
9 Mai -  i independenţei 
de stat a României şi a 

victoriei asupra
9 Mai 1877 — 9 Mal 

1945, două date cu sem
nificaţii de simbol In is
toria noastră, ziua cuceri
rii independenţei de stat 
a României şi, totodată, 
peste ani, fericită coinci
denţă, ziua istoricei victo
rii , a popoarelor asupra 
fascismului, izbândă care 
s-a Înscris ca un eveni
ment de o covârşitoare În
semnătate în istoria uni
te rsălă în lupta o l'i -!>•- 
lor Împotriva celor mai 
reacţionare forţe ; ale'intu- 
pericului şi războiului. în 
îndelungata sa istorie, po
porul român. cu uriaşe 
sacrificii şi-a apărat pă
mântul patriei împotriva 
invadatorilor veniţi din 
toate părţile. De fiecare 
dată, prin înţelepciune şi 
Vitejie, am ştiut să găsim 
calea afirmării fiinţei nea
mului pe pământul stră
bun.

La 15 iunie 1876, minis
trul de externe Mihail 
Kogălniceanu a trimis 
Porii! şi puterilor garan
te o notă diplomatică, prin 
care revendica, în esenţă, 
recunoaşterea individuali
tăţii statului român şi a 
denumirii sale istorice de 
România, inviolabilitatea 
teritoriului, fixarea gra
niţei cu Turcia, admiterea 
reprezentanţilor săi în cor
pul diplomatic şa., deci 
independenţa statală. Re
fuzul Porţii .de a da curs 
acestor cereri a închis 
pfactic. calea negocierilor, 
deschizând-o pe cea a 
luptei armate în vederea 
obţinerii independenţei. In 
.aceste împrejurări a avut 

evenimentul; istoric de 
da 9- Mai 4*77 câ dând 
•expresie aspiraţilor tutu- 
-r6f 'românilor, Parlamen- 
‘tul ţării, prin glasul Iul 
Mihail Kogălniceanu, a 
luat suprema hotâfâre —

proclamarea independen
ţei României.

Angajarea armatei româ
no in războiul antiotoman, 
în cooperare militarii cu 
Rusia şi popoarele balca- 
.nice, a evidenţiat, prin 
luptele desfăşurate, fdrţa 
combativă şi tăria organis- 
mului militar naţional. Gu- 

' vernul şi comandamentul 
• român au făcut astfel' ca 
România să-şi păstreze in
dividualitatea în acest răz- 

i boi de coaliţie, să' lupte 
sub comandament propriu, 
ceea ce i-a permis să-şi 
dovedească concret contri
buţia la victorie. La Gri- 
viţa şi Plevna, la Rahova, 
Smârdan şi Vidin, armata 
română — „o forţă milita- 
ră formidabilă", după cum 
o aprecia un observator 
străin, Edward King —* 
demonstrând inalte cali
tăţi moral-volitive şi de 
luptă, a înscris o nouă filă 
în cartea de aur a istoriei 
noastre naţionale. Jertfa 
celor peste 10 000 de ostaşi 
români pe câmpurile de 
luptă şi marele efort eco
nomic al ţării au consacrat, 
pentru totdeauna, istori
cul act de la 9 Mai 1877, 
ca şi al independenţei de
pline a României. Partici
parea la război, prin toate 
formele şi mijloacele, a tu
turor categoriilor sociale, a 
tinerilor şi vârstnicilor, a 
bărbaţilor şi a femeilor, a 
conferit evenimentului un 
profund aracter popular 
întregit prin contribuţia 
a îusă de românii 
sub stăpâniri străine din 
Transilvania, Bucovina, 
'Banat, Grişana şi Mara
mureş — cu cei naţi «d.

, fotei;M

ceauMMiaatal 
Centrului Militar 

judeţean Hunedoara

(Continuare fn pag. a £_a)
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Printre ultimele docu
mentaţii avizate de Go
ni isia judeţeană de ur
banism şi amenajarea teri
toriului se înscriu: Planul 
urbanistic de detaliu (PUD) 
pentru Supermarket metro- 
mobila, cuprinzând pavl-

Avizări
lion expoziţional şi hală de 
producţie; propuneri de 
finisaje exterioare pentru 
Teatrul de estradă Deva; 
PUD privind lotizarea pen
tru spaţii de producţie, 
confecţii metalice şl lo
cuinţe particulare: PUD 
pentru amenajare cu rea
lizarea unui grup admi
nistrativ şi compartimentă
ri? i un j hale tJ“ pre iucţie 
per au XC Artex S *> t. 
Deva; PUD pentru cdm- 
plex comercial la Ghişcă- 
daga al AG. ftod§esfc-*;Tîâ*-. 
dina" S.R.L.

constant apetit®! investiţi»- 
nal ai agenţilor economici 
privaţi, mici ' şi mijlocii, 
Semn bun. (l.G.)

- t -7 6-*-'.*♦»*'

S-au delimitat secţiile 
de votare

Potrivit legii, Prin dispoziţie a primarului, în fiecare 
circumscripţie electorală s-a făcut numerotarea şi deli
mitarea teritorială, adică arondarea străzilor, blocurilor, 
localităţilor Ia secţiile de votare.

In localităţile judeţului Hunedoara, vor funcţiona 438 
de secţii de votare: 144 în municipii, 80 in oraşe şi 203 
în comune. Din totalul de 438 de secţii 11 vor funcţiona 
în unităţi militare, pentru militarii în termen, cadrele 
votând la secţiile unde sunt arondate imobilele in care-şi 
au domiciliul sau reşedinţa.

Au fost completata
birourile electorale de 

circumscripţie
.După cum se ştie, prin tragere la sorţi au fost sta

biliţi juriştii magistraţi şi juriştii care fac parte din bi
rourile electorale, de circumscripţie şi din cel judeţean.

Ieri, $ politice, alianţele politice sau
electorale as depus listele cu reprezentanţii lor care cora-

15 şi ceva
pe un
S-a încheiat depunerea 

de candidaturi pentru func
ţia de consilier judeţean, 
consilier local şi de pri
mar. Concurenţă pe posturi 
ca la Facultatea de drept 
sau de medicină! Pentru 
cele 41 de mandate de 
consilier judeţean, candi
dează nu mai puţin de 614 
cetăţeni; 15 şi ceva pe 
un mandat. 614 dintre a- 
ceştia candidează pe 22 de 
liste de partid, iar doi ca 
independenţi. Să mai spună 
cjneva că în judeţul nos
tru .nu fierbe „cazanul po
litic". Cu cât folos? Vom 
vedea peste 4 ani, căci 
ce-a fost, am văzut!

(Contitâiate în fwţ, e ’

N |§  greţuri la 
lapte şi unt
Pentru cei interesaţi — 

producători agricoli şi con
sumatori — precizăm că, 
aşa cum am fost informaţi 
de la conducerea S.G. De-/ 
vil S.A. Deva, începând din 
această lună, preţul de 
achiziţie la lapte este de 
650 lei/litru, iar la desfa
cerea cu amănuntul este de 
Q50 lei/litru la sticlă şi 
080 lei/litru la pungă din 
plastic. Noul preţ la unt 
este de 900 lei un pachet 
de 100. grame. Se aşteaptă 
primirea noilor preţuri 
pentru smântână, frişcă şi 
alte sortimente de produse 
lactate. Mai precizăm că 
în perioada 4 noiembrie 
1996 — 1 mai 1997 preţul 
de achiziţie la lapte va fl 
de 750 lei/litru. (N.T.)

