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j Principalii indicatori ai economiei j 
i județului Hunedoara in luna mai 1997! 
! — în procente — I
1 Ivlai 1997 față de : i

5 luni 1997 •
1 aprilie mai media fată de 11 1997 1996 lunară 5 luni 1996 *
1

1996 1
I Producția industrială 105.5 83.9 93.2 94.7 11 Numărul mediu al salariatilor *
î din industrie 100.1 97.0 97.1 97.8 11 Productivitatea muncii în industrie 105.4 86.5 96.0 96.8
1 Export 103.9 91.9 107.1 113.5 11 Producția principalelor produse
1 industriale I1 — huila netă 92.0 81.5. 89.3 96.5 1
*■ — oțel 110.1 88.6 99.9 105.3 i1 — laminate 103.9 87.1 100.5 102.8 1

— ciment 168.8 73.6 97.8 99.0
1 — bere 161.3 107.1 110.0 74.9 1
* — carne taială in abatoare 139.2 47.6 57.9 52.8 *
I — lapte de consum 121.3 98.8 73.8 73.6 1

— paînc 101.1 56.2 60.8 82.6 *
1 Efectivele de animale la 31. (15. 1997 11 Bovine 100.8 98.3 100.3 98.3

— la populație 100.9 98.9 100.8 98.9 11 l’orcinc 103.7 98.1 100.5 98.4* . — la populație 105.9 95.1 98.9 95.1 11 Ovine 92.8 91.1 99.8 94.1 1
* — ia populație 92.7 93.5 99.1 93.5
1 Păsări 98.1 69.6 74.2 69.6 1
i ’ —la populație 132.7 101.8 115.7 101.8 11 Venituri salariate medii nominali' b
1 — brule 91.8 166.0 141.1 162.9 11 — nete 93.1 168.9 135.3 161.2 b
1 Crețurile de consum ale populației 11 — total 101.3 274.0 X X b

— mărfuri alimentare 102.8 267.5 X X 11 — mărfuri nealimcntare 106.1 279.4 X X 1
* — servicii. 103.3 284.9 X X
1 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 1
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CURSUL VALUTAR I
25 IUNIE 1997 |

cotați? ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe pfeța valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții elective de schimb valutar ți înregistrări 
contabile.

• 1 dolar SUA 7177 lei
• 1 marca germană — 4174 lei
• 100 yeni japonezi 6314 lei
• 1 liră sterlină — 11951 lei
• 1 frânt elvețian __ 4993 lei
• 1 franc francez 1237 lei
• 100 lire italiene — 427 lei

Cursut incluse în această listă au la bază

ÎN ZIARUL DE AZI :
* Din țară șî din lume
• Fapte sub incidența legii

» • Reformă — Restructurare
I • Cum va fi amendată Legea fondului 
1 funciar ?

8 PAGINI • 500 LEI

VREMEA

Vremea se menține în 
general frumoasă, cu cer 
variabil, temporar noros 
după-amiaza, când mai ales 
la deal și munte vor că
dea averse de ploaie, în
soțite de descărcări elec
trice. Vântul va sufla 
slab Ia moderat. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între 12—16 gra
de C, iar maximele între 
24—28 grade C.

Balada lupului alb. Foto: ANTON SOCACI

Steagul tării
Desigur, nimeni nu este 

obligat să iubească țara 
unde a văzul lumina zi
lei și care-l hrănește. Ba 

1 mai mult, un ziar central,
— am numit gălăgiosul 
cotidian „Ziua1' — scrie, 
deasupra titlului parcă

: „interesele cetățeanului 
; mai presus decât cele ale 
I țării" Dar ești dator să
i respecți însemnele ei —
i drapelul și stema.
' Rândurile de față îi
! vor irita pe unii dintre 
1 cititorii ziarului nostru, 
i dar marea majoritate din- 
1 tre domniile lor le vor 
I aproba. Tocmai de aceea 
I astăzi am să scriu despre 
: arborarea steagului roșu, 
1 galben și albastru în mu

nicipiul reședință de ju
deț.

Steagul țării flutură pe 
sediul principalelor institu
ții ale județului și muni
cipiului — Prefectură, 
Consiliul județean, Comi
sariat, Direcția pentru 
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale, sediile fi- 

* lialelor județene ale unor 
formațiuni politice ș.a. 
Lipsește însă din locuri 
unde i-ar sta foarte bine: 
Banca pentru Dezvoltare, 

1 Banca., de Investiții, de pe 
clădirile noilor și fastuoa
selor sedii ale Băncii Co
merciale Române, Credit 
Bank etc. Lipsește, de 
asemenea, de pe sediile 
S.C. Condor, Arhivele Sta
tului, Federalcoop, Uniu
nii cooperației de consum 

i ș.a.
| Vi se pare firesc acest 
! lucru, stimați cititori ?
■ Autorului acestor rânduri 
i nu. Mai ales că acest
j aspect" -- afișarea trico-
■ lorului pe frontispiciul
i principalelor instituții ale 

localităților — este regle- 
j mentată în mod legal.

Situația de care vorbim
— lipsa steagului țării de 
pe frontispiciul unor in
stituții — se datorește — 
nc-ar plăcea să credem 
treaba asta — și faptu
lui că nu se prea găsește 
în comerț mătase în cu
lorile stindardului na-

I țional, iar când totuși ai 
de unde o cumpăra, cu
lorile, în • special galbenul, 

| se degradează foarte re
pede. Cum s-ar putea re
zolva această problemă?, 

j îi invităm pe cei ce au 
soluții să le facă publice, 
inclusiv ziarul nostru.

TRAIAN BONDOR

Restructurarea Renel. Mai multe strategii, nici o decizie
Subiectul principal a- 

bordat cu ocazia conferin
ței de presă organizată la 
sediul Sindicatului Ener- 
geticicnilor din FTDEE 
(fost FRE) Deva a fost 
restructurarea regiei de 
electricitate RENEL. Dis
cutând despre aceasta, dl 
Adolf Murcșan, lider al 
sindicaliștilor de Ia FTDEE 
Deva și secretar al Fede
rației Naționale a Sindi
catelor din Electricitate 
„Univers", a punctat ele
mentele ce separă strate
gia de restructurare pro
pusa de administrația re
giei, de cea întocmită de 
sindicaliști. în linii mari 
atât administrația cât și 
sindicatele, acceptând ce
rințele pentru integrarea 
europeană, sunt de acord 
cu restructurarea regiei 
după principiul „cumpără
tor unic șl acces regle

mentat la rețeaua de 
transport". în esență, a- 
ceastă formă de organi
zare a viitoarei structuri 
energetice autohtone va 
avea, din punct de vede
re comercial, două piețe. 
O piață principală în care 
competiția în producție va

prin tranzacționarea li
beră a energiei electrice 
între producătorii acesteia 
și marii consumatori — 
numiți consumatori eligi
bili — care în baza 
consumurilor mari și si
gure, pot negocia prețul

CONFERINȚA de presa

fi organizată de așa-nu- 
mitul „cumpărător unic" 
ce reprezintă, de pe po
ziția unei agenții specia
lizate tn cumpărarea șl 
vânzarea, en gros, a e- 
nergiei, interesele con
sumatorilor casnici — 
numiți consumatori cap
tivi — care vor fi în con
tinuare deserviți în regim 
de serviciu public. A 
doua piață, paralelă cu 
prima, va fj concretizată

pe kWh cu diferiți pro
ducători. Proiectul de 
restructurare al adminis
trației prevede că în ca
drul viitoarei companii de 
electricitate vor fi cu
prinși doar operatorul co
mercial, adică cumpără
torul linie și serviciul ce 
va facilita accesul re
glementat al terților la 
rețea Dentru piața para
lelă, operatorul de sistem 
ce va administra traficul

de energie pe rețeaua na
țională și producția hi
dro autohtonă. Același pro
iect vizează transforma
rea în societăți comercia
le a termocentralelor, 
precum și a sectorului de 
distribuție a energiei e- 
lectrice. Pentru energe
tica nucleară se preconi
zează înființarea unei re
gii autonome.

Sindicaliștii consideră 
acest program de restruo- 
turare prea liberal și ne
potrivit pentru realități
le energetice românești 
ale momentului. în viziu
nea sindicatelor din e- 
nergetică, se apreciază ca 
fiind necesare păstrarea 
în cadrul viitoarei com
panii de electricitate, asi
milată ca și companie pu-

A SALAGEAN I
(Continuare în pag. a 2-a]
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99LA MULTI ANI, DOMNULE 
PROFESOR!"

Fiecare sfârșit de an 
școlar devine o sărbătoa
re 
lui, 
mă 
Și 
rații termină ciclul 
învățământ — 
gimnazial, liceal 
pleacă.... 
înseamnă o 
care încrustează, 
de real, sentimentul 
cerii ireversibile a timpu
lui. Trece vremea... se 
îndepărtează irepetabile 
momente... trece copilăria 
elevilor... trece promiță
toarea adolescență, în- 
tr-o curgere : nă, sau tu
multuoasă, dar 
permanentă

Și, după ani, 
preside se cern 
rânduiesc omeneștile 
turi ale nostalgiilor 
— uneori ale fireștilor 
păreri de rău, înțelegem

sufletească a dascălu- 
strecurându-i în ini- 
nu numai bucurii, ci 
sfâșieri. Unele gene- 

de 
primar, 
— Și 

Fiecare plecare 
despărțire, 

dureros 
tre-

continuă,

când 
Și

im- 
se 

stra- 
Și

multe, îi înțelegem pe 
alții, căci înțelepciunea cea 
mare a vieții vine abia 
când avem răgazul de a 
ne opri o clipă din ros
togolirea permanentei tre
ceri...

Dascăli, 
sionării, 
județ și 
întoarcem 
ță gândurile înspre 
care a pus temelia ca
rierei noastre didactice — 
profesorul Petru Baciu, 
nume de referință în 
viața spirituală a Orăș- 
tiei.

