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A
Nu încape îndoială că 

revoluția din decembrie 
1989 a scos în față oa
meni curajoși, hotărâți, 
care s-au avântat pe străzi, 
cu piepturile goale, în
fruntând dictatura. Mulțl 
au murit lăsând în urmă 
văduve și orfani, părinți 
nemângâiați, rude îndu
rerate. Destui au fost 
răniți, au rămas infirmi, 
au suferit traume psihice. 
Alții nu au pățit nimic. 
Dar ei s-au războit, Ia 
propriu... cu forțele rău
lui. Toți merită prețuire 
șl respect. Pentru ei s-a 
și dat Legea 42/1990, pri
vind drepturile revoluțio
narilor.

Numai c& apele tulburi 
de după • decembrie 1989 
au deschis apetitul mul
tor indivizi pentru foloa
se necuvenite. Oameni fără 
scrupule au speculat ca
rențele legii, și-au dat 
unii altora recomandări

FI REVOLUȚIONAR
că ar fi făcut bravuri In 
zilele revoluției, chiar și 
acolo unde nu s-a tras 
măcar un glonț, și au 
primit carnete de revolu
ționari, beneficiind de 
drepturi pe care nu le-au 
visat vreodată. Așa s-au 
înmulțit revoluționarii ea

oraș s-au îndreptat în 
liniște spre centrul mu
nicipiului. Câțiva au urcat 
în balconul de la „broaș
te", vorbind celor pre- 
zenț! despre căderea re
gimului și fuga lui Ceau- 
șescu. Micul dictator al 
județului Hunedoara a

ciupercile după ploaie. 
Dar cum între ciuperci 
sunt destule otrăvite, a- 
semenea și între revolu
ționari...

Un exemplu de lângă 
noi. în Deva, revoluția 
a fost... de catifea. Nu 
s-a tras un glonț, nu s-a 
vărsat un strop de sânge. 
Grupuri pașnice de oa
meni de laIPSRUM, CTE 
Mintia, Mina Deva, de la 
alte întreprinderi din

predat puterea fără in
cidente violente. însă la 
puțin timp au apărut două 
organizații de revoluțio
nari. Șeful uneia dintre 
ele, un comerciant piși
cher, din tabăra lui Bebe 
Ivanovicl, ș’ aflat cu fie
care ocazie în preajma 
fostului președinte Ion 
Iliescu, se află azi după 
gratii, pentru matrapaz
lâcuri în serviciu. Și câți 
ca el în țară ...

însă atunci când tre
buie să dai înapoi ceea 
ce ai primit â:.dv.i. mai 
ales pe nedrept, nu prea- 
ți face plăcere Este și 
cazul propunerii guver
nului Ciorbea de modifi
care a Legii 42/1990 pri
vind drepturile revoluțio
narilor, în sensul reve- 
rificării dosarelor acesto
ra și restrângerii catego
riilor de beneficiari ai 
unor avantaje de pe ur
ma evenimentelor din 
decembrie 1989, propune
re care a stârnit reacții 
violente, proteste, mi
tinguri, greve. Au apă. 
rut controverse și dispu
te chiar în rândul re
voluționarilor, constituiți 
în peste 94 de organisme 
și asociații, de parcă ar

DUMITRU GBEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

VREMEA

Vremea se menține re
ce. Cerul va fi variabil, 
mai noros ziua, când

local va ploua slab. Ba 
munte — lapoviță și nin
soare. Vânt slab Ia mo
derat din sector nord și 
nord — vestic. 'Tempera
turile minime vor oscila 
între 0—5 grade C, iar 
cele maxime între 9—11 
grade C. (Raisa Pleter)

Disponibilizările în minerit
se apropie

După cum s? știe, apli
carea Ordonanțelor nr. 22 
și 9 au condus în jude
țul Hunedoara- la dispo- 
nil lizarea unui număr 
mare de salariați ’ din 
sectorul minier. Asupra 
ultimelor noutăți câteva 
precizări ne-a oferit dl 
EUGEN MANIAC, direc
tor general adjunct la 
DGMPS Hunedoara — De
va.

— Până în prezent, la 
nivelul județului Hune
doara, pe cele două ordo. 
nanțe au fost luate în 
evidență și stabilite drep
turile pentru un număr 
de 22 081 de persoane. 
La ordonanța nr. 9 au 
fost disponibilizate 960 
de persoane, iar la 22 nu
mai la RĂII Petroșani au 
fost disponibilizate 16 481 
persoane, respectiv la 
RAG Deva — 5433 de sa
lariați, dintr-un număr to
tal de 5 950, -âți au fost 
cuprinși în program.

— Ce sumă a fost alo
cată pentru aceste dispo
nibilizări ?

— Suma totală pentru 
persoanele ce au benefi
ciat de prevederile celor 
două ordonanțe se ridică

de final
la aproximativ 230 de 
miliarde de lei.

— Există dificultăți 
privind cuprinderea în 
plată pentru ajutorul de 
șomaj ?

— Pentru a face față 
acestui volum imens de 
dosare, am trecut la lu
crul pe trei schimburi în 
Valea Jiului, unde am 
primit, deja, 7000 de do
sare. Intenționăm ca 
toți ace; care și-au depus 
dosarele în septembrie și 
octombrie să primească 
bunii la timp îi primele 
zile ale lunii noiembrie.

— Au fost probleme cu 
plata celor care s-au în
scris la Ordonanțele 9 și 
22 ?

— Până tn prezent nu 
au fost probleme, ope
rațiunea s-a desfășurat 
fără evenimente. Numărul 
dosarelor a fost foarte 
mare, dar spre mulțu
mirea *noastră, am reușit 
să trecem cu bine a- 
ceastâ perioadă, chiar să 
terminăm în devans ope
rațiunea față de ter. 
menele prevăzute de or
donanță.

CORNEL POENAK

0 teleconferință, ca multe altele

I

Glumii zilei
Amintire
La munca patrioticul, toată lumea 

dade» cărămida din mână în mană. Doar 
gvstion-irul o dădea pe sub mână

I CURSUL VALUTAR
| 15 OCTOMBRIE

La sfârșitul săptămânii 
trecute, a avut loc o tele- 
confcrință a Ministerului 
Agriculturii și Alimenta - 
țici, cu direcțiile generale 
de profil, de la județ. în 
absența dlui ministru Ga- 
vrilescu „ostilității*" au 
fost conduse de către ad- 
juncții săi, respectiv dnii 
Covac-j și Pa-1, Dar să 
vedem ce s.a discutat cu

acest prilej și ce învăță
minte folositoare s-au 
desprins.

Mirându-se că avem o 
toamnă frumoasă șl favo
rabilă agriculturii, cu 
condiții în acea zi de vi
neri ideale activității în 
câmp, pe toată țara, dar 
car? acum au devenit mai 
puțin favorabile — dl 
Govaci a spus că floarea

soarelui s-a recoltat în 
proporție de 92 la sută, 
producția medie obținută 
fiind sub 1200 kg/ha, iar 
porumbul s*a strâns de pe 
26 la sută din suprafețe, 
rezultând cam 4 tone/ha 
(ceea ce nu e rău dar 
nici bine). La fondul de 
consum șl de furaj erau 
preluate abia 93 000 tone, 
evidențiind faptul că

mecanismul de vânzare 
nu funcționează cum tre
buie, cererea de porumb 
fiind redusă, ca urmare 
a dispariției multor com
plexe zootehnice.

în ceea ce privește sfe.

• 1 dolar SUA 7702 lei
• 1 marcă germană 4391 lei
• 190 yeni japonezi 6342 Ici
• 1 liră sterlină 12475 lei
• 1 franc elvețian 5260 lei •
a 1 franc francez 1311 lei j
• 100 lire italiene 450 lei

Cursurile incluse în această u«tă au la bază . 
Icotații ale societăților bancare autorizate să efe<> | 

tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă ■ 
Inu implică obligatlv tatea utilizării cursurilor în | 

tranzacții efective de schimb valutar ți Înregistrări, g
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,,hi sjdrșit, pot pleca 
și cu în concediu. Acum 
grădinițele noastre arată 
așa cum ne-am dorit de 
atâția ani! Am reușit să 
acoperim cu tablă 
dirca, iar p .-inții 
piilor ne-au 
și la reparații, și 
zugrăvit și vopsit, și 
decorarea 
Am numai 
recunoștință și 
mire față dc dna 
toria Gogelescu, 
bil șef la Centrul 
execuție bugetară 
Petroșani- care s-a 
duit enorm pentru 
ne rezolva problema grea

Cred că-s veterană"

c.lăr 
co- 

fost alături 
la 
la 

interioarelor- 
cuvinte de 

mulțu- 
Vic. 

conta- 
de 

din 
stră- 

a

grădini-
9. A fost 
alături de

a acoperișului 
țelor nr. 8 șl 
trup și suflet 
noi“-

Dna educatoare Olivia 
Bobo Tomuș’ directoa
rea grădiniței nr- 
Petroșani, mi-a făcut 
ceasta mărturisire 
autobuzul Aninoasa 
Pe'roșani, în urmă 
vreo doi ani. Am dorit 
să vizitez cele două gră
dinițe’ aflate în aceeași 
clădire. Am reușit doar 
în această toamnă. Am 
regăsit-o pe Bobo, 
nără, frumoasă, 
mistă, în mijlocul 
legclor, preocupată

8 
a. 
în

cw

■formarea grupelor noi 
de copii, de completarea 
celor vechi, Grădinița ? 
O oază a copilăriei! Iar 
pereții, deveniți fresce 
— un univers al basme
lor care ne-au legănat 
pruncia ! Curățenie de
săvârșită, flori, ver
deață’ primăvară în ade
văratul înțeles al cuvân
tului!

— Gânduri pentru a- 
nul de învățământ în care 
am intrat ? Bobo își 
privește colegele, zâm-

tâ-
opti

co-
de(Continuare în pag. a 7 a)

LUCIA LICIU

••

(Continuare în pag. a 2-a)

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

Cinema ..Patria" — Deva. Folo ANTON SOCACl
■
■■
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A fi revoluționar O tele conferință, ca multe a'tele
(Urmare din pag. 1)

fi fost mai multe revolu 
ții, unii ncgându-și alto
ra meritele, unii conside- 
rându-se mai revoluțio
nari decât ceilalți, toți 
susținându-și însă puncte
le de vedere, apărându-și 
drepturile dobândite. Drep
turi care nu-s chiar de 
lepădat : acordarea de 
terenuri, de spații și auto
rizații preferențiale "pen
tru diferite activități, 
scutiri de impozite, re
duceri de taxe. călăto
rii gratuite etc. etc.

Modificarea propusă nu-i 
va frustra de dreoturi pe 
adevărațij revoluționari. 
Dar aceștia trebuie iden
w-«

Două activități — un singur nume:
S. C. „^armosîm" S. A. Simeria

Una din firmele ce au 
găsit calea prin întorto
cheatul climat economic 
al ultimilor ani este S.C. 
Marmcs n . A Si r.eria. 
întreg fluxul tehnologic 
al firmei, specializată pe 
exploatarea și prelucrarea 
marm j-ii. a fo'-t schim
bat din temelii. firma 
găsind u-se in prezent la 
nivel de dotare european. 
Din ce.e declarate de dl 
loan Ștefan, contabilul 
șei al firmei, am reți
nut că valoarea tuturor 
invest.țiilor făcu . la 
Marmos.m depășeșt trei 
milioane d .. u SJA. dm 
care 2.300.000 dolari au 
fac t ocieo.ui u;.-1 „-recit 
bancsr. Rambursarea cre
ditului se alia in pună 
desfășu.are. S-au ram
bursat deja 500.000 de 
dolari, sumele scadente 
în acest an f.ind plătite 
în avans cu 40 000 de 
dolari.

Conform celor decla
rate de al mg. loan Ha 
țegan. managerul socie
tății, stingerea otligații- 
lor financiare către banca 

tificați și departajați de 
falșii revoluționari, de 
impostori. Demersul este 
însă delicat, iar dezbate
rile din Parlament vor fi 
cu siguranță furtunoase. 
Și asta pentru că falși 
revoluționari și eroi în
chipuiți nu sunt numai 
jos, la bază, ci și între 
guvernanți, între parla
mentari. care nu vor 
ezita să-și apere cu dinții 
privilegiile.

Revoluționarii din opo
ziție au susținerea dlui 
Ion Iliescu, fostul șef al 
statului, care a semnat, 
în devălmășie, certificate 
de revoluționar. PD-iștil 
au și eî revoluționarii lor 
— Petre Roman. Radu 
Berceanu, Cristian Du

creditoare va fi făcută cel
mai târziu până în 1999. 
Deși firma face export pe 
relațiile Germania, Austria, 
Italia și Ungaria, ponde
rea acestuia 
producției nu 
10 procente.

în totalul 
depășește 

..Este ex
trem de greu să ne creăm 
breșe pe piața vestică, 
deși dispunem de poten
țial tehnologic și de că
lită <e comparabile cu 
standardele occidentale.
La recentul târg ai mar- 
murii de la Verona expo
natele de marmură ro
mânească au avut un suc
ces neașteptat, întregul 
lot de mostre găs:ndu-și 
cumpărători. Acest lucru 
ne-a dat speranțe în ceea 
ce privește larg.rea pieței 
la export’', precizează dl 
Ștefan. Acest lucru ar 
ameliora sensibil venitu - 
rile firmei, ținâna cont 
ca prețul metrului pătrat 
de marmură prelucrată 
este cu de 2—3 ori mai 
mare la export decât la 
intern. Cu toate acestea, 
situația economică a Mar- 
mosim este bună, existând

mitrescu și alții — oa
meni cu etichetă. care 
deja s-au exprimat, ceva 
mai voalat e drept, pen
tru nemodificarea Legii 
42, că de... suntem revo
luționari cu toții. Și în 
CDR sunt „avocați“ ai 
rămânerii în vigoare a 
Legii 42 așa cum este. 
Și în alte partide. ,

Să sperăm totuși că în 
urma dezbaterilor din 
Parlament vor învinge ra
țiunea și bunul simț, că 
modificările aduse Legii 
42 vor face lumină în a- ! 
cest segment al revolu- 1 
ționarilor. că îi vor scoa 
te din lanțur: pe-alde 
Dan Iosif et comp si din 
drepturi nemeritate pe 
toți falșii revoluționari 

o rată a rentabilității de 
15 la sută la o cifră de 
afaceri ae 35 de miliarde 
realizată până în prezent.

