în număr de 13, ale 
căror datorii pentru ser
viciile de gospodărie co
munală și locativă depă
șesc 10 milioane de lei. 
sumele restante se situ
ează intre 11 și 31 de 
mi i inane de lei pe aso
ciație : Asociația nr. 15
— 2!> milioane de lei, A- 
sociația nr. 16 — 31 de 
milioane de lei; Asociația 
nr. 17 — 20 de milioane 
de lei; Asociația nr. 19
— 18 milioane de lei; 
Asociația nr. 21 —» 11 mi
lioane de lei; Asociația 
nr. 22 — 11 milioane de 
lei; Asociația nr. 11 —• 
15.6 milioane de lei; A- 
sociația nr. 12 — 26 mi

nr. 23 — 
lei. Da- 
restanțe 

Simprest 
obli, 
apa 
aso- 
care 

către

fost

lioane de lei; Asociația 
nr. 10 — 11 milioane de 
lei; Asociația nr. 6 — 
12,4 milioane de lei; A- 
sociația nr. 3 — 19,6 mi
lioane de lei; Asociația 
nr. 2 — 19,6 milioane de 
lei și Asociația 
13 milioane de 
torită acestor 
mari, General 
S.A. Simeria a
gată să întrerupă 
caldă menajeră la 
ciațiile de locatari 
sunt deservite de 
Gentrala termică nr. 2,
undo se înregistrează su
me neplătite de peste 
90 de milioane de Iei.

Situația în care se re
găsește General Simprest 
nu este una dintre cele 
mai fericite. Neplata ser
viciilor de către asocia
țiile de locatari și agen
ții economici (aceștia din 
urmă datorând circa 
200 000 de lei) face ca, 
la rându-!. să nu-și poa-

tă plăti datoriile către 
RAGGL Deva, PEGO De- 
va, RENEL și ROMGAZ, 
debite ce însumează 350 
de milioane de lei. De* : de locuințe 
bitele mari către socie
tate afectează și pun 
sub semnul întrebării 
programul lucrărilor de 
înlocuire și. revizie a re
țelelor și centralelor ter
mice care este stabilit 
pentru perioada de vară.

Pentru 
confortului 
mente, în această peri- ■ 
cadă este în atenția con
ducerii General Simprest 
S.A și a Gonsiliului_ lo
cal transformarea 
tralei termice nr. 
tr-una viabilă, pe 
Investiția trenează 
mai mulți ani. în fiecare 
iarnă, 500 de apartamen- 
te ridică mari probleme 
cu căldura. Vechea cen
trală este echipată cu 
cazane cu randament scă
zut, iar datorită presiu-

nii scăzute a gazului me
tan — sub 20 de “ilibărl 
în anumite 
temperatura

perioade —, 
în cele . 500 
este iarna 
mult sub li

MICA PUBLICITATE
— > • — ♦ -4 — 44 —* —» —‘

• Vând autoutilitară 
,^9îercedes“ 807 D, 
tjj tone, mi earte de 
Identitate șl autoriza» 
(le sanitară. 6tare ex„ 
«opțională, informații 
Ia teL 811279.

• Vând vaci rasa brună 
'de Maramureș. Tel. 545856, 
intre orele 15—22. dc luni 
până vineri.

(5788)

• Numai în săptă
mâna 16—23 iunie RE
DUCERI INGREDIBI- 

1 UE DE PREȚURI la 
televizoare Megavi- 
sîon Nokîa ș; Sony. 
®el mal bun raport 
calitate-preț din ulti
mii 7. ani. Vizitați ma
gazinele QUASAR, un
de puteți cumpăra : 
un televizor Megavisl- 
on 51 cm. TXT Ia 
8.291.900 lei, un tele
vizor Nokia 55 cm. 
VKi la 2.965.900 lei, 
un televizor Sony 55 
cm. TNT Ia 3.750.900 
lei. Nu uitați I ©fertă 
specială numai în 
săptămâna IG—23 Iu
nie.’ (5833)

• Vând apartament 2
Camere, ultracentral, mo
bilat Complet. Tel. 220703. 
Deva. (5787)

• Vând apartament 4 
Camere, etaj 2, îmbunătă
țit, garaj, boxă, MărăștL 
Tel. 218225, 215729.

