
Anul V n  •  Nr. 1340 •  JOI, 16 MARTIE 1995 8 pagini •  150 Iei

A FOST... v w w w ww vww vrw wv

„Mulţumim mult şi fru
mos .pentru tipărirea zil
nică a „Cuvântului liber“ 
în opt pagini, în care caz 
ne aduce şi nouă mai 
multe .tiri din judeţ, din 
ţară şi din lume, ca şi 
pentru publicarea pro
gramului săptămânal al. 
Televiziunii vinerea, încât 
ajunge şi la noi, la mar
gine de judeţ, la timp, 
şi îl avem în case cel 
târziu duminică, ne scrie 
părintele Ioachiih Danciu, 
din Almaşu Mic de Mun
tê  Mi-au plăcut foarte 
multe, în ultima vreme, 
între altele, interviurile 
dlui Minei Bodea eu dnii 
colonel Viorel CujireamJ, 
pin Orâştie, pe care-1 cu
nosc, cu prof. Vasilc Mo- 
iodeţ şi cu marele inter- 
pret de muzică populară 
Drăgan Muntean, care ne-a 
dus cu mare cinste cânte
cele şi obiceiurile noastre 
populare româneşti peste . 
mări şi ţări".

'.Noî am fast-,-Tii.r<^ 
fidel! numeroşilor cititon 
de lâ sat şi de la oraş, fil
trăm- întotdeauna gânduri
le şi propunerile dvs. prin 
posibilităţile telurice şi 
materiale pe care Ie avem, 
astfel încât ziarul ^Cu
vântul liber" să ajungă cât 
mai repede în mâinile dvs., 
să vă ofere informaţie di
versă, bogată, să vă ţină 
permanent la curent cu e- 
venimentele dinamice, mul
tiple, din viaţa judeţului 
şi a ţării. Ziariştii de la 
„Cuvântul liber" Deva, pro
fesionişti c u multă expe
rienţă, au puterea, cali
tatea şi conştiinţa de a fi 
mereu aproape de cititorii 
noştri fideli, al căror nu
măr creşte continijp. Vă 
mulţumim, sfinte părinte, 
peritru sincerele urări de 
bine, sănătate şi spor Ia

muncă pe care ni le adre
saţii

Dirttr-o , altă zonă a ju
deţului, mai exact de la 
Baia de Criş, am primit o 
altfel de scrisoare, de la 
dl Ioan Cristea, care ne
mărturiseşte că este a-
bonăt la ziarul judeţean 
de peste 30 de ani. D-lui 
ne spune că preţul abona
mentului lunar la „Cuvân
tul liber", de 1500 de lei 
plus taxele poştale, nu
este în concordanţă cu
majorările de pensii, deşi
s-a abonat la ziar. S-ar

SCRISORI
COMENTATE

putea, dle Ioan Cristea, ca 
preţul abonamentului să 
nu fie în concordanţă cu 
majorarea pensiilor — 
unele fiind, intr-adevăr, 
nepermis de mici — însă

. f i 
nii chiar deplinii -ţ- cu 
preţurile excesive ale hâr
tiei, difuzării, transportu
rilor — pe care le paşte o 
nouă majorare, prin apro
piata creştere a costului 
carburanţilor şi care ne-ar 
putea determina şi pe noi 
la eventuale reaşezări ale 
costului ■ abonamentelor. 
Deocamdată, abonaţii pri- 
mesc gratuit într-o lună 
jumătate din numărul de 
ziare desfăcute prin vân
zare. De asemenea, dl 
Ioan Cristea nu crede că 
în Deva şi în alte oraşe 
preţul laptelui este şi de 
800—1000 lei litrul, când 
d-lui îl cumpără din vecini 
cu .400 lei litrul, iar la 
Baia de Criş şi la Brad se 
vinde cu 400—450 lei li
trul. Noi nu vă contra
zicem, dle Cristea, însă
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Costică, tu ce faci în timpul liber ? 
Acasă sau - la birou ?!.,.

genţi economici din ju
deţul nostru. Cu acest 
prilej au fost dezbătute 
probleme specifice acti
vităţii de importă— ex
port. Vom reveni cu 
detalii. (N. T.).

•  Aflăm de la Consi
liul Judeţean. In sta
ţiunea Poiana Braşov va 
avea loc, în perioada 17 
—24 martie a.c., târgul de 
contractare a produselor 
agroalimentare, Organizat

nici nu scriem poveşti. Ne 
-bucurăm că rămâneţi un 
fidel . cititor al ziarului 
„Cuvântul liberi* Deva, 
pentru- că — : nu-i aşa? 
— întâi a fost.-.. Cuvântul, 
şi că măsura publicării 
programului TVR în nu
mărul de vineri a fost 
receptată pozitiv şi Ia 
Baia de Criş. La rândul 
nostru, vâ adresăm, dle 
Ioan Cristea, dvs şi grupu
lui de pensionari, în nu
mele căruia ne-aţi scris, 
sincere salutări, urări- de 
sănătate şi numai bine.

Ne măgulesc aprecierile 
dvs. la adresa ziariştilor 
de la „Cuvântul liberi* De
va, stimate dle Petru Du- 
mitrescU, din Petrila, vechi 
şi consecvent cititor al 
ziarului nostru .Bucuria cu 
care v-a .umplut inimă 
articolul „Nu ajuta, Doam- , 
ne, potrivnicului nostrul", 
semnat de dl prof. Vio
rel Vulturar, în nr. din 
4—5 februarie a.c. al coti
dianului nostru, nu trebuie 

' umbrită de replica1 din 17 
februarie, „curat murda
ră", cum o, apreciaţi dvs. 
Este o opinie singulară, care 
*nu-i caracterizează pe lo
cuitorii de naţionalitate 
maghiară din ţara noastră, 
care convieţuiesc în Înţe
legere cu românii de când 
se află împreună pe aceste 
meleaguri. Noi ştim şi

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare în pag. a Z-a)

16 MARTIE
•  Si. Mc. Sabin; Papa, 

Romano şi Anin ;
•  S-au născut: în 1897, 

pictoriţa şi scriitoa
rea MARGARETA 
STERI AN; în 1913 
scriitorul şi publicis
tul RADU BRATEŞ 
(m. 1974);

•  A murit, în 1957, 
sculptorul CONSTAN
TIN BRANCUŞl (n. 
1876);

•  In 1965 are loc pre
miera filmului „Pă
durea spânzuraţilor", 
regizor Li viu Ciulei;

•  Soarele răsare la ora 
6,28 şi apune la 18,22;

•  Au trecut 74 de zile 
din an; au rămas 
291.

W W W M W W iW M W W t

JOI, 16 MARTIE, va
marca o încălzire u-> 
şoară a vremii. In vestul 
ţării un nou front atmo
sferic va pătrunde spre 
sfârşitul zilei, produ
când precipitaţii sub 
formă de ploaie. In  
nord însă va ninge. 
Temperaturile în creş
tere uşoară, ajungând la 
amiază până la 8—10 
grade C.

Circulând pe Bdul 22 Decembrie, din Deva, în
spre Simeria, în dreptul intersecţiei cu strada C.A. 
Rosetti, autdturismul Da cia cu nr. 4-HD-1927, de
păşind pe contra sens şi nesesizând intenţia de vi
rare la stânga nesemnali zată a microbuzului cu nr, 
4-HD-4904, a intrat In coliziune, avariindu-se reci
proc. Şansa le-a surâs însă, nefiind victime.

Foto PA VEL LAZA

'•-Întâlnire. In organi
zarea Camerei de Co
merţ şi Industrie a ju
deţului Hunedoara, ieri a 

f avut loc, la Deva, o în
tâlnire a - conducerilor 
Direcţiei Regionale a 

I Vămilor din A«id şi 
i Direcţiei Vămii din 

S î m e r i a, cu a-

de Ministerul Comerţului, 
cu participarea societăţilor 
producătoare şi societăţi
lor comerciale beneficia
re eu activitate de 'co
merţ. Sunt invitaţi să 
participe toţi agenţii 6- 
conomici cu activitate de 
comerţ (indiferent de 
forma de proprietate), 
care sunt interesaţi Să 
contracteze cantităţile ne
cesare aprovizionării 
populaţiei judeţului. Re
laţii suplimentare se pot

obţine la telefonul 611350, 
interior 252. ,

•  Conferinţe pe teme 
de metafizică. Joi şi 
vineri, de la ora 17, la 
Sala mică a Casei de 
Cultură din Deva se va 
desfăşura un ciclu de con
ferinţe intitulat „De la 
fizică la metafizică". 
Comunicările sunt pre
zentate de lectori al li
ni versităţii de . Metafizică 
„Elta" din .Bucureşti. 
(M. B.).

La acest sfâfşit de se
col şi de mileniu, sunt 
tot mai multe şi grele 
întrebările pe care şi Ie 
pune omenirea. Luând în 
dezbatere gravele pro
bleme cu care se con
fruntă evoluţia societăţii 
umane la nivel planetar, 
recenta Conferinţă Mon
dială la nivel înalt asu
pra Dezvoltării Sociale, 
ce a avut loc la Copen
haga, a încercat să dez
amorseze una din i cele 
mai periculoase bombe, 
respectiv SĂRĂCIA. A 
trebuit să trează un 
deceniu şi jumătate pen
tru a fi luat în seamă 
şi avertismentul desprins 
din studiul întreprins de 
comisia prezidată de 
Willy Brandt, intitulat 
„Nord-Sud — un pro
gram pentru supravieţui
re", care, între altele, 
constata : „Criza pe care 
o traversează astăzi re
laţiile internaţionale şi 
economia mondială pre
zintă mari pericole şi pare 
să se agraveze. Nu s-a 
înţeles suficient că pră
pastia care separă ţă
rile bogaţjâ şi cele sărace 
reprezintă' un element 
esenţial ai acestei crize 
şi nici faptul că, în cazuri 
extreme, prăpastia este 
aşa de mare încât po
poarele par a trăi în 
lumi diferite". Foarte 
importantă de reţinut 
este şi constatarea unui' 
laureat american al Pre
miului Nobel, care apre
cia că dezvoltarea eco
nomică mondială a ajuns 
la pragul limitei supor
tabile,-însă 'Ceea ce lip
seşte este împărţirea cât 
de cât echitabilă a bu
nurilor produse de oa
meni în societate.

Fără â împărtăşi pre
zicerea tristă a lui Theo- 
dore Monod, potrivit 
căreia „Vom vedea spe
cia umană şi poate viaţa 
pe pământ ajungând Ia 
catastrofa finală", ■ este 
de observat că se ridică 
multe semne de întreba
re în legătura cu ten
dinţele mondiale de dez
integrare, cu frenezia 
lumii actuale şi ameţeala 
provocată de toate for

V

mele dc viteză şi de agi
taţie ce se substituie 
unei activităţi reale, toa
te marcând o accentuată 
aplecare; spre violenţă şi 
o schimbare a mentali
tăţii contemporanilor noş
tri, încât mulţi dintre 
ei, buimăciţi, în l<5c să 
păstreze respectul pentru 
viaţă, se Complac în 
situaţia de a aduna nori 
negri deasupra capetelor 
noastre, Acest'lucru este 
demonstrat şq de rezul
tatele unui studiu care a 
arătat că . deviaţiile ci

vilizaţiei contemporane ad 
provocat, intr-un dece
niu din acest secol, pa
gube mai multe şi mai 
mari decât cele acumu
late în câteva secole an
terioare.

Desigur, împărţirea tot 
mai accentuată a lumii 
în oameni bogaţi şi oa
meni săraci, tendinţă ce 
se conturează tot mâi 
clar si în ţara noastră» 
nu face decât să ampli
fice sursele de tensiuni 
sociale, cei nevoiaşi de
venind conştienţi că bo
găţiile acumulate la un 
anume pol, cu mult peste 
nevoile reale de consum, 
sunt rodul exploatării u- 
rror conjuncturi specula
tive, precum şi al muncii 
celor mulţi.

Tocmai pentru a ate
nua oarecum inegalită
ţile şi suferinţele celor 
săraci şi mulţi, la Co
penhaga s-a stabilit' şa 
fie iertată plata unor da
torii. ale ţărilor sărace.
O asemenea măsură este 
departe de a înlătura 
îpsă inechităţile exis
tente, dar ea dă iluzia şi 
Sentimentul că şi pentru 
săraci se mai face câte 
ceva. în acest sens a 
devenit presantă necesita
tea conjugării eforturilor 
gi coordonării programe
lor de dezvoltare^ socia- . 
lă la scară planetară, a- 
cestui scop servindu-i şi 
noul model de'dezvoltare 
economico-socială pro
pus de România, cel de
numit ol Parteneriatului 
pentru dezvoltare eco
nomi co-socială.

NICOLAE TIRCOB
1
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FRESCO

prin reprezentanta din Hunedoara 
cu sediul în slr. N. Bălcescu, nr, î 

(Policlinica cu plată, et. 3), 
telefon 054/714659

i

j *

• îndulcitori
•  arome
•  dozatoare 1884 *
•  maşini îngheţată 4 180 î
•  vitrine expunere " 1007 S
•  congelatoare 41 1 J
•  ciocolatiere 495 #
•  cuptoare pizza 1 757 *

_ • refrigeratoare bere 1647 5
•  expresoare cafea 1 129 4
•  linii Snack Bar
•  linie biscuiţi
•  linie panificaţie
•  linie carmangerie
•  mobilier baruri, cofetării J
•  hârtie imprimantă: A 3, A 4 vî

Preţurile se calculează Ia cursul oficial; 
nu includ TVA. Garanţie 6 luni — 2 ani. |
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omoruriI -

|  Recent, Politia municipiului Petroşani s-a con-- 
I fruntat cu o situaţie mai puţin obişnuită. Este vorba I

I" de faptul că în două săptămâni, aici au fost săvâr- J 
şite două omoruri. * I

j SADISM |

I Primul s-a petrecut la Petrila, sadismul fiind"
termenul cel mai potrivit pentru a-1 caracteriza. I

■ Autorul se numeşte Voicu Vladisiav, un tânăr de 195 
ăni, din Jieţ. Este căsătorit, are un copil minor şi 1

I lucra la E. M. Petrila. Deşi povestea este mai lungă, £ 
principala cauză este consumul exagerat de alcool. |

ICel 'care a căzut victimă furiei exacerbate a lui Via- ■  
dislav a fost Gheorghe Tupişca, 31 de ani, pădurar J

Idin zonă. Se pare că între cei doi exista o anume a 
înţelegere in privinţa unor lemne. Vremea a trecut,! 