V

Rămâne cum am 
vorbit în tren

Ca un meteorit, dl. Ja- 
vier Solana, secretarul ge
neral al NATO, a strălu
cit câteva ore pe cerul 
României, ca apoi să-şi 
continue în viteză zborul 
spre Apus. Cum antici
pam în comentariul de 
vinerea trecută dl. So
lana n-a adus nimic nou

tempo atât de grăbit, 
încât, până ce ai noştri 
s-au dezmeticit, dl. So
lana se află deja la 
Bruxelles. A fost o vi
zită... ca să fie, ca să nu 
se spună că n-a fost 

Ca să ne dăm seama şi 
mai mult că vizita dlui 
Solana la Bucureşti s-a

Ba Ţebea străjuieşte 
AVram Iancu, fala mo
ţilor. Alături de mor
mântul tribunului se 
afla pietrele funerare ale 
eroilor căzuţi in cele 

' două războaie mondiale. 
Foto: PAVEL BAZA

. _11 rrrr î

m m
documentaţiile necesare 
pentru plăţile aferente 

lunii octombrie 1995. (N.®.)
© REPARAŢII. Secţia 

q  GU PLĂŢILE LA din Brad a Direcţiei Ju- 
ZI. După cum ’ne-a in- deţene de Drumuri şl 
format dl. ing. Alexandru Poduri a început lucră-

«r 9 mmm • *mm l  mmm # mmmI « Ş l1 i i T i r P E I  if  i ■  4 rv i m  *

ţ •  — Mi-a jurat că ! 
î are intehţii foarte se- |  
ţ  rioase. ‘
\  — Voia să te ceară I
ţ in  căsătorie? <<
* — Nu ştiu, pentru că-|
|  tomnai atunci a apărut '  
'  nevastă-sa... |

Indrea, de la D.AA.. a 
judeţului Hunedoara, în 
prezent se fac plăţile ce 
se cuvin, sub formă de 
prime de la bugetul de 
stat, pentru viţeii obţi
nuţi în lunile iulie, august 
şl septembrie 1995. Pen
tru cei peste 11 000 viţei 
obţinuţi în judeţul nos
tru, în perioada .ianuarie 
— septembrie 1995 se 
cuvin ca prime peşte 850 
milioane de lei. In ace
laşi timp' se pregătesc

. rile de reparaţii pe şo
seaua judeţeană Grişcior- 
Bucureşci-Curechiu. Se 
fac decapărl, plombarea 
gropilor, se toarnă co
voare asfaltice pe porţi
unile mai deteriorate, se 

’ curăţă rigolele. (A.G.)
. © FOTBAL. Astăzi,
de la ora 17, are loc e- 
tajşa intermediară pentru 
promovarea în Divizia
G, etapă. în care se des
făşoară meciurile: Fa- 
vlor -Orăştie — Dacia

Orăştie (cum s-ar zice, 
med in familie); Minerul 
Ştiinţa Vulcan — Gon- 
strttctorul Hunedoara; 
VfătOria Gălan — 6JJR, 
„Marmosim" Simeria; 
Mlnferul Teliuc — Aurul 
Brad. Gel mai buni să 
câştlgel (Gh. I.N.)

O ELEGANT, DAR... 
Un control efectuat la 
S.G. „Elegant" Prest 
Gom S.R.L. Lupeni de 
comisari ai Gărzii Fi
nanciare a scos la Iveală 
faptul că aici mărfurile 
din magazie nu erau eli
berate cu documentele le- 
ga)e. Acest lucru a costat 
firma 50 000 de lei. Sub 
formă de amendă, evi
dent. (V.N.)

*

în vizita efectuată la efectuat doar ca să ne 
Bucureşti, cu privire Ia menajeze amorul pro- 
admiterea în NATO a priu, vom aminti că In 
ţărilor central şi est- cele şase ore a avut timp 
europene. In ce o priveşte şi pentru o conferinţă de 
pp Românja, i cusiti ii- - iploriiat ii 'I  se-
plomat spaniol ajuns se- cretarul generai at NATO 
cretar general al NATO a repetat şl cu acest pri
n-a făcut nici o declaraţie Iej tpt ce ştiaiti dinainte 
dătătoare de speranţe Ba eu privire la lărgirea 'pt« 
mai mult, vizita sa de est a Alianţei Nord A- 
şase ore — în care s-a tlantice doar că a folosit 
întâlnit cu miniştrii de un limbaj adaptat la spe- 
exteme şi al apărării, cu cificul românesc. Astfel, 
prim-mlnistrul Văcăroiu, el a repetat ceea ce spu- 
cu preşedinţii Senatului sese în celdlalte ţări cu 
Oliviu Gherman şl al şanse mici de aderare şi 
Camerei Deputaţilor, A- anume că NATO nu a 
«arian Năstase, ;>j prese- luat deocamdată nici o 
iintele u mân ion - ci • că adum alianţe e
Tt eseu şl cu T>r ,r. Ro- află io; t tn iî/r  negoe - 
man, preşedintele Got rilor bilaterale,_căadera 

, * - 1 Gh. PAVEBmisiei pentru Apărare ^
a Camerei Deputaţilor — _
s-a desfăşurat Intr-un (Confirmare în pag. a 2-a)
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întâlnire P.S. la vârf
în zilele de 9 şi 10 mai 

a.c. se va afla în judeţul 
Hunedoara dl. Tudor Mo
hora, preşedintele Parti
dului Socialist, deputat în 
Parlamentul României.

In 9 mâl se va întâlni 
cu membri şi simpatizanţi 
ai partidului In municipiul

Petroşani Şi în oraşul Pe- 
trjla, iar in 10 mai va a- 
vea asemenea întâlniri ia 
Haţeg, Călan şi Hunedoara.

Tot în 10 mai, la ora 
va discuta, la Casa de cul
tură Deva, cu electoratul 
P.S. din municipiu, 
care va organiza o 
rinţă de presă. (D.G.)

între întâlnirile cu ca
racter electoral organizate 
de PJD.S.R. In localităţile 
judeţului consemnăm:

•  La Hunedoara, dl. Mir 
nea Turturea, secretar ge
neral al partidului, dl. se
nator Ioan Diniş şi di. foan 
Spătăceanu, vicepreşedinte 
al organizaţiei judeţene a 
P.D.S.R., s-au întâlnit cu 
candidaţii pe listele P.D.S.R. 
la funcţia de primar şi la 
eea de consilier, pentru 
circumscripţiile electorale 
Hunedoara, Călan, Boşorod 
şi Bretea Română. / /  

a O întâlnire asemănă

toare au avut la _ Haţeg 
dnii Grigore Alexandru — 
membru al Consiliului Na
ţional al P.D.S.R. şl dl.
Gheorghe Blaj, secretar a} 
organizaţiei Judeţene a 
partidului; cu candidaţi din 
circumscripţiile «SjţţitaHfţa 
Haţeg, Sîntăipăria Drleâ, 
Sălaş şi Pui.

întâlnirile au avttt ea 
scop o nîai burtă cunoaştere 
a candidaţilor proprii Şi 
înarmarea acestora cu e- 
lemente şi argumente ne
cesare lor în campania fi
let torală, cu noţiuni de 
comportament electoral. 
(I.C.)

22 pentru un fotoliu
cu

Poate să spună cine ce 
vrea că fotoliul de primar 
este comod. Cei care l-au 
ocupat nu-i vor crede. Şi 
totuşi tentaţia' pentru a- 
cest fotoluş este foarte 
mare.

Pentru funcţia de pri
mar al municipiului Deva

spini
şi-au depus candidatura 22 
de posibili primări. O a-' 
devârată inflaţie d e . o- 
ferte. Doar doi dintre ei 
vor candida ca indepen
denţi. Se cuvine să-i cu
noaşteţi: ei sunt dnii Leon 
Tomuţa şi Constantin Ză
rii. ' J:"L . ^

Pro-democraţia Invită
Clubul PRO-DEMOCRA

ŢIA Deva este direct in
teresat In buna desfăşu
rare a alegerilor al căror 
prim tur de scrutin va 
avea loc 6* 2 iunie a.c. 
®e aceea are nevoie de 
observatori care să ve
gheze în secţiile de vo
tare, în ziua alegerilor. Cei 
interesaţi pot suna la

telefoanele: €14098 sau
la 230205, la care răspunde 
dra Ioana Brâtoi, coordo
natoarea grupului de ob
servatori. Sediul clubului 
se află in Deva, pe bdul 
Decebal, bl. J, sc. D, par
ter şi este deschis In fie
care zi, de luni până vi
neri, Intre orele 17—19. 
(Tr.B.)

t d*.
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La Spitalul «fin
se ca-n

In urma unei sesizări a- 
dresate Ministerului de In
terne privind mai multe 
nereguli la spitalul din lo
calitatea Zam, ş-a efectuat 
ta data dft 2 mai s a  un 
control privind corectitudi
nea servirii mesei bolnavi
lor-internaţi. V 

Surpriza nu s-a lăsat mult 
aşteptată întrucât, numai 
te ziua controlului — pâ
nă la masa de prânz, bu- 
cătăresele au sustras din 
meniu 29 de oua {pe care 

le-au împărţit în trei pungi), 
13 cutii fasole import şi 
12 sticle de bulion de un 
kilogram, alimente ce se 
ridică ta o valea re totală 
de circa 87 000 de leL 

Deşi ora când s-a efec
tuat controlul era uda de 
program (ora 12,15), nu 
mai erd prezent în spital 
decât medicul de gardă 
şi'una dintre asistente — 
celălalt personal de spe
cialitate — medici şi a- 
sistente plecaseră! Unde?