(5809)
> Vând urgent chioșa 

aluminiu nou demontab’il 
3/2, preț 7 000 000 lei. In
formații Petroșani, str. A- 
viatorilor. bl. 54 A, ap. 47.

(33538)
• Vând apartament 4

Camere, etaj I, zona pie
ței, bloc 2. TeL 219300, 
230793, 22u063, după ora 
21,30. (83)

• Vând casă nouă cu
gaz; curte, grădină și alte 
anexe gospodărești în Său- 
Iești. Tel. 229532, (5846)

• Vând garsonieră 0-
răștie Informații 227785, 
De<% (5843)

• Vând mașină de în
ghețată. Relații' tel. 6552G0, 
după ora 20. (5836)

• Vând Lăstun, macra
me, portbagaj, gresie, bord 
Dacia, radiocasetofon. Tel. 
213815. (4780)

• Vând apartament trei
camere cu îmbunătățiri, 
Gojdu, bl. E3, preț nego
ciabil, 110.000 000 lei. Tel. 
211198. (5849)

• Vând magnetofon Tesla
Stereo, stare perfectă. Tel. 
622197. (4773)

• Vând apartament două 
camere, preț negociabil, 
decomandate. Tel, 215907.

(4763?
• Vând apartament trei

camere cu îmbunătățiri, 
garaj. Tel. 621838. (1775)

• Vând urgent aparta
ment, preț convenabil. Tel. 
620671. (5850)

• Vând în Hațeg apar
tament trei camere, hol 
central, îmbunătățiri, te
lefon. garaj. Tel. 777623.

(4770)
• Cumpăr Peugeot 205.

4 uși, Diesel, multiple va
riante. Tel. 069/213255. 
212491 (4769)

• Vând fundație 300 mp, 
Dealu Mic, Orăștie. Infor
mații Nicolae Bălcescu, nr, 
44 (lângă Ema). (5486)

• Vând casă ©răștie, în
călzire centrală. Tel. 054/ 
641613, sau Timisoara tel. 
056/207016. (5438)

• Vând teren intravilan,
construibil, Orăstic, zona 
IMO. Tel. 641200. (5493)

• Vând apartament două 
camere, Deva, str. Teilor, 
etaj IV. Tel. 620387. (5483)

• Vând apartament două
camere ultracentral Sime
ria. Telefon 661163. (6281)

• Vând Fiat- Groma, 
Turbo Diesel. 1986, neîn
matriculat, stare bună de 
funcționare, 714433 sau 
722959. după ora 20.

(4186)
• S.C, GANAROM S.A’. 

DEVA, acționar majoritar, 
convoacă Adunarea Gene
rală a Acționarilor din 
S.G. AVICOLA S.A. MIN
TIA — DEVA la data dc 
25. 08. 1997, ora 12, în 
sala de ședințe a S.S. A- 
vicola Mintia, cu urmă
toarea ordine de zh Ț. 
Modificarea Statutului, ca 
urmare a vânzării cotei do 
51 la sută din acțiuni de 
către FPS București; 2. 
'Alegerea noului consiliu det 
administrație; 3. Diverse. 
In cazul în - care nu se va 
atinge cvorumul necesar 
adunarea generală se va

întruni jn data ac 9. J7,
— w

îmbunătățirea
în aparta-

Gen
ii în- 

gaz, 
de

de iarnă cu 
mita normalului.

Având în vedere situa
ția economico-financiară 
existentă, conducerea Ge
neral Simprest S.A. Si
meria face un apel la cei 
cu datorii, pentru a și le 
plăti, pentru ca în peri
oada de întrerupere a a- 
gentului termic să se poa
tă realiza programul de 
investiții pentru iarnă. 
Finalizarea investiției la 
GT 1 vizează un confort 
mai bun în apartament 
și, implicit, bani econo
misiți din partea tuturor, 
fără a mai adăuga asi
gurarea stocurilor pen
tru centralele termice ce 
funcționează pe combus
tibil lichid.