Profesor de carieră, for
mat la Universitatea clu
jeană și beneficiind de 
pregătirea și de Îndruma
rea unor personalități re
marcabile, a revenit în lo
curile natale, valorificând 
zestrea spirituală mereu 
îmbogățită. Acest dascăl a

in pragul pen- 
răspândițî în 
prin țară, ne 

cu recwneșto- 
cei

din 
su-

„Pi-EBiSOiT. LA BRAD
Mihai Popovici 

Brad și-a intitulat 
gestiv răvașul său către
2iarul „Cuvântul liber" 
„Plebiscit" la Brad în 
care-și exprima nedume 
rirea față de un fapt pe
trecut recent în asociația 
de locatari. „De câteva 
zile, se spune în scri
soare, delegații 
asociații de locatari 
tră din casă-n casă 
din apartament in 
partament, pentru 
populația orașului să 
cepte plata pentru 
caldă, începând cu luna 
mai, u- 
lunar de persoană" 
celași semnatar al 
sorii se întreabă, 
în glumă, mai in 
rios, cum „experții 
la Brad" peste noapte 
au stabilit și găsit soiu 
ția: 20 000 de lei de
persoană pentru apa cai- 
dă, când experților 
și Băncii Mondiale 
trebuie mai -nulte 
tămâni pentru - 
soluții ta o problemă fie 
ea chiai și in aolicarea

unor 
in
și 

a_ 
ca 
ac- 

apă

sumă de 20 000 
A 

scri- 
mai 
se- 
de

reformai. „Să nu fie 
oare verba de niște in
tenții .scunse dirijiste, 
din umbră, pentru a 
crea noi nemulțumiri în 
rândul populației, 
mai întreabă, în 
scrisorii, dnul 
Popovict.

Față de cele
late ne-am adresat con
ducerii RAGCL Brad, 
unde dl ing. Dorin Gli- 
gor, directorul 
al 
că 
un 
lor 
caldă, cheltuieli, 
țite la numărul 
neficiari ai acesteia". în 
prezent, datoriile aso
ciațiilor de locatari din 
municipiul Brad se ri
dică la circa 800 mili
oane de lei, iar ale u- 
nitâților bugetare la peste 
un miliard de lei. „Cos
turile sunt mari — ne-a 

mai precizat interlocutorul, 
întrucât centrala <16 la 
Gurabarza este foarte 
veche, iar randamentul 
acesteia este scăzut".

CORNEL POENAR

i, se 
finalul 
Mihai

semna.

general 
regiei, ne-a precizat 
„această sumă este 
rezultat al costuri- 
totale privind apa 

împăr- 
de be-

cu-transmis nu numai 
noștințe de limba și de li
teratura română, ci a 
modelat mințile și sufle
tele multor generații, să- 
dindu-le învățătura 
mare a vieții 
că trebuia și 
i se plătea, 
că avea un 
bunătate în el și pentru 
că în acest suflet era ce
va din credința 
curățenia unui 
care ne amintește 
nu Trandafir, în 
bila percepție 
neană.

In ciuda ispititoarelor 
oferte care i s-au făcut pe 
parcursul anilor, profe
sorul de la Orăștie a ră
mas la Liceul „Aurel Vlai- 
cu" (unde fusese și elev), 
cu existența căruia și-a 

.împletit -destinul, bucu
riile și nedumeririle.

Bine pregătit profesio
nal, bun psiholog și pe
dagog, a știut să insufle 
multor generații de elevi 
pasiunea pentru literatură, 
pentru cuvântul scris. A 
descoperit și a încura
jat disponibilitățile li
terare ale multora și i*a 
învățat pe elevii săi că este 
important 
chemarea 
pentru a 
literatura 
sufletească, 
ne spiritul și 
du-ne adevărata dimensiu
ne urniră. Pe nesimțite, 
și-a cheltuit energia și 
anii pentru a realiza mai 
mult decât interesante lec
ții în clasă. într-o peri
oadă când mijloacele 
moderne de informare încă 
nu invadaseră viața so-

cea 
„nu pentru 
pentru că 
dar pentru 
prisos de

și din 
apostol", 
ae Dom- 
inegala- 
sadove-

a-ți descoperi 
și a face totul 
te împlini, că 

îți oferă hrana 
îmbogățindu- 

conferin-

cială, profesorul Baciu a 
transformat sala festivă a 
liceului din localitate In- 
tr-un lăcaș de emulație 
spirituală, frecventat de 
intelectualitatea vechiului 
centru transilvănean de 

’cultură și de toți cei care 
— tineri sau vârstnici — 
erau receptivi la fenome
nul literar — cultural.

Numeroasele titluri de 
lucrări, monografii și ar
ticole îl recomandă pe 
cei care trăiește satisfac
ția de a lăsa în urmă o 
activitate creatoare și de 
cercetare bogată, care, pe 
lângă bucuriile strict pro
fesionale, dovedesc că 
menirea omului pe pă
mânt este de a semăna, 
de a cultiva, dar și de a 
se bucura de recoltă...

Buourați-Vă deci, Dom
nule Profesor, de recolta 
unei cariere de excepție, 
măsurată de ac
tualii profesori de limba și 
literatura română, 
elevi, cărora le-ați 
și cultivat pasiunea 
fesiei și seriozitatea prac
ticării ei, și care acum, 
cu prilejui onomasticii Dv, 
Vă aduc toată recunoștin
ța și prețuirea lor, do- 
rindii-vă SANATATE și 
MULTI ANI FERICIȚI, 
spre a vă bucura încă 
multă vreme de ceea ce 
ați semănat cu trudă și 
competență.

Domnului Profesor, 
cu toată dragostea, 

— foști elevi, 
actuali profesori — 

promoția 1960

foști 
sădit

pro-

LIV IA FUMURESCU, 
BRAD

Restructurarea RENEL
(Urmare din pag. I)

trans- 
aduse 
spriji- 

de 
din 

având 
ce

blică, atât a actualului 
sector de producție al 
RENEL, termo, hidro și 
nucleară, cât și a secto
rului de distribuție, ne
despărțit de cel de 
port. Argumentele 
de dl Mureșan în 
nul acestei variante 
restructurare sunt 
sfera economicului,
totodată și o valență 
vizează socialul. Din punct 
de vedere economic, dl 
Mureșan apreciază că păs
trarea distribuției energiei 
în cadrul companiei de 
electricitate este de natu
ră, în primul rând, de a 
asigura egalitatea consu
matorilor în fața furni
zorului de electricitate. Se 
va putea păstra același 
preț al energiei indife
rent de zona în care se 
află consumatorul. De a- 
semenea, distribuția, în 
accepțiunea sindicaliștilor, 
va trebui să plătească o 
cotă parte din venituri 
sectorului de transport, 
ce va fi un centru de 
cost, iar profitul obținut, 
reglementat prin Legea 
Energiei, să constituie un 
fond sigur pentru investi
ții și dezvoltare. în aceste 
condiții actuala taxă de 
dezvoltare energetică ce 
reprezintă 12,5 la sută 
din prețul kW-ului va dis
părea, ea fiind în viziu
nea sindicaliștilor, o mă
sură aberantă ce nu pro
duce efecte acolo unde 
trebuie, fiind gestionată dc 
instituții din afara RENEL. 
Dl Mureșan precizează că 
sindicaliștii sunt, în con
dițiile precizate, pentru 
concurență și rentabilita
te. Modelele altor țări însă 
în speță Anglia, Ungaria,

e- 
bune

prin 
cen- 
celor

unde a funcționat O po
litică ultraliberală în 
reașezarea sistemelor e- 
nergetice, rezultatele fiind 
nesatisfăcătoare, sunt, în 
opinia sindicaliștilor, 
xemple care nu sunt 
de urmat

Se apreciază că 
evidențierea dară a 
trelor de cost și a
de profit se va putea afla 
exact, pe entități de pro
ducție, transport sat» dis
tribuție a energiei, unde 
se pierde si unde se câș
tigă în RENEL, fiind 
posibile măsuri de rafi
nare a parametrilor eco
nomici acolo unde se im< 
pune. Acest lucru va 
permite și o autonomie 
mărită la nivelul filiale
lor ae transport și disari. 
buție cu efecte benefice 
asupra 
tații, 
ciază 
t'Ja’ei 
tate, 
trage < 
foarte 
al distribuției, pe Mngd 
faptul 
bleme 
riații 
afecta 
nici prin prețul energiei 
care sa presupune că va 
cunoaște majorări notabi
le. Dl. Mureșan speră că 
opinia sindicaliștilor va 
fi ascultată, iar actuala 
putere politică va avea 
tăria necesară să-și facă 
cunoscută decizia cu cla
ritate pentru transformarea 
RENEL într_o companie 
de electricitate puternică, 
capabilă să fie un con
curent rec: ji abil pentru 
piața europeană și nu 
ui> parterer făcut „groggy*4 
în-'ă rhr; slart.

i gestionării activi- 
Sindicaiițtii apre- 
că lărâmițarea ac- 
regil de electrici- 
chiar dacă va a* 

capital străin In 
atrăgătorul sector

că va genera pro- 
sociale pentru sala* 
actualei regii, va 
și consumatorii cas-

FMI 
le 

săp- 
găsi

7,00 TVM; 8,30 Desene 
animate; 9,00 Muzica pen-

J Ol,
26 IUNIE

Un cald și prietenesc salut danez adresat de- 
venilor. Foto ANDREI SOCACI

Ctvr i )
6,00 România, ora 6 fix!;

8.35 Un bunic fericit (s);
9,05 Misterele S.P. (s) ; 
10.00 Știri ; 10,05 Trei 
pentru o ' mască; 11,05 
TVR Timișoara; 12,05 Șei- 
cul (r); 12,55 Desene a-
niniate; 14,10 1001 audi
ții; 14,35 TVR lași și 
Cluj-N.; 16,10 Ecclesiast 
’97 ; 16,35 Conviețuiri ;
17.35 Următoarea oprire : 
Europa; 19,05 Lupii aeru
lui (s); 20,00 Jurnal ; 20,40 
Film serial; 21,30 Cerbul 
de Aur. Concursul de in
terpretare (d); 23,55 Jur
nal; 0,25 Cerbul de Aur. 
Recital Sheryl Crow (d).

tru toți ; 10,00 întâlnirea 
de la miezul nopții (r) ;
10.50 Magazin tehnico —
științific ; 13,05
tivul din L.A.
Ferestre spre
14,25 *
14.50 
(r): 
pului 
la ora 5 ; 19,00 Emisiune 
în limba germană; 20,00 
Pop-club; 20,30 Enigma 
(cs); 21,05 Time Out; 22,05 
TVM. Mesager ; 22,35 
Media Club; 0,30 Avio
nul Concorde (do).

Detec-
13,55(r); 

lume (do); 
animate ;

Gh. Zamfir
Desene

Recital. 
16,05 Secretele nisi- 
(s); 17,00 Ceaiul de

(ANTENA i)
6,30 In vizită la An

tena 1 ; 9,50 Viața în
trei (r); 10,25 Iluzii 
11,10 Emma (film — 
are]; 13,10 Comoara tem
plierilor (s); 14,00 Știri;

14,20 Lumină călăuzitoare 
(s); 15,05 Ultimele 5 mi
nute (s); 16,55 Știri ; 17,00 
Iluzii
(s);
21,30 
(film,
23,15 
zul nopții; 0,30 
dra (s).