Rămâne încă o întrebare 
deschisă pentru factorii de 
resort judeţeni. Cum di
rectorul cu delegaţie al 
Spitalului Zam, dr. Tra- 
ian Cordea,'are de efec
tuat la Deva 40 de ore pe 
Iurtă, subalternii se pare 
că fac ceea ce vor, tar 
proverbul cu pisica şi... 
şoarecii este mal actual ca 
oricând.

Pentru o Imagine, fie 
ea şi sumară, a ceea ce 
se petrece la Spitalul din 
Zam, să mai amintim că 
pe 28 apTOie auc. ajutoa
rele primite de la Poliţia 
britanică nu s-au recepţio
nat şi Înregistrat cum ar 
fi normal, ele fiind împăr
ţite ta mare parte perso
nalului spitalului de către 
directorul acestuia, pe con
siderente pe care nu te 
discutăm, cu toate că, în 
general, ajutoarele vizează 
persoanele eu posibilităţi 
-precare.

CORNEL POENAR

Rămâne cum am

dla I)

rea la NATO ţine de 
voinţa fiecărei ţâri şl că 
uşa este deschisă pentru 
toţi. N-a uitat să aducă 
laude României pentru 
activitatea In cadrul Par- 
tenerlatului pentru Pace 
şi participarea cu efort 
propriu la instaurarea 
pieii tn fosta Iugoslavie. 
Şi a mai apus di. Solana 
că extinderea NATO nu 
trebuie privită ca o a- 
meninţare pentru nimeni, 
ci <» o contribuţie esen
ţială la consolidarea păcii 
ta repune.

La o singură Întrebare, 
după cum remarca presa 
de la Bucureşti, dl. Solana 
a răspuns renunţând la 
generalităţi. Fiind între" 
bat „Ce se va întâmpla 
cu ţările care nu vor 
adera la NATO în pri 
mul val?“, domnia sa

a spus: „Deocamdată 
ceastă întrebare nu 
răspuns1*.
- în rest, taale bune şl 
la locta tor cum «r 
zice românul, 
rămâne 
intră nu ctae doreşte, «f| 
acria care a fost setad- 
ţtonat ^Intr-un spirit de 
transparenţă, fără nici 
un fel de favoritisme sau 
discriminare" 
spune acelaşi domn Sa- 
lana. Şi aş adăuga, 
apune românul la 
caz: „Totul rămâne 
am vorbit ta tren11 sau, 
In cazul de faţă. .Totul 
se va derula cum a» 
stabilit „Intre altele" eei 
doi preşedinţi — american 
şi rus ia Moscova.

...Cu âtât mai lipsite de 
realism sunt declaraţiile 
optimiste ale guvernanţi
lor români când este vor
ba despre aderarea noas
tră la NATO!ş r  ; , e S ;  p poena»  j  ■»»* ^  M  « a™
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Explozie de lumină şi culoare in parcul ta poalele Cetăţii — Deva. 
Fpto: LOCSEI ZOLTAN

gospodăresc
Locuitorii municipiului 

Brad, sprijiniţi îndeaproape 
de primărie şi de salariaţii 
R.A.G.C.L. 
dovedesc în 
rit gospodăresc. După ce 
au curăţat zonele 
din jurul blocurilor, 
pete de specialişti au 
cutat tăieri de formare şl 
curăţire la arborii 
mentali.

Au fost plantaţi, de P- 
semenea, arbori ţk arbuşti 
— gard viu. S-au vopsit 
şi completat coşurile de 
gunoi stradal. Dar ce pă
cat că
In unele dimineţi r ă s tu r n a te  

de cheflii nocturni. (A.Gj

Concentratele p.v.m. şi folosirea lor

Programul de lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, Intre orele 8—18, Ia sediul 
redacţiei şi ia telefonul «11275.

Despre necesitatea folo
sirii concentratelor pro
teino — vitamjno — mi
nerale, ca factor de afir
mare a zootehniei modeme, 
de randament ridicat, s-a 
mai scris ta coloanele zia
rului nostru. De această 
dată revenim cu alte câ
teva noutăţi, având în ve
dere cerinţele formulate 
de unii Crescători de ani
male interesaţi în utiliza
rea p.vjn. pentru a spori 
producţia de came şi lapte.

După cum am arătat, 
D A.A. împreună eu Aso
ciaţia judeţeană a crescă
torilor de păsări şi ani
male au organizat — prin 
centrele agricole şi filialele 
A.J.C.P.A. — aproviziona
rea şi desfacerea zonală a 
concentratelor p.v.m. A- 
cest lucru implică o bună 
cunoaştere de către pro
prietarii animatelor a lo
curilor celor mai apropiate 
unde se pot adresa pentru 
a-şi putea procura canti
tăţile necesare de concen
trate. De/aceea facem pre

cizarea că distribuirea *- 
cestor furaje se realizează 
pentru zona Brad- la Cen
trele agricole Brad şi 81- 
biţa, precum şi la filiala 
din Baia de Griş a 
AJ.CP.A.; pentru zona 
Ilia — Dobra la Centrul 
agricol Dobra; pentru zona 
Hunedoara, te Centrul a- 
gricol Hunedoara, pentru 
zona Haţeg, la Centrul a- 
gricol Statâmăria-Orlea; 
zona Băcia -— Batiz, la 
Centrul agricol Băcia; pen
tru zona Călan — Boşorod, 
la Centrul agricol Călan; 
pentru zona Orăştie —  
Geoagiu, la Centrul agri
col Orăştie; pentru zona 
Valea Jiului, la Centrul 
agricol Aninoasa: pentru 
zona Deva — CerteJ — 
Hărău, adresarea se face 
la Direcţia Judeţeană pen
tru agricultură şi alimen
taţie, str. I Decembrie, nr. 
19 Deva.

Deosebit de important 
este ea, aşa cum recomandă 
specialiştii, aceste concen

trate să fie folosite in a- 
mestec cu alte sortimente 
de nutreţuri, existând pro
porţii bine determinate, ta 
raport de specia şi catego
ria de animale ta hrana 
cărora se utilizează. Deta
lii în acest sens se pot 
obţine la centrele agricole 
locale.

Pentru a obţine eficienţa 
scontate se cer a fi respec
tate câteva reguli elemen
tare. In primul rând, pen
tru a evita deprecierea ca
litativă a concentratelor 
p.vjn. trebuie ca aceste 
furaje să fie păstrate ta 
condiţii corespunzătoare — 
In locuri uscate şi fără 
dăunători Apoi, efectul 
scontat se obţine numai 
atunci când se respectă 
proporţiile indicate pentru 
amestec. Facem preciza
rea că nutreţurile concen
trate p.v.m. se _ pot folosi 
In combinaţie ă i furaje 
uscate, umede sau cu 
fiertură, dar cri mai bine 
se asimilează sub formă 
de amestec uscat, respectiv

cu cereale din gospodărie, 
Evident, se cere cu insis
tenţă să fie respectate 
proporţiile de amestec sta
bilite ta funcţie de specia 
şl categoria de animale. 
Efectul utilizării concen
tratelor p.v.m, se observă 
imediat, la orice animal 
sănătos, sporjndu-i pofta 
pentru hrană, fapt sesiza
bil abia după 5—6 săp
tămâni de hrănire, fără 
a face Întreruperi, ceea 
ce se va reflecta. In tatăl, 
şi în câştigul crescătorilor 
de animale. Foarte impor
tant de reţinut este că, 
orice întrerupere a admi
nistrării concentratului 
p.v.m. anulează şi efectul 
obţinut anterior atunci 
când nu se respectă reco
mandările specialiştilor. Or
ganizatorii aprovizionării 
şi distribuirii concentrate
lor p.v.m. ţin legătură
manentă şl sunt dispuşi 
să răspundă la orice soft- 
citare a crescătorii» â f  
animate.

v m a m

Anul VIU •  Nr. 1630 •  Joi, 9 mai 199f- i



'.VvVXKX*•*,«» «

r  C U V Â N T U L  L IB E R

(Urmare din pag. 1)

GSucerirea. independenţei 
de stat a fost considerată 
de toţi locuitorii vechii 
Dacii condiţia politică in
dispensabilă înfăptuirii sta. 
tului naţional.