O valență a activității i 
firmei ce promite o dez
voltare frumoasă în viitor I 
o reprezintă agricultura 
și creșterea animalelor. 
O inițiativă a dlui mana, 
ger Hațegan s-a mate
rializat prin cumpărarea 
unei ferme agricole în 
zonă. în prezent dotările 
fermei au absorbit peste 
1,5 miliarde de lei, inves
tițiile fiind suportate pre
ponderent din veniturile 
Marmosim. Efectivele de 
animale ale fermei sunt 
de 450 ovine. 363 porci
ne. 27 vaci de lapte, 67 
tăurași, 407 găini. Se 
cultivă peste 300 de ha 
de pământ cu grâu, po
rumb, cartofi și legume. 
Toate acestea stau la ba
za prânzului pe care cei 
721 de salariați ai fir
mei îl primește zilnic și 
gratuit. Surplusul este 
valorificat printr-un ma. 
gazin specializat înfiin
țat la poarta fabricii. 
(A.S.).

(Urmare din pag. I)

cla de zahăr, se aprecia
ză că producția este sub 
prevederile programului, 
cu peste 150 000 tone. 
Știind că la noi cultura 
de soia a intrat în diz
grație, americanii se in - 
teresează de modul cum ar 
putea să ne vândă ei a- 
cest produs necesar zoo. 
tehniei, și industriei ali
mentare. Cu totul nesatis
făcătoare sunt și rezulta
tele la cultura cartofului, 
unde recolta medie de 
12,4 tone/ha este apre
ciată ca foarte slabă, 
chiar și în zonele consa. 
erate. Nicj în viticultu
ră treburile nu stau prea 
bine, prețul de 400 lei/ 
kg de struguri fiind des
tul de mic. în vreme 
ce la piață costul ajunge 
la 3—4000 lei/kg. în con
text, dl Covaci cerea 
DGAA și prefecturilor să 
dea sprijin (cum anume, 
concret, nu se știe) la re
coltarea fructelor, deoa
rece fostele ILF nu mai 
există, iar depozitele lor 
au de toate, numai fruc

S-ar putea sa fie și așa
Specialiștii în finanțe 

fac fel șj fel de scenarii 
privind evoluția leului 
românesc în raport cu 
inflația și mersul econo
miei în ansamblul său. 
După cum se afirma. BNR 
are capacitatea să men
țină variațiile leului în 
limite rezonabile, cu toa
te că inflația a depășit 
așteptările. în contextul 
acestor preocupări, potri
vit opiniilor specialiștilor, 
se spune că leul ar fi 
supraevaluat în acest mo
ment cam cu 20 la sută, 
la o asemenea depreciere 
putându-se cumula încă 30 

te nu.
în privința semănatului, 

spunea dl Covaci, această 
lucrare este ajutată de 
Dumnezeu. Sfârșitul pri
mei decade a lunii oc
tombrie (rămânând doar 
10—15 zile până la expi
rarea perioadei) și-a găsit 
sămânța sub brazdă pe 
numai 20 la sută din su
prafețele programate pen
tru grâu, orzoaica s-a pus 
pe 54 la sută din tere
nuri, iar legumele pe nu
mai 28 la sută. Pentru 
a impulsiona semănatul, 
s-a indicat să se aducă 
sămânța cât mai aproape 
de cel „ care o folosește.

După mai multe con
troverse, s-a stabilit că 
motorina pentru agricul
tură va fi dată fără a 
se suporta și taxa de dru
muri — de 25 la sută din 
preț — urmând să fie 
clarificate modalitățile 
practice de soluționare.

Intervenind în conti
nuare, dl Pană a spus 
că va fi mai dur de a. 
ceastă dată, afirmând că 
„acum trebuie să zbâr
nâie toată lumea**, mai 

de procente datorate in
flației.

Scenariile privind evo
luția leului iau în consi
derare. cum este firesc, 
și comportamentul pro
babil al investitorilor 
străini, ținând seama de 
măsurile de stimulare a 
investițiilor străine prin 
scutirea de taxe vamale, 
repatrierea câștigurilor și 
convertibilitatea extinsă 
a leului, -ât și de com
portamentul prognozat al 
populației autohtone. Ar
gumentul BNR potrivit 
căruia dispune de sufi
ciente rezerve valutare 
pentru a schimba în do

ales că distribuirea cu
poanelor merge anevoios, 
fiind județe unde s-au 
dat abia câteva sute de 
cupoane. Trebuie făcut 
așa încât sămânța și în- 
grășămintele să fie adusa 
loco sac și loco țăran, 
cerând ca inginerii de la 
comune să facă dovada 
că lucrează, nu contează 
pe bani mulți sau pu. 
țini (!), concluzionând că 
„nimeni n-are dreptul să 
se plângă*1. Argumentând 
că sunt destui ban; — 
1400 miliarde lei prin cu
poane și 1600 miliarde 
lei prin bănci. — dl 
Pană a cerut să fie ur
gentate lucrările, tn spe
cial însămânțările de 
toamnă. A urmat să pre
zinte situația pe î '.nd ju
dețele cu problemele lor 
specifice. De ia această 
teleconferință. nu s-a 
desprins însă nici o mă
sură concretă și eficien
tă, — cum se întâmplă 
de altfel și la celelalte, 
care să ateste o grijă a. 
parte față de asigurare^ 
securității alimentare ț) 
populației.

lari, la cerere, poate chiar 
jumătate din masa mone
tară aflată în circulație, 
este menit să stăvilească 
goana și foamea după 
dolari, situație care, bine
înțeles, nu pod.c fi da 
lungă durată

Evoluția leului nu poa
te să fie despărțită, fi
rește, de întărirea încre
derii populațki n econo
mia românească, de mer
sul procesului de macro- 
stabilizare, al reformei șl 
al restructurării la nivel 
microeconomic. Ce va fi 
în realitate, rămâne să 
vedem și să constatăm pe 
pielea noastră. (N.T.).

JOI. 16 OCTOMBRIE

(______ TVR_I_____)
6,00 La prima oră. 9.00 TVR Cluj-N.; 

10,05 HR Iasi. 11.00 TVR Timișoara; 
12.03 Mis’erelp S.P <ri: 13.00 Secretele 
nisipului <r); 14.10 Șt-icul <r). 15.00 Ac- 
fu-litatea edî'nrială: 15.30 Pompierii vă 
informează'; 1S0-'1 Conviețuiri; 17,10 D.a; 
17,35 Caso de piatră tsb 18.00 I impui 
Europei: lq.3O Interaciiv îele-joc; 19,00 
Sunset Pci'-h «m; ?0,"O turnai; 21.00 Mar
guerite t olant (si; 22.00 Cu ochii’n 4; 
23,00 Jurnal; 23 30 Canar, Wharf (s); 23,55 
Bank-Note; 0.25 întâlnirea de la miezul 
nopții.

[ TVR2 )
7.00 l't M lelematinal; 8.00 Euronews; 

8,55 Unive-sul cunoașterii (r); 9,55 Me
dicina pt to»i (r>; 10’5 Fetele schimbă

rii (r); 11,30 Canary Wharf (r); 12,00
Sunset Beach (r); 12,45 Bank-Note (r);
13,30 Em în lb. germană; 15,10 Limbi 
străine: spaniola; 15,35 D.a; 16,00 Micaela 
(s); 17,00 Ceaiul de la ora 5... (div.); 19.00 
S.O.S, Patrimoniul culturali. 19,30 Fată 
în față; 20,00 Secretul (s|; 22,00 Porțile 
nopții (dramă Franța 1946); 23,40 Ecotu- 
rism; 0,30 TVM Mesager.

( ANTENA I )
6,30 Tele-Dimîneata; 9,00 Doctor Bram

well (r); 10,00 Macbeth (f/r); 12,20 Lu
mină călăuzitoare (s): 13,10 Săgeata nea
gră (f. da); 14,00 Știri; 14.20 O vară pe
riculoasă (dramă Australia "82); 16.00 în
toarcerea Sfântului (s): 17,00 D.a- 17.30 
Telerebus: 18,00 Cafea cu parfum de fe
meie (s); 19.00 Observator: 19.45 Ultima 
lovitură tf.a. SUA '921: 21.30 Cronici pa
ranormale (sb 22,30 Milionarii de la._

[ ANTENA l - TU-DEVA)
8.00 — 8,15 Știri locale (r); 9,00 —9,15 

Interviul săptămânii (r); 9,15 — 9.30
Muzică • Publicitate; 17,45 — 18 00
Știri locale; 19,30 — 19.45 Știri locale (r).

C PRO - TV 1
7.00 Ora 7, bună dimineața!; 9.00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9.45 Sledge Hammer 
(r); 10,15 MASH rs); 10,45 Sport la minut; 
11,00 Keys to the Kingdom (f/r). 12.55 
Știri; 13.00 Fată-n fată eu ttie Șerbănes- 
Cu (r); 13.45 Am întâlnit si români feri
ciți (r); 14.30 Maria (s>: 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s); 16.15 Șoapte de iubire (s); 
17.00 Știri; 17,15 Punctul Pe l: «8.00 Ur
mărire generală; 18.25 Știri; 18,30 Cine 
este șeful? tsb 19.00 Știi si câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20.15 Melrose Place (s); 21.15 
Doctor în Alaska (s); 22,05 Știri; 22.15

Fam. Bundy (s); 22,45 Sledge Hammer 
(s): 23,15 Știri; 23,45 Cinemateca Pro (TV.

( PRO - TV - DEVA )
6.15 — 6,45 No Comment • Vorbiți 

aicj (r); 6.45 — 7,00 Știr» locale (r) 1
18.00 — 18.05 Știri pe scurt; 18.05 —
18,25 Oameni de milioane; 22,05 — 22,15 
Știri locale.

( DEVASAT + )
8.00 — 14,00 Reluări; 17,00 Prcciosa (s); 

17,40 Desene animate; 18,05 Provocarea 
naturii (d): 19,10 Casa de nebun) (s);
19,30 Farmacia de gardă (s’- 20.0'1 Min
ciuni dulci (f.a.j; 21,30 Fiesta (f.a.); 23,00 
Time scape (f.a.); 0,30 Serial erotic; 1,30 
Videotext.
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j început !
I Redacția ziarului „Cu- »
* vântul liber" Deva, prin-
* ripolul cotidian al jude- i 
« fuiui Hunedoara, va găz- * 
J du« în fiecare joi o pa- • 
I gută specială dedicată •
* municipiului reședință de 
< județ. Nu este o pagi- I 
« «ă sentimentală, ci una * 
| «te implicare directă, di- f 
I «amică, responsabilă în •
* viața Cetății... de la poa-|
| lele Cetății, cu urcușuri-^ 
«le ți zbuciumul ei la a- * 
i ceasta vreme dură a tran- ♦ 
i zifiei. •
j Vom reliefa munca și »
* viața oamenilor, zbaterea 
« aleșilor obștii pentru frn- i 
J plinirea speranțelor puse * 
j îi» ei de către cetățeni, ♦
I dar și sinuozitățile din L
* munca lor, truda zilnică a
* celor mulți pentru a le i 
| fi mai ușor, pentru a-și *
* vedea orașul mai frumos,*
J mai prosper. »
j li așteptăm pe toți oa-
i menii de bine ai muni- |

* cip'ului Deva în pagina *
* săptămânală dedicată lor,
I cu gânduri, păreri, iniția- I
* tive - ca temelie a îm- j
* ptiniriloț de mâine. *

—

Timpul va coace cireșele

Fără groDij
Cine circulă pe DN 7, l 

in perimetrul munici- ? 
piului Deva, observă că j 
se efectuează ample lu- i 
crări de reparații și în- i 
treținere — ne-a atras 1 
atenția dl viceprimar ț 
Dumitru Gâlcescu. In i 
această săptămână se ’ 
vor termina lucrările Ia ) 
stratul de bază, urmând 1 
ca. în funcție de starea ? 
timpului, să se finalize- t 
ze in această lună așe- 
zarea stratului de uzură i 
de șlam bituminos — > 
lucrare de calitate și \ 
durabilitate. i

înainte, în siguranță! '

I 
I
«

I 
I
I 
I
I 
i
I
w

I
I 

«

I 
I
w

I
I
«

I
*

I
w

I 
I
I
I 
I*

rarea străzilor, care au 
ajuns un model în județ 
și în țară. Trecerea 
RAGCL Deva la servi
ciul public al Primăriei 
a fost de natură să ne 
ajute mult în muncă, în 
efectuarea unor presta
ții, îndeosebi în secto
rul de gospodărire a ora
șului, dar și în alte ac
tivități.

— Cum lucrează echi
pa executivului ?

— în limita puținei 
experiențe, dar și a en-

— Este ceva mai ane
voioasă. Cei 23 de con
silieri reprezintă 14 par
tide, iar șapte dintre ei 
mi-au fost contracandi- 
dați în alegeri, așa încât 
este foarte greu să cân
tărească toți cât mai e- 
xact problemele cu care 
ne confruntăm, hotărâ
rile pe care le adoptăm. 
Acum se pare că tot mai 
mulți consilieri îmi sus
țin ideile și i-aș aminti 
mai ales pe unii din o- 
poziție, ale căror dispo-

— Oare cât a trecut 
die Mircea Muntean, de 
când ați fost ales primar 
al municipiului Deva ?