(s); 19,30 Alondra
20,30 Observator ; 

Femeia Terminator 
SUA); 23,10 Știri ; 
Milionarii de la mie-

Kassan-

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,01' Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Spoit
la minut ; 10,00 MASH
(s); 11,15 Capcana tim
pului (s); 12,00 Beverly
Hills (r); 13,00 Cult
Rescue (film SUA); 15 00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr
și neliniștit (s); 16,45 For
ța dragostei (sj; 18,15 Sport 
la minut ; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și
câștigi !; 19,30 Știrile Pro 
TV ; 20,00 Melrose Place

(»); 21,00 
Alaska (s);
22,00 Familia Bundy (tț 
22,30 Viața ca in 
(s); 23,20 întâlnire
presa ; 1,00 Sport
minut.

Doctor în
21,50 Știri ;

J » 
filme 

cu 
la

(PEVASAT+J
7,00 Dulce ispită (s); 8,00 

Desene animate ; 8,30 Tem
plul gloriei (do); 9,00 Micile 
lecții (s); 9.30
de gardă (s); 104)0
ruled (film); 12,30 
mica polițist (s); 
Videotext; 17,00 
ispită (s]; 18,00 
animau^ 18 30 
rea naftirv (cp. 11), 
Farmacia dc 
20,00 Unice 
nercîii (funii 
gada de șoc
Badroom Eyes (film); 0,30 
Film erotic; 1,30 Video
text.

Farmacia 
Over- 

Mă- 
13,00 
Dulce 

Desene
Provoca- 

19.30 
gardă (s) ; 

pasăre a tî- 
2z,30 Bri- 

(ep. 30); 23,00
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IN PERIOADA 1—10 IULIE A.C.
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Românii sunt nu nu- 
■Mi competitivi, ci și 
competitori, tic rămas de 
po vremea ceaușăsmului 
Mediu ți terminal, când 
majoritatea populației era 
angrenată în mari ac
țiuni cultural-sportive și 
inștructiv-ideologice. Me
toda dădea rezultate ex
celente. Oamenii, căliți 
și ascuțiți ca lupta de 
clasă, înaintau în gru
puri compacte pe pista 
socialismului, integrați în 
tWBMsaatoarele .dada- 
de". Aproape-aproape se 

. făcuse rost de o psihoză 
da când neferici
tul de decembrie *89 a 
stricai totul. Pentru o 
vreme. Dar, odată intra
tă în sânge meseria, ea 
rămâne acolo, drept care 
»•■ pus Ia cale aKă com
petiție, mai puțin daci
că, mai puțin daciadă.

însă cu bătaie mai lun
gă, cu mult mai lungă. 
Din nou au fost angre
nați în competiție toți 
concetățenii: de la pri
mul ministru până la...

rămâne în istoria poporu
lui și a diplomației ro
mânești ca O pagină glo
rioasă ți plină de sem
nificație politico-milita- 
ră. S-a demonstrat încă

NATONIADA
adică toți. Și a fost o 
participare impresionan
tă, dovedind implicare, 
diplomație și un înalt 
grad de patriotism. In
diferent că era vorba 
despre Victor Ciorbea, 
Adrian Severin sau fbs- 
tuf suveran Mihai I. Nu 
mai intră în discuție în
tâlnirea dintre înaltul 
și celebrul baschetbalist 
Ghiță Mureșan și pre
ședintele SUA, care va

o dată cât de bine func
ționează la noi dictonul 
toți pentru unul |i u- 
nuf pentru toți. Pentru 
că a fi reprezentat! de 
un sportiv într-e pro
blemă atât de delicată 
este mal mult decât ho
tărâtor, act drpfomattc 
în fața căruia certrtul 
scuzelor Germaniei este 
un bănculeț de doi bani. 
Parcă-l și auzi pe dl Se
verin: „Săru-mâna, dom-

nu’ Kohl, vă rog să ne 
iertați că nc-ați ocupat 
țara în timpul celei de-a 
doua conflagrații mon
diale. Doamne, ce gre
șeală am putut face că 
nu ne-am transformat în 
nomazi I". Scuza a avut 
un efect nu tocmai în
târziat, dacă avem în 
vedere că, după un timp. 
Un neamț rte-a promis 
că ne ajută la intrarea 
în NATO, promisiune de 
care marele Kohl s-a 
spălat repede pe mâini. 
Ideea-promisiune a fost 
preluată și trâmbițată 
repede de dl Ciorbe-a cau 
re. călcând încă o dată 
pe becul diplomației, și-a 
dat cu firma Guvernu
lui în cap, drept care 
NATO-niada a căzut în 
dizgrația sportivilor.

DUMITRU HURUBA

i

Ancheta statistica 
privind zootehnia

în discuția pe care am 
avut-o cu dl ing. Andrei 
Indrea, șef de serviciu la 
DGAA a județului Hune
doara, am abordat aspec
tele esențiale referitoare 
la ancheta statistică pri
vind zootehnia, care se des
fășoară la nivel național 
în perioada 1—19 iulie
a.c., acțiunea fiind_ orga
nizată de către 
Națională pentru 
că, împreună ca 
rul Agriculturii și 
tației. Potrivit celor con
venite, tn respectiva 
chetă sunt cuprinse, la 
vel național. 4500 de 
calități țfl maj mult 
79 000 de gospodării, 
mărindu-se obținerea

Comisia 
Statisti- 
Ministe- 
Alimen-

an- 
nl 
lo
de 

ur-
de

da 
a- 

iu-

Purtătorul de cuvânt 
și locțiitorul șefului Po
liției Municipiului Brad, 
dl maior Adrian Petruș. 
ne-a pus Ia dispoziție ul
timele cazuri de încălca
re a legii săvârșite de vi
nele persoane cu care 
polițiștii s-au confruntat 
și ie-au finalizat.

li s-a întocmit dosar pe- , 
nai pentru săvârșirea in- I 
fracțiunii de furt cali
ficat.

fost arestați pre- 
numiții loan Se- 
18 ani, din. Brad,

• . A fost prins în fla
grant Călin Marîus Albu. 
de 24 ani. din Brad, mim 
citor Ia E.M. Te bea, care 
a pătruns noaptea, 
efracție, în incinta 
rnetitarei S. C, ,

, prin 
i Ați- 
.Avram

• Au 
ventiv 
cuiu de 
fără ocupație, cu. antece
dente penale și Alexandru 
Daniel Gal, de 20 de ani, 
tot din Brad, fără ocu
pație, cu antecedente pe
nale, care, prin escalada
re și pe timp de noapte, 
au pătruns In locuința nu
mitei L.A. din Țărățet, 
de unde au sustras bunuri

Fapte sub
incidența legii

-CLI c

•-1

ianew* din Brad, de unde 
a sustras bunuri în va
loare de 250000 lei. A fost 
arestat preventiv și i s-a 
'-îtocmît dosar penal pen
tru furt calificat.

în valoare de 400 000 lei. 
Celor de mai sus li s-a 
întocmit 
tru furt

dosar penal pen- 
caiificat.

• Au fost depistați nu
miți* Marius Podariu, de 
14 ani; din Brad, elev ia 
■coala generală nr. 1 din 
localitate, Andrei Popa, 
de 11 ani, tot din Brad, 
elev la aceeași școală și 
Felicean Tarșa, de 14 ani, 
din Brad, în abandon șco
lar. car» in cursul lunii 
mai a.e. au pătruns prin 
•fracție, pe timp de noap
te, în depozitul „Federal- 
coopT Deva, filiala Brad, 
de unde au sustras 
nw> în valoare 
1120 900 lei. Susnumititor

bu- 
de

întocmit dosar 
săvârșirea 
înșelăciu- 
avutului 

Io- 
20 
la 
cu

de

• S-a 
penal pentru 
infracțiunii de 
ne în paguba 
particular numiților
nel Florin Resiga, de 
ani, din Brad, angajat 
S.M. Brad, cunoscut 
antecedente penale 
Râul Grigore Verdeș,
21 ani , angajat la S.M. 
Barza, recidivist, care în 
cursul lunii aprilie 1997 
au înșelat S.C. „Ligrono 
Prest Impex 
cu

S.R.L. Brad
suma de 1 224 000 lei.

S. CRIȘCIOREANU, 
corespondent

COMUNICAT
Consiliul municipal De 

va al Partidului România 
Mare își exprimă indig
narea și dezaprobă acțiu
nile concertate de dezin
formare și compromitere 
practicate de unele ziare 
centrale» posturi de radio 
și de televiziune, 
și prin 
ce ale 
partide 
privind 
nizare și instigare din um
bră de către PRM a ac
țiunilor minerilor.

precum 
declarațiile publi- 

unor lideri din 
aflate la putere 
o presupusă orga-

Concurență în turism
Recent, la Deva s-a hi- 

ființat o nouă agenție de 
turism. Ea se numește 
WRADBC-TRAVEL și este 
situată în incinta hotelu
lui Bulevard. După cum 
ne-a informat dșoara Car
men Ene, directorul agen
ției, s-a reușit, într-un 
termen scurt, o ofertă deo
sebită și totodată avanta
joasă pentru iubitorii tu
rismului, atât în țară cât

și pentru străinătate. „A- 
vem foarte mulți clienți, 
ne-a mai precizat inter
locutoarea noastră, în
trucât comisioanele pe ca
re le 
nime. 
vinge cei interesați 
ceea ce le oferim aș dori 
să vă dau un singur e- 
xemplu : un concediu de 
10 zile în Spania pe țăr-

practicăm sunt mi- 
Pentru a se con- 

de

mul Mării Meditcrane cos
tă 650 de mărci, la care 
se adaugă asigurarea me
dicală, preț ce spune mul
te".

Apariția concurenței în 
turism, precum și în rân
dul agenților de profil, 
nu reprezintă altceva de
cât o nouă fereastră spre 
servicii mai bune, spre 
calitate și spre prețuri 
mai mici. (C.P.)

Consiliul Municipal 
va este de acord și 
ține revendicările 
cate ale minerilor, precum 
șl ale altor categorii socia
le pentru un trai mai 
bun, demnitate națională 
și garantarea tuturor drep
turilor și libertăților con
stituționale.

Suntem împotriva poli
ticii de dictat și a măsu
rilor în forță, a presiuni
lor și amenințărilor, a 
practicilor obstructive și 
lipsei de comunicare și de 
dialog.

Suntem pentru rezolva
rea tuturor conflictelor 
sociale pe baza unui dia
log constructiv, la fața 
locului și nu prin tertipuri 
și tergiversări în aborda
rea problemelor, de natu
ră să irite și să tensione
ze raporturile dintre gu
vern, sindicate și catego
riile de angajați.