I dar lemnele nu au ajuns la Vladisiav. Acest lucru»

|*şi l-a amintit după mai multe păhărele. Nu intrăm I  
deocamdată în amănunte. Cert este că Gheorgbe Tu- I  

-  pişcă a murit In urma a / nu mai puţin de 15 în -1 
I  ţepături de cuţit! |

| CEARTA FATALA I

I Cea de â doua victimă a fost o femeie din Pe- ■  
troşani. Maria Forgaci se numea şi avea 44 de I

Iani. Traiul şi-l ducea eu Caroi Mailat, de 62 de j  
ani. tn concubinaj. Până in acea zi fatală, când au |

I început să se certe. Fiind sub influenţa alcoolu- ■  
lui, Mailat a luat-o la bătaie. Cu pumnii şi picioarele! |  

|  Acum

I

Luni, 13 martie a.c., a 
avut loc o şedinţă a Bi
roului Executiv al Filialei 
judeţene Hunedoara a 
P.D.A.R. care a analizat un 
spectru larg de probleme, 
în prim-plan situându-se 
perioada dificilă prin care 
trece ţara şi alte aspecte 
ale vieţii politico-sociale din 
România. După şedinţă, 
câţiva domni din staf-ul 
filialei au avut o discuţie 
cu ziarişti de la .^Cuvân
tul liber" şi „Actual". Iată 
principalele idei sublinia
te :

Dl. GHEORGHE DRE- 
GI1ICI : « P.D.AJt., după
unele dificultăţi cil care 
s-a confruntat in ultima 
vreme, încearcă In con
diţiile când partidele de 
la putere se degradează, iar 
opoziţia se destramă, să 
creeze un nou pol de pu
tere. •  De acord fiind . cu 
moţiunea de cenzură a 
P.D.A.R., filiala Hunedoa
ra apreciază că greutăţile 
tranziţiei cad pe umerii 
imensei majorităţi a popu
laţiei, iar protecţia ei so
cială nu se realizează de
cât în- vorbe. « Prolife
rează fenomenele defavo
rabile, restructurarea eco
nomiei naţionale a stag
nat, existând un periculos 
concubinaj intre proprie
tatea de stat şi cea priva
tă, în care se manifestă 
puternic abuzul, .încălcarea 
legilor ş.a. •  O problemă 
gravă este cea a moneta- 
rismului, dobânzile foarte 
mari aplicate de bănci 
sunt împovărătoare. •  Q- 
biectivele Partidului De
mocrat din România sunt 
trei. Primul; asigurarea 
securităţii alimentare a oa
menilor. Al doilea: v rea
lizarea securităţii sociale. 
Al treilea: securitatea in
ternaţională a ţării. Cu a- 
ceste obiective va merge

partidul în viitoarea cam
panie ; electorală. » Se 
urmăreşte realizarea unor 
câştiguri care să asifaţ*' 
oamenilor un trai dccaaf. 
•  Trebuie încurajat cftjâ- 
talui românesc îndreptat că
tre producţie.' •  Există vreo 
11 programe pentru agri
cultură, dar se practică pe 
scară largă importul. •  A- 
gricultura trebuie spriji
nită , întrucât ea poate 
scoate mai repede ţara 
din criză, poate asigura 
progresul •  în procesul de

CONFERINŢA 

DE PRESĂ

privatizare P.D.A.R. sus
ţine că valoarea pământu
lui trebuie* scoasă din ca
pitalul social, iar ţJrodttcâ- 
torii trebuie sprijiniţi pen
tru a deveni acţionari 
la industria ce prelucrea
ză produsele agricole. •  
Susţine acordarea de li
cenţe -pentru export pro
ducătorilor agricoli. •  Sta
tul nu trebuie să la mâna 
de pe marile complexe 
agricole, ci să le ajute tn 
continuare.

Or. vet. AUREL OPR1-
ŞA: * In toate ţările, in 
clusiv In cele dezvoltate, 
agricultura este subvenţio
nată, In mod real, nu eu 
vorbe, cum se procedează 
la noi. a Lumea se în
treabă, pe bună dreptate, 
de ce am făcut „minunea" 
din Decembrie 1989, dacă 
noi, ţara o ducem tot mai 
rău, •  Câştigurile In pro
ducţie, câte sunt, nu se fo
losesc pentru producţie, ci 
pentru a asigura salarii 
foarte bune unor categorii

de cetăţeni. e Privatizarea 
nu este un scop în sine, 
ci 9  necesitate stringentă, 
singura cale de redresare 
economică. •  P.D.A.R. nu 
e*te de acord cu reduce
rea duratei învăţământu
lui obligatoriu de la 10 la 
8 dase. Nu avem nevoie 
de analfabeţi. Suntem să
raci, dar trebuie să ne 
gândim la viitorul acestei 
ţări, care are talente de 
excepţie.

log. NICU SBUCHEA :
•  P.D.A.R. este un partid 
de centru, de aceea exclu
de toate formele de ex
tremism. Vrem să îm
binăm organic ceea ce are 
bun stânga cu ce are bun 
dreapţa. •  Susţinem u- 
nirea producătorilor parti
culari în asociaţii, care nU 
sunt o întoarcere la agri
cultura socialistă, pi forme 
ale agriculturii moderne.
•  Pentru a obţine un cre
dit ţăranul trebuie să în
tocmească o sumedenie de 
hârtii, trebuie să bată 
drumuri multe şi lungi. •  
P.D.A.R.- susţine crearea 
unei Europe unite, in care 
naţiunea noastră îşi are 
locul, de aceea este pentru 
o politică conciliantă şi to
lerantă pe plan european 
şi moridial, fără a dilua 
specificul naţional.

Ee. IO AN APOSTOL:
•  în Hunedoara sunt foar
te mulţi adepţi ai PDAR 
şi asta sp explică prin 
aceea că oamenii inţeleg 
că toţi ne hrănim din 
agricultură. •  In prezent 
statul efectuează prestări 
de servicii pentru agri
cultură şi trebuie s-o facă 
în . mod loial. •  Industria 
trebuie să ajute agricul
tura, nu şă practice pre- . 
ţuri -aberante. ‘

A consemnat 
TRAIAN BON DOR

în tâ i a  fost... Cuvântul

V. NEAGU I
I

GOSPODARI FALŞI
Cine trece prin autogara 

din oraşul Călan îşi poate 
strica buna dispoziţie — 
dacă o are — de Ce vede 
acolo. Autobuzele sunt a- 
şezate alandala, clădirea

arată de parcă este pără
sită - -  murdară, cu pereţi 
scorojiţi. împrejurul in
cintei nunţi de gunoi, fia
re vechi şal. Câne face or
dine aici? (Tr. B.).

(Urmare din pag. t)

dvs. de asemenea cunoaşteţi 
acest lucru. Aşa că re
plica dvs. mi se pare dură 
şi nedreaptă la adresa a- 
cestor semeni ai noştri, în 
pofida faptului - că unii 
dintre conducătorii UDMR 
cam tulbură apele in ţară 
şi agită spiritele pe lă 
porţi'e parlamentelor eu
ropene.

Dacă este aşa cum spu-

• ••
neţi, stimate dle Vasile 
Laurean, din Deva, că în 
zilele de marţi, miercuri, 
joi (7. 8, 9 martie a.c.), la 
chioşcul, de presă de pe 
peronul gării municipiu
lui nostru nu se vindea, 
la primele ore ale dimi
neţii, ziarul „Cuvântul li
ber", recomandându-li-se 
cumpărătorilor noul coti
dian „Actual", înseamnă 
că _ cineva de la această 
din urmă publicaţie-a ju

cat necinstit, dorind să 
iasă în faţă lovind pe la 
spate. Pe noi, asemenea 
procedee nu ne-au carac
terizat niciodată. Sunt 
argumente mai nobile — 
precum profesionalismul, 
corectitudinea, sinceritatea, 
înţelegerea — care hotă
răsc într-o competiţie, 
chiar şi publicistică. Dar 
poate a fost un simplu 
accident, de altă natură. 

Aşa că s-auzim de bine.
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RTL
6,30 Seriale, desene a- 

nimato; 10,05 Kojak (s ): 
„Şantajul"; 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezil; 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 15,10 Pasi
unea ei e crima (s); 
16,00 Ilona Christen talk- 
show; 17,00 Hans Mei- 
ser talkshow; 18,00 Jco- 
pardy ! (cs); 18,30 între 
noi( s); 19,00 Frumos şi 
bogat (s/r); 20,10 Explo
ziv — magazin; 20,40
Vremuri bune şi rele (s); 
21,15 Dr. Ştefan Frank 
(s); 0,15 Late Night
Show ; 2,30 Reluări.

CANALE 5
7,30 Ştiri; 10,00 Show

ul lui Maurizio Costanzo 
(r); 12,45 Forum (mag.);
14.00 Ştiri; 14,25 Co
tidiene; 14,40 Beauti-
ful (s); 15,05 Complot*în 
familie (show); 16,20 A- 
genţia matrimonială 
(mag.); 17,00 Desene ani
mate ; 18,00 Super-
samuraiul (s); 18,25 D.a.;
19.00 OK, preţui e corect
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 21,00 Ş tiri;
21,25 Circulă zvonul
(show); 21,40 Film ; 23,45 
Casă, dulce casă (show); 
0,t5 Show-ul Iul M. Oos- 
tanzo ; 2,30 Cotidiene (r);

'2,45 Circulă zvonul (r); 
3,30 Nu doar moda (r).

SAT 1
6,30 Brunch — TV I ; 

10,15 Vecinii (s) •  „Re
ţete"; 10,45 Brunch — 
TV 2; 13,00 Loving (s): 
„Palavre" ; 13,25 Soarele 
Californiei (s); 14,25 Fal- 
con Crest (s); 15,25 Nu
mai iubire nul- (sit. corn); 
15,55 Tânărul Indiana 
Jones (s.a.); 16,55 Mac 
Gyver (s.a.); 18,00 Să ris
căm (cs); 19,00 Totul sau 
nimic (cs); 20,00 Ştiri,
sport, meteo; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Sec
torul lui Wolf (s.p.);22,15 
Schreinemakcrs live (dia
log); 1,00 Strigoii (f. gr., 
Italia 1983); 3,35 Tânărul 
Indiana Jones (serial — 
reluare); 4,35 Reluări.

N B C
6,30 Ştiri NBC; 740 

La zi in afaceri ; 8,00
Oferta pieţei. Buletin 
financiar; 9,30 Magazinul 
ştirilor; 11,00 Roata
banilor (rep.); 15,00 Piaţa 
americană; 18,30 Buletin 

•^financiar ; 19,00 Azi •  
Reportaje şi informaţii;
20.00 Ştiri ITN; 20,30 
Viaţa noastră; 21,00 En- 
tertainment X Press;
21.30 Magazinul ştirilor 
NBC; 23,00 Ştiri ITN;
23.30 Show-ul serţi, cu 
Jay Leno ; 0,30 Real Per
sonal ; 1,00 Buletin bur
sier ; 1,20 Oferta pieţei;
1.30 Ştirile nopţii NBC;
2.30 Show ul serii, cu Jay 
Leno ; 3,30 Viaţa noastră 
•  Emisiui/e ecologică;
4.00 Rivera în direct

EUROSPORT
9,30 Tenis •  Magazin 

ATP : 10,30 Schi alpin a 
Finala Cupei Mondiale de 
la Bormio (d); 12,00 Schi 
nordic a C.M. de la 
Thunder Bay, Canada ;
13.30 Schi alpin a Fi
nala Cupei Mondiale de 
la Bormio (d); 15,00 Te
nis •  Magazin ATP; 15,30 
Magazinul spoiturilor cu 
motor; 17,00 Schi acro
batic e  Finala Cupei 
Mondiale — Hundjallct;
18.30 Schi nordic •  Thun-
der Bay (d); 20,30 Bu
letin de ştiri; 21,00 Arte 
marţiale ; 23,00 Fotbal
•  Cupele Europene (r>: 
0,30 Fotbal a Liga Cam
pionilor (r).

J  O ţ  $ 
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TVR 1
7,00 TVM a Tete. 

m atinal; 8,30 La pri
ma oră; 9,15 Santa 
Barbara (s/r); 10,05
Limbi străine; 11/05 
Serial ţr) •  |8
noroi: 12,45 Desena 
animate; 14,60 Actua
lităţi; 14.10 TVR laşi 
şi TVR Clwj-N.; 1*8» 
Actualităţi; 16,10 Di
vertisment internaţio
nal ; 17,40 Mi im  imn. 
Criza mondială; 18,25 
Desene animate; 19.00 
Medicina pentru toţi; 
19,30 Serial •  Fata * şl 
băieţii; 20,60 Actuali
tăţi ; 20,45 Om bogat, 
om sărac (»); 21,45
Reflecţii rutiere; 224» 
Studioul economic; 
22,40 Cântece populare; 
23,4» Actualităţi: 04»  
Familia Palliser (a, 
ep. 8).

7,00 La prima eriM 
9,15 Ora de n u sfa tl
10,38 Itinerar turistic, 
Sri Lanka; 11,36 De
sene animate; 1240 
Noi frontiere (r); 1346 
Telejurnal CF1; MLI# 
Magazin social; 154» 
Limbi striUne ţr): 1*40 
Desene ânimate; 1*46 
Serial m Şi bogaţii 
plâng; 17,60 Ceaiul «te 
la ora 5: 19,60 Emi
siune în limba ger
mană; 20,00 Convie
ţuiri; 21.00 TVM »  
Mesager: 21,36 t e n  
mula 3 (cs); 22,00 Pă
durea de mesteceni ( f -  
Polonia); 23,36 Fotbal 
e  Liga Campionilor; 
0,15 Barbra Streisaod 
(II)

m
9,00 Desene animate 

(r); 9,38 Serial (rţ •  
Trăieşte-ţi visul; 10,20 
Serial (r) •  Vecinii; 
11,20 Chestiunea zi
lei (r); 12,28 Staruri 
pentru totdeauna (r); 
18,00 Desene animate; 
18,30 Documentar 8  
„Jocul Cifrelor"; 1940 
Primai pas ; 20,00 Se
rial •  Echipa de şoc 
— ep._ 14: 2140 Tele
jurnal (emisiunea din 
15 martie); 21,30 Se
rial •  Vegas — ep. 
56; 22,20 Mitică; 2240 
Chestiunea zilei; 23,30 
Cartea de citire; 23,35 
Cutia muzicală; 0,05 
Videotext.