— Sunt destule luni 
de atunci. Mai exact, un 
an și patru luni. Oricând 
este însă timp de bilanț.

— Al dv. cum este ?
— Se știe că am in

trat Ia putere cu un oa
recare vid legislativ, cu 
un buget de austeritate, 
cu lipsă de experiență, 
a mea și a viceprimari- 
lor, cu o perioadă de 
pregătire a alegerilor ge
nerale și prezidențiale, 

care ne_au măcinat din 
timpul efectiv de lucru 
în slujba obștii.

— Să trecem peste 
astea. Se știu.

— Ne am străduit șt 
am reușit să depășim a- 
ceste handicapuri, să 
ne integrăm în exigen
țele noilor funcții, să 
pornim efectiv la treabă.

— Și ce-ațl realizat,
* concret ?
I — Am început și sun- 
J tem pe cale să terminăm 
I extinderea și moderni

zarea pieței centrale din
J municipiu. Am investit 
I bani și eforturi în repa

Se va construi 
și bazinul de 

înot 
și agrement

Cu prilejul festivități
lor de premiere a repre
zentativei feminine de 
gimnastică a României, în 
urma remarcabilelor re
zultate obținute la Cam
pionatul Mondial de la 
Lau anne. din Elveția și 
a campionului mondial 
de box profesionist Mihai 
Leu. care, în luna septem
brie a.c„ și-a apărat cen
tura supremă la Aachen, 
In Germania, precum și 
cu ocazia deschiderii Cam
pionatului european de 
popice de la Hunedoara, 
s-a aflat în județul nos
tru dl Sorin Stănescu, mi
nistrul Tineretului și Spor
tului.

Cu acest prilej, împreu
nă cu oficialitățile jude
țene și municipale, a fost 
analizată situația blocă
rii, încă din 1988, a fon
durilor prevăzute pentru 
construirea unui bazin de 
înot modem, cu destina
ție agrement, în Deva. 
S-a hotărât, după discu
ții la Guvern, debloca
rea acestor fonduri și în
ceperea, din primul tri
mestru al lui 1998, a lu
crărilor la acest impor
tant obiectiv.

Bazinul de înot acest 
atractiv loc pentru sport 
și agrement este o veche 
cerință a cetățenilor din 
Deva, tineri și vârstnici.

Interviu cu dl MIRCEA MUNTEAN, 
primarul municipiului Deva

tuziasmului tineresc, a 
puterii de angajament și 
de înțelegere, cred că 
lucrez bine cu cei doi 
viceprimari, fiecare a- 
vând atribuțiunile lui 
bine precizate. Am de
pășit împreună multe 
momente grele, deși au 
fost și neînțelegeri, con
troverse, care vin si din 
doctrinele partidelor pe 
care le reprezentăm fie
care, chiar dacă suntem 
în coaliția la guvernare.

— Dar cu funcționarii 
Primăriei cum colabo
rați ?

— La început, cu unii 
a fost mai greu. în timp, 
disonanțele au dispărut, 
au venit și oameni noi 
— specialiști, inspec
tori —, care s-au înca
drat în noile exigențe. 
Dar procesul perfecțio
nării structurilor, a ca
lității oamenilor conti
nuă. Mai sunt și proble
me care lasă de dorit. 
Le vom rezolva însă pe 
toate.

— Să mai vorbim de 
o relație: executiv-con- 
silieri...

nibilități la dialog și în
țelegere mă bucură: Nis- 
tor, Bobora, Resiga, Ar- 
mășescu. Oprișa etc. Le 
mulțumesc și pe aceas
tă cale.

— Vi se impută zgâr
cenia în alocarea fon
durilor suficiente pen
tru sănătate.

— Nu este vorba de 
zgârcenie. Banii sunt 
puțini. Au primit sume 
mici și învățământul și 
sănătatea și alte dome
nii. Poate n-am cântă
rit prea b:ne. Mama mea 
lucrează în spital, am a- 
vut mulți alegători din 
învățământ. Sper să pu
tem da mal mulți bani 
în continuare acestor 
domenii. Poate la viitoa
rea rectificare a buge
tului.

— Sunteți acuzat, dacă 
se poate spune așa, că 
ați luat de unul singur 
măsura amenajării par
cării auto pe aleea pie- 
tonalâ din centrul ora
șului și se cere desfiin
țarea ei.

— Nu voi ceda la ase
menea presiuni. Am con

vingerea că este o trea
bă bună. O pot spune 
locuitorii municipiului 
Deva.

— Nu vă gândiți și Ia 
amenajarea unui seg
ment liniștit de prome
nadă pentru locuitorii 
Devei, respectiv la cel de 
la Primărie până la 
Parcul Cetății, unde este 
acum un vacarm și • 
Înghesuială de nedescris 
tn tot cursul zilei ? Oa
meni, mașini, claxoane, 
poluare.

— Ba da. în prezent 
în zonă sunt multe lu
crări: sediile Bankorex, 
Camerei de comerț și 
industrie. Curții de con
turi. Teatrul de estra
dă. însă la anul, acest 
tronson va fi amenajat 
modern, pavat cu dale, 
ca în fpța Procuraturii, 
cu ronduri de flori, cu 
lampioane, curat, liniș
tit, nepoluat.

— Dar cu „MOL"-uI, 
ce-ați avut ?

— Mărturisesc cu toa
tă responsabilitatea că 
persoana mea nu este 
implicată cu absolut ni
mic in această afacere. 
Eu mi-am dorit și voi 
fi întotdeauna adeptul 
oricărei inițiative pri
vate în municipiul nos
tru. Sunt convins că 
„MOL“-uI va exista, va 
funcționa, va aduce bani 
buni la bugetul local, 
va avea locuri de mun
că.

— Nu credeți că sun
teți prea sigur pe unele 
situații, afirmații ?

— Tot ceea ce v*am 
spus vine d n convin
gerea mea câ fac. că 
vreau să fac bine. N-am 
interese, n-am alte sco
puri. Se va vedea. Tim
pul va coace cireșele.
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Nou sisteml 
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ț Poate mulți deveni
• sesizat — dacă nu,
• timpul să constate — j
• că pe bulevardul Dece- f 
j bal. din municipiul re- • 
i ședință de județ, la tn- i,
* tersecția cu străzile A- I
• vram Tancu și Liliacu- * 
« Iui. au fost înlocuite * 
I corpurile și lămpile de <t 
I iluminat Lucrarea face «

* parte dintr-un proiect •
*al ONU. denumit „Efi-i 
« ciența energetică 2000*, f 
^4are are ca zonă de de-| 
I monstrație municipiul | 
ț Deva. •
• Partea de proiectare♦
I realizată în 1995 a fost j 
ț susținută financiar de I 
l către RE^EL — FTDEE * 
l și orevede Datru seg- ț 
i mente din Deva. •
* Lămpile sunt de ace- *
* lași tip și au același
I consum ca și cele vechi. |
* dar iluminatul este cel |
* puțin cu 50 Ia sută mai • 
« puternic decât cel vechi. «

în limita fondurilor, I
I acest sistem se va ex- 1
• tinde si pe alte trasee |
« stradale, prioritate a- • 
i vând arterele marj de » 
| circulație. J

( 
îI
4
1

o reprezentanță 1

utilaje electro- ț 
frigidere, ma- ț

NU VA 
FUNCȚIONEAZĂ 
FRIGIDERUL ?...

1 
I
i
1%
îj
I

i

lei pentru CNG
Tot 

deț a 
sportului, dl Sorin Stănescu, 
inițiat, cu 
Pompiliu Budulan, 
Consiliului 
Barbu, și primarului 
Deva, Mircea Muntean, un proiect 
de hotărâre privind alocarea su
mei de U miliarde de lei pentru 
dezvoltarea, modernizarea fi do
tarea cu tehnică și echipament a 
Centrului Național de Gimnastică 
al României, din Deva, Banii vor 
fi repartizați direct de la bugetul 
statului.

Totodată, conducerea Primăriei 
a hotărât alocarea, de la fondul de 
tezaur, a sumei de 100 de mili
oane de lei pentru reparații la sala 
de gimnastică șt la minihotelul de 
aici, unde vor veni să se antreneze 
cu gimnastele din lotul 
gimnaste din mai multe țări 
Europa.

»

l

Hai țigan, țigan, 
unde stai ■ • ■

cu ocazia prezenței în ju- 
ministrului tineretului .și 

s-a 
sprijinul prefectului 

președintelui 
județean, Gheorghe 

municipiului

executivă a Primă-

României 
din

♦

♦I
I
I

Conducerea 
riei Deva, in frunte cu primarul, 
a efectuat de curând un 
amănunțit al locuitorilor 
din municipiul Deva. Au 
pistați țigani care 
de peste opt ani de zile.

l I

•. 
i;

!;
• .

I ■ 
■i 

I

V

control 
dubioși 

fost de- 
locuiau, 

in Deva, 
in amdiții' insalubre și nelegale.

Cu sprijinul lucrătorilor 
și al RAGCL, 16 dintre ei 
îmbarcați într-o mașină și 
județul . Harghita, unde-și 
domiciliul stabil, 16 dintre 
ușchit care pe unde. Fiecare a fost 
condus la casa lui, la familia lui, 
la neamurile lui; l s-au asigurat 
ceva bani și protecție și astfel. 
Deva are, deocamdată, 16 țigani 
mai puțin.

Toți sunt romi de etnie maghia
ră și majoritatea erau bolnavi. 
Deci, s-a făcut ceva igienizare.

Poliției 
au fost 
duși in 

aveau 
ei s-au

i

.•.•.•.•.•.•.•.•i'.’.vri'/.-.y.v.'.'.'.v.y.-.v.-.-.-.v.x.v.;.;.

i în cartierul Bejan, 
t vizavi de stația de au- 
i tobuz, firma MIDAL 
’ GRUP din București și-a 
ț deschis c _____‘ ’r
l în Deva — un atelier de .' 
/ reparat 
î casnice'
l șini de spălat, aspira- < 
■ toare etc. Tinerii Mir- ) 

cea Simedrea și ‘ 
Ioica asigură reparații 
de calitate (și la domi
ciliul

*

ȘI

clientului).

Alin ț
i
1

CE FRUMOS E 
LA nEJAN...

restaurantul de laLa
cabana Beian — țipenie 
de om „Avem băuturi 
de toate felurile, 
dar clienți neam..., 

. ne femeia de la ua. 
ț Păi sunt birturi în oraș 
l la tot pasul. Cine mai 
’ înfruntă azi timpul și 
> distanta să bea o bere

Ia Bejan"?

die, 
spu- 
bar

Cu Vasile Călugărit, 
) șeful unității de la Be-

câteva
Toc- 

marfă
i
t•

i
\ când se maj redresenz 

situația asta..."

\ ian schimbăm 
vorbe în ploaie, 
mai pleca după 
nentru dennzitul en-gros
de aici. .Noroc cu de
pozitul de mărfuri câ 
din restaurant nu iese 
maj nimic. Cine știe

( 
f I

Padină realizată de 
DUM'TRfj GÎIEONE ’ 

SAR’N CfcPRU
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CONSIDERAȚII PRIVIND TRECEREA 
LA CON VERTIBILITATEA 

OPERAȚIUNILOR DE CONT CURENT
In ultima perioadă mass-media acordă o atenție 

deosebită extinderii convertibilității monedei naționale 
pentru a ne alinia la prevederile art. 8 din Statutul 
Fondului Monetar Internațional.

Conform acestor prevederi trebuie ca statul să nu 
introducă noi restricții valutare în schimburile interna
ționale, preocupându-se, totodată, pentru eliminarea re
stricțiilor existente. Cu alte cuvinte, odată cu intrarea 
în vigoare a unui nou Regulament Valutar, care se pre
conizează să se realizeze la sfârșitul lunii octombrie a.c., 
persoanele fizice vor putea cumpăra valuta fără restric
ții, abandonându-se, deci, limitarea acestei cumpărări 
la nivelul a 500 dolari SUA anual, practicată în prezent.

Convertibilitatea operațiunilor de cont curent în
seamnă liberalizarea plăților și transferurilor curente, 
investitorii străini având posibilitatea să repartizeze, în 
valută, partea din profit ce li se cuvine conform legii.

Deși PDSR, atât în perioada de guvernare cât și a- 
cum, in opoziție, a avut și are în vedere extinderea con
vertibilității monedei naționale, consideră că este potri
vit să atenționeze cel puțin asupra unor aspecte cum 
sunt:

• evoluția nefavorabilă a indicatorilor macroecono
miei care atestă o scădere a valorii producției în in
dustrie, construcții, transporturi și în alte domenii, față 
de realizările anului 1996;

• menținerea deficitului balanței de plăți prin a- 
dâncirea decalajului dintre export (mai mic) și import 
(mai mare);

• ca urmare a căderii economice, a menținerii de
ficitului balanței de plăți și a unei productivități scăzute, 
asistăm în continuare la deprecierea monedei naționale;

• costul creditului este încă ridicat, motiv pentru 
care întreprinzătorii nu apelează la împrumuturi pentru 
investiții capabile să relanseze economia reală;

• menținerea unei rate ridicate a inflației, care va 
depăși până la sfârșitul anului cu peste 40 la sută pe 
cea preconizată (90 la sută), va afecta grav puterea de 
cumpărare a populației și implicit posibilitatea rămâne
rii unor disponibilități bârfești fructificabile în economie, 
prin depuneri la băncii

CRiur dacă rezerva valutară a Băncii Naționale a 
României a ajune la 2,930 miliarde de dolari SUA, apre
ciem că aceasta nu este liniștitoare, având in vedere 
impactul greu de cuantificat al punerii în aplicare a 
convertibilității de cont curent. Neliniștea este dată de 
faptul eă o parte din rezerva valutară amintită provine 
din împrumuturi externe, iar plata ratelor și a dobân
zilor aferente presupune, foarte probabil, chiar afecta
rea directă a acestei rezerve.