CORNELI POINAR

5B ••<

I

EA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Conciliere eșuata

i 

I 
I
I Ieri la prânz, la sediul 
, Direcției Muncii și Pro- 
Itecției Sociale Deva, a 
* avut loc o întâlnire între 
I reprezentanți' ai mineri

lor din Valea Jiului, ad- 
J’ ministrâției RĂII Petro- 
I șani și directorul general 
• al DMPS Hunedoara- 
| Deva.

Principalul punct al

conflictului — punctul nr. 
5 —, prin care se solici
ta o creștere de 45 la su
tă a salariilor, a rămas 
în continuare nesoluțio
nat. Nivelul acceptat pâ
nă în prezent este de 15 
la sută, iar concilierea de 
ieri de la Deva a eșuat, 
conflictul rămânând în 
continuare deschis. (G.P.)
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SOCIETATE COMERCIALA
ANGAJEAZĂ

• Contabil pentru eoni abilitate
• Muncitori necalificați. 
Informații telefon 616718, după

primară.

ora 18.
(83)

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR DIN 
MUNICIPIUL DEVA

1997, la ora 12, în același 
loc. (5845)

• Societatea comercială 
„TRANSLOG" S.A. Deva, 
strada Depozitelor, nr. 2, 
anunță intenția de majo
rare a tarifelor de trans
port mărfii și prestații ser
vicii ca urmare a majoră
rii preturilor la energie 
electrică piese de schimb, 
anvelope, carburanți, lu- 
brifianți, materiale, pres
tații servicii etc.

(0184774)
• Pierdut legitimație ser

viciu. pe. numele Bitcău 
Adrian. O declar nulă.

(4188)
• Pierdut certificat cod

fiscal nr. 6007660, aparți
nând SG Olimpiu Gome- 
xim SRL Simeria. Se de
clară nul. (5844)

• Pierdut certificat Gon. 
stant Pany Deva J/20/1631/ 
1994, Se declară nul.

(5841)
• Pierdut certificat ac

ționar. Gasial Deva, seria 
3638445 și 3638446, pe nu
mele Buda Gheorghe și 
Buda Elena. Se declară 
nul. (5840)

• Pierdut ștampilă ro
tundă, aparținând SG Vic
tor Lowe Exim SRI‘< Gris- 
tur. Se declară nulă.

(5852)
• ©fer spre , închiriere 

garsonieră ultracentrală. 
Informații tel. 227542.

(4771)
• ®aut pensionară pen

tru menaj doi bătrâni. Tel. 
223489. (4849)

• SG Ioan D. Alisa Exim
SRIs angajează vânzătoa
re la barul Melody Mintia-, 
nr. 131/A. Informații la 
local. (5847)

• SG Martina Scrv- 
com SRL Simeria, tel. 
054/660302, angajează 
gu carte de muncă doi 
prelucrători marmu
ră, un frezor în mar
mură. Salariul nego
ciabil, plata în acord. 

(5853/54)

muncitor cu aptitudini în 
domeniu și îndemânare. 
Informații tel. firmă 233110, 
620178 seara. (4759)

• SC Gef Facilities SRL
angajează agenți vânzări, 
absolvenți liceu, de prefe
rință cu experiență. Tel.. 
230930. (4777)

• Schimb apartament 3
camere, decomandate, etaj 
2, Liliacului, cu două ca
mere similar, plus diferen
ță. Tel. 221030. (5859)

COMEMORĂRI
• Vineri se împli

nește un an de când 
ne-am despărțit pentru 
totdeauna de draga 
noastră
ELEONORA TABACU 
Comemorarea la Ci
mitirul Ortodox Brad, 
ora 18. Familia. (5832)

• S-a scurs un an
cumplit dc greu fără 
cc. XRAIAN CKIȘAN 
fără echilibrul voio
șia și seninătatea sa. 
Gei ce l-au prețuit sunt 
invitați să participe la 
parastasul de pomenire 
care va avea loc sâm
bătă 21 iunie 1997, Ora 
10,30 la Catedrala Or
todoxă Sf. Nicolae din 
Deva. (5850)

• Gu nemărginită 
durere în suflet, amin
tim că Ia 1 iulie se îm
plinesc doi ani de când 
s-a stins din viață cel 
mai bun soț și tată

ec. ION DEAC
Veșnic vom purta în 

inimile noastre aminti
rea chipului său bun 
§î drept.