Declanşarea primului 
război mondial'' a pus cu 

. acuitate - În faţa tuturor 
românilor cerinţa Impe
rativă a utilizării tuturor 
căilor ce ofereau un plus 
de garanţii rezolvării pro
blemelor politice şi naţio
nale româneşti. Intrarea 
ţării In război alături de 
Antantă împotriva Puteri
lor Centrale a corespuns 
simţămintelor Şi opţiunilor 
marii majorităţi a forţelor 
politice, ale poporului ro
mân, care au primit şi au 
«preciât participarea la 
conflict ca pe o luptă a 
reîntregirii. In august 1916, 
cfthd $-a dat ordinul tre
cerii Carpaţilor, speran
ţa de reîntregire era in 
mbttea soldaţilor şi a ofi
ţerilor români. Epopeea 
luptelor purtate de arma
ta română, a rezistenţei 
bl faţa armatelor germa
ne şi austro-ttHgare din 
anii 1916—1917, ca şi jert
fele din primăvara anu
lui 1918, hotărârile adună- 
rilor plebiscitare din a- 
nul 1918 de unire cu ţara 
•  provinciilor româneşti 
Basarabia, Bucovina şi 
Transilvania an Încheiat 
apoteotic reîntregirea Ro
mâniei în graniţele .46 fi-

perioada dintre cele 
războaie mondiale, 

piitidă statuia! român a

fost orientată exclusiv spre 
apărarea independenţei şi 
suveranităţii naţionale. A- 
gravarea relaţiilor Inter
naţionale, exprimarea, tot 
mai accentuată, a unor 
pretenţii revizioniste din 
partea unor state vecine 
au condus la izolarea po- 
litico-mOîtarâ a ţârii, la 
gravele amputări terito
riale din anta 1949. în 
împrejurările tragice din 
abei ani, armata rom i# 
şi-ă asumat din nou mi
siunea plină de sacrificii, 
atât pe frontul de est, cit 
şi pe cel de vest, de a re
face demnitatea naţiona
lă ultragiată, de a redo
bândi drepturile încălca
te. Hotărârea luată In au
gust 1944 de factorii po
litiei de deelzie români, 
te condiţiile in care vii
torii aliaţi au refuzat să 
ofere orice garanţii, de a 
ieşi din Axă cu întregul 
său potenţial economic şi 
militar, de a elibera Tran
silvania, cotropită In au
gust 1949, şi a continua 
lupta până la înfrângerea 
definitivă a Germaniei hi- 
tlerişte, a constituit un act 
de voinţă naţională deo
sebit de curajos! luat ta- 
tr-un context politie şî mi
litar extrem de complex.

Din august 1944 şi până 
te mai 1945, armata ro- 
mână a străbătut, prin 
lupte, de la Marea Nea* 
gră până la Boemia, a- 
proape 17*0 km, ţraver- 
sând 29 de masive mun
toase, forţând U  cursuri 
de apă, eliberând * W  o- 
raşe, sate şi puncte popu
late şi provocând inami

cului pierderi grele. In 
desfăşurarea operaţiilor. 
România a angajat in lupte 
aproximativ 540 009 de 
militari şi a înregistrat 
pierderi care s-au ridicat 
la 167 500 de oameni morţi, 
răniţi şi dispăruţi. Adâu- 
gâodu-se la acest deose
bit efort militar contri
buţia economică a ţării, 
care în războiul din vest 
a atins o sumă uriaşă, ca
re se cifrează la de patru 
ori bugetul României pe 
exerciţiul financiar 1937— 
1938. Consecinţele strategi. 
c% poljtice şi logistice au 
conferit alăturării Româ
niei Ia coaliţia Naţiunilor 
Un|te caracterul unui «ve- 
niment hotărâtor al sfâr
şitului celui de-al dubea 
război mondial, care a dus 
la prăbuşirea frontului 
sud-estic ăi Wehrmacb- 
tului, la scurtarea, cu 
multe luni, a celei mai 
mari conflagraţii a seco- 
Iului.

Ziua de 9 Mal sărbăto
rită an de an de poporul 

şi^de alte popoare 
a foşţ şi va rămâne o zi 
cu semnificaţii deosebite.

• Totodată, această zi, cu 
. valoare de simbol. Va fi,
• pentru 'militarii de ţoate 
' gradele $i vârstele, ca şi 
- pentru întreaga naţiune,
de-a pururi măreaţa clipă 

_ a împlinirii urmi dreptăţi 
’ naţionale, a Independen
ţei ■ României cucerite pe 
câmpurile de luptă prin 
jertfa â sute de mii de vi
teji anonimi care au Inii- \ 
ţat pe «Umile cele mai 
înalte spiritul uman, dând 
uri noa sens vieţii. V .*■

IN MEMORIAM ! \

In memoria celor căzuţi pe câmpul de lup- l 
tS pentru ţară, la cimitirul croitor din Deva. 1

i . « - •  £ .-iStiiL . nMnresiWi/kn't’nfn âstAiănlm 'precum şi la monumentele şi troiţele ridicate 
i in Întregul judeţ, vor fi depuse azi, 9 mai a.cu, ’ 
j Coroane şi jerbe de flori, vor fi săvârşite slujbe i 
î de pomenire. Florile recunoştinţei veşnice, fio- S 
|  rile care amintesc do vitejia, dăruirea şi sacri- \ 
J ficiul întregului popor român. (M.B.) |

Troiţa înălţată de ostaşii români la Tavlhtka (fosta

După Unirea Moldovei 
cu Muntenia ia 1859 şi 
Înfăptuirea statului naţio- 
nai român modem, cu
cerirea independenţei de 
stat a devenit o necesi
te** obiectivă pentru pro
gresul şl afirmarea naţiu
nii române libere te rân
dul popoarelor lumii. 
Lupta pentru câştigarea 
independenţei depline a 
României a constituit tră- 
şătura principală a pe
rioadei 1866—1877. încer
cările României s-au lo
rii de mi9pia politică a 
PorţH Otomane şi de îm
potrivirea marilor puteri 
europene. Presată de pu
terile europene, guvernul 
otoman a proclamat la 
11 decembrie 1877 o con
stituţie cu aparenţe libe
rale ta oare România e- 
ra socotită -provincie pri
vilegiată” a Imperiului O- 
toman. Parlamentul ro
mân protestează vehe
ment, iar primul ministru 
Ion C. Brătianu a decla
rat: „Nici sabia lungă a 
lui Baiazid şi Mahomed 
nu a putut să pătrundă 
până în munţii Româ
niei, unde cutează să stră
bată Midhat-paşa cu con- 
stituţiunea lui".

La 4 aprilie 1877 Ro
mânia semna la Bucureşti 
Convenţia încheiată cu 
Rusia, prin care permi
tea armatelor ruseşti să 
treacă pe teritoriul ţă
rii, spre Balcani. Guver
nul rus se obliga in 
schimb să menţină şi să 
apere Integritatea terito
rială a României şi s& 
respecte drepturile politi
ce ale statului român. 
După bombardarea oraşe
lor româneşti de pe ma
lul Dunării, Adunarea De.

aţilor a votat o mo- 
„.une -prin care s-a de
clarat in stare de răz
boi cu Imperiul Otoman. 
Actele repetate de agre
siune otoman* confirmau 
necesitatea imperioasă a 
proclamării independen
ţei — deputatul Ntariae 
Fieva interpela, 1» 9/21 
mai 1877, guvernul şi a 
cerut lămuriri ta legătu
ră cu anunţarea către 
marile pateri a indepen
denţei absolute a ţării. 
Intr-o atmosferă entuzias
tă, tribunele Camerei 
fiind ticsite de public, a

Mobili2ată încă de ţa 
8 aprilie 1877 armata ro
mână era pregătită pen
tru a trece Dunărea, dar 
dorinţa României de a  
Iha parte egali ia război; 
se lovea de rezerv® Ru- 
ăet După cele dgtiă în
frângeri ale trupelor ru
te ia Plevna, marele du
ce Nfcolae trimitea la 
19 iulie 1877 domnitoru
lui Ca rol o telegramă, 
te care arăta: „Turcii a- 
dunând cele mai mari 
mase de trupe ia JPleve» 
ne zdrobesc. Rog să faci 
toziune, demonstraţiune

tari transilvăneni. In ar
mata română au luptat şl 
hunedorenii Nicolae Ciu- 
ceanu ̂ ta^-Orăştie. Petru