De- 
sUS- 

justifi-

9*9*9 •••• •••••••«• • • • • •
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I
Gcoagiu-Băi. Ștran

dul a devenit și peste 
săptămână un punct de 
atracție pentru tineri.
Foto CORNEL POENAR

■V ■ e—■—

Târguri în
In luna iulie a.c., 

județul Hunedoara 
gurile și bâlciurile 
desfășoară după

în 
târ-

se 
urmă

torul program : Geoagiu 
— 1 iulie; Mintia — 2 
iulie; Simeria — 5 și 19 
iulie; Zam — 8 iulie; 
Șoimuș — 12 iulie; Bălța

date asupra efectivelor 
animale și producției 
cestora la data de 30 
nie 1997. Ancheta statisti
că se desfășoară prin vizi
tarea și intervievarea fă
cute la gospodăriile selecta
te și incluse în eșantion 
din fiecare localitate.

De menționat că ancheta 
se efectuează eu sprijinul 
specialiștilor agricoli din 
fiecare județ, de la cen
trele agricole locale, din 
rețeaua de reproducție și 
selecție- a animatelor și de 
la direcțiile sâni tar-veteri
nare.

Personalul care partici
pă la acțiune a fost instruit 
asupra modalității de cu
legere șl înscriere ' în for
mulare a datelor necesara, 
în legătură cu această im
portantă acțiune este dte 
reținut faptul că ancheta 
privind situația efectivelor 
de animale și a producției 
se desfășoară numai ia 
gospodăriile și în localită
țile selectate. In acest sens, 
este de precizat că din ju
dețul nostru sunt cuprin
se în acțiunea amintită un 
număr de 2699 de gospo
dării, care se regăsesc în 
120 de localități. în anche
ta respectivă se culeg da
te privitoare la efectivele 
de animale pe specii, rase 
și categorii de vârstă, pre
cum și la producțiile rea
lizate. Foarte important de 
reținut este cerința ca toți 
crescătorii de animaie pre- 
văzuți să ofere datele ne
cesare care să sprijine obți
nerea unei imagini fidele a 
realității, având în vede
re că datele respective au 
caracter confidențial și 
nu antrenează nici un fel 
de alte obligații pentru cei 
cuprinși în eșantion. Evi
dent, scopul anchetei sta
tistice este acela ea, pe ba
za datelor obținute, facto
rii de decizie să poată fun
damenta unele măsuri 
pentru dezvoltarea în con
tinuare a zootehniei, in 
consens cu obiectivele de 
perspectivă vizând progra
mele economice în contex
tul economiei de piață. De 
aici și necesitatea de a se 
realiza periodic o oglindă 
clară asupra stării zooteh
niei la nivel județean șl 
național.

NICOLAE TlRCOD

><■

Dolarul e din nou 
în ofensiva

Când speram că am a- 
juns să cam strunim pu
țin dolarul care și-a făcut 
de cap cu leul românesc, . 
umilindu-1 și ținându-1 la 
respect de parcă n-ar avea 
și el valoare cât de cât 
stabilă, iată că, din nou, 
încet ți sigur, cursul valu
tar se mișcă. După ce 
BNR ne tot împuie capul

luna iulie
— 18 iulie; Băcia — 19 
iulie; Streisângiorgiu și 
Ilia — 20 iulie; Săcă- 
râmb — 25 iulie; Hune
doara — 26 și 27 iulie, 
Rapoitu Mare (Bobâlna)
— 26 iulie; Uricani — 
16 și 30 iulie. (C.P.1

I 
I
I 
I
I
>

cu fel de fel de amețeli 
privind întărirea monedei 
naționale și într-un termen 
nu prea îndepărtat, se va 
trece la convertibilitatea 
leului, amintindu-se că 
rezerva valutară a țării 
va fi de circa 3 miliarde 
dolari la sfârșitul acestui ’ 
an, vedem că semnele rea
le arată alte sensuri.

Desigur că. degradarea 
continuă a cursului leu/ 
dolar (cu peste 10 procen
te la casele de schimb va
lutar în ultima tună) are 
implicații serioase, ducând 
la o scădere a nivelului de 
trai, prin reducerea pute
rii de cumpărare a popu
lației, deoarece prețurile, 
în cele mai multe cazuri, 
țin pasul cu fluctuația de 
pe piața valutară, în vre
me ce câștigurile oameni
lor bat pasul pe loc. (N.T.)

I
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Să stăm strâmb și să judecăm drept
ln mult controversata al

ternativă a investitorilor 
strategici care sunt tot aș
teptați — fie ei autohtoni 
sau străini, numai capital 
să aibă — în vederea pri
vatizării firmelor scoase 
la mezat, este ușor de con
statat că nu prea există 
așa mare îmbulzeală, cum 
promitea actuala putere că 
o să se întâmple după ce 
vor ajunge să conducă 
destinele românilor. Păi, 
stai atunci și te întrebi: 
de ce oare? Ia să vedem 
la concret cum stau lucru
rile.

Să zicem că mă pun eu 
în pielea capitalistului 
străin dornic să investeas
că în România, fie că am 
sau nu afinitate - de neam 
sau limbă cu acest popor. 
Dacă am- capital și-l țin la 
bancă id țara mea șau - 
poate în altă parte pri
mesc o dobândă de 5—8 
procente pe an. Ca să câș
tig mai mult, vreau să-i in
vestesc într-o afacere de 
unde să obțin dacă nu 15, 
măcar 10 procente, căci 
altfel nu este afacere și 
nu merită să fie abordat 
subiectul. Trecând peste 
cadrul legislativ care de 
bine de rău s-a mai co
rectat și dă ceva drepturi 
investitorilor străini, dar 
nu încurajează în aceeași 
măsură capitalul autohton 
care este și așa în mare 
suferință — vin și mă iz
besc cu capul (cum arată j 
și informațiile culese din 
mass-media) ba de proble
me de corupție, de furturi 
din unități (deci inclusiv 
de acolo unde vreau eu 
să investesc, evident), pre
cum și de birocrație ex
cesivă, fiițid nevoit să um
bli după zeci de aprobări 
și paraaprobări. Te încear
că apoi tot felul de ciupeli 
și comisioane, începând de 
la vamă, până la hotel și 
Ia orice persoană cu care 
vii în contact direct, deși 
serviciile ce ți se oferă 
sunt sub orice critică. i

Hai să zicem că am tă- I 
ria să suport și să trec < 

peste toate aceste „mărun
țișuri", care au și ele lo
cul lor, câtuși de puțin de 
neglijat despre ce și un
de vreau să fac o afacere. 
Abia acum ajung însă la 
o reflecție adevărată asu
pra celor spuse în titlul 
rândurilor de față, adică 
să stăm strâmb și să ju
decăm drept.

Dacă, să spunem că eu, 
investitor străin, vin să

Reflecție 
pe marginea 
privatizării

cumpăr o avicolă, o pisci
colă; porcicolă sau orice al
tă societate comercială pro
ductivă, îmi fac socoteli
le și zic așa; de ce mi se 
dă să cumpăr numai 51 la 
sulă și nu 80—90 la sută 
din firma respectivă? Este 
oare firesc ca eu să vin cu 
capitalul meu, să pun fir
ma pe roate și pe profit 
și să împart câștigul cu „n" 
acționari, majoritatea re
zultați din cupoane, necu- 
noscuți care nu au nici un 
fel de contribuție la efor
tul făcut și la rezultatele 
obținute? Dacă s-a stabi
lit valoarea de piață a o- 
biectivului supus privatiză
rii, cu plătesc prețul res
pectiv, organizez manage
~ • • • •••••

Pentru conformitate, 
NICOLAE TlRCOB

Trecând prin prepara ție, minereul extras de la 
E.M. Certej capătă valențe noi.

Foto ANTON SOCACI

mentul și marketingul pe 
care le socotesc de cuviin
ță, urmăresc să obțin un 
profit cu ceva mai mare 
decât câștigul dat sub for
mă de dobândă de către 
bancă, dând, în același 
timp, posibilitatea ca și sa- 
lariații, cât și proprietarul 
părții de capital rămase 
necumpărate, să aibă fie
care un oarecare profit.

Cam așa ar sta lucrurile 
din punctul meu de ve
dere, bineînțeles corectând 
pe parcurs toati „mărunți
șurile" de care aminteam, 
la care mai adaug că nu-mi 
convine câtuși de puțin să 
văd că ești împiedicat în 
afaceri de nu știu ce sa- 
lariați care ies în stradă 
și-ți blochează circulația 
când ți-e lumea mai dra
gă. Așa că rămâne să fac 
rost de capital și să mă 
decid undc-l investesc. Pâ
nă atunci, să auzim numai 
de bine.

Ca să spulber orice sus
piciune privind autentici
tatea celor relatate, trebu
ie să spun că acestda sunt 
impresiile percepute și 
mărturisite de către un po
tențial investitor străin, ca
re a fost de curând pre
zent în județul nostru în 
interes de afaceri.

I

Blocajul financiar va genera creșterea 
prețului energiei

Aceasta este părerea dlui Adolf Mu- 
reșan, lider de sindicat în cadrul FTDEE 
Deva. La ora actuală, RENEIs are de în
casat peste 2600 de miliarde de lei de 
la consumatori rău platnici. Acest lucru 
generează, ca obligativitate pentru fluen
ța activității, contractarea de credite a 
căror dobândă a cunoscut și încă cunoaș
te valori deosebit de mari. în acest con
text, dl Mureșan a opinat că valoarea a- 
cestor dobânzi va trebui să se regăseas
că undeva, în speță, în prețul energiei 
electrice, care, se spune, va cunoaște noi

creșteri. ®ei care va suferi până la teț, 
mă va fl tot consumatorul casnic, cu • 
mio vinovat că marii consumatori de 
energie își permit luxul să consume fH- 
ră să plătească.

La nivelul FTDEE Deva creanțele te- 
registrate sunt de 152,83 miliarde de 1 < ' 
în topul datornicilor se situează SG Sb; 1 
derurgica SA Hunedoara cu 57 miliarda 
de lei, RAC Deva cu 35,8 miliarde de M, . 
Sidermet €ălan cu 15,7 miliarde de kț ' 
precum și RAH Petroșani cu 23,8 miliac» 
de de lei. (AJS.)

Producătorii de grâu din 
țara noastră se văd con
fruntați, din nou, ca de 
fiecare dată de altfel când 
este vorba despre o supra 
sau subproducție (asta 
mai ales în preajma re
coltării) cu dispute inter
minabile, mai totdeauna 
cu decizii în defavoarea 
lor, privind prețul ce tre
buie practicat la acest pro
dus. Iată că nici situația 
din 1997 nu face excepție 
de la regulă, lipsind doar 
o moțiune în parlament 
specifică problemelor grâu
lui, estimându-se un dis
ponibil pentru export apre
ciat la 3,5—4 milioane to
ne în conjunctura când 
pe plan mondial se pre
vede o producție și, im
plicit, o ofertă mai redu
să față de anul anterior.