9,00 Telctext; 1840
Observator •  Antena 
1; 1140 Focus »  Ştiri 
din actualitatea locală;
11.15 Studio deschis;
12.15 Film artistic. •
Tunuri pentru Cordo- 
ba (r); 14.00 Teletext ; 
17,00 Observator •  An
tena 1; 18,00 Apăra
rea civilă — Progra
mul Dacfa 88; 1*15
Film .artistic o Tranda
firul catarator; 2040 
Worldnet e  Aparat . 
pentru deblocarea ar
terelor; 21,08 Telctext.



T f V V Â m V l .  LIBE

!!
I
*[

.{ *

I-*■

I

i
i

-»

1%
I

î
i. «■■■

I*
I

. V-

I

1
*

1

I!

iI % ■*
%

L

Vorţa este una din co- 
tnunele - îndepărtate de 
reşedinţa judeţului, dar 
şi <je principalele artere 
rutiere care-1 străbat. Es- 
te un dat al acestei stră
vechi aşezări de când oa- 
menii s-au oprit să popu
leze aceste locuri. Pen
tru cine cunoaşte geogra
fia comunei, trei din ce
le şase sate ale sale sunt 
din categoria celor izo
late. Acestea ar fi „ab
scisa şi ordonata**, între 
care trebuie să-şi exerci
te răspunderile consiliul 
local «te la Vorţa. Valu
rile printre care trebuie 
ţâ  navigheze Insă ret sunt 
cu nimic mai de neluat 
fe  seamă.

O discuţie cu prof. îoan 
Honae, primarul comunei, 
defineşte mai bine câţi
va parametri ai activită
ţi! consiliului.

— Delimitaţi, «fie pri
mar, câteva dominante a- 
Jfe problematicii economi
ce a’comunei Vorţa.

— Dominante ? O prio
ritate este menţinerea lo
curilor de muncă pe ca
re le asigură exploata
rea de pe teritoriul co
munei a minereurilor 
complexe. De menţinerea 
in activitate a acestei ex
ploatări, se leagă speran
ţele multor familii de 
vorţani. Cum am putea 
interveni noi aici ? Deo
camdată în nici un fel.

Comuna are mari dis
ponibil i-tăţi pentru zoo
tehnie, dar efectivele de 
animale «te la populaţie 

Ciârd pentru multe fa
milii reprezintă singura 
sursă de venit nu ex
primă acest potenţial. O 
asemenea stare de lucruri 
«te mai multe explicaţii, 
dar domină una. Păm 1- 
tul arabil in comuna 
noastră e  puţin. Pe cel pe 
eare-1 au, ţăranii îl cul
tivă cu de, toate : grâu, 
porumb, legume, cartofi. 
Pentru plante- furajere de 
cultură, care constituie 
baza unei zootehnii efi
ciente, nu mai rămâne 
nimic. S-ar impune o  
schimbare de mentalita
te şi noi încercăm s-o 
provocăm, dar e greu.

Apoi, proprietatea in
dividuală asupra pămân
tului nu e dară. Peste 
Stă ha de teren s-au îm
pădurit în timp, pe cale 
naturală, şi au fost pre
luate de Romsilva, deşi 
în registrul agricol toată 
•cţaată suprafaţă figu- 

ca proprietate in

dividuală a multor locui
tori ai satelor.

Sigur, dominant în pro
blematica economică a 
oricărei localităţi este 
bugetul ei. Cât se poate 
întinde el ea să acopere 
cât mai multe nevoi, cum 
mai poate fi alimentat 
«fin resurse locale. A- 
veam să constatăm atât 
din realitatea cifrelor, cât 
şl din conţinutul hotărâ
rilor pe care le-a adop
tat consiliul local, că la

deţean către satele co
munei, dar şi a prelun- 
girU drumului judeţean, 
«iâercaţi să întreţineţi a- 
ctan t  km de drum prin 
bâlâstare sau pietruire, 
spre a-1 menţine apt 
pentru circulaţie şi atunci 
vă veţi da seama cât de 
mult s-au putut „întinde" 
cete 4,5 milioane aduse 
la buget prin efort local. 
Nu se doarme In cizme 
nici la consiliile locale. 
Probabil că sunt şi pri

Incertitudini
şi

-Vorţa nimeni nu a dezar
mat In faţa imul buget 
transmis din alocaţii cu 
pipeta. Tot de la dl Ho
nae aflăm că anul trecut 
bugetul local s-a alimen
tat din surse proprii cu 
circa 6 milioane lei. O 
lege strâmbi, cea a fi
nanţelor, obligă Insă lo
calităţile să cedeze a. par
te din aceste resurse Ia 
bugetul central, ceea ce, 
cel puţin în cazul comu
nelor, am mai spus-o şi 
o repetăm, este o abera
ţie. Aşa se face că din 
sărăcia de la Vorţa ali
mentată cu 6 milioane 
prin slabele puteri loca
le şi-a mai făcut şi bu
getul central o parte, de 
1,5 milioane, adică 25 la 
sută. Am rămas totuşi 
impresionat când mi s-au 
enumerat lucrările bare 
s-au făcut pentru comu
nă, din cele 4,5 milioane 
lei care au mal rămas. 
Repararea pentru evita
rea degradării totale a 
clădirilor căminelor cul
turale din Vorţa şi Vis- 
ca, întreţinerea tuturor 
drumurilor comunale ra
mificate din drumul ju-

mari şi consilieri târâie- 
brâu, care s-au cocoţat 
In fruntea obştii, înşelând 
buna credinţă a alegăto
rilor şi urmărind doar 
scopuri, personale, dar la 
o analiză mai amănunţi
tă avem bucuria să con
statăm că sunt mai mulţi 
ceilalţi, cei care ar vrea 
din tot sufletul să faeă, 
şi chiar fac, câte ceva, 
CU toate greutăţile de 
care se lovesc.

Comuna Vorţa â avut 
In proprietate 400 ha de 
pădure comunală, proprie
tate dovedită cu acte. A 
pus coada pe ea o regie a 
statului, numită Romsil- 
va, şi o exploatează fă
când venit la bugetul sta
tului, ca să poată alimen
ta bunăstarea unei pro- 
tipendade, din ce în ce 
mai lacome şi mai neru
şinate. Cât venit ar pţi- 
tea realiza comuna din 
exploatarea in regim sil- 
vic a 400 ha de pădure ? 
Dar acesta nu este sin
gurul abuz al statului, în 
raport cu cetăţenii săi.

Legea 34/1994, privind 
impozitul pe venitul a- 
gricol, ne spune «fi Ver

gii Miclăuş, secretarul 
primăriei, exclude de la 
impozitare terenurile im
proprii a fi folosite sau 
cultivate in scop de ve
nit. Peste 2500 de ha 
din terenul'comunei Vor
ţa se află în această si
tuaţie. Printr-o interpre
tare proprie (sau poate 
transmisă de sus), Direc
ţia :-€fenerală a Finanţe
lor Publice a găsit cu 
cale că acestea trehuie 
impozitate şi încă într-un 
cuantum mâi mare decât 
cei pentru terenurile o- 
cupate cu construcţii, ca 
„alte terenuri agricole*. 
Să aruncăm ochii pe le
gislaţia care reglemen
tează impozitarea şi pe 
prevederile Registrului a- 
grteol. in timp ce instruc
ţiunile de aplicare a Le
gii 34/1994 vorbesc la art, 
7, punctul 4, despre „te
renuri improprii care nu 
pot fi cultivate, care nu 
pot fi folosite, nici ca 
păşuni, nici în alt mod“, 
în Registrul agricol exis
tă două categorii referi
toare la „alte terenuri1* 
şi anume : „alte terenuri 
agricole** şi „alte terenuri** 
după-„total teren agricol", 
care, evident, inclu
de şi categoria- „al
te terenuri agricole**. Nu 
ştim ce interpretare is
teaţă a încurcat cele două 
„alte", dar la Vorţa este 
dat în debit impozitul pe 
2500 de ha de terenuri 
imposibil de folosit In 
scopul realizării vreunui- 
venit. Şj vor rămâne |n 
debit până in vecii veci
lor, pentru că ele sunt 
înscrise în Registrul a- 
gricol, pe numele unor 
proprietari absolut insol
vabili, bare abia îşi duc 
zilele, aşteptând de la 
Dumnezeu mântuirea chi
nurilor lor. Ce vreţi să 
4e luaţi acestora, dlor fi- 
nanţişti ? Cenuşa din va- 
tră, sau zilele,' că altce
va... Un lucru este cert. 
Situaţia aceasta nu e nu
mai la Vorţa, iar pe ba
za acestor „argumente", 
comunele cel puţin sunt 
pur şi simplu şantajate 
pe calea alocaţiilor bu
getare.

Acestea sunt problemele 
satelor, dlor guvernanţi, 
domnilor parlamentari. 
Dar de unde să le ştiţi 
dumneavoastră ? Din fo
toliile călduţe pe care li
nii le ocupaţi pe bază de 
clientelism politic ?

ION ClOCLEI
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Pe vremea agriculturii 

coeperativizate, I» Bră- 
sişca, aproape de şoseaua 
care duce Ia Bretea Mo- 
reşană, într-o zonă cu pu
ternice izvoare naturale, 
S -a  amenajat O mică fer- 

piscicolă, profilată, 
câte ştim, pe crap 

Se făcea acolo de 
preferinţă pescuit te un- 
«Uţâ. pe bază de tarif o- 
rar, veniturile intrând în 

. bugetul fostei CAP- Se 
mai pescuia şi „protoco
lar*, dar cine stătea să 
socotească, pentru , că, 
vorba românului, are bal
ta peşte. ;-- v ;

AM trecut nu d e mult 
pe acolo, scurtând dru
mul spre Vorţa. Când ştii

ce a (Ost şl vezi ce este, 
te apucă mita. fa  scurt 

p, dte baltă va r i
tm tec mlăştinos,

Iar peştele o amintire.
Nu departe, pe -margi

nea şoselei, m  întreprin
zător, dl Leurean Lazâr, 
proprietarul SC „Lazâr et 
Comp* SKL, a construit, 
cu credit de 1 a bănci, un 
cochet şl atrăgător cam
ping. L-a construit eu 
intenţia declarată de a 
realiza venit, oferindu-le 
oameniloi posibilitatea de 
a petrece în mod plăcut 
sfârşitul de săptămână, 
dar ş-a gândit şi la aceea 
pe care ferma piscicolă 
din vecinătate ar putea-o 
oferi pentru pescuitul de

agrement şi pentru apro
vizionarea cu peşte â bu
cătăriei campingului, lin  
calcul pe cât de realist, 
pe otel de greu de rea- 
fizal, cum s-a văzut mai 
apoi.

Desfiinţa ndu-se CAP- 
ul, ferma piscicolă a tre
cut în proprietatea Pri
măriei. în administrarea 
Consiliului local. Firesc 
era ca „balta* s i  devină 
o  sursă de venit pentru 
bugetul local, dar n-a 
devenit. Funcţia de pri
mar la Brănlşca şi-au dis- 
patat-o mulţi, dar se ve
d e  că fiecăruia t-a scăpat 
printre degete problema 
fermei piscicole ş l  astfel 
«a a  ajuns aproape o 
broscărie.

Soluţii pentru readuce
rea ei la starea de sur
să de venit ar fi d«mă: 
sau să se fnchele un con
tract de asociere ori «ie 
locaţie cu SC Lazâr et 
Comp care este dispusă 
să investească, contract 
din care toată lumea ar 
avea de câştigat, sau 
Consiliul local să inves
tească din bugetul comu
nei banii necesari lucră
rilor de investiţii, pentru 
a o pune In stere de pro
ducţie. -"Alegeţi, dlor 
consilieri de ia Brăniş- 
ca, dle primar, dar în 
atei un caz nu lăsaţi ba
nii să plece de la uşa 
Primăriei.
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PERIOADA 16 — 22 MARTIE 

BEBBEC
Nu staţi prea bine cu sănătatea, iar la locul de 

muncă aveţi neplăceri. Vă ocupaţi de matrimoniale. 
Discuţii pe tema unei moşteniri ori surse de bani. 
Harţi, o zl mai bună pentru ca rrjiercuri să aveţi 6 
importantă reuşită legată de o călătorie ori de o a- 
facere cu străinii.

TAUR
Insomnii, afaceri nereuşite. Sunteţi surmenat, în

să este posibil un câştig important Veţi achiziţiona 
ceva penteu casă. Deveniţi mai esoperarat, vă bucu
raţi de sprijinul unui asociat. Stare tensionată lega
tă «ie un drum ; prestanţa dv ar putea fi afectată. O 
problema de avere devine rezolvabilă. >

' 1 GEMENI
tn domeniul carierei, treburile sunt pozitive. în 

tâlnire de societate. Atenţie la tendinţa de a arunca 
cu banii şi de & întârzia acasă. Cineva, care vă a- 
preciază capacităţile, vă Va ajuta. Nu fiţi egoist cu 
partenerul dv că vă va răspunde cu aceeaşi mone
dă. Solicitaţi ajutorul unui expert în planurile fi
nanciare la care treceţi! Venituri dintr-o investiţie. 
.Nu vă certaţi cu cunoştinţele apropiate că s-ar pu
tea să Ie pierdeţi!
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Vă veţi moderniza casa. Aură bună pentru" sco
purile proprii de viitor. Probleme cu sănătatea^; dar 
reuşite materiale. Duminică — evenimente spontane 
ca excursii. Urări de la un prieten îndepărtat; fiţi 
prudent în folosirea unui mijloc de transport. Revine 
starea dv de energie şi ambiţii şi veţi rezolva obli
gaţii restante.