Este de anticipat, în condițiile continuării deprecierii 
monedei naționale, o cerere mare de valută din partea 
populației pentru a-și pune la adăpost sumele economi
site. Se poate aprecia că această preocupare nu va putea 
fi decât parțial estompată prin majorarea ratei dobân
zii la depozitele în lei pentru a provoca „foamea de lei". 
Majorarea ratei dobânzii la depozite va duce implicit 
și la majorarea ratei dobânzii la creditele acordate de 
bănci, astfel că, în continuare, investițiile vor fi para
lizate, iar economia reală va fi, în continuare, în regres.

Pentru ca operațiunea de extindere a convertibili
tății monedei naționale să aibă un suport real, ar trebui 
să se cunoască cât mai exact intervalul de timp în care 
s-ar putea înregistra revigorarea economiei și respectiv 
a exportului, astfel încât rezerva valutară a statului să 
fie consecința firească a excedentului balanței de plăți.

Cu toate că în campania electorală trecută actualii 
guvernanți promiteau că dispun de soluții pentru a al
cătui un buget echilibrat, care să fie acceptat și supor
tat cu mai multă ușurință de către contribuabili, numai 
din economia subterană estimând că pot scoate cam 8 
miliarde de dolari, iată că în realitate lucrurile se pe
trec cu totul în alt mod, bugetul golind tot mai tare bu
zunarul cetățeanului. Departe de a încuraja promisiu
nea de formare a unei clase de mijloc, care să contu
reze tendința spre instalarea unor semnale clare de bu
năstare în țară, politicile fiscale adâncesc prăpastia între 
bogați și săraci, coșul zilnic al consumatorului fiind tot 
mai scump, dar și mai ușor în același timp.

Incursiune prin buget
Dacă circa 80 la sută din firmele mici și mijlocii au 

fost falimentate, o influență decisivă având-o aici poli
ticile bancare, se înțelege că și aportul firmelor respec
tive la formarea bugetului de stat a dispărut, fiscul în- 
dreptându-și atunci atenția spre dijmuirea salariului lu
nar (și așa destul de redus al celor 5,4 milioane angajați), 
în loc să se formeze în mare parte pe seama impozitu
lui pe profit (care din păcate nu prea mai există), bu
dgetul de stat are ca sursă acum — în proporție de 66 
la sută — contribuția cetățeanului.

La capitolul venituri, peste 6 630 355 milioane lei (re
prezentând 32 la sută) provin din impozitul pe salarii, 
alte peste 5 325 870 milioane lei se datoresc TVA-ului, iar 
1 708 090 milioane reprezintă accizele, toate aceste sume 
regăsindu-se în prețurile de pe piață, deci fiind supor
tate de către consumatori. Datele prezentate de Comisia 
Națională de Statistică denotă că, până acum, bugetul 
de stat pe 1997 a înregistrat un deficit ce însumează 
mai mult de 5 294 025 milioane lei.

In condițiile când în anul trecut bugetul de stat a 
fost alimentat în proporție de 50 la sută din firmele pri
vate, dar în ultima perioadă s-a dus o politică de deci
mare a acestora, povara a trebuit să fie preluată de că
tre cetățeni, care de-abia își mai acoperă cheltuielile 
pentru consum, despre economii nemaiputându-se vor
bi în asemenea situați-i. în conjunctura unui mecuu de 
afaceri incert, a unei legislații restrictive și unei fisca
lități excesive, nu este de mirare că viața românului 
este așa cum este, consumatorul fiind cel care trebuie 
să suporte toate „binefacerile" tranziției spre capitalis
mul autentic. (N.T.)

Sucursala Minieră „Poiana 
Rusca" Teliuc-post exod 
Ceea ce va rămâne în amintirea colectivă ca „exo 

dul minerilor" s-a încheiat. Printr-o ordonanță de up- 
gență Guvernul a blocat valul plecărilor la cerere răs
plătite cu milioanele Ordonanței nr. 22. De acum cel 
care vor să plece din minerit trebuie să obțină aproba
rea administrației pentru aceasta, în timp ce banii pre- 
văzuți de Ordonanța 22 vor fi acordați numai dacă bu
getul de venituri și cheltuieli va permite.

Pentru posibilitatea de a se continua activitatea în 
minerit, este bine și normal să existe un control al ce
lor care vor să părăsească sistemul, este de părere di 
inginer șef al Sucursalei Miniere „Poiana Ruscă" Teliuc, 
Mircea Nicoară. Plecarea necontrolată a ortacilor a re
dus efectivele acestei sucursale miniere cu cca. 43 la 
sută. De la unele exploatări miniere ale sucursalei au 
cerut să fie disponibilizați toți angajații. în această 
situație s-ar găsi Mina Bocșa și Mina Boița.

Conform celor declarate de dl Nicoară, nu au ple
cat în șomaj oamenii aflați pe posturi cheie. Au rămas 
în sucursală mașiniști de la mașina de extracție, arti
ficieri și semnaliști. Pentru reașezarea producției pe 
noile coordonate dictate de reducerea personalului, s-au 
impus anumite măsuri organizatorice. La Mina Ghelari 
s-a trecut la lucrul pe două schimburi, renunțându-se 
la un schimb, în timp ce la Sectorul Minier Teliuc, du
pă cele două valuri de disponibilizări, se lucrează doar 
pe un singur schimb. Plecarea celor 1600 de salariați al 
sucursalei s-a resimțit acut la nivelul producției. Așa 
se face că la nivelul' lunii septembrie producția a scă
zut cu cca. 29- de procente, preconizările pe octombrie 
arătând o diminuare cu aproape 50 la sută, față de lu
na august a.c. E-am întrebat pe interlocutor care ar 
fi rețeta menită să aducă și să păstreze mineritul ro
mânesc pe coordonatele unei activități nepăguboase.

Cu sinceritate dl Nicoară a punctat câteva aspecte 
de perspectivă. Ca om din sistem, interlocutorul apre
ciază că sărăcia în util ce caracterizează zăcămintele 
românești na este dătătoare de speranțe pentru un vii
tor luminos. „Chiar dacă prin Legea Minelor se va crea 
posibilitatea* concesionării zăcămintelor, după părerea 
mea nu vor fi prea multe acelea care vor tenta un po
tențial investitor. Din cadrul sucursalei noastre ar pu
tea constitui o tentație cel mult două exploatări mi
niere. Mă gândesc la cele de la Iara-fier și Rușchîța — 
minereuri complexe plumb-zinc". precizează dl Nicoa
ră. Așadar este de așteptat ca o dată aprobată Legea 
Minelor cornul abundenței investițiilor în minerit să nu 
se deschidă prea puternic. Singura rețetă ce va asigura 
supraviețuirea mineritului în condițiile funcționării cu 
motoarele „la relanti» este o permanentă mon torizare 
a cheltuielilor de producție. Deja la Mina Ghelari este 
speculat intervalul de timp când consumul de energie 
este mai puțin costisitor, programul fiind orientat ast
fel încât să se elimine orele de vârf și costisitoare ale 
consumului. Deci fără rezultate spectaculoase, interlo
cutorul apreciază că o calibrare judicioasă a consumu
rilor, o plată corectă a minerilor și un preț corect al 
producției finite pot face casă bună cu existența unei 
ramuri miniere românești încă mulți ani de acum t- 
nainte.

A. SALAGEAN
Conf. univ. dr GIIEORGHE ANA, 

Deputat P.D.S.R. de Hunedoara

La o recentă discuție ce 
a avut loc la DGAA pe 
teme actuale ale agricul
turii, managerii societăți
lor comerciale Agrosim Si- 
meria (ing. loan Horvat), 
CLC — Bretea Română 
(ing. Mihai Bularda) și A- 
gromicia (ing. Alexandru 
Ardelean) și-au exprimat 
opiniile în legătură cu si
tuația dificilă în care se 
găsesc aceste unități, pre
cum și agricultura țării în 
ansamblul său. Toate defi
ciențele pornesc — cum 
s-a subliniat — de la fap
tul că aceste societăți co
merciale cu capital majo
ritar de stat, pe lângă fap
tul că au fost decapitali- 
zate în med sistematic, nu 
au beneficiat de o politică 
și o strategie clare de sus
ținere a producției vegeta
le și animaliere. înlătura
rea subvenției (care se 
practică însă în toate ță
rile) împingând unitățile 
respective spre faliment

Unități privite ca niște cenușărese
Pe de altă parte, în cazul 
societăților comerciale ca
re au mai avut vocație la 
creditele bancare, au ajuns 
și ele ulterior într-o situa
ție grea financiară datori
tă dobânzilor ridicate, ca
re au fost introduse și su
portate în costul produse
lor.

în contextul greutăților 
cu care se confruntă, ma
nagerii și-au exprimat pă
rerea că în această toam
nă sunt puține șanse să 
mai poată realiza un pro
gram clar de însămânțări,. 
lipsa resurselor financiare 
punând serioase semne de 
întrebare în privința pro
curării semințelor, îngră
șămintelor și combustibilu
lui. executării lucrărilor 
mecanizate. Cel puțin în 
cazul acestor unități s-a 
apreciat că nu vor fi în
sămânțate nici jumătate 
din terenurile cultivate în 
toamna anului trecut cu 
cereale păioase, contând 

deci în 1998 pe o produc
ție sub jumătatea celei ob
ținute în 1997. ceea ce. fi
rește, având în vedere 
mersul întregii activități 
din agricultură, va deter

OPINIA UNOR MANAGERI

mina o creștere inevita
bilă șl drastică a prețului 
pâinii. Dar să vedem ce 
probleme grevează acti
vitatea societăților -co
merciale cu capital majo
ritar de stat, cu profil a- 
gricol, din județul nostru. 
Cum s-a subliniat, nici 
până la sfârșitul primei 
decade a acestei luni nu 
s-au primit bani pentru 
grâul secerat în vară și 
aflat în stoc la societățile 
comerciale abilitate să se 
ocupe de comerțul cu ce
reale. Nefiind valorifica
tă și încasată producția, 
cu ce să fie oare reluat 

procesul de pregătire a re
coltei din anul viitor ? Ba 
mai mult, s-a desprins 
faptul că în conjunctura 
actuală contractele nu mai 
au nici un fel de valabi

litate. O mare durere 
pentru specialiștii din a- 
gricultură o constituie fap
tul că se văd neputin
cioși în eforturile lor de 
a mai putea aplica teh
nologiile înaintate speci
fice culturilor agricole. 
Aducând fn discuție o a- 
semenea problemă, mana
gerii au relevat, între al
tele, imposibilitatea de a 
mai aplica în această 
toamnă îngrășăminte chi
mice, ceea ce va determi
na și o diminuare cores
punzătoare a producției 
agricole.

Serioase îngrijorări e

xistă acum în privința 
vânzării producției de po
rumb. în condițiile când 
nu este o piață organiza
tă pentru acest produs și 
când s-au decimat com
plexele zootehnice — ca 
potențiali consumatori — 
nimeni nu știe cine va 
cumpăra producția din 
acest an și mai ales la ce 
preț va putea să fie va
lorificat porumbul. în
tr-o asemenea situație se 
fac tot felul de specu
lații, avansându-se pre
supunerea că prețul de 
care se discută — situat 
poate undeva în jur de 
500 lei/kg — este departe 
de a acoperi cheltuielile 
făcute de către producă
torii agricoli. La un ase
menea preț, se spunea, 
când o anvelopă ajunge 
să coste până la două mi
lioane de lei, se înțelege 
că pentru procurarea u- 
nei singure anvelope tre
buie cam 4 000 kg porumb. 

adică recolta medie de 
pe un ha cultivat cu res
pectarea strictă a tehno
logiilor. Un asemenea ra
port de prețuri îi dezavan
tajează, evident, pe pro
ducătorii agricoli, aceștia 
fi:nd nevoiți să suporte 
toate influențele de pre
țuri venite din industrie, 

în același timp, mana
gerii au arătat că guver
nanții privesc agricultu
ra ca pe o cenușăreasă. 
Cum s-ar putea explica 
oare faptul că nici până 
acum nu s-au primit ba
nii cuveniți pentru cala
mitățile din anul 1996 7 
Cu toate că s-au întocmit 
volume întregi de situații 
cerute, nu s-a schițat nici 
un gest pentru a se acor
da sutele de milioane de 
lei pierdute ca urmare a 
calamităților naturale. Se 
să mai vorbim atunci de
spre calamitățile surve
nite în acest an ?

NlCOLAE TÎRCOB
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O întrebare de actualitate

Ce facem cu cupoanele?
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Iată o întrebare la ca
re cei mai mulți pro
prietari de pământ șl 
posesori de cupoane au 
găsit răspunsul cuvenit, 
știind că, în schimbul a- 
cestora — respectiv a 
peste 127 000 lei pentru 
un cupon — își pot pro- 
----- ---- 1—, îngrășă- 

sau 
lucră-
Sunt 
inde- 

drept,

cura semințe, 
minte, combustibil 
pot achita costul 
rilor mecanizate, 
insă și posesori 
ciși, unii fee este 
foarte puțini la număr) 
preferând să le vândă la 
diferiți speculanți con
tra unor sume cu mult 
sub valoarea lor reală.

Pentru posesorii de cu
poane din județul nostru 
care sunt interesați 
folosească in mod 
mai chibzuit aceste 
nuri de valoare, iată 
sibilele variante

să 
cât 
bo- 
po- 

ce le 
stau la îndemână. O mo
dalitate cu efecte favo
rabile asupra producției 
viitoare o reprezintă pre
luarea, în schimbul cu
poanelor, a seminței de 
la SEMHOM" Orăștie. Tot 
de la Orăștie, respectiv 
la UNISEM, se găsesc

îngrășăminte chimice ca
re pot fi preluate, utili
zând cupoanele dispo
nibile. De asemenea, în
grășăminte chimice se o- 
feră și prin intermediul 
S.C. Aproterra din Sime- 
ria, precum și prin une
le firme private, din 
nele Brad și Hațeg.