Pentru a-i orienta cât 
de cât pe producători. în 
funcție de interesele eco
nomiei naționale și de aface
rile urmărite la export — a- 
șa cum procedează țările cu 
economie stabilă și avan
sată, era și este de aștep
tat ca încă din toamnă, 
la semănat să se stabileas
că prețul grâului, oferind 
astfel posibilitate produ
cătorilor să-și clarifice din 
vreme opțiunile, în raport 
și de profitabilitatea cul
turilor. Asistăm, din pă
cate însă, la o practică nu 
tocmai convenabilă țăranu

Grâul șl prețul
lui român, anume aceea 
de a se anunța, după con
junctură și evaluarea pre
alabilă a recoltei, prețul 
grâului abia în preajma 
recoltatului, când de voie, 
de nevoie, producătorul 
este determinat să valorifi
ce producția pentru a-ș! 
recupera cheltuielile făcu
te și a pregăti (bineînțe
les că fără bani nu se 
poate realiza acest lucru) 
recolta anului următor. 
Oarecum constrâns de a- 
cești factori, țăranul tre
buie să-și vândă produc
ția chiar dacă prețul ofe
rit nu-i asigură un profit 
rezonabil, în multe cazuri, 
unde producția nu ajunge 
decât la 2500—2600 kg boa
be la ha producătorului 
nerămânându-i nici un 
câștig, nădejdea lui amâ- 
nându-se, ca de fiecare da
tă, pentru recolta anului 
următor.

în situația concretă a 
acestui an, după intenții
le angrosiștilor și oferte
le lor, având în vedere ex
cedentul de producție, e- 
xistă conturată tendința de 
a se acorda un preț situat 
undeva sub 1000 lei/kg, 
când se tot spune că pre
țurile Se aliniază la cele 
mondiale, care, oricum, 
sunt peste nivelul respec
tiv.

Opinia majorității pro
ducătorilor agricoli — ți-

lai
nând seama de costurile 
reale și de necesitatea plfi- I 
ții acționarilor, locatori
lor sau arendatorilor, este 
aceea că un preț acoperi- ț 
tor și cu șanse bune de 8 i 
se relua ciclul de produc* 
ție ar fl situat în jur de 
1200—1300 lei/kg. Rapor
tarea prețului se face țî 
în legătură cu prețurile co- 
mercianților, stabilite la , 
pâinea și la produsele de 
panificație, considcrându-se : 
că profitul acestora este ' 
mult mai ridicat compar» j 
tiv cu câștigul efectiv rea- ! 
Uzat de către producătorii î 
de grâu. Altfel, dacă sa . 
tot speculează și se apa
să cu prețurile pe umerii 
țăranilor, este greu de ere- * 
zut că vom ajunge cândva 
să formăm o clasă de mij- * 
loc, adică de oameni în
stăriți, din rândul produ
cătorilor agricoli, fie el 
chiar șl privatizați.

Controversele actuale e- i 
xistente în legătură cu 
prețul la grâu denotă în
că o dată neputința produ- ; 
cătorilor agricoli, neconstî- 
tuiți în organizații profe
sionale sau sindicate pu
ternice, de a-și apăra cum 
se cuvine interesele. Poa
te de aici se trag conclu
ziile de rigoare și vor fl 
înlăturate anomaliile șl 
greutățile ce se manifes
tă acum.

NICOLAE TfRCOB

La S.c. Cepromin S.A. Deva Viitorul sub zodia incertitudinii
REP.: Die director, cum 

apreciați actuala stare de 
fapt ce caracterizează 
cercetarea românească, cu 
referire strictă la socie
tatea pe care o condu
ceți ?

I.L.: Aș spune, fără să 
dramatizez însă, că si
tuația la Cepromin S.A. 
este destul de critică. Se 
știe că noi efectuăm cer
cetări în laborator, în sta
ții pilot. Aici se consumă 
substanțe chimice, reac
tivi, materiale der diverse 
tipuri, precum și’ energie. 
Toate aceste elemente au 
cunoscut cnșteii sub
stanțiale a'.e mt.urilor, cu 
impact negativ asupra 
efectuării lucrărilor. Pon
derea în cheltuieli o are 
și tariful tot mai mare 
perceput pentru trans
portul și cazarea specia
liștilor noștri în deplasă
rile pe care specificul ac
tivității le reclamă. In 

același timp, majoritatea 
beneficiarilor noștri se 
confruntă cu probleme a- 
semănătoare, încasarea 
contravalorii lucrărilor, cu 
excepția celor finanțate 
prin Ministerul Cercetă
rii și Tehnologiei, Jacân- 
du-se cu dificultate. In 
aceste condiții, vă ima
ginați, resursele financia
re ale societății, în con
textul general de austeri
tate, sunt extrem de re
duse, fiind necesare efor
turi deosebite pentru asi
gurarea chiar și a salarii
lor actuale. Ce să mai 
vorbim de alte indexări 
sau alte drepturi.

REP.: Ce măsuri între
vedeți pentru depășirea, 
„pe picioare" să zic așa, 
a situației critice de a- 
cum ?

I.L.: Având în vedere 
conjunctura de acum, con
ducerea Cepromin S.A. 
s-a orientat spre lărgirea 

domeniilor in care insti
tutul să-și poată valori
fica potențialul și să-și 
ofere serviciile. Astfel, 
Institutul de Cercetare, 
Proiectare, Dezvoltare Mi
nieră Cepromin S.A. De
va a obținut atestarea 
Ministerului Apelor, Pă-

Dialog cu <11 ing. IOAN LUPULESCU, 
director Ia S.C. Cepromin S.A. Deva

durilor și Protecției Me
diului, necesară pentru 
întocmirea de studii de 
impact asupra mediului și 
bilanțuri de mediu în do
meniul industriei, depo
zite de cărbune și alte 
resurse minerale, cariere 
de pietriș și nisip și alte 
exploatări de extragere a 
materialelor, construcții 
hidrotehnice, precum și 
alte genuri de lucrări.

Cepromin este singura in
stituție din județ care are 
abilitarea să întocmească 
astfel de documentații ca
re sunt obligatorii de în
tocmit de fiecare opera
tor economic ce este sus
ceptibil de a polua me
diul. De asemenea, ținând 

cont și de perioada ce ur 
mează a fi traversată de 
economia românească, pe
rioadă în care cuvântul 
de ordine va fi privatiza
rea, Cepromin S.A. este 
în curs de atestare de că
tre Asociația Națională a 
Evaluatorilor din Româ
nia, pentru realizarea do
cumentațiilor de evaluare 
a patrimoniului. Institu
tul a devenit membru 

fondator al Asociației de 
Cercetare Multidisciplina- 
ră din Sud-Vestul Româ
niei, asociație care gru
pează 11 institute de cer
cetare din zonă, alături de 
personalități din cerceta
re. Această asociație ur
mărește o ameliorare a 
activității de cercetare re
zultată din caracterul po
livalent al ofertei de cer
cetare oferit.

REP.: Ce așteptați de 
la statutul de membru 
fondator al societății Euro 
Gold 'Resurces SA, socie
tate pe acțiuni cu perso
nalitate juridică româ
nească ?

I.L.: E adevărat, ală
turi de RAC Deva, Ga
briel Resources Limi
ted, Minexfor SA șl 
UPSRUEEM Petroșani, 
suntem membri fonda
tori ai acestei societăți 
ce are ca obiect de acti
vitate cercetarea, ex

plorarea, exploatarea și 
valorificarea zăcăminte
lor de resurse minera
le din perimetrele Ro
șia Montană și Bucium. 
Proiectul se va derula în 
două faze. Faza unu vi
zează explorarea-cerceta- 
rea potențialului de re
zerve și elaborarea stu
diilor de fezabilitate. La 
această fază cheltuielile 
vor fi suportate de către 
partenerul străin. Faza a 
doua urmărește exploata
rea, prelucrarea și valori
ficarea zăcămintelor în 
conformitate cu legile sta
tului român. Cepromin 
S.A. speră să fie impli
cată în prima' fază prin 
elaborarea de teste de 
preparare, analize chiml 
ce, precum și alte lucrări 
și documentații pe care 
avem capacitatea de a le 
întocmi la nivel profe- : 
sionist.

A. SALAGEAN
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Cum va fi amendată Legea fondului funciar ?
Dl Dumitru Ifrim, pre- 
îdintele Organizației jn- 
ețene a Partidului Social- 
>emocrat și deputat 
.S.D.R. în Parlamentul 
omâniei, este un bun cu- 
oscător al problemelor a- 
•are ale județului — unde 
muncit ani la rând — 

i și al agriculturii Româ- 
iei. Este — șl în prima 

în cea de a doua legis- 
tură — membru in co- 
lisia de specialitate a Ca- 
ierei Deputaților. Iată 
; ce — întâlnindu-ne la 
conferință de presă «r- 

mizată de PJS.D.R., ce 
avut loe recent la Deva 

- l-am rugat să ne răs- 
’ .jdă la câteva întrebări, 
ea ce domnia sa a ac- 
ptat cu plăcere.
RED.: Stimate die de- 
itat, se vorbește foarte 
uit despre amendarea 
“gil fondului funciar, mal 
ss după ce a ajuns la 
itere Convenția Demo- 
atică din România, din 
re face parte și Uniunea 
icial-Democrată, alcătui- 

din partidul dumnea- 
'astră și Partidul Demo- 
at. Este necesară o ase- 
?nea treabă ?
D. IFRIM: Fără doar 
poate. Eu am făcut par- 
din comisia ce a discu- 

amendarea Legii 18/ 
•1, alcătuită din actua- 

aajoritate aflată la pu- 
e. Legea fondului fun- 
ir aflată în vigoare are 
îlte lacune, este foarte 
ifoasă, a făcut șl face 
îlte nedreptăți. De aceea 
buie neapărat modifi
ci.

BED,: In ce fel? Se 
vorbește de restitutio in 
integrum, de acordarea a 
50 de hectare pământ și 
pădure pe persoană ș.a.

D. IFRIM: Eu nu am 
fost și na sunt de acord 
cu treaba asta, susținută 
mai ales de P.N.Ț.S.D.

De vorbă cu dl DUMITRU IFRIM, 
deputat P.S.D.R. în Parlamentul României

Legea amendată se va 
aplica, după părerea 
mea, în două etape. In pri
ma etapă, va oferi tuturor 
celor ce au deținut pă
mânt mai mult de 10 ha 
posibilitatea să revendice 
cât teren au avut Ase
menea, se va proceda și 
cu pădurea. Dar în acest 
domeniu problema este 
mai simplă, fiindcă numai 
circa 2,5—2,8 din foștii pro
prietari de pădure au a- 
vut mai mult de 10 ha. 
Tot în prima etapă, cel 
ce solicită pământ ți pă
dure mai mult de 10 ha 
vor trebui să depună ce
reri și actele necesare Ia 
comisiile locale de aplica
re a Legii fondului fun
ciar. Comisiile vor anali
za fiecare caz în parte șl 
le va valida pe cele ce 
stau în picioare. Susținem 
ca validarea să se facă cu 
cea mai mare atenție și 
grijă. Situațiile respecti
ve se vor centraliza la ni
vel de județe și, mai a- 
poi, la nivel național. Vor
beați de restituirea a 58 
ha. Dar s-ar putea să se 

ajungă la situația să nu a- 
vem în țară atâta pământ 
încât. să satisfacem cere
rile.