Adbun Henţiescu dhfltiţ. 
ca. Tratatul de pace de 
ta Berlin din 1878 re
cunoştea independenţa Re* 
mâniei, precum şi reve
nirea DObrogei, străvechi 
pământ românesc, la Ro
mânia. In schimb, deşi 
prin Convenţia din 4 «- 
priita 1877, Rusia «  <r 
iâiga si apere integrita
tea teritorială a Româ
niei, cele trei judeţe din

k  de istorie românească
-

răspuns Mihail Kogătat- 
ceapu, ministrul de1 ex
terne. El a rostit un dta- 
curs memorabil, te rare 
arăta noua situaţie a sta
tului român cu Imperiul 
Otoman, spunând: ata 
stare de răzbel, cu legă
turile rupte, ce suntem? 
Suptem independenţii 
Suntem naţiune de. sine 
stătătoarei" In aceeaşi zi 
de 9/21 mai, Camera De
putaţilor a adoptat, cu 79 
de voturi pentru şi 2 ab
ţineri — o moţiune prin 
care lua act că „indepen
denţa absolută" a Româ
niei primise consacrarea 
oficială. In aceeaşi zi şi 
Senatul vota o moţiune 
prin care considera sta
tul român independent şi 
cerea guvernului „să lu
creze ca independenţa., 
să fie recunoscută şi ga
rantată de marile puteri 
europene".

şi dacă se poate să treci 
Dunărea cu armata, du
pă cum doreşti*. Arma
tele ruse şi române, ca
re asediau Plevna, au 
fost puse sub comanda 
domnitorului Garol al 
României, asistat de ge
neralul rus, Zokov. Du
pă un asediu de peste 
trei luni, Plevna a că- 
zuţ, iar Osman-paşa s-a 
predat colonelului Cer
chez, comandantul divi
ziei a 2-a române. Prin 
cucerirea Plevdei, cea 
mai grea etapă a războ
iului s-a încheiat, dru
mul spre Constantinopol 
fiind deschis. In războ
iul pentru cucerirea in
dependenţei poporul ro
mân a dat grele jertfe, 
aproape 10000 de sol
daţi, gradaţi, subofiţeri şi 
ofiţeri căzând la datorie 
şau au fost răniţi. Ală
turi de numeroşi volun

sudul Basarabiei erau in
corporate din nou Rusiei.

In marele război pen
tru Întregirea României 
din 1916—1919, vitejia şi 
spiritul de jertfă al osta
şului român va înscrie 
noi fapte de arme nemu
ritoare. In aprigele în
cleştări din trecătorile 
Carpaţilor, din Dobroşea, 

- de pe Cerna şi Jiu, Neaj- 
lov şi Argeş, dar mai a- 
les pe câmpurile de lup
tă de la Mărăşti, Mără- 
şeşti şi Oituz, ostaşii ro
mâni au săvârşit adevă
rate minuni dd vitejie.

Lupta de eliberare şi 
întregire â statului ro
mân va mai necesita 
alte sute de mii de jertfe 
române. Nu trecuseră nici 
22 de ani şi prin note ul
timative şi dictat al ma
rilor puteri totalitare, 
URSS şi Germania, a fost 
sfărâmată Integritatea te

ritorială a României. Pro
iectele dezmembrării, ale 
dezintegrării Românim, 
te vor întâlni iţi aranja
mentul pactului Ribben- 
troprMolotov, din 23 au
gust 1939 şi vor deveni 
realitate ta 1941, după 
prăbuşirea Franţei. Dic
tatul de la Vie na, din 
30 august 1940, era încu
nunarea convenitei dezin
tegrări a statului român, 
care stătea ta calea in
staurării „noii ordiiii" In 
spaţiul Europei centrale 
şi de sud-est. In această 
mutilare a României, re
vizionismul ungar a fost 
un instrument ta mâna 
lui Hitler, şi apei şanta
jul folosit pentru a-i tâ
rî ta războiul antisovie- 
tic, promiţând atât Ro
mâniei câţ şi Ungariei 
întreaga Transilvanie.

proclamaţia regelui Mi. 
hai I, către ţară, difuza
tă în seara zilei de 23 
şugust 1944; afirma: „A- 
lăţuri de armatele aliate 
şi. cu ajutorul lor. mobi
lizând toate forţele na
ţiunii, vom trece hotare
le impqse prin actul ne. 
drept de la Vienâ, pen
tru a elibera pămâţitul 
T ransilvaniei de su b 6- 
cupaţia străină". Până 
la 25 octombrie 1944, 
Transilvania a fost eli
berată după grele lupte. 
Cu acest prilej, ministrul 
de război spunea: „Ar
dealul sfânt, leagăn -sfânt 
al i românismului, furat 
printr-un odios dictat... a 
revenit astăzi, prin lupta 
dreaptă şi jertfa' vredni
că, Ia patria din care a 
fost rupt“.

ioachim laz ar,
Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane Deva

MORARUI/ MEŞTER 
— AMENDAT

După mai multe sesizări 
—• cea mai recentă fiind a 
dlui Ioan Bedrag, din De
va — privind modul ta" 
care se macină la moara 
din Strei, itaspectoratul de 
poliţie ai judeţului a or
ganizat un control econo
mie la această firmă, prin 
lucrători de la Poliţia ora
şului Cătate S-au consta
tat greve abateri de ta dis
poziţiile iegaie privind 
funcţionarea morilor cai 
regim de măciniş- Vinovat 
-*• morarul Ioan Meşter. 
Dumnealui şi-a primit pofc 
ţia: 30 000 iei amendă.

Umblând aproape zilnio 
pita Deva, ca pieton, dar 
şi ia volan, ne întâlnim 
eu tot tated de gropi şi 
gropiţe. Inclusiv pe trotu
are. Eşti In două posturi 
diferite: ca şofer trebuie 
să eviţi cât de cât gropi
le, adică să fii îndemâna
tic ca ia slalom; ca pie
ton rişti ta orice clipă sa 
fii stropit, mai cu seamă 
ta zilele ploioase caracte
ristice lunii mai- O solu. 
ţie ar fi : să astupăm gro
pile. Alte — oamenii da 
la volan să fie cât mai a- 
tenţi, pietonii asemenea. 
(Gh. L N.)

DREPTUL LA REPLICA

»»
După apariţia articolu

lui „Ce spnn navetiştii? 
Ce le răspund cei în cau
ză**, am primit la redacţia 
o scrisoare lungi, ut» 
„Drept ta replică".

Era vorba de modul ta 
care se face transportul ta 
comun pe traseul Deva 
Chergheş şl retur. Nava- 
tiştii se declară nemulţu
miţi de felul în care I  
ing. Ioan Roman directo
rul general ai firmei „De* 
vatrans* a dat răspuns |  
sesizarea dumnealor, 
pun şapte întrebări, pe
care le reproducem, ta
sinteză : JDe ce, darii s#- 
cietatea pe care o condu- 
ce rn ing. Roman a avut 
pierderi, trebuie să te răz
bune pe oamenii care că
lătoresc pe ruta Deva — 
Chergheş şi retur ?", „De 
ce pe acest traseu nu cir
culă autobuzele cu regula
ritate, conform programu
lui stabilit ?", „De ce, când 
se scumpesc biletele, la
noi se tace înainte cu
două-trei săptămâni ca ta 
toată ţara ?“, „De ce, pâ- 
nâ la Simeria, tar bilet de 
călătorie cu autobuzul cos
tă 650 lei, iar pe rute De
va — Chergheş (aceeaşi 
distanţă), preţul este du
blu ?“, ,;De ce, pe unele 
bilete emise de taxatoare 
este tăiat cu pixul peste 
308* lei şi scris, tot cu pi
xul, 1200 Iei?", ■ „De ce, 
unele/ bilete au ştampila 
ţW 1200 lei, in unele zile,
în altele nu ?“ „De ce
rând am cerut să . trecem 
lâ „Coratrans", dl director 
Roman a spus eă nu se a- 
probă ( transferul, dacă nu 

, ne convine, scoale /autobu
zul de tot".