Dumnezeu să aibă în 
pază sufletul său ge
neros. Comemorarea va 
avea loc duminică, 22 
iunie 1997, ora 12,30 
la mormânt. Olivia șl 
Ioana. (5867/68)

D E G E S E

• Importator direct 
în județul Hunedoara, 
selecționează persoa
ne pentru vănzăi dl- 
rectc. Gâștig 50—70 000 
lel/zl. Sunați azi 
615390. Start mâine I 

(5864) i 
*— «■—«—4—♦—»—»— 4-

• Manufactură porțe
lan angajează personal

• • 'Z.7 ■ ’/7~~

....................................

• Familiile -Stoica, 
Florea și Pop anun
ță au durere încetarea 
din viață, după o lun
gă șl grea suferință, 
a prea iubitului lor 

STEFAN ANTONIE 
înhumarea va avea 

loo în 19. 06. 1997, co
muna ©eoagiu. Gdib- 
nească-se în pace f 

(5492)

------ --------.............................................. ................. ... .............
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♦ pentru „Amenajare spații comerciale în piața
♦ agroalimentară a municipiului Deva“. Caietul
♦ de sarcini și documentația tehnică se găsesc la
♦ Administrația piețelor.

Licitația va avea Ioc în data de 07. 07. *97,
♦ ora 10, în sala nr. 5 din Primăria Deva, Piața
♦ Unirii, nr. 5.
♦

I
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♦J DEPOUL DE LOCOMOTIVE C.F.R. SI MERI?

« în vederea obținerii autorizației dc mediu 
J DEPOUL DE LOCOMOTIVE C.F.R. SIMERIA 
■Istr. Traian, nr. 76, jud. Hunedoara, anunță in- 
Jtenția de a construi în incintă centrală termici 
{care va funcționa pe combustibil lichid (CLU) 

Eventualele sesizări vor fi adresate Agenției d<
♦ protecția mediului Deva, str. Aurel Vlaicu, nr 
I95
w
-4—t—• - • - • • »- • • —4- »

Organizează

CENTRUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ 
ȘCOLARĂ DEVA

Str. Mihai Eminescu, nr. 17
Solicită oferte pentru executarea dc lu

crări — reparații Ia următoarele unități șco
lare: grădinițele cu program normal nr. 6 ș: 
8 Deva (șarpante din tablă); școlile generale nr 
4 și 5 Deva (instalații termice și sanitare); șco
lile generale nr. 1 Deva și, Cristur (învelitori 
jgheaburi, burlane).

Relații suplimentare, respectiv depunere, 
ofertelor în plic închis la Centrul de Execuții 
Bugetară Școlară Deva, până în data de 27. 06 
1997.

MQDEX CEL MAI MARL DWlKlBUtTOK 1
•fr DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT

_______ DIN [ARĂ 
fâSEElci IMBRAV AMINTE SORTATĂ

într-o gamă diversificată? 

Viu nevoie rk 1 A Vi:TE DIN bumbac
pentru atelierul D-voastră? 

Doriți IMBR \CAMINTE BAI.OTATĂ
de cea mai bună calitate? 

TOATE LA cele MAI BUNE PREȚURI! 
. SUN VȚI-NE-ACI.'M LA TELEFON 018-623482 sau 061- 

193493
t. Pentru ciftn'.u ns>$Wfi<£li reducer) până Ia w 
ț$ OepoziL sat.Vlaha. Jud. Cluj

Orar; Zilnic 0S-20t Sâmbătă 08-16

■M.

I

ANUL IX • NR. 1910 • JOf, 19 IUNIE 19!