RED. : Cum adică ? V3 
rugăm să explicați.

D. IFRIM; Foarte sim
plu. Din situația ce se va 
întocmi pe țară ar putea 

rezulta că suprafața de 
care dispunem este mai 
mică decât cea pe care o 
solicită foștii proprietari 
sau urmașii acestora. In 
acest caz, suprafața ce i 
se va acorda fiecăruia din
tre aceștia se va diminua 
corespunzător. <S& va fi 
58 de ha, că va fi 40 ha, 
eâ va fi 30 de ha, nu știu.

RED. s Partidul Demo 
crat, partenerul P.S.D-R. 
din Uniunea Social-Demo- 
crată, este ferm pentru 10 
ha, în vreme ce P.N.Ț.Q.D. 
— liderul Convenției De

APLICARE ACCELERATA
In comuna Rîu de 

Mori, aplicarea Legii 
fondului funciar s-a des
fășurat, până cu ceva 
vreme In urmă, neco
respunzător și asta mai 
ales din cauza lipsei de 
specialiști. De câteva 
luni încoace aici au fost 
trimiși să măsoare pă
mântul și să întocmeas- 

mocratice — susține 50 ha.
D. IFRIM i Așa este, 

dar eu v-am expus pozi
ția partidului nostru. în 
orice caz, problema amen
dării și aplicării Legii 
fondului funciar — tocmai 
pentru că se poartă încă 
discuții, uneori destul de 
aprinse —- nu este ușoară 
și va dura.

RED.: Ați vorbit de
prima etapă. Ce se va în
tâmpla în etapa a doua ?

D. IFRIM: Se va tre
ce Ia rezolvarea practică 
a problemei pământului, 
mal precis cel ce vor do
vedi cu acte sau cu martori 
că au dreptul la mai mult 
de 10 ha teren șl 10 ha 
pădure, vor primi cât au 
cerut. Aș atrage însă aten
ția celor ce au în atribu
ții aplicarea Legii fondu
lui funciar — cei ce vor fi 
la putere în vremurile a- 
celea —- să-și facă datoria 
cu cea mai mare răspun
dere.

TRAIAN BONDOR

că actele necesare pu
nerii în posesie a aces
tuia încă câțiva tdpo- 
metriști. In prezent, în 
această activitate sunt 
angrenați dnii Voicu Bă- 
ran (Ostrov), Emil To- 
mescu (Glopotiva), Ioan 
Brăilă (Rîu de Mori) șl 
Eerie Beucă (Ohaba Sl- 
bișel), care fac o treabă 
foarte bună.

în urmă cu câteva zile, 
Secția de drumuri și po
duri Brad din cadrul Di
recției județene a început 
decaparea covorului as- 
faltio deteriorat de pe tra
seul șoselei județene între 
Grișcior — Bucureșci — 
Gurechin. Concomitent eu

Reparații
—♦—*—*—.*—*>—*—*—♦—*—*—

această acțiune s-au tur
nat plombe pentru astupa
rea gropilor, noi covoare 
asfaltice pe alte porțiuni 
deteriorate, s-au ridicat 
reziduurile provenite de 
la decapări. De subliniat 
eforturile conducerii Di
recției județene de a men
ține această șosea prac
ticabilă circulației auto
vehiculelor ținând cant 
eă în urmă cu cca 30 de 
ani aceasta a fost moder
nizată, iar o reparație ca
pitală ar fi de o necesita
te stringentă. Oare se vor 
găsi fonduri pentru aceas
tă lucrare ? (Al. J.)

Prieteni din zona Orăștiei
în reza de acțiune a 

Oficiului poștal Orăștie 
este cuprins nu numai 
municipiul ci și 24 lo
calități rurale din jurul 
acestuia. La ora actua
lă, numărul de abona
mente la ziarul „Cu

PREMII ACORDAT» 

CRESCĂTORILOR

DE ANIMALE

De la dna ing. Mihaela. 
Ivanenco, de la Centru# 
agricol Buceș, am aflat că 
în localitate preocuparea 1 
celor care se ocupă de 
creșterea animalelor este 
mare, iar primele, deși 
încă mici, acordate aces- 
tora pentru viței obținuți 
de la vaci și juninci prin 
însămânțări artificiale, po
trivit legii, au darul să-# 
stimuleze încă. De la în» i 
ceputul anului până în iu-, 
na aprilie, s-au acordat 68 , 
premii a câte 75 000 lei 
pentru produși obținuți def'l 
la vaei adulte, iar 14 pen- , 
tru vițel obținuți de la • 
juninci. Pentru lunile mal 
și iunie anul curent s-aw 
înregistrat 41 de astfel de 
cereri, iar pentru luna 
aprilie plata urmează a sCt 
efectua până la sfârșiți^ 
acestei luni. (Al.J.) 

vântul liber" se Situea
ză in jurul a o mie, din 
care mai bine de.jumă
tate provin din mediul 
rural.

Un mare număr de 
abonamente realizează 
în fiecare lună dna E- 
lena Sinea din Beriu. «

<

Bun venit.
Deva :

Lumea noastră este acum 
lumea ta!

24 de dealeri cu peste 200 de filiale, 
acum în 22 orașe din România.
■ * LUMEA E A TA

J
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Taxe pentru litoral

Ambasadorii țărilor 
membre ale NATO ee s-an 
totâtniț recent la Bruxelîes 
n-au ajuns La nici un con-

NO CONSENS

•ews ev privire la țările 
ee wc fi invitate la stim- 
■nMoi de ia Madrid în ve- 
tferea începerii negocierilor 
pentru intrarea în Alianța 
W*r<Ș-AUantică. Divergen

te cu Franța, și ItaCa — 
au susținut candidatura 
țării noastre, Statele fi
nite ale Americii și-an 
menținut opțiunea pen
tru Polonia, Ungaria și 
Cehia.

țele s-au ivit și chiar s-au 
adâncit in privința Ro
mâniei. In vreme ce par- 
tenerif europeni — în frun-

întâlnire între 
președinții României, 
Ucrainei și Republicii 

Moldova
Dnii Etnii Cooatantines- 

eu. Leonid Kucima și Pe
te» laicinski se vor în
tâlni în ziua de 3 iulie ax. 
la Jzmaii (Ucratea), unde 

1 va» semna o Declarație 
I comună care va pune ba

zele colaborării trilatera
le. Sa are în vedere rea
lizarea unui mecanism 
concret și eficient de dez
voltare a cooperării în do
meniile politic, economi- 
eo-financiar, Iron taller ș.a.

Consiliile locale ale lo
calităților pe litoral 
intenționează să-i oblige 
pe cei ce stau mai mult 
de 4(1 do ore la o taxă de

Plimbărețul
In cele cinci luni și ju

mătate de cât timp deți
ne lotoliai de ministru al 
tineretadut ți sportului, dl 
Sorin Stânescu a efectuat 
opt vizite peste hotare, 
în șapte țări — Camerun, 
Franța, China, Cipru, Gre
cia, Spania și Italia (aici 
a fost de drxuâ ariX Asta 
in timp ce in sportul ro
mânesc se Întâmplă o su

10 000 lei. Banii aduna 
urmează a fi folosiți 
întreținerea și a menaj 
rea dotărilor de p« plsj 
Alți bani, dar ce distra 
ție o fi ?

medenie de evenimer 
plăcute ț» neplăcute, e 
mare bâră h> Ciobul St» 
ua, lipsesc- reglementi 
legale esențiale. De c’ 
ori revine in țară dl i 
nistru îi convoacă pe z 
riști pentru a le povt 
ce a văzut și ce bine 
distrat pe unde s-a ph 
bat.

„Interviul" Foto ANTON SOCACI

Lalele și droguri

Crește sărăcia în Est Dl Bivolarii acuză
in vreme ce în Vest să- 

eăcia scade sau se menți
ne, în Estul Europei aceas
ta se adâncește pe zi ce 
trece. în fostele țări co
muniste, proporția popu

lației ce trăiește sub pra
gul sărăciei a ajuns la 32 
la sută. Sigur că între ță
rile cu nivelul de trai cel 
mai scăzut se numără și 
România.

Dl Gabriel Bivolaru, cel 
căruia Camera Deputați- 
lor a refuzat să-i ridice 
imunitatea paalamentară 
în vederea deferirii sale 
în justiție pentru că a 
înșelat Banca Română cte 
DezvoTtare cu 200 miliar

de de lei, acuză presa de 
calomnie. Dânsul a depus 
plângeri la instanțele ju
decătorești din Capitală 
împotriva ziariștilor care 
au scris despre matrapaz
lâcurile săvârșite, acuzân- 
du-i de calomnie.’

într-um transport de la
lele venit din Olanda va
meșii aeroportului Sidney 
— Australia — au desco

I Duminică de duminică 
J asistăm cum pulsul De- 
l vei și al altoi- zone din 
' jur se mută la Siniu- 
| ha Im, unde târgul de 
, mașini atrage un mare 
| număr de interesați', aici
%
I
b 

I 
A 

I
J întâlnind bogațt jf să- 
! raci, amatori sau, poate, 
' profesioniști in materie 
| din Cluj, Timișoara, Si- 
, biu, Alba, Caraș Seve- 
I rin, Arad, Gorj și chiar 
‘ Craiova.
■ Miza târgului cheamă 
I aici, fie numai și pen- 
J tru o simplă informare 
| asupra evoluției prețu- 
» rilor, oameni mai din 
| toate categoriile socia- 
» le, etniile și profesiile. 
i Nu este o pură întăm- 
’ plare că întâlnești, cu 
Isau fără treabă efectivă, 

patroni, parlamentari, co- 
î mcrcianți, țigani cu ma

Prin târgul de mașin*

• t •

perit o mare cantitate 
drog îoaite puternic, .■ 
formă de tablete. Cin 
fi pus drogurile între 
Iele încă nu se știe.