Pe baza cupoanelor 
mai poate procura 
combustibil (motorină), 
atât de la stațiile PECO 
din județ, cât și de la 
benzinăriile particulare. 
Prezintă interes, în ace
lași timp, și posibilita
tea oferită de către 
țiunea de Cercetare 
Producție Pomicolă 
Geoagiu, care, prin 
ma sa specializată 
Orăștie, vinde material 
săditor, respectiv puieți 
din toate speciile pomi
cole, în schimbul cupoa
nelor. De menționat că 
și Agromccurile, la rân
dul lor, primesc cupoa
ne în contul lucrărilor 
mecanizate, pe care 
efectuează pentru 
prietarii de pământ 
posesorii de astfel de bo
nuri de valoare.

zo-

se
Și

Sta- 
ft 

din 
fer- 
din

le 
pro-

Și

întrucât s-au născut 
tot felul de controverse, 
in unele județe băncile 
refuzând să deconteze 
cupoane utilizate pen
tru procurarea de sămân
ță de cartofi sau 
pesticide necesare 
tru recolta anului 
la o recentă teleconfe- 
rință ce a avut loc cu 
DGAA s-a subliniat că 
și in asemenea situații 
se va putea face decon
tarea.

Foarte importante sunt 
datele referitoare la uti
lizarea și decontarea cu
poanelor, reamintind cu 
acest prilej că utiliza
rea cupoanelor de către 
posesori se poate face 
numai până la data de 
15 noiembrie a.c., inclu
siv, iar decontarea lor 
se va încheia până la 
data de 6 decembrie, in
clusiv. Este in interesul 
tuturor posesorilor să 
asigure utilizarea cu e- 
ficiență maximă, în fo
losul producției, a cu
poanelor de care bene
ficiază, în această toam
nă.

de 
pen- 
1998,
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Având vocație de au
tentic producător agricol, 
dl G. Sandu, din satul 
Spini, s-a reîntors la lu
crarea pământului, reve- 
nindu-i împreună cu so
ția dreptul de proprieta
te asupra unei suprafețe 
de peste 14 ha. Nedispu- 
nând încă și de un trac
tor cu gama de utilaje a- 
ferente. lucrarea mecani
zată a pământului o rea
lizează cu proprietari de 
utilaje din zonă.

Nimic 
de 

invidiat

Nici lemne, nici aaz

Observație f 
îndreptățită
Pe bună dreptate, dl D. 

Marcu. din comuna Șoi- 
muș. face o observație 
justificată in legătură cu 
reclama. El, ca și mulți 

crescători de anima- 
— și producători agricoli, 
nu prea înțelege cum se 
explică reclama agresivă 
care se facș unor băuturi 
răcoritoare străine, scum
pe și poate nu atât de 
sănătoase, în vreme ce 
pentru laptele indigen și 
nentru produsele lactate 
'autohtone mai ieftine și 
mai hrănitoare nu se face 
nici un fel de reclamă. 
Poate aici se resimte acut 
și lipsa acestor produse 
indigene de pe piață, cât 
și a fondurilor necesare 
pentru a plăti reclama.

ca limită pentru distri
buirea cupoanelor, impor
tant este ca cei îndrep
tățiți să intre în posesia 
acestor bonuri de valoa

re sâ*și exercite acest 
drept și să le dea utiliza
re în conformitate cu sco
purile în care s-au emis 
aceste cupoane.

Animalele scot sarăcia din casă, numai «Iacă 
și numărul lor este mai mare.

Foto ANTON SOCACI

In principal, cum îmi 
spunea, cultivă terenul cu 
cereale și cu legume. Prin
zând vremea favorabilă, 
a reușit ca în acest an să 
strângă la timp tot grâul 
și să-l valorifice, în con
diții mulțumitoare ca preț. 
De asemenea, cu toate că 
valorificarea producției de 
porumb stă sub semnul 
incertitudinii, dl Sandu 
are speranța că se vor 
găsi, in cele din urmă, be
neficiari, rămânând de 
văzut doar prețul, ce se 
va învârti în jurul cere
rii și ofertei. în ceea ce 
privește producția de le
gume. cu toate că a tre
buit să reîhsămânțeze pe 
cheltuială proprie o parte 
din culturi, deoarece au 
fost calamitate, are mul
țumirea că munca n-a fost 
zadarnică și poate valori
fica recolta Ia piață, gă- 
sindtrse. în raport de con
junctură, o desfacere ac
ceptabilă.

Cu dificultăți, desigur, 
acum este preocupat de 
înființarea culturilor de 
toamnă, dorința fiind să 
nu lase pământul nelu
crat. Deși nu este câtuși 
de puțin de invidiat soar
ta producătorului agri
col. există, totuși, oameni 
care doresc și demonstrea
ză că pot să facă ceva 
pentru obținerea de recol
te bune în anul viitor.

Intre nemulțumirile pe 
care le au cei mai mulți 
locuitori ai satului centru 
de comună Rapolt se în
scrie și aceea că toate de
mersurile făcute de ei de 
câțiva ani încoace pentru 

I a intra în posesia supra
fețelor de pădure la care 
au dreptul sau pentru a 
li se introduce gazul me
tan în gospodării, au ră
mas, deocamdată, fără nici 
un fel de rezultat. îngri
jorarea le este cu atât mai 
mare dacă avem în vede
re că se apropie iama și 
cei mai mulți nu au lem
ne de foc, intrarea în pă
dure pe vreme nefavo
rabilă fiind tot mai difi
cilă.

Dacă în privința gazu
lui nu își mai pun prea 
mari speranțe, nădejdea 
lor rămâne, totuși. în pri
mirea pădurilor ce li se 
cuvin în proprietate. Ches
tiunea a fost însă mereu 
tărăgănată invocându-se 
ca principal motiv faptul 
că reprezentanții cetățe
nilor nu acceptă locul 
unde li s-a repartizat pă
durea. de către Ocolul sil
vic din Geoagiu. de care 
aparțin. în schimb,, pen
tru celelalte sate — Boiu,

Bobâlna, Foit și acum Ra- 
polțel s-au găsit soluții 
echitabile în privința îm
părțirii suprafețelor de pă
dure. în prezent ar exista 
șansa găsirii unor posibi
lități să fie satisfăcute 
și cerințele proprietarilor 
din Rapolt. însă se spu
ne că nu are cine să efec
tueze măsurătorile nece
sare. în vreme ce oame
nii se găsesc tot în pozi
ții de așteptare .în zonă 
se face comerț serios cu 
lemne (mai ales marțea 
și vinerea, când sunt zi
lele programate), un me
tru cub de lemne de foo 
costând cam 65 000 lei iar 
transportul acestora ridi- 
cându-se undeva la 85 000 
lei. în ultima vreme te
merea oamenilor este a- 
ceea că exploatarea aces
tor lemne se face din pe
rimetrele care se inten
ționează să fie repartiza
te proprietarilor, ceea ce 
nu prea este în regulă a- 
dică asta ar veni cam 
așa: eu îmi cumpăr lem
nele din pădurea mea. Oa
menii speră, totuși, că 
nu-i va apuca iarna cu 
pădurea neîmpărțită și cu 
lemnele neaduse în curtea 
casei

COLONII CU PROBLEME
Intr-o discuție purtată cu puțină vreme în urmă 

cu autoritățile locale din comuna Vețel, a revenit în 
atenție și problema celor circa 300 de persoane care 
trăiesc în coloniile de la Mintia și Muncel. Acești flo- 
tanți, în marea lor majoritate țigani, creează, cum ni 
s-a spus, serioase probleme sociale în zonă O parte din
tre aceștia își câștigă însă existența in mod cinstit, 
participând organizat la lucrări din agricultură sau la 
construcții diverse. Neexistând soluții de angajare per
manentă la locuri sigure de muncă, fiecare își duce e- 
xistența, așa cum poate.

IN ACEEAȘI STARE JALNICA
Starea în care se găsește căminul cultural din sa

tul Sîntuhalm contrastează flagrant cu situația gospo
dăriilor din această localitate. Despre situația deplora
bilă a construcției respective, am mai scris în coloa
nele ziarului nostru, fără ca, până acum, cele semna
late să găsească ecoul cuvenit la factorii de decizie De
sigur că, în cazul în care acest așa-zis edificiu cultural 
nu-șj mai îndeplinește menirea și nu-și mai justifică 
existența în peisajul local, s-ar putea să i se dea o altă 
destinație, în consens cu nevoile și dorința comunită
ții locale, bineînțeles, după niște lucrări de reparații 
capitale, care se impun grabnic.

Sunt putini asemenea agricultori
Teamă de ce?

Se vântură în unele lo
curi ideea falsă potrivit 
căreia cei ce beneficiază 
acum de cupoane vor a- 
vea de suportat consecin
țele în anul viitor, când 
li se va lua. în echivalent, 
recolta sau pământul. E- 
vident că un asemenea 
zvon nu are nici un su
port real. .

Deoarece vremea este 
mult înaintată, iar trebu
rile în agricultură sunt 
rămase în urmă, apropiin- 
du-se cu pași repezi expi
rarea perioadei stabilite

Pagină realizată de : 
NICOLAE Tf RCOB

Mi-a fost dat să întâl
nesc de curând și un 
agricultor fericit, cum se 
spune, deoarece starea 
actuală a țăranului, adi
că a agricultorului de 
rând, nu este câtuși de 
puțin de invidiat. După 
ce a muncit timp de 
peste trei decenii la Mar
mura Simeria, acum bu- 
curăndu-se de o pensie 
bună, dl D. Suciu, din 
satul Banpotoc, s-a de
dicat agriculturii, mese
rie pe care a învățat-o 
și o știe, cum se spune, 
prin tradiție. Acum se 
bucură pentru că l-au 
revenit în proprietate ce
le peste 4 ha teren din 
câmp, situate în Lunca 

1 Mureșului, precum șl 
’ mai mult de un hectar 

J de pământ în perimetrul 
| grădinii casei. îmi spu

nea că n-ar fi fost rău 
dacă proprietarii de pă
mânt își mai ușurau 
munca, lucrând terenul 
comasat, nu pierzând 
timpul alergând zile în 
șir să găsească un trac
torist dispus să le culti
ve suprafețele revenite 
în proprietate.

Dincolo de unele greu
tăți inerente, dl Suciu a 
reușit în toamna trecu
tă și în primăvara aces
tui an să-și lucreze în 
bune condiții pământul, 
cerealele șl furajele ocu
pând cea mai mare par
te din teren. Spre deo
sebire de alțt producă
tori agricoli, care își bat 
acum capul și sunt fră
mântați de griji că nu-șl 
pot valorifica recolta, a- 
semenea probleme nu se

pun în cazul interlocu
torului. Cu toate că are 
în stoc trei tone de 
grâu, la care se vor mai 
adăuga și altele de po
rumb, nu îl interesează 
vânzarea producției res
pective, deoarece valo
rifică în hrana animale
lor tot ceea ce produce. 
Fiind vorba despre sec
torul de creștere a ani
malelor, am notat că, 
așa cum procedează pri
ce gospodar care dorește 
să obțină și un oarecare 
câștig după munca sa, a- 
dlcă să nu se limiteze 
numai la o agricultură 
de subzistență, în pre
zent deține în gospodă
rie trei vite mari, din 
care două vaci cu lapte, 
trei porci la îngrășat, pă
sări. Laptele îl vinde la 
abonați. Iar porcii îngră-

șați la piață. în astfel de 
condiții este firesc să 
obții un câștig prin va
lorificarea mai bună a 
cerealelor. în anul tre
cut, spre Crăciun, cum 
îmi spunea, a încasat 2 
milioane lei numai pe un 
porc vândut unut cetă
țean din Simeria. Cu 
creșterea animalelor, dl 
Suciu s-a ocupat de 
când se știe. își amin
tește că de la animale t 
s-au tras și întâmplări 
(înainte de 1989. când e- 
xistau legi stricte pri
vind vânzarea și păstra
rea efectivului, în special 
a vițeilor) din care a ie
șit cu mare greutate șl 
cu mult noroc. Acum 
este mulțumit că nu mai 
are necaz nici cu grădi
na casei, unde a plantat 
pomi fructiferi, după ce

era în mare pericol să-i ’ 
fie luată partea cea mai \
bună, in viziunea că atei 
trebuia să se facă o zonă 
de agrement. Mulțumirea 
îi este întregită și de fap
tul că fiul său este așe
zat la casa lui. având
toate cele necesare tra-
iului. obținute din ser-
viciu și din munca câm-
pului.

Una peste alta sunt
semne bune atunci când
ai parte de sănătate, cum 
spune dl Suciu. și în 
plus mai încasezi, pe
riodic, câteva milioane 
de lei, bani cuveniți ca 
dobândă la sumele ținu
te în bănci. Toate îm
plinirile. ne spune în în
cheiere interlocutorul, au 
la bază chibzuință șl 
munca făcută cu multă 
conștiinciozitate.
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I
rememorare | 

instituții de cultură are firesc ț 
și o notă festivă. Dar poate constitui și un bun pri- i 
lej de rememorare a ceea ce s-a acumulat în timp. ' 
As'.fel s-au petrecut lucrurile și la recent încheiatul ț 
simpozion științific al Muzeului Civilizației Dacice l 
și Romane Deva, organizat la împlinirea a 115 ani | 

■ - • ............................ "■ ------ ’ ’ 1
și Romane Deva, organizat la împlinirea a 115 ani * 
de existență și a 60 de ani de la apariția anuarului i 
său „Sargeția".