LEU

Aveţi nevoie de sfatul unui expert în afaceri 
sau în carieră. Vă nelinişteşte o problemă sentimen
tală ori o întâmplare în familie. Sunteţi ispitit de o 
întreprindere financiară nechibzuită ; mai reflectaţi! 
Duminică — o deplasare reuşită în problemele de 
familie. Problemele băneşti vă readuc, luni, la rea
litate. Trebuie să vă mobilizaţi pentru a executa la 
timp ceea ce intră în obligaţiile dv. Miercuri — o 
zi favorabilă acţiunii, dar nu’ călătoriilor.

FECIOARA
Avansare a calităţii muncii dv şi, deci| creşterea 

remuneraţiei. întâlniri reuşite cu* prieteni, seri cu 
surprize. Evitaţi duminică o discuţie cu un membru 
al familiei. Sprijin bănesc veni* din surse neaştepta
te, succese în afaceri şi carieră. Nu cheltuiţi prea 
mult pentru un cadou sau o masă comună !

BALANŢA
Nu vă iei afacerile, sunteţi surmenat. Sâmbătă 

—- o .zi cu bucurii, duminică sunteţi mai deschişi 
dialogului. Relaţiile cu partenerul se pot armoniza. 
Ziua de lucru vă mulţumeşte. O problemă de avere 
devine rezolvabilă ; .s-ar putea să aveţi o întâlnire 
de dragoste.

SCORPION
Insomnii, nereuşite în afaceri. Prin intermediul 

unei persoane, intraţi în posesia unui câştig impor
tant. In week-end, bucurii, destindere, armonie. în
ceputul de săpt'ămână vă aduce mulţumiri dar şi 
stări tensionale legate de bani.

s ă g e t ă t o r  x

Veţi căuta recunoaşterea în public a meritelor. 
Mite stlccese în carieră, satisfacţii pro^stonale pgşp- 
piii vă .vor.sprijini ş i ei. Duminică, to^p estest^n» ' 
cu dorinţele dv. Atenţie, inamici aseui^i Vff pămise 
şi vi se recomandă tăcere, discreţie. Deveniţi visător, 
faceţi un act de caritate. Nu provocaţi persoanele de
cise să tragă în continuare sfori împo^Vâ>$iţr.

CAPRICORN •
Nu vă pripiţi, fiţi atenţi ia problemele cuplului. 

Dacă sunteţi capricios şi vă suspectaţi persoana iubi
tă, pierdeţi teren. Veţi rezolva probleme ale casei. 
O veste proastă din străinătate. Starea de sănătate 
nu-j grozavă ; veţi fi irascibil, obosit; neplăceri cu 1 
copiii,

VĂRSĂTOR
Potoliţi-vă dorinţa de a domina în dialogul cu 

un expert. Evenimente legate de afaceri, bani, pro
fesie. -Cineva vâ împărtăşeşte părerile In domeniul 
politicii şi afacerilor. Evitaţi conflictele, apelând la 
hazul dv şi la umorul prietenului. Comoditatea vâ 
dă târcoale.

PEŞTI
O legătură amoroasă vă poate nemulţumi. Aş

teptaţi veşti din depărtare. Cineva de sex opus vă 
protejează.'Veţi discuta preliminariile unui contrate 
lega* de o vânzare-cumpărare. Câştigurile băneşti se 
combină cu recunoaşterea unor merite. Vă veţi con
solida gloria.



CUVÂNTUL LIBER

SATUL — AZ

Vor fi sau nu
Peşi'-se fac multe pro

misiuni de la nivel parla
mentar ; şi guvernamental, 
prbcum-şi tot felul de spe
culaţii pe -tema privatiză
rii Agromecurilor, unde- 
vq se vede clar că este 
lipsă de voinţă pentru a se 
trpce la măsuri concrete, 
specifice chiar acestui sec
tor. Numai aşa se poate 
explica de ce şi la această 
dată, în ciuda numeroase
lor demersuri. făcute, la 
F.P.S. şi. F.P.P., în jude
ţul nostru nu s-a reuşit să 
fiq privatizată nici o uni
tate tte acest tip (I).

Pornind de la o aseme
nea situaţie incredibilă, 
conducerile celor 12 uni
tăţi din judeţ au avut o 
înfăthirc, la începutul lu
ni) martie a.c., cp parla
mentarii hunedoreni pen
tru a le cere sprijin în ve
derea accelerării privati
zării. deoarece întârzierea 
acestui proces nu poate a- 
vea decât consecinţe ne
gative, ţinând seama de 
greutăţile financiare, cu ca
re se confruntă Agrome- 
citrile, cât şi de starea pre
cară a dotării lor, apre- 
ciindu-se câ mijloacele fi
xe din dotare au -un pro
nunţat grad de uzură mo
rală — peste 80 la sută 
—, fapt care trebuie să 
fie avut în vedere la s ta 
bilirea valorii reale şi o- 
biective a patrimoniului 
lor.

In cadrul întâlnirii s-a 
venit cu o serie de propu
neri concrete privind co
rectarea greşelilor ce s-au 
făcut, în special în legă
tură cu aplicarea H.G. n.r. 
500 care, practic, a blocat

)
Comuna Brănişca are 

două sate cu nume de 
râuri ardeleneşti. Este 
vorba de Tîrnava şi de 
Tîrnăviţa, două localităţi 
însemnate în viaţa comu
nei. Tîrnăviţa este mai 
mic, iar casele sale sunt 
relativ adunate. Tîrnava 

* însă se întinde pe o arie 
foarte vastă, casele sale 
fiind codbţate pe pante 
foarte înclinate, pe culmi 
de dealuri, la mare dis
tanţă unele _de altele. Dl 
Partenie Rai, cel ce ne-a 
dus într-o dimineaţă de 

sâmbătă în localitate, ne-a 
spus :

— Faptul acesta se ex
plică prin aceea că oa-

, menii şi-au construit ca
sele acjolo unde au pă
mântul sau .cea mai mare 
parte din acesta. Acolo 

.şi-au ridicat şi acareturi
le — grajdul, şura ş.a. 
Aşa îşi lucrează mai bi- 

• ne pământul, îşi pot păzi 
roadele lui de mistreţi şi 
alte animale ce distrug 
ceea ce produce el.

— înseamnă că, locuind 
la distanţe mari, oamenii 
coboară rar în sat.

— Aşa este. In iernile 
grele nu coboară cu lu
nile. Dar nici n-au ne
voie, întrucât îşi asigu
ră de toamna toţ ce le 
trebuie.

Indiferent unde sunt 
aşezate, casele şi gospo
dăriile Tîrnavei sunt bi
ne rostuite, cu multe a-

oferta de negociere. (Deşi 
s-a documentat şi s-a de
monstrat câ gradul de u- 
tilizare a capacităţii de 
producţie a Agromecurilor 
este undeva în jurul va
lorii de 50—60 la sută, aici 
nu s-a intervenit cu nici 
o corecţie. De asemenea, 
să nu mai amintim* că s-a 
ajuns la sume mult exa
gerate privind valoarea pă
mântului din proprietatea 
Agromecurilor.

In scopul privatizării 
grabnice, în 1—2 luni, pen
tru a nu se ajunge în si
tuaţia de a mai rămâne 
de privatizat decât doar 
fier vechi, s-a cerut ca pa
trimoniul acestor unităţi să 
fie stabilit după H.G. nr. 
26/1992, argumentându-se 
cu. probe-concrete o ase- 
mdhea solicitare.

Dificultăţile eu care se 
confruntă Agromecurile ca
re sunt decapitalizate şi 
se regăsesc în înrăutăţirea 
an de an a rezultatelor e- 
conomico-financiare, se da- 
toresc concurenţei neloiale 
ce se face acestor unităţi, 
limitării accesului la cre
dite cu dobânzi preferen
ţiale, interdicţiei arendării 
de terenuri şi altor nume
roase cauze.

Pentru a se ieşi din im
pas, s-a propus ca, în a- 
fara Criteriilor M.F. 2665/ 
1992, să se acorde terenul 
sub formă de concesiona
re pe, o lungă durată sau 
să fie împroprietăriţi sala
riaţii din Agromecuri în 
baza Legii 18/1991. Foarte 
important este să fie luat 
în considerare faptul că 
tot în nădejdea mecaniza
torilor — oameni săraci si

careturi. Am văzut în toa
te ogrăzile multe căpiţe * 
de fân, ceea ce înseamnă 
că principala ocupaţie a 
oamenilor este creştereq 
animalelor. Adevărul es
te că pământul arabil es
te puţin şi produce aşij- 
derea, încât târnăvenii a- 
bia îşi asigură cele ne
cesare traiului. în schimb, 
păşuni sunt multe, ca şi

oropsiţi şi în vechiul re
gim, când lucrau până la 
epuizare, Inclusiv dumini- 
ca — rămâne cîe realizat 
un mare volum de lucrări 
agricole, pe care ei le fac 
totuşi cu profesionalism. In 

’ acelaşi timp, se face sim
ţită acut nevoia ca FPS 
să sprijine temporar Agro
mecurile cu credite, în con
diţii avantajoase, pentru 
aprovizionarea cu combut- 

. tibili şi strictul necesar 
de piese de schimb "şi ma
teriale pentru campania a- 
gricolă. Dacă aceste stri
găte de disperare,, nu vor 
fi auzite la timp şi de că
tre cine trebuie, atunci se 
află sub semnul întrebării 
însăşi securitatea alimenta
ră a populaţiei.

N1COLAE TÎRCOB

întrucât numeroşi citi
tori sunt interesaţi de mo
dul cum se plăteşte impo
zitul pe venitul agricol, 

" vom căuta să răspundem 
■' la unele întrebări pe ‘ a- 
ceastă temă, problema res
pectivă fiind reglementată 
prin'Legea nr. 34/1994, pu
blicată în Monitorul Ofi
cial nr. 140, din 2 iunie 
J994.

Consecvent cititor al 
' ziarului nostru, dî Lucian 

Vasioni din comuna' Sar- 
mizegetusa, om în vârstă 
de 67 de ani, ne întreabă 
dacă are reducere de 50 
la sută pe venitul agricol 
şi pe taxa pe clădiri; men
ţionând că, împreună cu 
soţia, aceasta în vârstă de 
61 de ani, îşi lucrează sin
guri pământul, şi nu mai 
au alţi membri de familie.

In spiritul prevederii le-
• gii menţionate, la art. 13, 
se stipulează că : „Pentru 
persoanele handicapate şi 
asimilabile gr. I şi IJ de

• invaliditate, şi pentru per
soanele fizice In vârstă de 
peste 65 de api, care îşi 
lucrează singure pămân-

SATUL

pe
tul, impozitul pe venitul 
agricol se reduce cu 50 la 
sută. Se scutesc de plata 
impozitului pe venitul a- 
gricol veteranii şi vădu
vele de război11. In cazul 
de faţă, taxa pentru clă-

RĂSPUNSUW  
IA  SCRISORI

diri este reglementată însă 
prin Legea nr. 27/1994, de 
la plata căreia sunt ex
ceptate alte categorii de 
persoane, Intre care men
ţionăm : veteranii de răz
boi, foştii deţinuţi politici, 
foştii prizonieri în URSS 
şi altele.

Pentru dl Ionescu Vasile 
din Deva, care ne cere o 
lămurire referitoare la in
terpretarea art. 7 din Le
gea 34/1994, ii putem spu
ne, aşa cum este textul; 
„In situaţia asociaţiilor a- 
gricole constituite potrivit 
legii, impozitul pe venitul

agricol se calculează pe 
numele acestora când con
stituirea lor este atesta
tă printr-un înscris sau pe 
numele asociaţilor, persoa
ne fizice în celelalte ca
zuri". Dacă terenurile start 
date în arendă la" LAS (a- 
cum societăţi comerciale) 
— cum ne scrieţi — trebu
ie făcută trimitere la Le
gea arendei, unde la art. 
11 se menţionează obliga
ţia legală a arendaşului 
de a plăti impozitul pe ve
nitul agricol diit exploa
tarea bunurilor agricole. 
Dar o precizare se impu
ne, şi anume : arendaşu
lui li revine obligaţia plă
ţii impozitului, mai puţin 
însă pe venitul agricol ca
re constituie arenda. Â- 
oeastă clarificare se im
pune întrucât arenda — 
indiferent de modalitatea 
de plată : în bani," îrt na
tură sau în bani şi In na
tură) — constituie venit 
agricol al „ arendatorului, 
care prin aplicarea dispo
ziţiilor Legii 34/1994, devi
ne contribuabil. -Că urma
re, pentru partea c6 vă re
vine în calitate de aren
dator (cel care dă pămân- 
tul în arendă), trebuie să 
plătiţi impozit pe venitul 
agricol." " '

Considerăm deci că din 
aceste precizări poate să 
înţeleagă răspunsul aştep
tat şi grupul de pensionari 
din Brad, care ne-.au soli
citat. lămuriri privind im
pozitul pe venitul agricol.

NICOLAE TlRCOB

. Mecanizatorul Costî- 
că Olariu pregăteşte în- 
sămânţarea culturilor 
de primăvară pe tere
nul Unor proprietari 
particulari din satul 
Banpotoc.

Foto PÂVEL LAZA

ţător. Ca să atingă acest 
prag un om şi-a adus în 
sat nepoţica, părinţii ei 
trăind .în altă localitate. 
Clădirea şcolii, ca şi a 
căminului cultural sunt 
într-o stare relativ bună 
şi asta datorită unor să
teni inimoşi care le în
treţin, le repară~diri câfid 
în când. Ioan Dobrei,. un 
sătean, foarte şfătos, , o-

provizionat cu ceea ce au 
nevoie -cotidian oamenii. 
Unitatea este deschisă în
să numai trei zile pe săp
tămână şi are în stoc o 
mare cantitate .dintr-un- 
anumit articol pe care nu 
l-am' întâlnit în comerţ 
de foarte multă vreme. 
Este vorba de circa 100 
de lămpi cu petrol care, 
deşi costă numai 32 de

In chiar mijlocul satu
lui se află o bisericuţă 
veche şi atât de scundă 
încât poţi pune mâna pe 
acoperişul ei. Slujbă se 
ţine în eâ doar la trei 
duminici o dată, iar dl 
Partenie Rai ne spunea 
Un lucru trist şi anume 
că se scufundă tot mai 
mult în pământ. Acest 
fapt înseamnă că oame

sat de
suprafeţele de coasă de 
altfel. De aceea la piaţa 
din Deva oamenii vin 
mai ales cu produse .a- 
himaliere care, într-o oa
recare măsură, le priso
sesc. Dar nici aici nu vin 
mulţi. întrucât aproape 
fiecare familie din Tîr- 
navâ are copii sau nea
muri apropiate în reşe
dinţa judeţului, aşa că 
mare parte a surplusului 
se duce acolo, lucru cât 
se poate de firesc.