șini occidentale oferi 
la vânzare, vânzători 
cumpărători de tot feb

Oferta de mașini es 
pe dimensiunea tutun 
gusturilor și buzunar 
lor. Poți vedea, spre 

xemplu, autoturisme ( 
funcție de marcă, si 
rea tehnică, de vechii 
și alte caracteristici) 
prețuri cuprinse intre 
și 20 de milioane lei, 
cazurile cele mai fr 
vente. Dar există ofe 
(exprimate in valută s 
monedă autohtonă, Oi 
înțeles) ce ajung la 
și chiar 80 milioane 
Din când în când, în 
semenea condiții, u 

.mai au și norocul
vândă sau să cumpc 
ceea ce denotă că eco 
mia de piață funej 
nează. (N.T.)

TNB are director nou
Ministerul Justiției l-a 

numit, prin decizie, kt 
funcția de director al Tea
trului Național București 
— deținută până în pre
sent de scriitorul Fănuș

Neagu — pe regizorul Sen 
Cojar — cu o perioadă dc 
probă de 3 tuni. Pentru 
ocuparea postului respec
tiv a concurat și actrița 
Ilinca Tomorovcanu.

Circa 100 0 pușcăriași
vor fi puși

Senatul României a a- 
probat proiectul de lege 
privind punerea în liber
tate a celor ce au pedepse 
până la doi ani, amenzi 
până la 10 milioane lei, 
sau au împlinit vârsta de 
60 ani — în total circa 
JSOOO de indivizi, în ca
drul ședinței respective,

în libertate
senatorul PD, Nicolae Di- 
de, căruia i s-au alăturat 
dnii Nistor Brediceanu 
(PNȚCD) și Nicolae Cer- 
veni (PNLCD), a cerut să 
fie exclusă de la grațiere 
calomnia, mai exact... zia
riștii. Propunerea a fost 
respinsă. Proiectul de lege 
urmează a fl dezbătut Și 
de Camera Deputaților. Parcul Național Retezat. Creasta Bucurei. Foto ANTON SOCACI

Pod dat '

folosinței
De curând, constr 

rii de poduri din c. 
Antreprizei de Căi F 
Timișoara au termin, 
xecuția și au dat în 
sință un pod metalic 
aptț Cernei, între st 
de cale ferată Deva ■ 
meria. în prezent cit 
ția trenurilor peste 
pod se realizează în < 
nă siguranță. (I.Z.)
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^Abonament la ziarul 
CUVÂNTUL LIBER"

S.C. APOLLO S.A.

in Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37A

CEL MATMaRE OW1 KJBynPOH 
DE BRX CĂMIN TE IMPORT 

 DINȚARĂ ’
MQDEX

in data de 10. 07.1997, ora * 
la sediul societății, etapa a II-a de licita- î

I 
I*
I

„CUVÂNTUL LIBER" este cotidianul cel I 
tai apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne in continuare calea 
;a mai avantajoasă de procurare a ziarului.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA- 
UL „CUVÂNTUL LIBER” ESTE, ÎNCEPÂND 
U 1 IULIE A.C., DE 6 000 DE LEI/LUNÂ, 
lus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident 
. 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
ță de cumpărarea cu bucata.

NU UITATI: REÎNNOITI-VÂ ABONA- 
ENTUL LA’ „CUVÂNTUL LIBER", iar 
tcă nu aveți abonament, solicitați facto- 
lor poștali să vă facă.

A
I*
I*
I
I*
I
I«
I 
I*
I
*

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele I 
' fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și £ 

factorii poștali — numai cu bani în nume- i 
ir —, iar la RODIPET Deva — prin vira- » 
ent. Relații la telefon 21 30 07. |

RĂMÂNEȚI CU NOI! ,
%

*
I%
I*
I*
I
I
I

S.C. ELVILA IMP-EXP S.R.L.
DEVA

str. Depozitelor, nr. 2 A

VINDE EN GROS :

• Zahăr
• Bere Favorit
• Bere Crisana

3290 lei/kg. 
1150 lei/st. 
1250 lei/st.

(6504)

I 
I

1
| cu sediul

Organizează îi 
112, 
I ție publică deschisă (cu preselecțic), conform 
| Legii nr. 58/1991, H.G. nr. 634/1991 și H G. ț 
l nr. 758/1991, H.G. 545/1992 și O.G. nr. 39/ 1 
11995, pentru vânzarea următorului activ : ♦
| — Stația de imbuteliere ape minerale Bă- 7
ț caia, situată în localitatea Băcâia, co- f
J muna Geoagiu, județul Hunedoara. j
4 Prețul de pornire a licitației este de J. 
14.560.000.000 lei. 1
l Caietul de sarcini al activului poate fi ri-»
* dicat de la sediul societății și se completea- • 
« ză cu precizarea că garanția de participare la » 
«licitație se acceptă și sub formă de scrisori de »
* garanție Bancară. f

Documentația pentru preselecție r ofer- * 
I tanților se va depune la sediul societății până * 
J ia data de 30. 06. 1997, inclusiv.
l în caz de neadjudecare in etapa a II-a 
î a licitației, va avea loc etapa a lila a licitației 
î in data de 15. 07. 1997, în același loc și la | 
1 aceeași oră. 1
1 1« 
I
* I♦ 
I 
I 
1

rveiapi suplimentare ia seuiui riunancij 
! orașului Călan, serviciul urbanism, tel. 730223. ? 
J

i

l

Informații suplimentare se pot obține la l 
telefon 054—214296. 1

(6502) l 
l 

—I 

r » i » 
repa-; 
Strei ' 

9.1
• 1

PRIMARIA ORAȘULUI 
CALAN

Primește oferte pentru executarea 
rațiilor la căminele culturale din satele 
și Batiz, până în data de 14. 07. 1997, ora

Relații suplimentare la sediul Primăriei *

ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ
fntr-o gamă diversificată? 

A^eti ScM ie de LAVETE DIN BUMBAC
pentru atelierul D-voastrăî 

Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ
1 de cea mai bună calitate?

TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURI!
SUNaȚI-NE-SC I'M LA TELEFON 018-623482 SS«0C4- 

193493
Pentru cIIIfhh no$îTi'fideh reduceri .până J.’-'JKț
Depozit sat.Vlaha. Jud. Cluj
Orar: Zilnic 08-20; SăiubăLă 08-16

EDITURA ȘI CASA DE COMBRT 
„REGINA" S.R.L.

Desface prin Depozitul en gros „AROMA" 
Deva, str. M. Eminescu, nr. 48 (fosta fa- 

/ brică de mobilă):
, • arome pentru sucuri la dozator, import
ÎSUA • îndulcitori (Aspartam, Zaharină) • 

acid citric • citrat de sodiu • benzoat de so- 
ț diu • porumb, sare aromatizată și pungi pen- 
ț tru Pop Corn • pahare plastic unică folosin- 
ț ță • coșulețe și lingurițe pentru înghețată * 
| apă minerală „Perla Harghitei" — 1.5 1 •
î băuturi alcoolice diverse • ulei • sare * oțet 
î • mălai grisat.

<

Informații la telefon 21.20.57.
(5869)

Program zilnic 8—16,30, sâmbăta 8-1330.

S.C. MOL ROMANIA S.R.L
1 ÎN ORICE OCAZIE. I

PUBLICITATE 
PRIN 

CUVÂNTUL 
LIBER"

mâinii

Prezintă avantaj:
■ EXPERIENȚĂ ANI F.RIOARĂ ÎN DOMt-N'U
« PERSONALITATE COMUNICATIVĂ. SERVIABILĂ
■ ( UNOAȘTEREA LIMBII ENGL F ZI SAUGERMANE

ELECTROZI SUPERTIT FIN 
de 2,5, 3,25 și 4 m/m 
găsiți în orice cantități.

ANGAJEAZĂ PENTRU IMA X

I
26 IUN® 1990

V.v.v.v. 
XwXw• *
UL IX

1 • 34?u C>uj-Napoca România j
32: Tel /Fax: 435297

Relații la S.C. METALOTEX S.A. DEVZ
•. 22 Decembrie, bl. 4, tel. 620714 2
626009. (6199)

1
♦

Șef complex de deservire 
carburanți tip MOL 2000

‘ir. F-cii da Chit» 
hol . 064-435?

Numai c 
restul în 
profitthi maixlme achiziționând; .r

din valoare și 
lunare, obțineți

Termene de garanție 12 luni;
Punere In fun^iuhe GRATUITĂ

■ STUDII SUPLRIOARE TEHNICE
■ CUNOAȘTEREA EXACTĂ A LIMBILOR 

ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ (ORIOGRAI < -
■ CUNOȘTINȚE DE UTILIZARE PC
■ PERMIS DE CONDUCERI DT TIP'H
■ VÂRSTA MINIMĂ 30 DE ANI

Persoanele interesate vor trimite CV scris de mână, copie după 
diplomă studii, fotografie, cazier judiciar pana ia data de 30 Iunie 

1007 •wtri%CT
S.C MOL ROMANIA S.R.L. 2900 Arad 8-dul Decebal, nr 2-4



■ww.. z-M-x-.-W'W- •.•.v.'.-.w.- --Jx-x-x-x-:-:-»’ --xv'x-” ..........
x-x-id*

o Tmmonkxkxkmm

CUVÂNTUL LIBER J

(Kogălniccanu). Telefon
627524. (5907)

• Vând garsonieră De
va, Al. Crișului, bl. 52, ap.

(5906)

preț producător. Telefoa
ne 718413, 718213., ‘

(1200)

Contestații în 20 zile de 
la data publicării la APM 
Deva. (59181

541.

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

Vând urgent Dacia 
(stare foarte bună), 
convenabil. Informa

• Cumpăr frigider 
sit, bine întreținut 
2157"<i

folo- 
Tcl.

1300 
preț 
ții Deva, tel. 230491.

(5916)

Vând VW Polo 1100 
stare bună, urgent, 

mărci, și motoferăs- 
Husqwarna 2,5 CP,

•
cmc, 
1600 
trău 
Suedia, 3 ani vechime, 500 
mărci, negociabil.
fon 671662.

e Vând casă, 
comuna Hărâu. 
Mesaro? Elena.

nt)
grădină, 

nr. 132.

Lă tine când venim/ Doar 
piatra o găsim.

Se împlinesc patru luni 
do când a plecat, în lu
mea veșnică, fără să spună 
un 
cel

• Păstrăm un gând 
pios și suntem alături 
de familia îndurera
tă la decesul regre
tatului

MIHAI SOLOMON 
Florentina și Petru 

Mărginean.

• SC Hroștean DM 
Prod. SRL Batiz practică 
un adaos comercial între 
0—200 la sută, începând 
cu data de 28. 06. 1997.

(5912)

cuvânt la nimenea, 
care a fost
DEMETER I?A( 1 

l’ECSl
tată și bunic. Acum.

(5921)Tele-
' .i

(6051)
soț,
când trebuia să-ți spunem 
La multi ani, îți spunem: 
Dormi în pace !

(1198)

• Anunțăm că prin sen
tința civilă nr. 1829/1997, 
Judecătoria Deva a pro
nunțat desfacerea căsăto
riei dintre Bogdan Nico- 
lae și Otilia.