Ne jntrebăm şi vă între
băm, ă&re aşa se soluţio
nează necazurile, navetiş
tilor, ale oamenilor care 
îşi plătesc biletele- de că
lătorie ? . ^

UN GRUP j
DE NAVETIŞTI j

A consemnat I
GD. I. NEGREA
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REP.: D-nă consilier, 
societatea comercială „U- 
mirom" S.Â., prin natu
ra activităţii şi prin po
tenţialul său industrial, 
este binecunoscută în Va
lea Jiului şi în ţară. Re
feritor la activitate, am 
dori să cunoaştem care 
este, în prezent, pulsul 
acesteia la Umirom' 
S.A. ?S ' . ’

A.V.: Activitatea noas
tră a rămas axată pe pro
iectarea, producerea, re
pararea şi comercializa
rea utilajului minier, pre
cum şi a pieselor de 
schimb pentru maşini şi 
instalaţii aflate acum în 
exploatare la suprafaţă 
sau în subteran. Trebuie 
spus că în ultimii 5—6 
ani, lipsa acută a bani
lor a făcut să scadă con
siderabil comenzile pen
tru utilaje noi. Am reu
şit să ne menţinem prin 
conţinUa dezvoltare a 
sectorului de reparaţii. Pe 
lângă reparaţiile, să zic 
aşa, consacrate la noi, 
am trecut la repararea de 
motoare electrice, lucru 
ce îl constituie, ca activi
tate, o noutate la firmă. 
Ca perspectivă, intenţio
năm să obţinem autori
zaţia necesară pentru a 
putea asimila la repa
raţie coliviile de extrac
ţie pentru marfă şi per
sonal. Dobândirea aces
tei abilitări ne-ar aduce 
exclusivitate în acest do
meniu.

SEP.; Aţi •declarat că 
reparaţiile au câştigat, in 
ultimii ani, teren în ac
tivitatea firmei. Totuşi, 
Umirom este în primul 

rând cunoscută pentru 
activitatea sa productivă. 
Credeţi că sectorul aces
ta, de producţie va cu
noaşte, în continuare, de
clinul V

A.V.: Lucrurile nu
.sunt chiar aşa de grave. 
Producţie se va mai fa
ce. Sunt foarte solicitate 
grinzile articulate, din 
care producem cca. 20 800

de bucăţi pe an. Din oc
tombrie anul trecut am 
revenit-la fabricarea de 
susţineri mecanizate, ca
re datorită preţului foar
te mare de achiziţie nu 
au mai fost comandate, 
fiind scoase din produc
ţie o bună bucată de 
vreme. Fabricăm, de a- 
semenea, foreze, combi
ne de abataj, colivii de 
extracţie, transportoare, 
elemente de automatiza
re şi de hidraulică minie
ră şi diferite construcţii 
metalice. Dispunem de o 
fabrică de oxigen, pu-,

Beneficiarii noştri sunt 
în proporţie de 90 la su
tă bugetari. Este vorba 
de R.AS. Petroşani, 
R.A.L. Tg. Jiu, R.A.G. 
Deva şi R.A.C. Ploieşti. 
Este evident că venirea 
banilor este dependentă 
de mulţi factori, printre 
care amintesc promptitu
dinea sau întârzierea cu 
care se aprobă bugetul 
de stat. Circuitele de 
compensări prin care ne 
facem aprovizionarea sunt 
variate şi alambicate. Un 
exemplu simplu âr arăta 
cam aşa: Umirom ia

„Optzeci la sută din 
aprovizionare o realizăm 

prin compensare"
Dialog cu dna Ing. AURELIA VARAŞEŢ, 

consilier management la S-C Umirom S.A. 
Petroşani

oooee9oe90oeoeeo««o«c«oooo4o«o»«oeo£>;oă
tând realiza in firma 
noastră şi diferite piese 
turnate sau forjate.

REP.: Produceţi pe 
stoc ?

A.V.: Se lucrează doar 
pe bază de comandă fer
mă- La finele anului tre
cut stocul de produse 
a fost evaluat la 1,8 mi
liarde de lei. Ţinând 
cont că cifra de afaceri 
a firmei, lunar, se ridică 
la cca. 2,5 miliarde de- 
lei, este clar că valoa
rea stocului este nerele
vantă.

REP. : Cum reuşiţi să 
„fentaţi" blocajul finan
ciar care face ravagii în 
economia românească ?

A.V.: Am devenit
maeştri ai compensării. 
Cca. 80 la sută din ne
cesarul de materii prime 
şi materiale este aprovi
zionat prin compensare.

profile de la Siderurgica 
Hunedoara, apoi R.A.H. 
Petroşani livrează căr
bune combinatului hune- , 
doream cercul închizân- 
du-se prin livrarea de 
utilaje miniere către re
gia huilei de către Umi
rom. 'V

REP. : yă creează proT 
bleme mari lipsa de li
chidităţi ? -

A.V.: Enorme. La fine
le lui 1995, creanţele fir
mei Umirom au fost de 
6,9 miliarde de lei,. în 
timp ce datoriile însu
mau cca. 9,4 miliarde lei. 
Din aceste datorii, pon
derea o au acele obligaţii 
financiare ale firmei un
de nu se pot face com
pensaţii. Lipsa de lichidi
tăţi face ca din totalul 
datoriilor Umironrului, 
6,3 miliarde de lei să fie 
obligaţii de plată către

bugetul statului. Oricum, 
din punct de vedere e- I 
conomic, pentru Umi- J 
rom S.A. anul 1995 s-a i 
încheiat mult mal bine I 
decât anii ’93, ’94. Ast- j 
fel, profitul aferent pro- | 
ducţiei marfă în 1995 *
a fost de 9 ori mai na- I 
re faţă de cel obţinut în ' 
*94. Per total, beneficiul |  
net ăl Urmei în 1995 s-a J 
ridicat la 560 milioane de | 
lei. Necazul este că nu | 
ne-am putut bucura de '  
aceşti bani din cauza u- | 
nor Normative emise de - 
Ministerul Finanţelor. I 
Prin aceste prevederi, a- J 
mortismentele pe care le . 
avem de plătit şi-au ri- I 
dicat de 4 ori valoarea, î 
ca urmare a luării ca * 
bază de calcul a valori- I 
lor patrimoniale, aşa cum '  
au fost stabilite ele. de |  
HG 500. Aşa se face că * 
întreg beneficiul nostru | 
a fost folosit pentru pla- I 
ta acestor amortismente, 
“ REP.: Aveţi activitate J 
de export ? J

A.V.: Foarte redusă. I
Mai puţin de 1 la sută * 
din totalul producţiei t 
merge peste hotare. Ina- I 
inte era C.A.E.R.-U1, ceea i 
ce ne permitea accesul | 
pe pieţele Poloniei, Ru- * 
siei ş.a. Suntem con- ( 
ştienţi de importanţa ex- ' 
portului, făcând eforturi I 
continue pentru a fi cu- J 
noscuţi pe plan mondial. > 
Participăm lâ expoziţii de I 
ptofil. internaţionale, la J 
diferite simpozioane, pre- | 
cum şi la alte manifes- * 
ţări, specifice. In acest I 
an avem relaţii de export ‘ 
doar cu .Ungaria, fiind | 
în tratative cu parteneri I 
din fosta Iugoslavie. Tre- î 
buie spus că aceste re- | 
laţii internaţionale au la J 
bază tot barterul, noi im- | 
portând anumite repere « 
ce nu se produc pe plan | 
local şi dând la export J 
anumite tipuri de uti- t 
laje. I

- ADRIAN SALAGEAN |

Pentru dl irig. Mircea 
Pătrânjan, la experienţa 
îndelungată pe care o are 
în practicarea unei agri
culturi performanţe, fie
care moment bun de lucru 
în câmp s-a tradus, cum 
se întâmplă şi în această 
primăvară, in câştig (sau, 
ceea ce nu este cazul, în 
pierdere dacă organizarea 
nu este pe măsură). Fi
reşte, asta înseamnă şi 
producţii care să răsplă
tească eforturile făcute 
pentru aplicarea diferen
ţiată a tehnologiilor, în 
raport de Condiţiile spe
cifice anotimpului. Am în
ţeles mai exact care este 
preţul timpului, văzând 
Câte griji are şi cât de 
preocupat este interlocuto
rul pentru’ca desprimăvă- 
rarea târzie din anul 1996 
să riu afecteze negativ re
coltele. Una din supărări- 
rile dliii ing. Pătrânjan, 
care se ocupă cu rezultate 
notabile de conducerea ac
tivităţii Asociaţiei agrico
le „Romoşana" din Rofnos, 
era aceea că s-a întârziat 
inadmisibil aducerea în
grăşămintelor chimice în 
baza prevederilor Legii 
83/1993, unitatea având 
cultivată cu grâu, din 
toamna ţrecută, o suprafa
ţă de 168 ba.