Satul are vreo 12# de 
case, dar oamenii ce s-au 
născut şi au trăit în e- 
le sunt, în mare majori
tate, vârstnici. Copiii de ' 
şcoală sunt puţini, numă
rul lor abia acoperă nor
ma necesară unui învă

pina :
— Oametvii din Tirnava 

ţin mult la satul lor, iar 
neînţelegerile, certurile 
sunt foarte rare. De pro
cese în justiţie n-am au
zit de multă vreme.

Prin mijlocul satului 
trece un firicel de ' apă 
ce se dovedeşte tumultuos 
atunci când plouă mult, 
dar este foarte firav în 
vreme secetoasă. în ciu
da acestui fapt, în sat 
am văzut foarte multe 
gâşte şi raţe Ce se plim
bă nestingherite pe uliţi 
şi se bălăcesc în bălţile 
rămase după ploaie.

Satul are un magazin 
sătesc destul de vast, de
servit de dna Iuliana 
Giura, destul de bine a

lei — deci mai puţin ca 
o cutie de chibrituri — 
nu le- mai cumpără ni
meni. Am întrebat-o pe
gestionâră :

— Bufetul unde este, de 
obicei se află lângă ma
gazinul sătesc ?

— Tîrnava nu are bu
fet. Şi nici nu are ne
voie, căci fiecare om a- 
re bufet acasă.

In discuţie a intervenit 
şi dl Todor Tomuţa :

— In satul nostru sunt 
foarte mulţi pruni care 
au condiţii bune de creş
tere şi dau rod bogat, în 
ahdi normali. Aşa că fie
care gospodar face câtă 
ţuică vrea. Dar să ştiţi 
că în satul nostru nu 
sunt beţivi.

nii trebuie >ă se gândeas
că la două variante : ori 
să o consolideze, ori să 
ridice o biserică nouă.

Din discuţiile purtate 
cu mulţi oameni — 
Gheorghe şi Rodei Un
gur (apropo, în Tîrnava 
sunt mulţi, oameni ce 
poartă acest nume de fa
milie), Maria şi Octavian 
Tomuţa, Leonora şi Gheo- 
rosîn Matei ş.â. — am 
reţinut că ziarul „Cuvân
tul liber" soseşte în sat 
în fiecare zi şi este ci
tit de oameni, dar la ca
sele îndepărtate ajunge 
doar după mai multe zile, 
ba chiar după o săptămâ
nă. DI Gaşpar Ursa, fac
torul poştal, nu recunoaş

te acest fapt, dar el ne-a 
fost confirmat de mai 
mulţi oameni. Singurul 
telefon din sat se află 
tot la dl Gaşpar Ursa. In 
general, mesajele ce vin 
în sat ajung la timp la 
cei ce îi- interesează, dar 
se întâmplă ca şi cu zia
rele, pentru, casele înde
părtate. O. femeie, de pil
dă, a aflat numai după 
o săptăhiână că i-a murit 
o . rudă apropiată. Tot 
dl Gaşpar Ursa a înca
sat de la oameni circa un 
milion de lei pentru pie
truirea drumului princi
pal al satului. Se zice că 
banii au fost folosiţi în 
alte scopuri. Faptul a fost 
sesizat unde trebuie, or
ganele de control au in
trat in acţiune şi rul ne 
îndoim că vor descoperi 
adevărul."

Sigur, despre Tîrnava 
s-ar putea scrie încă mul
te alte rânduri; dar ne 
oprim aici încheind arti
colul cu cuvintele unuia 
dintre interlocutorii noş
tri :

— Primăvara, vara, 
toamna şi iama satul nos
tru este frumos. Oamenii 
sunt, ca peste tot, şi mai 
buni şi mai puţin buni. 

. Dar una peste alta, sunt 
oameni de omenie, cum
secade şi cu dragoste de 
muncă, de avere, de ţară 
şi soarta ei.

TRAIAN BONDOR, 
Gh.I. NEGREA



VIP

-  o mare
Pe lângă'soliştii Maria

na, Anghel, Elena Meri- 
şoreanu, Drăgan Muntean, 
Ovidiu Komornyk, pe lân
gă sportivii Rednic, An- 
done,. Mateuţ, Mihai. Leu 
şi regretatul Klein, pe 
lângă ziariştii Cornel Nis- 
torescu şi Alina' Negesc, 
noi hunedorenii, pe lân
gă multe alte persona
lităţi, ne putem mândri 
şi cu Ana Ciontea — tot 
hunedoreancă — astăzi o 
mare actriţă de teatru şi 
film.

A terminat LA.Ţ.C.-ul 
în 1982, ca şef de promo
ţie, după ce, în urmă cu 
patru ani liiase exame
nul fiind ultima pe lis
tă cu cei admişi. A fost 
pregătită la început de 
profesorii Mârîn Moraru 
şi Adriana, Popovici, şi 
apoirde reputatul Ion Co- 
jar. De-a lungul anilor, 
datorită talentului său, 
Ana a câştigat peste ze
ce premii în teatru şi 
fihn. Ultimul premiu l-a 
obţinut după 1990 şi a 
fost un premiu pentru

interpretare 3  unui rol se
cundar în filmul „Sezo
nul pescăruşilor". De a- 
tuncî joacă mai mult în 
piese de-,teatru ia Tea
trul Naţional şi Teatrul L. 
Sturza Bularidra, ambele 
din Bucureşti, alături de 
care întreprinde numeroa
se turnee în ţară şi pes
te hotare. ,

Dintre toate, filmele în 
care a jucat până acum, 
Ana Ciontea nu are nici 
un rol preferat, spunând 
că o preocupă doar când 
îl lucrează şi când îl joa
că, dar nu rămâne obse
dată de vreunul anume.

Pe lângă actorie, Ana 
mai are ca pasiuni poe
zia, muzica clasică şi 
muntele. Aflată într-o 
iarnă pe pârtia de la Si
naia, soţul său, actorul 
Paul Chiribttţă, a încer
cat să o? înveţe să schie
ze, încercare care din ne
fericire ' a culminat sub 
privirile tuturor celor de 
pe pârtie, „tactul lui ‘pe
dagogic , neăvând astfel

succes asupra mea", măr
turiseşte Ana: Tot o în
tâmplare mai hazlie din 
viaţa actriţei a avut loc 
în anul II de facultate, 
în timppl unui examen în 
rolul Soniei din „Un
chiul Vania“, încercând 
să asimileze lecţia de 
concentrare asupra rolu
lui, în culise tânăra stu
dentă a început să plân
gă, mulţumită fiind că 
atingea starea persona
jului, dar fără să intre 
pe scenă. După ce s-a 
trSs cortina, profesorul 
său. Marin Moraru, care 
văzând-o în acea stare 
de concentrare, i-a spus 
că e foarte bine, dar că 
e prea târziu. Fapt în 
urma căruia, Ana Ciontea 
afirmă că a învăţat „că 
a fi actor este o stare 
permanenţă dar exclU2ârîti 
ceea ce înseamnă teatru 
în viaţă". Teatrul, după 
părerea dânsei, este „ce
va foarte intim, ceva care 
vibrează".

LIL1 LAL
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Deşi iniţial au dorit şă 
înregistreze acest album 
într-un studio britanic, 
până la urmă materialul 
a fost realizat în trei 
studiouri: Abbey Road, 
Angel, şi MayFair. I a  
cele două luni de înre
gistrare prevăzute, s-ău 
mai adăugat încă patru, 
albumul finalizându-se la 
sfârşitul lunii iunie ’84, 
mixajul N fiind realizat lâ 
IA  de Chris De Garrno 
şi Val Garay. Din studio, 
grupul a plecat direct la 
Tokio, unde a avut câ
teva show-uri foarte bine 
primite de public. în sep
tembrie au început un 
turneu european qu Dio.

Albumul „The Warning", 
apărut în septembrie ’84, 
1§; mijlocul turneului e - . 
uropean, s-a bucurat de 
o critică pozitivă. El cu
prinde piesele: America 
’Warning/ En Force/ De- 
liverance/ No Sanctuary 
/NM 156/ Take Hold Of 
The Flame/ Before The 
Storm/ Child Of Fife/ 
Roads To Madness. Pri
mul single extras din al
bum, Take Hold Of The 
Flame, a apărut în octom
brie' ’84, şi conţine pe fa

ţă B . piesa Night Rider. 
Despre acest disc Geoff 
spune : „Dacă oamenii ne- 
âr ' judeca numai după 
primul album, am fi re
nunţat de mult să mai 
compunem muzică". De 
altfel mulţi specialişti 
s-au mirat de curajul ce
lor de la EMI, care au 
invesţit sume imense în
tr-o formaţie care cânta 
o cu totul altă muzică 
decât pe EP-uk de debut. 
Albumul este conceptual 
şi foarte poetic, tratând 
o lume ideală (reflectată 
de piesa EN Force), lan
sând un semnal de alar
mă pentru stoparea cursei 
înarmării, ee dube la au
todistrugerea umanităţii. 
Prin texte simbolice, bo
gate în conţinut şi me
saj politic, grupul ridică 
numeroase probleme ma
jore cu care se confrun
tă societatea modernă. 
Piesa NM 156 face o pa
ralelă între 'libertăţile in
dividului din societăţile 
democratice şi asuprirea 
popoarelor deznădăjduite 
din1 ţările cil dictatură 
ideologică sau religioasă. 
Before The Ştorm, piesă 
în care membrii grupului

cheamă omenirea să lup
te împotriva înarmării. 
Tăke Hold Of The Flame 
este un mesaj adresat ti
nerilor, viitorul planetei, 
care nu au idei precon
cepute, sunt însetaţi de 
viaţă şi iubire, nu sunt 
corupţi şi nu îi preocupă 
puterea sau politica. A- 
cest album, în ansamblu 
foarte pesimist, imploră 
factorii puterii să opreas
că, până nu e prea târ
ziu, distrugerea planetei.

La sfârşitul lui '84 şi 
începutul lui ’85> grupul 
a continuat turneele din 
SUA .cântând în deschi
derea lui Kiss şi Iron 
Maiden. în martie '85 a - 
apărut caseta video in
titulată „Live In Tokycf", 
cu. o durată de 50 minu
te.’ Iată piesele incluse: 
Night -Rider/ Propheck/ 
The Warning/ Queen Of 
Fire/ Lady Wore Black/ 
The Warning/ Queen of 
The Reich. După apari
ţia casetei, grupul s-a în
tors la Seattle, pentru a 
se reface, după 1 lingă pe
rioadă de turnee şi obo
sitoarea muncă de studio.

(Va urma) .

IIORIA SEBEŞAN

Ce ştim despre
1 I O mică stea în

ascensiune

Fân Club, Radio Dis- celor care îşi „încărcau 
coteca în Blue-Jeans a bateriile" ascultând aceas- 
luat fiinţă în octombrie tă emisiune a crescut 
trecut, când Tribunalul simţitor. Tocmai de â- 
Sectorului 1 Bucureşti a ceea am hotărât să ne 
acceptat cererea noastră întâlnim, lucru care s-a 
de obţinere-a personali tă- şi petrecut la Geoagiu 
ţii juridice. Până la acest Băi. Am fost acolo peste 
punct însă am parcurs 500 de tineri din s toartă 
un drum lung. ţara, acest prim pas con-

Totul a început prin- stituind un minunat pri- 
'90, când Florin Helmis lej de a ne cunoaşte, Ie
şi Sorin Caracspghi au ga prietenii şi simţi bine. 
lansat pe postul Româ- Da acest lucru a ’ contat 
nia-Tineret-Stereo emi- enorm atitudinea realiza- 
siunea „Radio Discoteca {orilor de a renunţa la 
în Blue Jeans". A apă- un mod facil de realizare 
rut astfel în peisajul e- a emisiunii, de a fi în 

, misiunilor pentru tineret mijlocul acelora cărora 
un spaţiu care a lăsat se adresează, dărâmând 
deoparte disputele poli- astfel zidul care ne des- 
tice, problemele econo- părţea. 
mice ale tranziţiei, fă- Despre ceea ce face 
când loc zâmbetului, spe- sau vrea să facă Fiii a- î. 
ranţei şi bunei dispozi- ]a Deva a Fan clubului'

1 în decursul celor doi în judeţul Hunedoara ‘ 
-ani de emisie, numărul vom vorbi cu alt prilej. J

Poate puţini ştiu că Fan Club, Radio Discoteca 1 
in Blue Jeans are un top săptămânal propriu. Iată-1 T 
pe cel din perioada 6— 1 2  martie a.c. 4

1. The Cramberries — Zoombie
2. East 17 — Stay another day
3. Ice MC — It’s a rainny day
4. Eagles — Love will keep us alive
5. Mr President — Up’n away
6. Sophie B. Hopkins — Right beside you
7. îmi Kamoze — Here comes the hotstepper
8. Ionna Kidisson — Jesiie
9. Sub O. — Legalazi 

1 0 . Jimmi Noii — Crocodile Shoes
PROPUNERI

1. Cpţ. Hollywood Project — We’re Flayng High
2. Mark Oh — Tears don’t lie.

IONEL GRAMA, 
membru fondator

IULIA COTARLEA, e-
levă în clasa a Vil-a lâ 
Liceul „Aurel Vlaicu" din 
Orăştie, a devenit o mi
că vedetă în plină ascen
siune, a muzicii uşoare. 
La numai 13 ani, ea s-a 
remarcat eu ocazia con
cursului „Şi eu voi fi o 
mică stea", manifestare 
ce a avut loc la Orăştie 
în octombrie anul trecut 
şi -a cărui realizatori au 
fost Vasile Manta şi com
pozitorul Dinu Giurgiu. 
De la concursul desfăşu
rat în toarrină, Iulia s-a 

-bucurat de o popularita
te de invidiat, pentru 
vârsta sa. A participat la 
gala finală a laureaţilor 
desfăşurată la Bucureşti, 
în 8 ianuarie ’95, unde 
s-a clasat în primele lo
curi, oa apoi la numai 
câteva zile să evolueze 
sub luminile feerice ale 
studiolui televiziunii ro

mâne cu o piesă muzi
cală la emisiunea „Feri
ţi-vă de măgăruş". Dar, 
succesul nu s-a oprit aici. 
în urmă cu puţin timp, 
mai precis pe data de 21 
februarie, a fost invita
tă din nou la Bucureşti, 
în studioul de radio, un
de a prezentat, în primă 
audiţie, melodia „Ce bi- 
ne-i să fii tânăr", compo
zitor Eugen Bertea, textier 
Gorina Brăneanu. Tot în 
aceeaşi zi 21 februa
rie a.c. -— la ora 20, a 
fost invitată la emisiunea 
„Stereo-puştimea".