Prestigiul de 
de dată recentă, 
ținute, muzeului i-a fost acordat palatul Magna Cu
ria, in care-și are și acum sediul, încă din 1938. in 
timp, aprecierea de care s-a bucurat încă de la în
ceputul secolului s-a consolidat datorită activității 
desfășurate.

in prezent, activitatea Muzeului Civilizației Da
cice și Romane Deva se derulează în secțiile de Ar
heologie, istorie, Artă, Științele naturii, Restaurare- 

!'» Conservare (din Deva} Dar și în alte obiective din 
11 județ: Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa, Muzeul 
H de Etnografie și Artă Populară Orăștie, Muzeul de 
h Etnografie și Istorie Zărăndeani Brad, casele me- 

moriale Crișan și Aurel Vlaicu, complexele cetăților 
dacice din Munții Orăștiei, termal Germisara (Geoa- 

i i giu-Băij și din Țebea, Parcul natural „Grădiște-Cio- 
W clovina".
El Valoarea patrimoniului muzeal, activitatea de 

constituire și conservare a colecțiilor, de cercetare, 
0 de valorificare a patrimoniului prin expoziții tempo- 
.4 rare și permanente, prin simpozioane și comunicări 
1 științifice au fost recunoscute și „răsplătite" prin a- 
I locații bugetare, pe primul semestru al acestui an, 

care au acoperit în procent de 90,56 la sută progra- 
M mul propus.
■ Simpozionul, care a reunit specialiști de marcă
■ din întreaga țară pe lângă marcarea momentului a- 
n niversar a constituit, prin lucrările prezentate, și o 
j] bogată sursă informațională și documentară pentru 
J următorul anuar al instituției devene.

VIORICA ROMAN 
Fotografii de ANTON SOCACI

care se bucură acest muzeu nu este 
Datorită importanței colecțiilor de-

i

i

i

i

*
Dr. loan Glodarîu. de la Universitatea „Babeș- 

Bolyai" Cluj-Napoca. vorbind despre colaborarea 
acestei prestigioase instituții de învățământ cu mu
zeul aniversat.

\

1Aspect din timpul simpozionului științific 
împlinirii a 115 ani de la înființarea 
Civilizației Dacice și Romane Deva și a 60 de 
de Ia apariția anuarului „Sargeția".
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Asociația „Fidelius”, 
luând act de afirmații
le dlui Pisoiu loan Dorin, 
director economic al 
RAGCL, făcute în inter
viul publicat în 30 sept. 

,1997 în „Cuvântul liber", 
cu privire la aplicarea 
Legii locuinței 114/ 
1996, din care cităm: „se 
vor lua în calcul și câi
nii și pisicile din apar
tamente" în stabilirea ta
xelor comune, protestea
ză împotriva acestei ati
tudini. Ea va duce la o 
distanțare afectivă < 
tre om și animalul 
companie și va crea 
nou val de animale 
bandonate pe străzi.

Nu numai că afirma
ția nu are temei legal, 
neexistând în legea mal

din- 
de 
un 

• a-

Proiectul de le?e privind accesul la dosarele Securității
Comisia juridică din Se

nat a început dezbaterea 
proiectului de lege privind 
accesul la dosarele de Se
curitate, fără a maj aștep
ta avizul Guvernului. Mem
brii comisiei au adoptat 
primele cinci articole ale 
legii, care consacra dreptul 
de acces la propriul dosar 
de Securitate al cetățenilor 
români sau al urmașilor 
acestuia. Legea asigură ac
cesul oricărui cetățean la 
dosarele de Securitate ale 
demnitarilor și înalților 
funcționari de stat, precum 
și ale persoanelor care can
didează pentru aceste func
ții. Comisia a respins limi
tarea dreptului de acces la 
dosarele demnitarilor doar 
pentru autoritățile și insti- 
tntrrre pubftse, propusă de 
Mircea Ionescu-Quintus. Li
derul PNL a cerut în co
misie ca dosarele „să nu 
fie lăsate la îndemâna ori
cui. într-o țară în care șan
tajul este în floare". El 
s-a pronunțat împotriva 
dreptului presei de a soli
cita aceste dosare. Comisia 
a respins și o altă propu
nere a președintelui PNL, 
conform căreia colaborator 
ăl Securității să nu poată 
fi considerată decât o per
soană care a semnat un an
gajament scris în acest 
sens. . în ciuda declarației 
senatorului PRM Dumitru 
Badea, care a susținut că

a lucrat „în aparat” și că 
existau cazuri de colabo
ratori ai Securității fără 
angajament scris, Quintus 
și-a menținut punctul de 
vedere și a anunțat că PNL 
va vota împotriva proiec
tului, dacă amendamentul 
nu va fi acceptat în plen.

O altă modificare față de 
proiectul inițial a fost pro
pusă chiar de Constantin 
Ticu Dumitrescu, care a 
cerut includerea conducă
torilor Bisericii printre cei 
ale căror dosare de Secu
ritate pot fi făcute publice. 
Propunerea a fost susținu
tă și de Răsvan Dobrescu, 
președintele comisiei, dar 
cei doi au renunțat, după 
ce Niculae Cerveni i-a a- 
vertizat asupra „atmosferei 
nefavorabile adoptării pro
iectului" pe care ar putea 
să o genereze această pre
vedere. Comisia a acceptat 
însă, la propunerea lui Ti
cu Dumitrescu, să includă 
în categoria celor ale căror 
dosare pot fi făcute publi
ce și președinții, vicepre
ședinții și secretarii gene
rali ai partidelor, care nu 
fac parte din categoria 
demnitarilor.

Dezbaterea, fără avizul 
Guvernului, a proiectului 
lui Ticu Dumitrescu a fost 
decisă de Senat în urmă cu 
două săptămâni. Consul
tarea Guvernului este nece
sară pentru că proiectul 
prevede cheltuieli bugeta-

re, prin înființarea unui 
Comitet Național care va 
administra dosarele fostei 
Securități. Comisia juridi
că va continua dezbaterea 
legii, marți după-amiaza.

Deschiderea dezbaterilor 
în comisia senatorială vi
ne la puține ore după ce 
comisia juriștilor PNȚCD 
finalizase, luni seara, setul 
de amendamente la proiec
tul de lege privind acce
sul cetățenilor la dosarele 
Securității, inițiat de sena
torii Constantin Ticu Du
mitrescu și Niculae Cerveni.

Amendamentele comisiei, 
prezidată de ministrul de 
Interne, Gavril Dejeu, au 
fost înaintate, marți, con
ducerii PNȚCD, spre ana
lizare. a declarat agenției 
MEDIAFAX deputatul A- 
iexandru Badea, membru 
în comisia specială. După 
ce Biroul • de Conducere, 
Coordonare și Control ai 
PNȚCD se va pronunța, le
gea va fi discutată în CDR 
și în coaliția de guvernă
mânt. Articolele privind 
accesul cetățeanului la pro
priul dosar au fost modi
ficate după modelul Legii 
Gauck, aplicată în Germa
nia, Astfel, fiecare persoa
nă va putea avea acces la 
copia propriului dosar, fă
ră a j se permite, însă, cu
noașterea 
matoriior. 
consideră 
prejudicii

identității infor- 
Dacă cetatea» îl 
că i s-au adus 
morale, el poate

solicita numele informato
rilor în clar, a precizat A- 
lexandru Badea.

în ceea ce privește ">■- 
sul la dosarele demnitari
lor, ale candidaților la 
funcțiile din Parlament, E- 
xecutiv și din administra
ția centrală și locală, aces
ta va fi permis numai au
torităților care au compe
tența să facă verificări pen
tru fiecare domeniu. Pen
tru demnitarii în funcție, 
verificarea dosarelor va a- 
vea loc din oficiu, urmând 
a fi solicitat de către fie
care autoritate, după intra
rea în vigoare a legii, a 
spus deputatul PNȚCD.

Reprezentanții mass-me
dia nu vor putea solicita 
direct informații despre do
sarele demnitarilor. Acest 
gen de informație nu este 
publică, a afirmat Badea, 
arătând că, în anumite con
diții, autoritățile care soli
cită verificări pot publica 
în Monitorul Oficial con
cluziile investigațiilor 
cute asupra unor den...i- 
tari. Sfera autorităților 
competente în a cere veri
ficarea dosarelor perst„.*e- 
lor din subordine a fost 
extinsă, printre acestea fi
gurând și conducătorii or
ganelor de presă, care pot 
cere informații despre a- 
partenența angajaților la 
sistemul de informatori și 
colaboratori al fostei Se
curități.

Banca Comercială „Ion 
Țiriac"a lansat cârdul în lei

Banca Comercială „Ion 
Tiriac" (BCIT) a lansat o- 
ficial, marți, cârdul în lei, 
emis sub egida Eurocard/ 
Mastercard. Acest instru
ment de plată aduce o ma
re siguranță în mânuirea 
banilor și înlătură dificul
tatea de a sta Ia ghișeu, 
a afirmat Constantin Duna, 
președintele BCIT. Cârdul 
în lei se adresează atât 
persoanelor fizice, cât șl 
celor juridice. Condițiile de 
emitere a cârdului Euro- 
card/Mastercard sunt: des
chiderea unui cont curent 
în lei destinat plăților cu 
acest card, alimentarea 
contului, la deschidere, cu 
suma minimă de 500 000 — 
persoane fizice și 3 000 000

>
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Prin afirmațiile sale 
nefondate, dl Pisoiu loan 
Dorin creează distor
siuni în raporturile din
tre asociațiile de loca
tari și micul consuma
tor (pensionar sau șo
mer). Este absurd să se 
perceapă taxe comune 
pentru un animal mic 
(căldură, lift, apă), ne
voile lui fiind neglijabi
le (eventual o baie pe 
lună).

Sperăm într-o atitudi
ne rezonabilă și pozitivă 
din partea conducerii 
RAGCL Deva și a aso
ciațiilor de locatari dltj 
municipiu.

Protest
sus amintită referiri 
recte la 
companie 
tamentele 
în anexa 
ză că acestea odată vac
cinate, nu creează 
judicii stăpânilor 
vecinilor. în schimb a- 
bandonarea animalelor 
aflate în grija noastră, 
în urma eventualelor in
terpretări ale afirmații
lor de mai sus, pericli
tează sănătatea publică 
și așa în pericol datori
tă numărului apreciabil 
de câini de pe străzi.

di- 
deanimalele 

aflate în apar- 
noastre, dar 

sa se precizea-

pre
sau
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TORINO N. BOCANICIU, 
președintele 

Asociației „Fidelitis"

I
*

I

lei — persoane juridice, 
existența, în permanență, 
în cont a unei sume mi
nime de 100 000 lei — per
soane fizice și 300 000 Ici 
— persoane juridice. „Câr
dul este un produs de vii
tor, iar noj am dorit ca 
acest card să nu fie rezer
vat doar unei elite", a spus 
Nicola Pfaff, prim-vicepre» 
ședințe al 
emitere a 
60 000 Iei, 
persoanele 
obținerea de numerar de 
la distribuitoarele automa
te de bancnote sau ghișee
le BCIT se percepe un co
mision de 0.3 la sută din 
valoarea tranzacției, pen
tru persoane 
Ia sută pentru 
ridice. Pentru 
numerar de 
toarele sau ghișeele altor 
bănci se percepe un comi
sion de 3000 lei, la care sa 
adaugă 0,4 la sută din va
loarea tranzacției.

BOIT. Taxa de 
cârdului este 
numai pentru 

juridice. Pentru

fizice și 0,4 
persoane ju- 
obținerea de 
la distribui-

I

I
I

CDR și
Emil Constantinescu - 
în topul preferințelor 

electoratului
Președintele Emil Con- 

stantinescu ar obține peste 
jumătate din voturi (51 
la sută), în cazul organi
zării, acum, de alegeri 
pentru această funcție, re
leva un sondaj de opinie 
dat publicității de către 
Laboratorul Universitar 
de Analiză Socială (LUZiS) 
și realizat la comanda 
Fundației Soros pentru o 
Societate Deschisă. El este 
urmat in preferințele e- 
lectoratului de Ion Ilies
cu (21 la sută), Corneliu 
Vadim Tudor (10 la sută). 
Teodor Meleșcanu (7 la 
sută), Petre Roman (6 la 
sută) și Gheorghe Funar 
(2 la sută). Emil Constan- 
tinescu conduce șl în to
pul încrederii în 
nulitățile politice,
la sută din opțiuni, fiind 
urmat de: Victor Ciorbea 
(45 la sută), Petre Roman

perso- 
cu 54

(37 la sută). Teodor 
leșcanu (36 la sută), 
Iliescu (34 la sută), 
neliu Vadim Tudor 
la sută), Adrian Năstase 
(25 la sută), Ion Diacones- 
cu (25 la sută), Gheorghe 
Funar (23 la sută). La coa
da clasamentului se pla
sează Niculae Cer\ mi, 
Marko Bela și Viorel Ca
taramă, cu câte 7 la sută 
din opțiuni.