Ih acelaşi context, vor
bind despre efectul Legii 
20/1996, interlocutorul spu-- 

. nea că Aceasta reprezintă, 
intr-adevăr, un ajutor 
temporar pentru cei ce nu 
se pot descurca prin gos
podărirea propriilor re
surse, ceea ce nu este va
labil în cazul firmei de 
faţă. Cum asociaţia Romo
şana îşi asigură perma
nent disponibilităţi bă- 

. neşti, Unitatea nu este pu
să în situaţia să apeleze 
la credite, frica de dato
rii fiind întâlnită la mulţi 
adevăraţi profesionişti din 
agricultură. • i

Important de reţinut 
este că dotarek tehnică 
proprie şi cu un oarecare 
sprijin din partea S.C. A- 
gromec din Geoagiu, in 
această primăvară s-a reu
şit ca în timp scurt să fie 
însămânţate 129 ha cu or- 
zoaică, 15 cu sfeclă de 
zahăr, 8 ha cu mazăre fu
rajeră Şi 15 cu cartofi. 
Culturii porumbului i-au 
fost destinate 200 ha, con
comitent cu semănatul fă- 
cându-se şi fertilizarea. 
Referitor la starea de ve
getaţie a grâului, există 
speranţe că producţia Va 
fi bună, asigurându-se con
diţii ca în prima decadă 
a lunii mai să fie făcută 
şi erbicidarea cu Icedin a 
întregii suprafeţe. ‘ Menţi
nând colaborarea cu S.C. 
Fares din Orăştie, pe 20 
de ha s.a cultivat chimion, 
cultura fiind în al doi
lea an.

Fără a considera că este 
jenant ca un specialist să 
lucreze pe tractor, când 
este nevoie, presiunea tim
pului fiind acută, dl Pă
trânjan o face deseori. I 
se alătură nu o dată şi ing. 
Aurel Ştef, profesor la un 
liceu < din Deva, care este 
un om de nădejde la lu
crul cu mijloacele meca
nizate în momentele cheie, 
ca şi Nicolae Suciu, care 
are tractor în proprietate. 
Greutăţi mai sunt cri 
„căderea" inerentă- în 
brazdă a unor utilaje, în
să remedierile se fac cu 
maximă operativitate, „Con
sider că într-o lună de 
zile de efort maxim, în
tr-o campanie nu moare 
nimeni din cauza muncii 
depuse, dacă bineînţeles, 
vrei să faci agricultură 
performantă" — a conclu
zionat, scUrt, interlocuto
rul. Putem oare să nu-i 
dăm dreptate ?

NICOLAE TlRCOB

IN TRANSPORTURILE AUTO DIN VALEA JIULUI

mare şi mici
Fiind, înainte de anii ’90, 

o zonă cu activitatea efer
vescentă dublată de fluc
tuaţii importante de popu
laţie, Valea Jiului dispu
nea de un parc auto im
presionant, memt să de
servească fluxul produc
tiv general din zonă. Du* ■ 
,pă 1990, pe fondul unei 
continue alterări a nivelu
lui activităţii economice, 
vechiul parc auto, împăr
ţit între 5 societăţi comer
ciale de transport, a deve
nit excedentar. O parte 
din aceste realităţi Je-am 
aflat cu ocazia dialogului 
avut cu dl ing. Gheorghe 
Tiberiu Cosma, manager 
la Societatea de Transport 
„Transutil" S.A. Petroşani. 
La fel ca şi celelalte fir
me de profil, Transutil 
dispune de un parc au
to ce cuprinde camioane, 
autobasculante, turisme, 
autobuze, în total numă
rul autovehiculelor ridi- 
cându-se la 101.

Atuul firmei îl consti
tuie existenţa în dotare a 
unui sector de utilaj greu. 
Este vorba de cca 65 de

utilaje din gama excava
toarelor, buldozerelor, în
cărcătoarelor frontale ş.a. 
După 1990, la Transutil nu 
s-au putut face investiţii 
prea mari în domeniul 
dotărilor. S-a reuşit totuşi 
în baza Unui contract de 
leasing dobândirea a 4 au
tobuze, 'precum şi îmbo
găţirea parcului auto c.u 
câteva turisme moderne 
de marcă sud-coreeană. 
Peste 80 la sută din ser
viciile de transport ale fir
mei sunt îndreptate către 
R.A.H. Astfel, , turismele 
deservesc conducerea sin
dicatului minerilor din 
Valea Jiului, în timp ce 
autobuzele sunt angrenate 
în transporturi de perso
nal în convenţie. Utilajele 
grele ale firmei sunt im
plicate în diferite lucrări 
la Antrepriza de Căi Fe
rate, precum şi în zona 
Paroşeniului. Blocajul fi
nanciar afectează ..şi socie
tatea Transutil. Creanţele 
firmei se ridică la 1,3 mi
liarde de lei, principalul 
debitor fiind regia huilei, 
în timp ce datoriile către

bugetul de stat însumează 
la această oră un miliard 
de Iei.

Firma urmează, cu 
un procent de 40 la sută 
din capitalul social, să fie 
scoasă la licitaţie în vede
rea adjudecării pachetului 
de acţiuni corespunzător. 
Dl manager nu se teme de 
un eventual investitor stra
tegic care, la licitaţia 
F.P.S.-ului, ar putea „su
fla" acţiunile P.AjS.-ului, 
înfiinţat din salariaţii fir
mei. „Cred că nu vor fi 
surprize. Astfel de surpri
ze apar de obicei când se 
licitează acţiunile unor fir
me cu profil de comerţ. 
Concurenţa mare care e- 
xistă în Valea Jiului între 
firmele de transport ge
nerează câştiguri şi bene-, 
ficii destul de limitate, ca
re nu cred că ar consti
tui o atracţie pentru cine
va" a precizat dl Cosma. 
Interlocutorul consideră că 
schimbarea de proprieta
te a firmei va aduce Cil 
ea-şl o schimbare de men
talităţi.

ADRIAN SALAGEAN

Dacă in anul trecut a 
fost un mare" scandal, 
urmat şi de o moţiune 
de cenzură, datorită pro
ducţiei mari de grâu, 
pentru 1996 se progno- 
zează că în ţara noastră- 
producţia totală va fi

GRÂUL IN 1996

mal mică cu peste 
890000 tone/ faţă de cea 
diri 1995. Scăderea se 
datoreşte, în principal, 
diminuării suprafeţelor 
cultivate cu aproape

380 000 hectare.
Potrivit prognozelor, 

în acest an va fi o re
coltă mai scăzută de 
grâu pe plan mondial. 
Va fi oare mai scumpă 
şi pâinea? Totul este 
posibil. (N.T.)

Preţurile minime garantate la carnea
de porc şi de păşire

Hotărârea Guvernului 
României nr. 293, din 29 
aprilie 1996, prevede sta
bilirea preţurilor minime 
garantate la achiziţie şi a 
primelor ce se acordă de 
la bugetul de stat pentru 
carnea de porc şi de pă
sări vii, livrate la industri
alizare, precum şi pentru 
laptele de vacă şi de bi- 
voliţă.

Potrivit prevederilor ho
tărârii amintite, la porcii 
pentru tăiere, preţurile mi
nime garantate sunt urmă
toarele : la grupa de gre
utate 90—100 kg în viu — 
3 500 lei/kg (din care pri
ma de Ia bugetul de stat 
este de 1150 lei/kg); la 
grupa de 101—110 kg în

viu — 3 700 lei/kg (din ca
re prima este de 1150 lei/ 
kg); la peste 110 kg în viu 
preţul este de 3 400 lei/kg 
(din care prima de la bu
get este de 1150 lei/kg).

Ea carnea de pasăre 
pentru tăiere conform 
STAS 6997-74, diferenţie
rea se face pentru pui de 
găină, găini, cocoşi, cur
cani şi curci. Preţurile mi
nime garantate la puii de 
găină clasa I (peste 1,450 
kg viu) sunt de 3 400 lei/ 
kg (din care 950 lei/kg re
prezintă prima ce se acor
dă producătorilor agricoli 
de la bugetul de stat); la 
pui clasa a H-a preţul este 
de 3 200 lei/kg, iar la cla
sa a III-a preţul este de

3 000 lei/kg (prima fiind 
de 950 lei/kg).