Pe lângă toate acestea 
Iulia frecventează clasa 
de pian a doamnei profe
soare Lucia Măntoiu, îm
binând astfel calităţile 
vocale cu cele instrumen
tale, promiţând o carie
ră strălucită în muzica 
uşoară.

a  p o e n a r

Un proyerb românesc 
spupea odată că „Mese
ria e brăţară de aur a 
omului". Eu, personal, a- 
firm ' că acest proverb 
este nepotrivit pentru 
timpurile noastre.

Adică, ce Să faci cu o 
meserie în ziua de azi ? 
Or, eu cred că, a nu a- 
vea o meserie, e o piatră

tău dacă nţpi pui stih ( 
nas un pachet sau un 
plic. Fiţi atenţi! Dragii1 
noştri doctori nu mai j 
preferă ţuica sau brârj-. 
za oltenească. Nu. Acurp 
s-au modernizat şi ei. Ce-1 
va mărci — dolari, uh t 
Kent, ori, dacă nu ai eejl 
să dai...

Atenţie cum muriţi sau

I

f f
V  ţ

de aur“?

I

-

I

luată de pe inimă (lipsa 
grijilor), iar în locul ei 
pus un bolovan. Ge bine 
este să stai într-un sca
un lângă uri ventilator, 
respectiv, calorifer şi să 
te împingă cineva de la 
spatie să-ţi faci treaba. 
Ge rău e însă să stai a- 
găţat de nişte schele, în 
soare sau în frig şi să 
munceşti pe brânci, poa
te, poate îţi va da şeful 
o mărire de salariu. Se pa
re că azi este altfel. Pe 
toate schelele, în toate 
şanţurile, gropile..., nu se 
poate lucra dacă nu e o 
sticlă de ceva, iar în bi
rouri nu se începe lucrul 
papă nu se bea ceaşca 
de cafea, până nu respiri 
şi inspiri fum de 170 de 
lei. Destul de rar un doc
tor se mai uită în gâtul

mai bine zis când mu 
riţi. în perioada asta 
tranziţie s-ar putea n: 
loc de veci să nu iMI 
puteţi cumpăra. Dacă *, 
duci la cumpărături, }. 
întâmplă să ai dial 
foarte scurte, prea scu§ 
te, sau... foarte lungi, ca 
de exemplu: „îmi spui>r 
te rog, cât costă o case
tă?". „De ce ? Nu vezi 
preţurile că-s afişate » 
aici ?“ ; *

Trebuie recunoscut fap
tul că meseria o fac pu
ţini cu plăcere. Toată lu
mea aşteaptă un pic de 
hârâială, tânjeală, dis
tracţie-. etc.

Şi atunci să nu spunen» 
„Meseria — brăţară ru
ginită ?“.

ROXANA DOMN1CA 
MERGEA,

Liceul „Traian" Deva

*
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Şcoala -  o oază de lum ină şi 

curăţen ie  pentru  cop iii c a rtie ru lu i

I S !  ‘T R J 'B W & l
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Ştafetei cu doi ani In 
IKflBi -despte eforturile ce 
se făceau la Şcoala’ Gene- 
rată Nr. 6  (fin Deva pen- 
tra  buna gospodărire, in
stituţia fiind una de car
tier In care curtea este 
fete de trecere .pentru 
eei de ia blocări*', iar fe- 
«ştreie dinspre carte a 
trebuit să fie protejate 
ea plase de sftrmă pentru 
a, na deveni ţinta mingi
lor jucate cu ardoare sau 
a proiectilelor... minerale 
ale răuvoitorilor. Vorbeam 
tot atunci de calităţile 
«Manageriale ale directo
ratul şcolii, dl Mircea 
Motoţ, om dăruit profe
siunii, bunului mers al 
instituţiei. Intre timp, 
prin strădanii deosebite 
şi cu sprijinul Inspecto
ratului Şcolar Judeţean, 
Şcoala Generală Nr. 6 
Deva a fost acoperită cu 
tablă, evitându-se astfeţ 
infiltrarea apei. pluviale 
se a  pricinuit atâtea ne
ta  zurb Şi pentru a ilus
tre cum este înţeleasă 
curăţenia aici, menţionăm 
că, după fiecare pauză, 
■coridoarele şi grupurile 
sanitare sunt spălate. Pe 
drept cuvânt, după cum 
mărturiseai? de altfel unii 
părinţi şl Jdevi, şcoala a 
devenit o oază de lumi
nă şi curăţenie pentru 
copiii cartierului. Tot mai 
bane. gospodărite şi chiar 
înfrumuseţate sunt. săli
le de clasă, această bi
neînţeles după priceperea 
şi inspiraţia profesorilor 
tfiriginţi, ale învăţători
lor, Din resurse proprii 
au fost amenajate cabi
nete pe discipline de în
văţământ, chiar şi în spă
şite fostei magazii, ast
fel, conducerea şcolii re
zolvând aducerea celor 
3® de clase Intr-un sin
gur schimb. Este îndeob
şte cunoscut că fiecare 
şcoală încearcă să-şi a- 
tpagă copiii, pentru a nu-i 
pierde,şi a nu pierde ca
tedre. De aceea, în fiecare 
a», s-a făcut ceva în fa
voarea elevilor. La aceas
tă oră se află te lucru

revizuirea instalaţiei de 
încălzire. S*a amenajat, 
de asemenea, un cabinet 
de informatică. „Nu ştim 
dacă mulţi dintre elevii 
noştri vt» apuca vreoda-

ŞCOALA GENERALA 
NR. 6 DEVA

tă să lucrez cu un calcu
lator, ne spunea dl pro
fesor Mircea Moloţ. De 
aceea am înfiinţat un ca
binet dotat cu şase cal
culatoare, pentru educa
ţie tehnologică**.

Văzând climatul de or
dine din şcoală, elevii au 
devdnit, la rândul lor, 
mai respectuoşi, neexis
tând probleme deosebite 
de comportament, dova
dă a  unei serioase munci 
educaţionale desfăşurată 
de cadrele didactice —* un 
colectiv tânăr, bine pre
gătit, ce colaborează in 
rezolvarea problemelor, 
trăind în armonie. în acest 
climat şi procesul instruc- 
tiv-educativ se poate des
făşura cu efecte benefice.

„Toţi profesorii diri- 
ginţi, învăţătorii efectu
ează vizite la domiciliul 
elevilor, ne spunea dna 
Melania Oros, director 
adjunct,. pentru cunoaş
terea familiei şi a me
diului în care elevii noş
tri învaţă. în felul aces
ta am câştigat încrede
rea părinţilor. Unii din
tre aceştia recunosc cu 
sinceritate că noi îi cu
noaştem mal bine pe co
piii lor decât chiar ei în
şişi. Ara ajuns la con
cluzia că trebuie să in
sistăm te -cadrul lecţiei 
pe momentele predare- 
fixare a cunoştinţelor, în
trucât mulţi dintre ele
vii noştri nu au condiţii 
acasă de a învăţa. Unii 
start chiar afectaţi din 
cauza familiilor destră
mate, a mizeriei şi sără
ciei ce domneşte acasă.

Există şl cazuri când u 
nli părinţi chiar uită de < 
copii, aducându-şi amin
te doar când e. vprba de 
ridicarea alocaţiei,,.**;

în cartierul Micro 15, 
foarte multe familii au 
resurse financiare redu
se. De aceea, se. .simte 
nevoia unui număr mai 
mare de burse sociale. 
Dar de unde? Anul tre- 

**s*t au existat 9 astfel de 
burse. Acum, au , rămas 
doar i doi copii cu astfel 
de burse, provenind din 
familii tai venituri zero. 
Foarte mulţi au venituri 
de 5 ©00—7 0Q0 Iei pe per
soană, iar dacă s-ar pu
ne problema copiilor pro
venind din familii cu ve
nituri între- 30 000—60 000 
iei, la această categorie, 
ar filtra toţi elevii şcolii. 
Aşadar, greutăţile mate
riale sunt evidente. Şi, 
totuşi ,aic-i se face şcoa
lă. Este meritul colectivu
lui didactic, al conduce
rii instituţiei, al dialogului 
permanent dintre cei doi 
factori amintiţi.. Este ne
cesar un astfel de dialog, 
întrucât fiecare copil e 
o problemă, are o perso
nalitate şi trebuie tratat 
ca atare. Urmărirea ele
vului începe din clasa I, 
când i şe întocmeşte o 
fişă personală. Este pre
luat apoi de profesori, 
fără a fi pierdut din ve
dere de cei care i-au pus 
creionul în mână.
, Şcoala Generală Nr 6 
se „laudă" cu faptul că 
se află într-un cartier cu 
eei mai puţini copii de in
telectuali. Pornind de a- 
ici şi munca oamenilor 
de la catedră; are un a- 
pumit specific şi o anu
mită intensitate. I 4  ab- 
tolvirs, elevii optează pen- 
iru grupuri şcolare şi 
şeoli profesionale, aceasta 
Şi datorită muncii de o- 
rientare şcolară realiste 
şi chibzuite desfăşurate.
E mult, e puţin pentru 
o şcoală de cartier ? Noi 
spunem că e mult, chiar 
foarte mult i

MINEI. BODEA
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„ÎMI CER NUMAI 

DREPTUL MEU"

„Peste 30 de- ani arh fost 
artificier la Mina Lupeni. 
■Dar în toată vremea a- 
ceasta mi-am ţinut şi gos
podăria te satul Sălciva, 
nr. 93. împreună cu soţia, 
cu socrii. CAP-ul ne-a luat 
pământul. Acum, om bă
trân, la pensie, ara cerut 
pământiii care mi se cu
vine. 89 de ari, nu mal 
mult. Pe acte, pe dreptul 
meu. Primăria din comu
na Zam, adică primarul şi 
vicepriniarul, nu aplică.nu 
respectă prevederile Legîî 
fondului funciar. Nu ni s-au 
dat. decât vreo 30—35 de 
ari. Eu nu cer nimic "în 
plus. Numai dreptul meu". 
(Constantin Ghernsira, pen
sionar);

Nota Redacţiei: Respec
tăm anii, părul cărunt al 
dlui Constantin Gherasim.

Ne adresăm dlui Nicolae 
Muntean — primar, dlui 
Aurel Sf&riogea, / j-c.x- 

să fiică limp rime 'n 
cazul dumnealui.

„VA ADRESEZ

MULŢUMIRI î“

„Iu urma scrisorii pe ca
re v-am adresat-©, legată 
de procurarea unui acumu
lator auto, mă simt obli
gat să vă adresez.; mulţu
mirile mele Intervenţia 
dumneat astră a însemnat 
rezolvarea situaţiei ■ inele. 
Vă asigur de recunoştinţa 

mea. (Popescu Octavian La- - 
zăr, Călan).

„NICI ALB-NEGRU,

NICI COLOR...**

, „Locuiesc te Subcetatc, 
la nr. 87. Vă scriu în nu
mele raufW consăteni. A- 
vem necazuri cu televizoa-

. rele. Adică nu prindem 
programul unu. Ca să tiu 
filai zic de programul dpi. 
Nici alb-aegru, nici co
lor. Ne-am adresat TVR 
Timişoara. , Dar nu s-a re
zolvat nimic. (Cornel Gra
sa). ;  *

! „am  dat  ban i mulţi,

DAB...“ .

„Când s-a construit re
leu! .de televiriune de la 
Ohaba-Ponor, nouă, săte
nilor, ni s-âu luat hain 
frumoşi. l-ara dat -a 
dul efi vom vedea In ca
sele noastre emisiunile ta 
televizor. O perioadă de 
vreme le-am văzut. Apoi 
s-a... rupt filmul. Ce să 
facem 7 Noi am plătit pen
tru releu, plătim abona
mentele lunar. Dar imagi
ne... ? (Ştefan Boleau).

Grupaj de
GhJ. NEGREA

A fum ătoarea de lângă bloc

1

1

Dacă în municipiul Hu
nedoara poluarea s-a redus 
parţial ca urmare a opri
rii unor furnale şi cup
toare S.M., în schimb la 
blocul 149, de pe strada 
A. Iancu, nr. 9, există o a- 
fumătoare (pentru produse 
din carne) care oferă lo
catarilor- apropiaţi fumul 
necesar „aerisirii" aparta
mentelor, iar gospodinelor 
plăcerea de a lua de pe 
sârme rufele uscate „cu
rate" şi cu miros de câr- 
naţi.

E drept că afumătoarea 
funcţionează destul de rar 
vara, iar iama îşi face da
toria mai,des, in funcţie 
de posibilitatea „proprie
tarului’ şi a încă 2—3 fa
milii care beneficiază de 
serviciul el, respectiv de

posibilitatea achiziţionării 
produselor.