Convenția Democratică 
din România este forma
țiunea politică care ar 
primi cele mai multe vo
turi din partea electora
tului (42 la sută). în cazul 
organizării de alegeri pen
tru Parlament. Clasamen
tul, în privința 
lor de vot, se 
astfel : CDR 42 la sută — 
CDR nediferențiat (35 la 
sută), PNȚCD (6 la sută), 
PNL (1 la sută); PDSR 25 
la sută; PRM 9 Ia sută.

ion
Cor-

(31

intenții- 
prezintă

Cartelul ALFA a protestat la București
Aproximativ 10 000 de 

sindicaliști au participat 
Ia mitingul organizat de 
Cartelul ALFA în Piața 
Revoluției din București, 
pentru a protesta față de 
scăderea nivelului de trai. 
Ma> "estanții ‘prezentau 
sindicate din petrochimie, 
metalurgie, industrie grea 
și agricultură, 
tarii au cerut 
ților să reducă impozite
le pe salarii, să oprească 
majorarea nejustificată a

Protesta- 
guveman-

prețurilor Ia produsele 
de bază și să ajute pen
sionarii și categoriile de
favorizate în acoperirea 
facturilor de energie elec
trică și termică și la gaz 
metan, pe perioada 
nil. CNS „Cartel Alfa« mal 
solicita 
blocheze 
de personal până în 
mentul în care se vor 
naliza programele de 
structurare a tuturor 
murilor economice. Ei

ier-

săExecutivului 
disponibilizările 

mo- 
li
te
ra' 
au

mal cerut guvernanților 
să urgenteze elaborarea 
unui cadru legislativ fa
vorabil dezvoltării între
prinderilor mici șl mijlo
cii, care să creeze locuri 
de muncă pentru cei dis- 
ponibilizați. El vor i 
vernul să acorde 
agenților economici 
pital majoritar de 
care au programe , 
vestiți! In derulare.

ca Gu- 
sprijin 
cu ca

sta t, 
de in-

.... .....  .. ......... -
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„Cred că-s
(Urmare din pag. 1)

beție, apoi răspunde ; 
„Să fim sănătoasei să- 
avem putere de muncă, 
pentru a pregăti ți e. 
duca micuții în ața fel 
încât părinții să fie 
mulțumiți- Cei din gru
pele mari să aibă re
zultate bune la țcoală, 
cum au avut și celelal- 

( te generații care au tre- 
. cut prin unitatea noas- 
’ tră".
ț — .-Unitatea noastră" 
i o conduci de aproape 
J două decenii.
1 — Da- Cred că-s ve-
ț terană! Au fost mulți 
i ani când, datorită greu- 
’ taților de ordin admi- 
ț nistrativ (de reparații in 
L special), ajungeam la 
J capătul puterilor- De fie. 
> care dată, insă, o luam 
\ de ia început cu spriji-

veterană"
nul colegelor ți al pă
rinților. Și, iată, azi sim
țim bucuria strădaniilor 
depuse. Colegele mele 
s-au perfecționat aici, 
obținând, ca și mine, 
gradul didactic l. Ne 
unesc relații sufletești 
extraordinare, dragostea 
de muncă ne este revi
gorată de puritatea ți 
gingășia copiilor, prin ei 
depășim greutățile coti
diene- Această revigo
rare o resimțim si din
colo de poarta grădini
ței.

„Dincolo de poarta 
grădiniței" înseamnă 
pentru Bobo ambianța 
caldă din apartamentul 34 
al blocului 40 A, unde 
Bogdan — fiul și Todor 
— soțul îi înfrumusețea
ză viața cu fericirea 
familiei. „Dincolo de 
poarta grădiniței" in.

seamnă șl căminul drag 
al mamei — Mana Hi- 
dișan — din Aninoasa, 
în care se află la fie
care sfârșit de săptămâ
nă și chiar mai des- 
Acolo i-am găsit, deu
năzi- pe Todor și Bog
dan, lucrând în curtea 
casei- „Pregătiri pentru 
iarnă" — se explică To
dor Tomuș, respectatul 
sing., adjunct al șefului 
sectorului 1 de la E.M. 
Aninoasa-

Acolo, în casa de pe 
str. Eminescu, nr. 3, se 
simte mâna de gospo
dar a lui Todor- „E un 
om de milioane — re- 
cunoște dna Hidișan, 
•.mămica", cum ii spune 
Todor- In vară a dat 
jos toată tencuiala din 
dormitoare, iar, după ce 
zidarul a refăcut-o, To
dor a zugrăvit, el a bă
tut și a paluxat par. 

chetul. Mâini ți suflet de

aur !“,
Todor vine cu drag în 

casa copilăriei soției sale 
și, împreună cu ea șl 
cu fiul Bogdan (licean 
în cls. a Xl-ah încear
că să umple golul pe 
care tata Ovidiu Hidișan 
l a lăsat in familie, în 
urmă cu trei ani- Ma
mei Maria i se umplu 
ochii de lacrimi când își 
privește copiii. „Sunt 
viața mea! Am mulțu
mirea de a-i ști respec
tați pentru demnitatea 
cu care muncesc și se 
poartă între oameni".

Cu siguranță ca și a. 
ceastă demnitate, despre 
care vorbește mama, a 
făcut-o pe Bobo — Oli
via Tomuș — veterană 
intre educatoarele care 
poartă răspunderea de 
director de unitate pre
școlară- Sănătate ți pu
tere de muncă, ața cum 
îți dorești, "ibo dragă!

\J
*

*
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*

*

*

*

Goldstern GSM
PERMANENT IN CONTACT CU LUMEA

Oferfo Promotionaia de Deschidere
PHILIPS fizz (160 $) 1.200.000+M
Siemens S6(??S $)1.699.000+to

Stoc limitat !H 
dldflOQ jBIv Decebal bloc 15

- ’ tel/fax 054/23 36 33

CONFERINJ DE PRESA

ABSENTEISMUL — PRINCIPALA CARACTERISTICĂ A PRIMULUI
TUR AL ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR AL 

ORAȘULUI SIMER1A
Conducerea Filiale; ju

dețene a Partidului Demo
crat a organ nat, în seara 
zilei de marți, 1 octom
brie a.c., o conferință de 
presă pe tema modului 
:um s-a desfășurat pri
mul tur de scrutin al 
campaniei electorale pen
tru alegereă primarului 
o.așului Simeria ce a a- 
vut loc în ziua de 12 oc
tombrie a.c. La manifes
tare au luat :iarte dr’ii 
Gheorghe Barbu, pre
ședintele Consiliului ju
deț an Hunedoara, Ovidiu 
Jurca, unul din lideri. Fi
lialei județenr a P.D. și 
Gheorghe Stoica, candidat 
al Partidului Democrat 
pentru funcția de primar 
al Simeriei.

S a apreciat că primul 
tur de scrutin ’e la Sime- 
ria nu s-a desfășurat în 
mod legal deoarece în

fruntea birourilor secții
lor de votare n-au fost 
numiți magistrați, așa 
cum recomandă legea e- 
lectorală. în birourile sec
țiilor de votare au fost 
desemnați saiariați ai pri
măriei, ceea ce nu este 
firesc întrucât unul din 
candidați] la funcția de 
primar face parte din 
conducerea instituției res
pective. în satul Uroi. 
cum a constatat, sesizată 
fiind, și deplasându-se la 
fața locului conducerea 
filialei, cetățenii votau în- 
tr-o mare veselie și-șj de
puneau buletinele într-o 
urnă ce se afla pe capota 
unei mașini. . resupunând 
că acest fapt ar fi pu
tut cr?a condiții pentru 
fraudă electorală. Filiala 
județeană a Partidului 
Democrat a depus o con
testație la Bir ul Circum

scripție] electorale jude
țene, contestație ce a fost 
respinsă.

Primul tur de scrutin 
pentru alegerea primaru
lui orașului Simeria s-a 
caracterizat prin absen
teism. Prezența la vot a 
cetățenilor a fost mult 
sub așteptări. Faptul a- 
cesta, s-a apreciat în 
conferința de presă, s-a 
datorat și stării vremii 
din ziua de 12 octombrie, 
dar mai ales indiferenței, 
chiar lehamitei cetățeni
lor față de politică. Con
fruntați cu o sumedenie 
de necazuri nerate de 
perioada grea pe care o 
parcurgem, oamenii au 
devenit foarte puțin in
teresați de viața politică. 
Ținând se—na de acest 
fapt, conducerea Filialei 
județene a P.D. face un 
căldui is apel către cetă-

țenii Simerie; ca la al 
doilea tur de scrutin, ce 
va avea loc în ziua de 19 
octombrie a.c., să ia parte 
în număr cât mai mare 
la vot și să aleagă în 
fruntea localității pe acel 
om pe care il consideră 
cel mai potrivit pentru a 
conduce treburile locali
tății.

TRAIA.BONDOR

MQDEX
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Regia Autonoma de Gospodărie • 
Comunala și Locativâ Leva j 

PENTRU LOCUITORII ORAȘELOR HAȚEG Șl CĂLAN :
Unitățile de gospodărie comunală din orașele d-voastră nu au achi- I 

tat apa pe care o consumați de mai bine de 6 luni, motivând că t 
d-voastră nu ați plătit.

întrucât R.A.G.C.L. Deva angajează o seric de cheltuieli pen- | 
tru producerea, tratarea și distribuția apei potabile, suntem puși în • 
situația să oprim furnizarea apei în orașele d-voastră, în cazul în | 
care nu se va achita contravaloarea acestei ape consumate, începând • 
cu data de 20 octombrie a.c. I

Acest lucru l-am atenționat în scris atât unităților de gospodărie j 
comunală cât și primăriilor din orașele d-voastră care rămân răs- I 
punzătoare de consecințe. j

DIRECȚIA SANITARA A JUDEȚULUI HUNEDOARA — DEVA j
Anunță agenții economici din județul Hunedoara că in confor- J 

mitate cu prevederile art. 108 și 109 din Ord. Guvernului nr. 11/1996 I 
și Legea nr. 108'1996 au obligația să depună declarație lunară pri- . 
vind contribuția Ia Fondul Special pentru sănătate în termen de 20 | 
zile de la expirarea lunii pentru care se datorează contribuțiile. • 

Declarațiile se depun la sediul Direcției Sanitare a județului | 
Hunedoara — Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, zilnic între orele * 
8—12, până in 20 ale lunii.

Nedepunerea declarațiilor la termenul stabilit se sancționează > 
potrivit Legii 87/1996 pentru combaterea evaziunii fiscale.

DIRECȚIA SANITARĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA — DEVA * 
Organizează concurs în conformitate cu legislația în vigoare, pen- | 

tru ocuparea postului de
• director adjunct economic la Spitalul de Urgență Petroșani, 1 

in data de 5 noiembrie 1997. .
Condiții de participare : ’
— economist — cu diplomă de licență în științe economice; i
— vechime 3 ani in specialitate.
Depunerea dosarelor și relații suplimentare la Direcția Sanitară | 

— Deva, serviciul resurse umane, telefon 615050/174.

I
I

1 local.♦ 
I « I«
I♦
I
J avantajoase.
13227071.
* I «
i
I«
I

I

i

BEST ROMANIAN LEASING <S CREDIT * 
S R.L. T

Angajează director reprezentanță plan F 
Cerințe: vârsta maximă 35 ani. cu- F

noștințe limba engleză, experiență în orga- I 
nizarea compartimentului vânzări, permis ca-î 
tegoria B.

Se oferă condiții de lucru si salarizare I 
C.V. Ia tel./fax: 01 3227070/£ 

l 
t , * 
I

MIDAL GROUP
Caută DISTRIBUITOR în Hunedoara, 

firmă specializată in 
SERVICE

INSTALAȚII FRIGORIFICE
Sunați acum la 01'6138482 sau 01/6155070. £

IMPORT 
MWTAftX

La noi găsiți întotdeauna
* îmbrăcăminte sortată de cea mai bună calitat 

*tricouri îmbrăcăminte bărbati-feme
*puloven ^îmbrăcăminte snortivă

A-.

In atenția
ATELIERELOR MECANICE, TIPOGRAFIILOR:

* lavete din bumbac - cu reducere de preț 
în funcție de cantitatea cumpărată

LA FUSTE SI PANTALONI DAMA ȘI
ÎN LUNA OCTOMBRIE REDUCERE 30% I

TELEFON: 018-623482 sau 064-193493
iDepozit: sat.Vlaha, Jud. Cluj 
(Orar: Zilnic 08-20; Sâmbătă 08-16

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL 
membră a grupului ONDULINE din Franța 

LIDER MONDIAL ÎN DOMENIUL MATERIALELOR PENTRU ACOPERIȘURI 
VĂ OFERĂ PLĂCILE fii •• ®

ONDULATE
3 pentru că au dimensiunea ideala 2m x O 95 m
O pentru ca sunt ușoare având doar 6 3 ka/placâ
C pentru ca se montează simplu, țâră scufe speciale
C pentru ca sunt rezistente, impermeabile, antrcoroziv.-
C pentru ca sunt ecologice, neconținând azbest
C pentru ca sunt estetice și moderne 

pentru câ sunt agrementate lehnic de ÎNCERC
S pentru ca sunt certificate cu standardul de calitate ISO 9002

Șl PENTRU CA EXISTĂ ÎN STOC LA DISTRIBUITORUL SĂU DIN HUNEDOARA! 
S.C. BOBSTAR SRL, Str. Laminatorului nr. 3/35, 

_____ Tel: (0543 - 711701____________  
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Bd. I.C. Brătianu nr.44, Sc. C, Et.2, Ap. 17 -18, Spctor 3, BUCUREȘTI 
Tel: (01) 335.32.75; 335.33.28; 311.05.63 Fax: (01) 311.03.53

r;.t. . ...... .' ....... . . .
. ■ ■

ANUL IX • NR. 1995 • JOI, 16 OCTOMR>iTE 1007



I 
I
I

I 
I 
II I 
I
I
Iw

revină și apă-

CONCURSUL DIN
19 OCTOMBRIE 1997

^PWBLIClIATe
1. BARI (14) — JUVENTUS (4) 2 
Atacul oaspeților a început să-și

rarca echipei Bari e greu să reziste.
2. BRESCIA (10) — VICENZA (8) 
Nu credem că < "

lejul de a acumula cele 3 puncte puse în joc.
3. FIORENTINA (11) — ROMA (2) 1 X 
Un meci, la care cine poate, merge cu

Totuși, pe gazde locul ocupat în clasament 
să câștige.

4. MILAN (13) — I.ECCE (18) 1
Milanezii îsi continuă seria neagră. Nu 

însă că pot capota în fata lanternei roșii.
5. PARMA (3) — BOLOGNA (16) 1
Echipa lui Ancelotti este superioară 

antrenate de Ulivieri, o spun și locurile ocupate a- 
I cum de cele 2 echipe în clasament.