• Vând casă particu
lară 4 camere, bucătă
rie, două, pivnițe, garaj, 
șură, 16 ari de grădină, 
pădure la Răcăștic, 
192, Hunedoara.

PIERDERI • Regretăm dure
roasa dispariție a bu
nului nostru prieten 

Ml HAI SOLOMON
Suntem alături de 

familia îndoliată și-i 
transmitem întreaga 
noastră compasiune. 
Marilena și Emil Szi- 
tar. (5921)

• Pierdut certificat ac
ționar, S.C. Casial S.A. 
Deva, pe numele Mardan 
Solo mia, Hațeg, 
nul.

• Familia Făiniță anun
ță toți prietenii și eunos- 
cuții că sâmbătă, 
1997, ora 10. 
din cartierul
pune 
luni 
fiică

nr. 
(4816)(5892) 

teren In- 
Cristur. Relații 

16—22.
(5895) 

repatriere. Str. 
Streiului, bl. 64, se. 
68.

• Vând urgent 
travilan la 
tel. 671676.

Al. 
ap.

Vând
2,

înghe- 
capete 

re- 
Deva, tel. 212057,

• Vând mașină 
fată trifazică 2 
(defectă), posibilități 
parare. 
218308.

îl declar
(9378)

(5913)

ÎNCHIRIERI

(4822)
Vând apartament

(5917)

OFERTE 
DE SERVICII

2 
camere, îmbunătățiri, po
sibilități privatizare, car
tier Dacia. Tel. 624407.

(1824)
Vând urgent casă CU 

Simeria — 
Telefon 
(5919) 

în satul
nr.

• Vând apartament trei 
camere, cărămidă, central, 
etaj 1. Tel. 611757.

(4827)

grădină mare, 
preț ’-egociabil.
6611:’..',

• \ and casă
Privaz corn. Tttrdaș, 
95. (5914)

• Vând autocamion Sa- 
viem, stare bună, Geoa- 
giu, Progresului, 44. TeL 
319.

• Vând casă, tip vilă, 
Geoagiu Băi, str. Scolii, nr. 
11. Tel. 054/648272.

(5402)

• Vând apartament 
camere, două; l>ăi, etaj II, 
Micro II, Orăștie. Telefon 
647798.

3

(5103)

(5910)
Vând betonieră și 

presă făcut bolțari zidă
rie . Tel. 625433

(5908)
• Vund complex co

mercial 81 mp amenajat

• SC Prestimpex Silii 
vinde din stoc sau la co
mandă: , uși, 214.000 —
308.000 ' lei/buc. feres
tre 226.000 — 395.000 Iei/ 
buc ; parchet — 41.463 
lei mp, lambriu — 33.660 
lei/mp, bănci pentru școli.

*
*
* j *
**

î J i ț
I I s

\4l• 
j
*
*

* *
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Fondul Proprietății de Stat
In baza Legii nr. 55/1995 și a 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 pu - 
blică fără preselecție, pentru vânzarea acțiu
nilor societății comerciale

MATEX S.A. DEVA
Adresa : Deva, str. Dorobanților, 34. 
Obiect de activitate: industria textilă și 

produselor textile, țesături de tip mătase.
Capital social (mii lei): 13 012 050.
Nr. total acțiuni: 520 482.
% din capitalul social pus în vânzare : 

39,98.
Structura acționariatului: FPS: 69,98 la 

sută ; SIF: 24,13 la sută ; Alții: 5,89 la sută.
Nr. acțiuni puse în vânzare: 208 078. 
Preț de pornire licitație (lei): 26 789. 
Poziție listă: 1789.
Locul de desfășurare a licitației : . F.P.S. 

București, str. Sebastian, 88.
Ora licitației: 11,00.
Licitația va avea loc - în data de 14 iulie 

1997, la sediul și ora menționate în lista 
mai sus.

Conform Metodologiei de organizare 
desfășurare a licitațiilor pentru vânzarea
acțiuni, publicată in Monitorul Oficial al Ro
mâniei, partea I, nr. 119 din 7 iunie 1996, 
dacă nu se îndeplinesc concomitent condiții
le de la art. 9, paragraful 1, se organizează 
două noi runde de licitații, Ia intervale de o 
oră, cu reducerea prețului la fiecare rundă cu 
câte 5 la sută din prețul dc pornire a lici
tației, publicat în listă.

Cei interesați în desfășurarea licitațiilor 
trebuie să achite taxa de participare în va
loare de 200 000 lei la casieria FPS din Bu
curești, str. C.A. Rosctti, nr. 21, până la data 
și ora ținerii licitației. Persoanele fizice străi
ne sau persoanele juridice străine vor achita 
taxa de participare în valută la cursul zilei.

a

de

Și 
de

28 iunie 
la biserica 
Bcjan, va 

parastas de șase 
pentru scumpa lor

• Ofer de închiriat ro
chie dc mireasă. Telefon 
225496. (5911) ANA MARIA 

(186213)
8Efectuăm transport 

la cele mai avanta- 
Telefoane

tone 
joase prețuri. 
229712 și 221750

COMEMORĂRI
DECESE

• Primăria orașului Ha
țeg solicită oferte de preț 
pentru reactualizarea pla
nului urbanistic 
al orașului Hațeg, 
formitate cu II.G.

Ofertele se 
la data de 
ora 15.

1996. 
până
1997,

general 
în con- 
nr. 525/ 
primesc 
15. 08.

(938(1)

DIVERSE

• S.C. „M&M“ APRO— 
CARMOTIMEX SRL Hu
nedoara anunță înființa
rea de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a magazi
nului tip ABC, situat în 
str. ' ' G. Enescu , parter.

ani de lacrimi 
de când ne-a 
pentru tot- 
dragul nostru

• Astăzi se împli
nesc 11 
și dor 
părăsit 
deauna

NELU MUNTEAN 
din Simeria. Nu te 
vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te ierte 
și să te odihnească in 
pace. Familia.

(5855)

• Familia Dinu 
Ioan, Florica și Do
rina anunță cu dure
re moartea fulgeră
toare a celui care a 
fost fiu si frate

FLORIN IIICEA
la vârsta de 38 ani. 
Dumnezeu să-| odih
nească în pace !

(5925)

• Salariații de la 
S.C. Condor SA Deva 
deplâng moartea ful
gerătoare a fostului 
lor coleg

SOLOMON 
AUREI, MIHAI 

în vârstă dc 56 ani,
și sunt alături de 
l’ttșa și Călin în aceste 
clipe grele. Dumnezeu 
să-i dea odihnă veș
nică. (5920)

• Sunt lacrimi ne-nțe- 
lese/ De oamenii de rând-' 
Că lucrezi o viață-ntrea- 
gă/ Și-apoi intri în pă
mânt/ Iar noi rămași a- 
fară/ Cu inima amară/

Participanții la licitație vor depune do
cumentele care să le dovedească identitatea 
și calitatea, precum și o copie de pe ordinul 
de plată al garanției, în numerar, reprezen
tând 10 la sută din mărimea avansului — 
pentru plata în rate — sau, după caz, 3 la 
sută din valoarea totală a acțiunilor solici
tate, calculată la prețul de pornire a licitației, 
in contul Fondului Proprietății de Stat. nr. 
4001680900313 pentru garanții bancare, des
chis la B.R.D. — S.M.B. Persoanele fizice sau 
persoanele juridice străine vor achita garan
ția în valută, la cursul existent la data de 
31. XII .1996, în numerar sau prin scrisoare 
de garanție bancară. Suma de plată în va
lută a pachetului de acțiuni, adjudecat de 
persoana fizică străină sau persoana juridică 
străină va fi stabilita în procesul verbal al 
ședinței de licitație, Ia cursul existent la data 
dc 31. XII. 1996. Plățile în valută se fac Ia 
B A N C O R E X în contul F.P.S. nr. 
4625000000242300—0—6 pentru dolari SUA 
sau nr. 4625000000242301—0—9 pentru mărci 
germane.

Persoanele fizice străine 
ridice străine vor depune, 
mente echivalente cu cele 
NOTA de la Anexa 1.1 la 
organizare și desfășurare a 
vânzarea de acțiuni, tradusp

în 
de

și persoanele ju- 
după caz, docu- 
menționate 

Metodologia 
licitațiilor pentru
in limba românii 

și autentificate Ia notariatele publice.
Informații suplimentare se pot obține la 

telefon 01/6597371 și la sediul FPS Hunedoa
ra, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 054/ 
211089, 214503, între orele 8—16.

In situație de neadjudecare, licitația se ta 
relua în data de 29 iulie 1997.

ERATA:
La anunțul din 19 iunie 1997
— se modifică S.C. Metal Ș.A. Peștiș cu 

S.C. Metalul S.A. Peștiș.
— număr de acțiuni puse în vânzare — 

se modifică 68 095 acțiuni cu 2 319 120 acțiuni.
— data licitației: în Ioc de 1 itdie 1997 cu 

8 iulie, iar în caz de neadjudecare se modifi
că data de 16 iulie 1997 cu 23 iulie 1997.

1*

ț

i
*

• Colectivul S.C.
Simako Invest SRI.
Deva regretă dispari
ția fulgerătoare a ce
lui care a fost tui 
minunat colaborator 

MI HAI SOLOMON
Sincere condolean

țe familiei îndurerate.'
(5921)

• Locatarii blocului 
1, str. Emincscti, De
va, sunt alături de 
familia îndurerată — 
mama, soția și fiu) 
—, la pierderea ful 
gerătoare a lui

MIHAI SOLOMON
în vârstă de 56 ani. 

Dumnezeu să-l odih
nească în pace ’

(5929)

Societate comercială
cu capital privat

VINDE EN GROS SI

II( j
<

I 
I
I 
I 
I

I i 
I 
I 
I
I

EN DETAIL
PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 

telefon 22 59 04
Apă minerală BIBORȚEN1. 1.5 I 
Berc
— REGUN
— SITA A 
Rom — 32 grade

Programul de funcționare a magazinului—
• Hârtie igienică.

depozit DE LUNI I’ÂNA VINERI. OREL» 
10-15

■ PRIN CHIOȘCURILE Șl PUNCTELl 
.Cuvântul 

în Mi- 
BRAE 
(lângî

S.A.
257

l’El

PROPRII dc difuzare ale ziarului „l 
liber** din DEVA (lângă „Comtim** si 
cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia): 
(la sediul S.C. „Mercur**); ORÂȘTIE 
„Palia/; HAȚEG (secția foto).

SE AFLA ÎN VÂNZARE : 
Imprimate pentru preschimbarea per 
misului de conducere auto, 
țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri 
aceste unituti funcționează AGENTI 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

O

în

' • X— —
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