Vor zice unii că suntem 
răi, invidioşi, dar adevărul 
este că atât cât funcţio
nează nu poţi deschide un 
geam pentru aerisire sau 
pentru a usca rufele.*Este 
instalată in faţa scărilor 
blocului, lipită dă bara ca
re susţine sârmele pentru 
uscarea rufelor. De altfel, 
„proprietarul" este un om 
foarte cumsecade, dar, cum 
locuieşte la parter, fumul 
îl ocoleşte, ridicându-se la 
etajele superioare şi mi
rosul se simte in camere 
chiar şi cu geamurile În
chise.

Dacă redacţia ziarului 
„Cuvântul liber" conside

ră că poate să apară un 
articol cu cele relatate mâi 
sus, rugăm a-1 publica, 
fapt . pentru care nu ne 
rămâne decât să vă mul
ţumim anticipat. Ne expri
măm dorinţa de a rămâ
ne anonimi din consideren
te lesne de înţeles. (Cu 
respect şl Consideraţie, Jtti 
grup de locatari).

N.R. Convieţuirea în a- 
celaşi bloc presupune res
pect Intre locatari şi ceea 
ce ne-aţi relatat, stimate 
„grup de locatari din Hu
nedoara", pare să conitra- 
vină" regulilor de bună ve
cinătate. Dar de ce nu he 
daţi date mai concrete şi 
de ce nu semnaţi cu nu
me şi prenume.7 Nota dv 
ar avea ecpul scontat. Dar 
poate că şi aşa».

M usca u s tu ro iu lu i şi 

com baterea ei
sa.
si

Musca usturoiului (Sui- 
>'pK. torida) produce pagu- ' 

împorţanite la culturile 
d17s ee*pă şi usturoi plan
ta t»  te  toamnă. Atacul se 
jjgjBmtriTâ abia la jutnâ- 

J a te a  funii aprilie, când 
' pasatele lucbp să fngtîtoe- 
nească şi .să' putrezească, 
în  plantele atacate se sem- 
ito H rf o laryfi de muscă 
4 t  culoare albă, fără cap 
şl -picioare. Plantele pu

şi te urma insta-
tf râ  tot©? microorganisme 
de putrefacţia pe rosătu- 
ttie .produse de larve.

Atacul se produce în 
Iuna martie, .pe- vreme cal
dă, când temperatura so- 
totoi se ridică la 1 —2 gra
de C. Ouăle sunt depuse 
Pfe asi In apropierea plan

telor de unde, după e- 
dozare, pătrund te plan
te. Dăunătorul are © sin
gură generaţie pe am şi 
iernează, na adult sub teii-' 
gării de pământ. '
- Pentru prevenirea Macu

lui se recomandă prinsul 
tratament Imprima jumă
tate a tonii martie când 
plantele au 3—3 frunze, 
urmat de aT doilea Ia 8— • 
19 zile. Produsele recoman
date sunt: Sinoratox R 
35 — 9,15 la stată sau Car- 
betox 9,4 la sută. Trata
mentul se face la supra
faţa solului.

1UUANA MARIAN, 
biolog principal ta 

Inspectoratol pentru 
protecţia ptoutetor şi - 
careufină fitasa uitară

I SPRIJIN

I Locuitorii
* Grifelor se .pat «tectoro 
I mulţumiţi, căci fu spri- 
1 finul k*r, pentru « eb- 
î  fiae reaultote bune î« 
I munca pimanfadul, au 
I veult cei #e te Camera 
I a g ita te  din toonfitate.
* Pbnă acum s-au adus

Işi teipărţit 8 tea* de 
' iogrâştoniate ebindee ţa- 
2 cotat de amonte şi te- 

( gr&ţăminte complexe). 
« INi asemenea, au fost 
1 aduse de ta Orăştie se- 
î  aateţe sie legsuae prin-
« toe care: morcov, pă

trunjel, varză, gulii, ro- 
î  şti, castraveciori, sle- 
1 dă. De la Agresem O- 
2 răştie, sa «tor asigura 
I pe baza de înscriere $©. 
;  minţe de porumb, te - 
I ceroă, trifoi, evăz, er- 
î  eoaici. Aceste seminţe 
|  a» un înalt grad de 

germinaţie şl puritate- 
|C A 1^
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Nume de sate hunedoreoe
Băctia, sat in comuna 

.Geeugto. T©pi»»fanul est© 
tur derivat feminin cu 

sttfixol — fia,—aia. Dicţio
narul -ârtoric '.'al ■■ lecaiită- 
ţilor ,7*r rransil fina, 
voi. L menţioRează şi for
ma Boraia, variante ale 
sufixtdui — ©aia (să se 
compare Brezoaie — Bre
zate), de la numele Doca. 
te  primele atestări, de
numirea satului eră Bă- 
coaaea im conservarea lui 
~  n arhaic, lav din 1750 
sufixul ,-i~ oanea alter
nează cu — ila. în zonă,- 
pe teritoriul satului Bo- 
bltea s-au păstrat topo
nimele Boca şi Dealu 
.BtmiL . ‘

Cozia (în pronunţie lo
cală Cozîia. cu accentul 
pe î), sat în comuna Cîr- 
jiţi. Pe teritoriul satului 
s-a descoperit ceramică 
din epoca bronzului, cât 
şi obiecte din fier şi ce- 
rami<ă pe un deal unde 
ete o cetate dadei,. Ga 
şl Băctia, toponimul este 
tţn derivat formând cu 
sufixul - •  fia de la Coza

(Cozea, Cozia, Cozoe) 
(DicţiMrar al numelor de 
familie româneşti). După 
denumirea satului şi-a 
luat numele familia Ko- 
zollyai ce avea proprie
tăţi te sec XVIII la Leş- 
n ic, şi Crişcior, şi, desi- 
gur, şi ia Cozia.

Coaja, sat in comuna 
Vorţa. Tcponimul, men
ţionat documentar prima 
oară la 1408, provine de 
Ia apelativul eeajă, evo
când procesul defrişării 
te cadrul căruia se cură
ţa coaja copacilor de jur 
împrejur ca să se usuce 
spre a da posibilitate cre
ării terenurilor de păşu- 
nat şi cultivat.

Ilia, sat, comună. To
ponimul provine de la 
numele llia frecvent în 
evul mediu ca nume al 
unor cnezl haţeg ani. în 
1462, Ioan, fiul lui Dio- 
nisic din Ilia, împreună 
cu fiii săi, primesc o mo
şie in satul Cigmău, do
naţie a  regelui Matei 
Survin.

Micăneşti, sat în comu
na Zam. Prima atestare

documentară a satului da
tează din 1468. Toponi
mul este un derivat eu 
sufixul — eşti de la nu
mele de familie Miean, 
derivăt, la rându-i, cu 
sufixul — am de la ăficu, 
nume de familie. Antro- 
ponimul Mie apare în i 
documente haţegane la 
13^, 1496 şi 1438. Pe te
ritoriul satului Prăvăleni 
există toponimul Mi- 
căneasa.

Pane, sat în comuna 
Dobra. Toponimul provi
ne de la un nume de fa
milie omogen. Să se com
pare: Pane, Papcu (1), 
Panco, nume de bărbat 
(Dicţionar onomastic ro
mânesc), care pot vfi con
siderate derivate faţă de 
Pan (Pan (u), nume de 
familie, Pană şi Panea, 
nume de bărbat. în 1529 
este pomenit documentar 
un boier moldovean Pan
co. Pe teritoriul satului 
Rihicioara există toponi
mul Pârău Panoului.

Dr. MIRCEA VALEA, 
Deva
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iVă otefH am s ‘oc turnătoarele sortimente de tablă:

J tablă subţire laminată ta race 
/  tablă mijlocia şi groasă laminată la cald 
✓  bandă laminată la race .

De asemenea vă oferă:

✓  alte produse metalurgice 
/  produae chimice 
/.hârtie şti 
/  scule şi 
/  produse electrotehnice 

Solicităm agenţilor economici să ne transmită 
documentaţia cu necesarul de materiăl, m vederea 
contractării pentru anul 1995.

Ie
I*

___________________ I
COMAT MUREŞ S.A

MEREU LA DISPQ23TJÂ DUMNEAVOASTRĂ

S.C. LUCACIU S.N.C.

prin depozitul din str. Depozitelor, »r. 
17 (fostul C.L.F.)

•  Ulei •  orez •  gris •  sare extra 
fină •  zahăr •  margarină •  muştar •  
hârtie igienică •  detergenţi •  paste făi
noase •  şerveţele •  -praf de copt •  zahăr 
vanilie •  'drojdie •  âelikat •  cacao •  ve
geta •  o ţe t .

Informaţii la telefon 621425.
Achiziţionăm ambalaj plastic 1(20. 

1/24, şi lăzi pâine. (8156)

CONCURSUL J 
DIN 19 MARTIET I 

1 9 9  5 |
|  1. Bari (12) — Napoli (11) 1 x |

I Vecine în clasament, cele două formaţii pot, face!
un egal. Cum gazdele nu stau pe roze, e precaut sâ.ş 

|  le acorzi atenţi.

î  2. Brescia (18) — Torino (10) x 2 .
I  Cu jucătorii Cu câre n-a făcut marc lucru Luces-'l 
■  cu, e. greu ţi pentru Maifredi... |

* 3. Cagliari (7) — Borna (4) t  X I
■  O întâlnire „în familie'* e greu de prevăzut cum I  
■  se încheie. Homanii pot pleca eu un punct. 5

I 4. Inter (9) — Foggia (16) 1
I CU Moratti la conducerea clubului, gazdele îşi 
* sporesc eforturile de a urca în clasament.
I15. Juventus (1) — Cremonese (11) 1 *

Deşi Cremonese nu este victimă sigură, ne în -1 
.  doim că liderul se va putea împiedica de o echipă 5 
I din subsolul clasamentului. î

I 6, Lazio (5) — Gcnoa (13) 1 I

I* Deşi Genoa a realizat până acum 2 victorii şi 2 5
egaluri in deplasare, e greu să mai ciupească ceva |  

■  de la „bombardierii" lui Zeman. ■

* 7. Padova (14) — Florentina (8) 1 x !
I Fiorentinâ doreşte reabilitarea, iar gazdele trebuie |  
|  să părăsească zona periculoasă a retrogradării. ■

18. Reggiâna (17) — Parma (2) x 2 !
Chiar şi un «gal ar putea constitui o surpriză, |  

■  sigur ar fi o victorie a oaspeţilor.
I9. Sampdoria (6) — Milan (3) X 2 _

Milanezii sunt în puternică revenire de formă şi I  
pot stopa „furia" gazdelor. a

19. Atalanta (3) — Ancona (7) I §
Gazdele doresc tare mult să-şi ia revanşa după I 

meciul din tur şi o pot face. _

11. Lecce (20) — Lucchese (13) x ■
Cum.Lecce este obişnuită cu înfrângeri şi acasă* I 

se poate mulţumi şi cu un egal. -

12. 1 xPiacenza (1) —.. Salernitana (4> _ -
Meci greu pentru gazde, fiindcă oaspeţii conţi- I 

nuă să uimească, pe, specialişti şi suporteri. 5

I
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S.C. „Condor" SA Deva i
I« '

1V

N O U ! ! !

PRAFUL DE ÎNGHEŢATĂ 
„RAPHAELLO".

•  Căutăm distribuitori în judeţul 
Hunedoara.

S.C. „CINEMATIC4* S.R.L. SATU-MABE 
Telefon : 061713280;
Fax : 061716068.

Bdul Unirii, nr. 63, cod 3900.

cu sediul în DEVA, str. Avram Iancu, 
B L H 3

ORGANIZEAZĂ
in data de 29 martie 1995, ora 10, la

sediul său,

l i

I
\
\s
i ■ lei.

pentru vânzarea următorului obiectiv: 
•  Baracă metalică, Deva, zona Bejan, 

suprafaţa de 210 mp.
Preţul de pornire a licitaţiei: 1 500 000

S \

\ i

i i 
I !

_____ »

Cuantumul garanţiei de participare la 
licitaţie este de 10 la sută din preţul de 
pornire, iar taxa de participare este de 
10 000 lei şi se depun la casieria socie
tăţii.

Documentaţia şi informaţii suplimen
tare se obţin la sediul societăţii.

(176)
mmm • m m m m m m  mmmammmm* « '

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SARMINTEX44 S.A. DEVA

Cu sediul ia  str. Apuseni, nr. 1 

ANUNŢĂ SCOATEREA LA

I I - ’H: [

I

I I%
I

\
A

i

a 2 remorci auto de 5 tone +  2 TV-ur». 
Licitaţia va avea loc in fiecare zi de marţi, 

începând cu data de 21.03. 1995,
Participarea la licitaţie se tace* după achi

tarea taxelor de participare.
Relaţii suplimentare la telefon 623320, 

interior 35 sau 10. (8169)

s.c„ jL T m r  s a  m m
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în condiţii loco depozitul cumpărăto
rului, următoarele băuturi alcoolice

•  Bem Jamaica, 30 la sută, st. 1/2, cu 
666 lei

•  Rom Titanic, 33 la sută, si. 1/2, eu 
672 lei

•  Vodcă Star, 33 la sută, si. 1/2, cu 655
lei ,

•  Lichior vişine, 26 la sută, st. 1/2, ett 
783 lei ,

Lichior orange, 26 la sută, st. 1/2, cu 
783 lei

Lichior kiwi, 26 la sută, st. 1/2, cu 
783 lei.

Preţurile sunt exclusiv TVA şi includ 
şi cheltuielile de transport cu mijloace 
auto ale furnizorului.

Se primesc comenzi la sediul societă
ţii, în str. Caracal, nr. 140, telefon 143669 
şi fax  143661. (177)

I

I %
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&  C . „ P O U D A V A ,4S .  A  D E V A  j

Va oferă, in regim en gros, 
cu promptitudine, la cele mat mici preţuri 
ş i  de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:

♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 
diversă);

♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

♦  Ciocolată şi dulciuri ( Feteacu-Cluţ);
♦  Strcksuri, paste făinoase, tăiţei âe-

casa; ■
9ţ putciurideirr^>ort;
♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat
Relaţii şi comenzi -z iln ic , la sediu l s o c ie tă ^

strada 22 Decembrie, n r 257, la telefoanele: 
054/520712 şi 621750; fax: 621159.