6. ANCONA (15) — TREVISO (11) 1
Oaspeții au 3 partide pierdute și un singur egal 

iîn deplasare, iar gazdele 2 victorii și 2 înfrângeri pe 
propriul teren. Deci, avantaj pentru gazde.

7. FOGGIA (12) — FIDELIS ANDRIA (5) 1 x 
Se pare că un rezultat de egalitate ar fi cel mai

indicat.
' 8. LUCCHESE (8) — REGGINA (7) 1 xIO partidă ce se anunță a fi echilibrată. Să 
cont de avantajul terenului.

9. MONZA (18) — TORINO (17) 1 x
Se întâlnesc 2 formații vecine, din subsolul 

samentului. Ambele echipe au apărările slabe.
10. RAVENNA (14) — CAGLIARI (6) x 2 
în deplasare, insularii fac meciuri bune. Și 

Ravenna nu stă pe roze...
11. REGGIANA (16) — GENOA (19) 1

Până acum, genovezii au cunoscut doar înfrân
gerea în deplasare.

12. SALERNTTANA (2) — PESCARA (13) 1
Aflate pe locul secund, țin prea mult la victorie 

să o scape. Pentru o eventuală surpriză, mergem ți 
cu un x.

13. VENEZIA (1) — VERONA (3) 1 x
Meci "Strâns, cu un scor ce poate fl în favoarea 

gazdelor. Oaspeții au 2 egaiuri în deplasare și o 
singură înfrângere.

I------------,) 1
elevii lui Materazzi vor scăpa pri-l 
i cele 3 Duncte Duse în ioc. «

VÂNZĂRI- 
CUMPĂRĂRI

Io triplă, 
le obligă |

credem

formației

ținem

cla-

cum
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S.C. GENERAL SIMPREST S.A. 

cti sediul in Simeria, str. 1 Decembrie, 
bloc 103/p, |

ANUNȚĂ |

Concurs pentru ocuparea postului de .
• Șef secție, apă, canal, termoficare, care J

va avea loc în data de 3 noiembrie i 
1997, ora 10. '

Condiții de participare: |
— studii superioare de specialitate;
— vechime în domeniu minim 5 ani ; 1
— domiciliul stabil în orașul Simeria.
Relații suplimentare la tel. 660935. I

I î
î
i

1

Cu prilejul apariției, în data de 23 octombrie 1997, •

ICOMCURSUL CU PREMII 
| „CUVÂNTUL LIBER 
1 2 €b O
; c . : . ...ii,... „
ija numărului 2000 al ziarului „Cu~" itul liber’* Deva, 

redacția noastră organizează în perioada 23 septem
brie — 17 octombrie a.c., un concurs cu premii.

Cei care doresc să participe vor trebui să răspundă f 
exact la următoarele două întrebări: »

1. Care este data aporițici primului număr al zia- 1
rului „Cuvântul liber** Deva ? |

2. De când apare ziarul „Cuvântul liber** Deva în
î
l

...... I 
” -J"T' £i

1 
J.
i
I 

luni, 20 octombrie I 
ț|a.c„ la sediul redacției, iar premierea câștigătorului — * 
ffîn 22 octombrie, cu prilejul festivității consacrate mo- * 

• montului aniversar. *IZ 1

• Vând casă cu gră
dină. Sulighete. tel. 614753 
sau 211448. (3610)

• Vând casă patru ca
mere, dependințe. Pestișu 
Mare, 26. Tel. 716529^

(912048)
• • Vând Ford Granada, 
1978. înmatriculat, tampo
nat spate, apartament cu 
2 camere, et. IV, central, 
închiriez spațiu firmă în 
Deva, str. Avram lancu, 
bl. H3. parter. Inf. "a tel. 
611518, după ora 16. 617812.

(3328/29)
• Vând apartament 2 

camere. Deva, împăratul 
Traian, tel. 614886

(3338)

• Vând mobilă — ca
meră combinată, mobilă 
dormitor, mare, măsuță. 
Tel. 615932, 621258.

(3336)

• S.6. Ana Exim SRL 
Deva vinde la comandă 
sobe teracotă. Tel. 620411. 
Transport la domiciliu.

(3341)

• Vând apartament 2 
camere central, decoman
dat, etaj 2. Tel. 232414.

(3212)

• Vând casă în Brad, 
preț negociabil. Telefoa
ne 220318, 231060.

(3346)

• Vând convenabil moto- 
cositor și plug, motocul- 
tor cu plug șl grapă. Tel. 
212463.

(3114)

• Vând VW Jetta II,
stare de funcționare, fără 
talon. Gurasada, telefon 
345. (3115)

• Vând ARO Diesel, 
negociabil, Traian Vuia, 
15 A, Deva.

(3116)

• Vând apartament 2 
eamere, Hațeg. Informa
ții tel. 738168, 770337.

(3120)

• Schimb societate SRL 
complexă — active, cu 
autoturism Dacia, Deva, 
telefon 233026.

(3335)

• Vând ușă dublă de 
brad, nouă. Orăștie, De- 
cebal, 5. Tel. 642854.

(2642)
• Vând Flippere și jo

curi distractive, prețuri 
avantajoase. Tel. 651077.

(3652)
• Vând armă vânătoa

re, nouă, calibrul 12, mar
ca Jastava. Tel. 777115.

(2651)
• Spray contra ejaculă

rii rapide, med;"amente po
tența, frigiditate, afro ’isl- 
ace, 01-637C273, 018-606134.

(OP)
• Vând cară, Deva, apă,

canalizare, gaz. Informații 
la tel. 627066, 17—21.

(3232)
• Vând garaj lângă 

RENEL Simeria, preț 5000 
DM, negociabil. Telefon 
660027, 18—22.

(3273)
• Vând Renault Trafic, 

pentru transport marfă. 
CI. înmatriculat, fabrica
ție 1985, termoizolat. Tel. 
217267, orele 18—22.

(3302)

525/96. Ofertele se pri
mesc la sediul Primăriei 
orașului Hațeg, până Ia 
data de 24. 10. 1997, ora 
15. (2656)

• S.G. Rapid Prodimex 
SRL Ghelari anunță in
tenția de majorare a pre
țurilor la produsele fir
mei cu 40 la sută, înce
pând cu 16 noiembrie 
1997. (3347)

• Profesor meditez en
gleza convenabil. Tel. 
223798, între 16—20, Deva.

(033615)

• S.V.M. Angajează 
agent de valori mobi
liare. autorizat 
tru 
din 
la 
tre

pen- 
punctul de lucru 
Deva. Informații 

tel. 064432G82, în- 
orele 9—15.

(14)
• Se convoacă Adunarea

Generală a Acționarilor a 
SC „Matex" SA Deva în 
data de 29. 10. 1997, ora 
15.00, la sediul societății 
din strada Dorobanților, 
nr. 34. Informații supli
mentare la tel. 221150 sau 
fax: 225264. (3339)

• Consiliul de Admi
nistrație al SC Comcereal 
Deva convoacă Adunarea 
Generală a Acționarilor pe 
data de 29. 10. 1997, ora 
10, la sediul societății. 
Punctul principal de pe 
ordinea de zi: aprobarea 
de contractare de credite.

(3354)

J OFERTE DE 1 L SERVICII J

• Angajăm tâmplari ,i 
muncitori necalificați. In
formații zilnic între 7— 
16, la tel. 227020, sau 
după ora 20 la tel. 624914.

(3105)

L- DECESE. 1
• Soția Aurora, fiii Do

rin, Neluțu, nurorile Da
na și Dorina, nepoata Re- 
beca, socrii Elena și loan 
anunță cu adâncă durere 
încetarea din viață, după 
o lungă suferință, a dra
gului lor

FURDU1 IOAN 
de 61 ani 

înmormântarea azi, de la 
Casa Mortuară, ora 13.

Te vom păstra mereu 
in gândurile noastre.

(912039)
• Acum în RATEI!! 

6entrale termice 
HERMAN SICO Ita
lia, Germania, total 
automatizate, orice 
capacitate, gaz, mo - 
torină, cărbune, lemn. 
Distribuitor autorizat 
Imperial Orăstie, tel./ 
fax 054/642580.

(2640)

• Efectuăm trans
port 7 tone, 1700 lei/ 
km. Tel. 233266, zil
nic între 8—15. (3340)

t Închirieri i
• Caut de închiriat spa

țiu eomercial sau chioșc 
alimentar, în Hunedoara. 
Tel. 715767.

(2503)
• Pentru grăbirea în- 

sămânțărilor dau pentru 
închiriat o semănătoare 
universală practică (uti
lă), pe terenurile cele mai 
abrupte de deal sau șes. 
pentru semănat tot felul 
de semințe cu tracțiune 
animală sau mecanică. Inf. 
Finiseri Traian, Șoimuș, 
nr. 285.

L PIERDERI }
• Pierdut carnet șo

maj. pe numele Ursan Ne- 
culai. îl declar nul.

(2517)

• Firmă importatoa
re directă selecționează 
persoane pentru vân
zări directe, oferind 
posibilitatea de a 
câștiga zilnic sume 
substanțiale. Atenție! 
Locuri limitate. Tel. 
627527. (3342)

• SG Interamcrican SA 
Deva asigurări — reasigu
rări angajează agenți cola
boratori în vederea cola
borării pe o durată neli
mitată. Informații la tel. 
233250. (3348)

• Cooperativa de 
Invalizi ASTRA Deva 
angajează TEHNORE
DACTOR — bun cu
noscător programe e- 
ditare și grafică, e- 
ventual programare. 
Candidații vor pre
zenta la sediul fir
mei din bdul Decebal, 
bl. N, parter, în fie
care zi între orele 
8—10 un curriculum 
vitae. (3348)

• Florica, soție, Ne 
lu și Tiberiti, fii. 
Mariana, noră, anunțe 
cu deosebită durere 
decesul celui care a 
fost un bun și iubitor 
soț și tată

ARON DOBKOTA 
înmormântarea va a- 
vea loc vineri, ora 13, 
în satul Brâznic. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pacet (3353)

• Surorile Maria 
Stoichițoiu și Virgi- 
nica Vasilescu îm
preună cu familiile 
deplâng decesul fra
telui drag

ARON DOBROTA 
care, aproape 40 de 
ani, a fost pentru noi 
ca un părinte. Dum
nezeu să-i odihnească 
sufletul blând si bu 
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J 
i 
i 
ji
r
J o1
I 
li 
a 
4a

•)

I
OJ1I

TALON NR. 16

• Vând tractor U 445, 
comuna Băița, sat Trestia, 
nr. 36, Olariu.

(3363)

• Vând convenabil mo
bilă sufragerie. Telefon 
617310, numai d.:pă-masa.

(3365)

• Vând Dacia Break, 
fabricație 1995. Orăstie, 
tel. 647617.

(2639)

(( DIVERSE )
• S.G. Trans Urban 

Orăștie anunță intenția de 
majorare a tarifelor Ia 
transport de călători.

(2641)
• Primăria Orașului Ha

țeg solicită ofertă de preț 
pentru reactualizarea pla
nului urbanistic general 
al orașului conform II.G.

Se acordă următoarele premii: 
Premiul I — 300 000 Ici

Premiul

Premiul

II — 200 000 lei

III — 100 000 lei

Tragerea la sorți va avea loc

jin oct
• montului

COLEGIUL UNIV. PEDAGOGIC BLAJ
SPECIALIZAREA: INSTITUTOR — DESEN. I

AUTORIZAT PRIN HOTĂRÂREA DEJ 
' GUVERN NR. 291/1997. '
I ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITE j 
j RE, în zilele de 17 și 18 octombrie 1997, pen- » 
I tru cursurile fără frecvență. j

Informații suplimentare la secretariatul U- » 
’ Diversității din str. Dr, Vasile Suciți, nr. 26 | 
| Blaj, telefon 058/711231.
• 9
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• SG Suinprod_ SA, 
cu sediul în Orăștie, 
str. Luncii, nr. 1, ju
dețul Hunedoara, tel./ 
fax 054—641648, or
ganizează licitație pen
tru contractarea unei 
firme specializate în 
vederea întocmirii ra
portului de evaluare 
în scopul privatizării 
acesteia în data de 
3. 11. 1997. ora 10 la 
sediul societății.

Ofertele de pârtiei 
pare se vor depune 
la sediul societății pâ
nă la data de 31. 10. 
1997, ora 10, însoțită 
de scrisoare de ga
ranție bancară emisă 
pentru valoarea de 
12 000 000 lei.

Galetul do sarcini 
poate fi procurat de 
la sediul societății, 
costul acestuia fiind 
de 100 800 Iei. (3343)

■—s—

• Și tainică luna 
veghează de sus/Un 
alt muritor dintre noi 
s-a dus/Fericc de ol, 
de chin a scăpat/La 
locul cel veșnic noi 
toți l-am urmat. A- 
cestc versuri au fost 
scrise de cea care a 
fost
DINCA ANAMARIA 
în vârstă de 23 ani 
care a încetat din 
viață, in urma unui 
tragic accident utier. 
Vei rămâne veșnic în 
inimile noastre. Prie
tenele din sanatoriul 
TBC Geoagiu. (2643)

• Părinții Rovin și Ma
ria, surorile Viorica, Mar
cela. Aurelia, nepoții Co
rina, Gosmin, Edi. Adi 
deplâng trecerea prematu
ră în neființă a dragului 
lor

COSTEA GUIȚA
Vei rămâne veșnic in 

amintirea noastră.
(912088)

• Soția Valorica, fiul 
Ovidiu anunță cu adân
că d'irere încetarea din 
viață a iubitului lor

COSTEA GHEORGHE 
de 47 ani.

înmormântarea vineri, 
17 octombrie, ora 14, de 
la Casa mortuară. Nu te 
vom uita niciodată!

(912988)
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