ECONOMII? D e l  
CALITATE? Da I 
LIVRARE ?  Im ediată  !

Numai pânâ Ja 30.04.1995 puteţi beneficia de 
MARI REDUCERI DE PREŢURI 
Ia .ţevile din oţel produse de

_ 13. Venezia (11) — Pescara (15) t  x ■
|  Partida poate fi dominată de Venezia, însă oas- I  

peţitor le-ar prinde bine şi un punct. J

oitcotub

NU RATAŢI ACEASTĂ ŞANSĂ UNICĂ !
Sunaţi chiar AZI la tel. 060.621132; 620720/f 177 t

SILCOTUB Zalău
iud. Sălaj, b-dul Mihai Viteazu, 93, Fax 068,150326, 064.193053, 060.6203§1



Ortoor> e or* •x̂oooooocb'jock * x*a<»i * * * « »WV̂
«“e-'arv a v w w «w*»"* 'ir* xr*<% '<*» •CUVÂNTUL LIBER

x'XXXXXjbXX ̂OOOvOOOOOOCXXXXICOOOOCX ■

VÂNZAR!- 
ft CUMPĂRĂRI
r
; •  Vindem teren 2000
. mp, cu pomi fructiferi. 
Brad, telefon 650961.

(8063)
•  R. A. Activitatea Orăş

tie scoate la licitaţie lu
crările de reparaţii la blo
cul 40, strada Pricazului, 
Orăştie. Licitaţia va a- 
vea loc la sediul R.A. Ac
tivitatea Orăştie, în data 
de 3 aprilie 1995, ora 1®. 
Documentele de licitaţie se 
pot ridica, pe bază de ce
rere, de Ia sediul R.A. 
Activitatea Orăştie, contra 
suinei de 50 OCO lei, iar 
ofertele se vor depune la 
aceeaşi adresă, până la data 
de 39 martie 1995. Ga
ranţia de participare la li- 
ritâtie — 100 000 lei.

(6849)
•  Vând VW Golf Diesel

1460 cmc. Tel 618908, după 
orâ 20. (8029)

•  Vând apartament trei 
camere. Relaţii tel. 621541.

. (8068)
•  Vând apartament 4 

camere, zona pieţei. Deva, 
telefon 611903.
; (8057)

•  Vând talon Seat Ibizza 
88 cu CAR. Deva, sir. 
ftoninescu, bl. 105, ap. 3.

(8039)
•  Vând autoturism ava

riat .eventual talon, Dat- 
sun Nissan Stanza, 2 uşi, 
fabricaţie 1982, capacitate 
cilţndrică 1690 Telefon 
625985, după ora 15.

(8175)
•  Vând casă Pricaz, nr.

192, plata în rate. Vând 
cazan de fiert ţuică. Tel. 
647404. (8041)

•  Vând casă, pământ 5
ha: Valea Sîngiorgiului, 
131, Călan. (8049)

•  Vând pavilion apicol 
60 familii cu cabină. Vâr- 
tan Njcolae, sat Lunca, 
eom. Vidra, jud. Alba.

(M. P.)
•. Vând Ford Escort (ver

de metalizat), 1,3 pe ben
zină, fabricat 1994. Tele
fon 055536247, Oţelul Roşu.

(8061)
•  Vând motocultor cu 

motor Mobra, plug, freză 
.săpătoare cu posibilităţi 
adaptat remorcă, şi maşi
nă cusut Adria. Băiţa, 
telefon 174, seara.

(8053)
•  Vând casă, Deva, str.

A. Vlaicu, nr. 66, telefon 
615794. (8060)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj I, Gojdu,
6 500 000. Tel. 629626.

(8051)
•  Vând casă, curte şi

anexe, Bârsău. Informaţii 
tel. 628444. (8037)'

•  . Vând Renault 18, ca
roserie avariată, eventual 
talon, sau componente mo
tor 1400 cmc. Informaţii,

m crsm.) pentru mcailimsnte 
ncagn. rrtpW şt wcoioii

•  Movapant
•  03008 - proAts cUrtilc

pnn'.rj curaţii nigm»
•  !t'-Htiă'ipcr>'ru ,

ci-iuntc. Oolcf
i 1

4»

4

Cugir, telefon 753003, dtţpâ 
ora 20. . (8047)

•  Vând freză legumico
lă 1,5 m şi remorcă tnorio- 
aX, Almaşu Sec, 51. *

(8050)
-• Vând casă ultracentral, 

apă, gaz, canal, Orăştie. 
Informaţii Deva, str. Ho
rea,, nr. 24.

(8036)
Vând Societate Co

mercială SRL. Relaţii Li- 
vadia, nr.. 155. .

(8031)
•  Vând casă, grădină,

Sereca, Beriu. Informaţii 
Resedea Dorina, Bărăştii 
Haţegului. (8008)

•  Vând apartament 4
camere, Gojdu, . terenuri 
construcţii, lucerna. Tel. 
623651. (8027)

•  Vând casă, -lăzi stupi, 
dozator răcoritoare, insta
laţie pîisat fuste, Sân- 
tandrei, 82. Relaţii 19—21 
martie, orele 9—15.

(8010)
•  Vând talon VW 1600

cmc, vând talon VW 
Passat 1600 emc. închi
riez (vând) hală 859 mp, 
plus 2000 mp teren afe
rent, acces la şosea, pla
ta în 12 rate lunare. In
formaţii telefon 054/611067, 
după ora 18. (8009)

•  Vând apartament cu o
cameră, mobilat, depen
dinţe, confort I, 8 000 000, 
negociabil. Informaţii — 
626057. (8025)

•  Vând tractor U 650, 
plug, 4800 DM, negociabil. 
Păclişa 20.

(8023)
•  Vând VW Passat (pie

se), 1978, necesitând re
paraţii motor. Tel. 716655.

'  (607508)
•  Vând Ford Granada, 

2300 cmc, combi, neînma- 
triculabil. Tel. 650897.

(5028)
•  Unitatea Militară din 

Brad organizează licitaţie 
publică, în data de 12 a- 
prilie 1995, privind achi
ziţionarea următoarelor 
produse alimentare: pâine 
albă, carne şi subprodus.» 
din carne, brânză, ouă, unt, 
margarină (import). O- 
fertele de preţ, detalii 
privind desfăşurarea li
citaţiei ’ se primesc la se
diul Unităţii Militare, până 
la data de 4 aprilie 1995, 
si la telefon 651440.

(5027)
•  Vând cal, ham, că

ruţă, stare bună sau schimb 
cu autoturism. Telefon 
647125. (7354)

•  Vând Volga M 21,
Diesel, motor Cîmpulung, 
stare bună. Geoagiu-Sat, 
telefon 296, ' (7355)

•  Vând apartament 2
camere, Orăştie. Informaţii 
strada Pricazului, bloc 52, 
ap. 21. (7366) v

•  Vând cameră video' 
Hitachi 8 mm, nouă, 1300 
mărci, negociabil. Telefon 
642017, după ora 18.

(7357)
•  Vând garsonieră, con

fort I, G 2, tel, 721595, o- 
rele 17—20. (7551)

•  Vând Renault 18, 1980,
Ford Taunus, 1,6, 1982,
neînmatriculabile. Telefon 
728437. (6547)

•  Vând iapă semimu-
rană, 4 ani, negociabil. 
Lăpugiu de Jos, nr. 4. :

' (6546)
•  Vând autoturism Da

cia 1300, preţ convenabil. 
Informaţii tel. 713294, după 
ora 16. (6545)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, Hunedoa
ra, bdul Traian, bloc 
U 3,. apart. 13. (6544)

•  Vând Opel Record,
neînmatriculabil, cumpăr 
tuburi de bioxid. Tel. 
714224. (6543)

•  Vând apartament,trei
camere, garaj.' microbuz,

Renault Trafic şi VW, 
Transportor. Tel. 716738, : 

j  (6542)
•  Vârfd col ţar ,,Dulcineea” 

ladă frigorifică „Bosth", 
televizor color „Vega“, 
pe suport, cu teleeoman- ■ 
dă. Tel. 600079, după ora 
17. (8063)

PIERDERI
•  Pierdut carnet şo

maj, pe numele Cheli Zi- 
novia. II declar nul.

k (6541)
•  Declar nule urmă

toarele file carnet CEC, a- 
parţinând S. C. Filplast 
SRL Orăştie — 122726 —

. 122750. 2101701 — 2101750. 
2633001 - 2633050. .fiind
pierdute. (8048)

V SCHIMBURI •
DE LOCUINŢE

• ' Schimb (vând) apar
tament trei camere, cu 
două garsoniere, vând ma
şină tricotat, cartelă. Tel. 
624562. (8058)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Excursie in Turcia, 
20 martie ’95, preţ deose
bit de avantajos, condiţii 
de transport confortabile, 
cu autocar german MANN. 
Informaţii tel. 716368.
, - „ ’ ' (6548)

•  Montat, raşchetat, pa-
luxat parchet, faianţat, zu
grăvit, tencuieli. Telefon 
623476. (7933)

•  Angajăm şofer — me
canic pentru IFA, salariu 
250 000 lei. examinare. Tel, 
721752. (8074)

1 DIVERSE
•  S.G. Alicom Ştrand 

SRL Haţeg anunţă inten
ţia de majorare a adaosu

lui comercial. începând cu 
10 aprilie 1995, (8040)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer de închiriat spa

ţiu comercial (casă două 
camere, curte), 600 mp, si
tuat în str. Silviu Dfago- 
mir, nr. 12, pentru activi
tate comercială en gros. 
Informaţii zilnic > Ia tele
fon 619336, HerczeŞ A.

(8056)

COMEMORĂRI

•  Claudiu şi Aurora 
anunţă comemorarea 
unui an de la trece
rea în nefiinţă a ta
tălui si soţului, 

DOREL BUT 
Comemorarea va a - 

vea loc sâmbătă, 18 
martie, la Biserica din , 
Cimitirul ' de pe str. 
Eminescu, Deva, ora 
9,30. (8044)

D E C E S E

•  Familia îndure
rată anunţă trpcerea 
fulgerătoare în ne
fiinţă a celui ce a 
fost un minunat soţ, 
tată, frate, unchi, 
văr, vecin, prieten şi 
sprijin,

MIRCEA VLAD
Funeraliile vor, a- 

vea loc vineri, 17. 
03.1995, ora 14, la 
cimitirul de pe str. 
Popa Şapcă, Hune
doara.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească in pace !

w (8193)

| s.c. B.F.B. STAMPROD 3.-.
Deva Str. 1 Decembrie nr.27 Tel 6136-C

I Executa:- stampila in 24 de ore 
: . v\\ inscripţionări pixuri sj brichete I
! reclame luminoase, î
I

S .C . Q U A S A R  E L E C T R O  S .R .L .
**i TEL/FAX 611261 614983
Execută:-orice tip de confecţii metalice 

- prelucrări prin aşchiere 
. amenajări spaţii comerciale.

S.C. DEBUT ŞiR.L; SIBIU

VĂ OFERĂ „CAFEA EXCELENT”

cu 1500 lei l̂OO gr. Preţul include TVA. 
Prăjirea se face în faţa şi după gustul 

clientului.
La cantităţi mari, preţ negociabil. 
Telefon 069/560076, ’ (7348)

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
D E V A

Anunţă pentru data de 23 martie 1995, 
ora 10,

pentru ocuparea postului de :
•  Şef formaţie Ilia (bărbat)
— inginer, subinginer, maistru, tehnician 

în specialitatea construcţii;
—  domiciliul stabil în zonă.
Cererile de înscriere se depun ia sediul u- 

nităţii, iar tematica de concurs se poate con
sultă la sediul S.G.A. Deva. str. A. Vlaicu, 
nr. 25.

1

ABONAMENTUL * 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a\ 
ziarului nostru. Pe luna aprilie costul lui\ 
rămâne 1 500 lei, plus taxele poştale. Faţă1 
de cumpărarea zilnică a ziarului de Za] 
chioşc, care ar costa 3 000 — 3 150 lei/, 
prin abonament se economisesc lunar câte\ 
1 500 — 1 650 lei, în funcţie de numărul', 
zilelor -de apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
- Abonamentele se pot.face la oficiile; 
poştale şi la factorii poştali.. Pentru lupa î 
aprilie puteţi face abonamente în tot cursul; 
lunii martie.
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! S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L \

\

\ ş
I

Deva Bd.Decebal BI.R Tel/Fax 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare color M eg a v is io n  ,

Goldstar, Samsung,Philips
* Instalaţii complete de satelit
* Videopiayere si videorecordere
* Toată gama de produse electrocasnice

Rowenta,Philips
k Ara gaze Sa mus (Satu Mare) 
k Frigidere si congelatoare Arctic 
k Maşini de spălat automate de Cugir şi 

D a ew o o

MAGAZIN

i t
i s

! !

La Deva, pe bdul Decebal, bloc 23, parter 
(vizavi de piaţă) s-a deschis în cadrul S. C. 7 
Comlux S.R.L. Deva un magazin de prezen- » 
tare al fabricii de încălţăminte Clujana. 1

•r» 7Magazinul oferă o gamă diversificată

I

i !*
I

\ \

I î

I \

ii

dc încălţăminte din piele, pentru femei, bar . 
baţi şi copii, precum şi marochinărie. /

#  Cumpărând produse de la acest maga- ţ
zin, realizaţi o economie între 5 000 şi 15 000 i 
Iei pe produs. ^

•  O şansă reală pontru produse compe- 1
titive si deosebit de ieftine. (8180)

SOCIETATEA COMERCIALA 
FW IOR * COMPANIA DE BLĂNURI 

v VIDRA S.A. ORĂŞTIE

str. Gh. I.azâr. nr. 2 "

OHGAXl/EAZ \

U C IT A M E  P U B L IC A

! I

i I

in ziua de 30 nrirtic 1995, ora 12, şi în 
continuare, in fiecare joi, pentru următoarele-:

• Autocamioane SR-113 3 buc.
•  Lada automagazin 1 bite,
•  Maşini de cusut industriale i
•  Cal de muncă şi atelaj A buc. ^

Reiaţii suplimentare la sediul societăţii, i 
tel. 054/641741, int. 336. (173) |