Pentru găini şi cocoşi 
clasa I, preţurile minime 
garantate sunt de 3 000 lei 
/kg (din care prima repre
zintă 950 lei/kg); iar la 
clasa a doua, preţul este de
2 800 lei/kg (din care 950 
lei/kg constituie prima de 
la buget).

Ea curcani şi curci, pre
ţurile minime garantate 
sunt cuprinse între 2 800 şi
3 400 lei/kg, în raport de 
clasă (prima de la buget 
fiind de 950 lei/kg la toa
te clasele). De menţionat 
că' triate preţurile arătate 
se acordă cu condiţia de li
vrare loco producător şi 
încărcat în mijlocul de 
transport.
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99Olimpiada inteligenţei"

BURSA IDEILOR
Este vorba despre două 

instituţii de învăţământ 
cunoscute la nivelul ju
deţului şi nu numai: Li
ceul Teoretic „Traian" din 
Deva şi Liceul Teoretic 
„Iancu de Hunedoara" din 
municipiul de pe Cerna. 
De anul trecut, la bursa 
Ideilor celor două insti
tuţii a fost înregistrată e 
nouă iniţiativă — „Olim
piada inteligenţei". Ideea 
a venit din partea con
ducerii Liceului „Traian”, 
respectiv a dlui prof. Ro- 
bert Singer, director, i- 
dee care, după o chib
zuinţă firească, a fost îm
brăţişată de conducerea 
Liceului „Iancu de Hu

nedoara", respectiv de dl 
prof. Dan Marinescu, di
rector. In competiţia ca
re s-a declanşat anul tre
cut au fost atrase cate
drele de matematică-fizi- 
că care au stabilit con. 
diţiile şi parametrii con
cursului bianual aflat a- 
cum la a doua ediţie. Sco
pul — crearea unui ca
dru favorabil pentru sti
mularea activităţii elevi
lor cu aptitudini la ma- 
tematică-fizică.

„Noi apreciem mult o- 
limpiadele şcolare cu fa

ză finală pe ţară, ne spu
neau cei doi conducători 
ai liceelor din Deva şi 
Hunedoara, dar consi
derăm că pe lângă aces
tea trebuie să existe ac
ţiuni care să se desfăşoare 
pe parcursul anului şco
lar şi care să se adrese
ze unui număr mare de 
elevi. In consecinţă, în 
urma discuţiilor noastre, 
dintre catedrele de ma
terna tică-fizică s-a iniţiat 
acest concurs bianual pen
tru elevii claselor a X-a 
şi a Xl-a, cu etape alter
native, de primăvară şi 
toamnă, în cele două 
şcoli".

Cu două-trei săptămâni 
înainte de întrecerea pro- 
priu-zisă, colectivele ca
tedrelor amintite se în
tâlnesc, discută programă 
întrecerii, se stabilesc mă
suri organizatorice. Con
cursul se desfăşoară în sis
temul gtilă, o modalita
te modernă de verificare 
a cunoştinţelor, aplicată 
şi la admiterea în învă
ţământul superior. Subiec
tele sunt individuale. Du
pă concurs se dezbat cu 
elevii problemele conside
rate dificile, se anunţă 
rezultatele, după care ur

mează premierea, la a- 
cest lucru o contribuţie 
însemnată aducându-şi 
sponsorii.

Concursul „Olimpiada 
inteligenţei" a trezit in
teres în rândul elevilor, 
ii ţine pe aceştia într-o 
activitate permanentă, 
fiindu-le stimulată preo
cuparea de-a lungul în
tregului an şcolar. Să re
amintim că este vorba de, 
elevii claselor a X-a şi 
a Xl-a care nu vin du- i 
pă un examen de admi
tere, nici nu se pregă
tesc pentru bacalaureat, \ 
fapt ce poate conduce la ţ 
o stare de apatie. Se con- ţ 
turează astfel o motiva- ' 
ţie a învăţării şi spiritu
lui de competiţie solicita

nte şi de reforma învăţă
mântului românesc. Nu e 
vorba nicidecum de com
petiţie între două insti
tuţii şcolare, nici nu se 
urmăreşte afirmarea unor 
cadre didactice, ci pur şi 
simplu stimularea elevi
lor în procesul de învă
ţare, conturarea unui 
schimb de experienţă be
nefic la nivelul , celor 
două catedre.

FIŞE I-------  *

„BIOGRAFICE" [........ .......  ..... %
ALE LICEELOR I

„Iancu de 
Hunedoara"

J are o vechime de 42 de I

Iani. Din 1982 funcţio- ' 
nează şi cu clase de | 

I gimnaziu. începând cu * 
I anul şcolar 1995-96 a I 
I primit numele „Iancu , 
I de Hunedoara", aici | 
? funcţionează clase cu J 
I predare intensivă a u- j 
J nei limbi străine. Făs- J 
! trând tradiţia liceului, a 
i activitatea se desfăşoară I 
! pe următoarele pro file: ; 
| REAL: matematică-fizi^, 
I că, chimie-biologie; U- > 
j MÂNIST: filologie, limbi I 
i străine. De pregătirea j 
* celor 900 de elevi se o- | 
< cupă 57 cadre didactice. •

Semne de întrebare
Dl Ladislau Balea, din 

comuna Unirea, are o se
rie de nedumeriri în legă
tură cu încadrarea terenu
rilor pe zone de fertilita
te şi favorabilitate, cu pla
ta impozitului pe venitul 
agricol, taxele de asigurări 
pentru autoturism, plătite 
de către persoanele handi
capate, precum şi cu im
pozitul pe clădiri. Gum 
semnele de întrebare ce le 
are sunt numeroase, încri
minând pe alocuri temerea 
că se tinde - în agricultură 
spre forme de colhoz, aso
cieri, întovărăşiri şi alte 
asemenea bănuieli, la oa
re adaugă faptul că ţăra
nii stau cuminţi în banca 
lor şi muncesc pământul, 
neavând timp pentru gre
ve şi mitinguri, cum se

vezi şi Crăguiş. Mai pre. 
cizăm totodată că în cazul|: 
judeţului nostru, din zonaţs 
doua fac parte doar tere-< 
nurile câtorva localităţi 
situate în Lunca Mureşu
lui.

In legătură cu stabili^ 
rea impozitului mai sub*  ̂
liniem că, aşa cum pre4, 
vede art. 6 din Legea 240 
1994, veniturile determi» ' 
nate pe bază de norme ş i 
veniturile nete obţinute 
din cultivarea terenurile® 
de către contribuabili, sa 
vor impune anual, înce; 
pând cu 1997, cu cota de* 
15 la sută.

In altă ordine de idei,j 
chiar dacă sunteţi handi^j 
capat gradul doi şi aveţi* 
cum ne spuneţi, Trabantţ- 
dîtt de Ceauşescu, precum

SCRISORI COMENTATE

I

%

.... I

! Liceul Teoretic] 
Traian" Deva î

I funcţionează cu acest | 
profil din 1990. Posedă > 

J o bază didactico-mate- I 
|  rială de excepţie. PRO- ' 
» F1L REAL: matematică- j 
|  fizică (informatică sau , 
* limbă franceză, limbă | 
I engleză), chimie-biolo- ' 
I gie; PROFIL UMANIST: j 
I filologie: istorie-ştiinţe | 
J sodo-umane, limba fran- * 
I ceză, limba engleză. La | 
I clasele de limbi străine, J 
I elevii pot obţine, pe ba- | 
I ză de examen, un ates- . 
'  tat de cunoaştere a I 
|  limbii străine. Liceul * 
! dispune de un complex , 
I de documentare şi infor- * 
' mare şcolară. |

Rubrică realizată de 
MINEL BODEAElevi premiaţi şi profesorii lor, participanţi la ediţia a Il-a a concursului 

bianual „Olimpiada inteligenţei", desfăşurat la Liceul Teoretic „Iancu de Hune
doara". Foto: PAVEL LAZA

Motivaţia învăţării, spiritul de competiţie
Prima etapă a celei de 

a doua ediţii a „Olimpi
adei inteligenţei" s-a des. 
făşurat în luna -octombrie 
la Liceul Teoretic „Tra
ian" din Deva. Sâmbătă 
a avut loc etapa a doua 
a acestei ediţii la Liceul 
Teoretic „Iancu de Hu. 
nedoara". Gazdele s-au 
străduit să creeze cele 
mai bune condiţii de în. 
trecere, spre lauda lor. 
Am simţit pe coridoa
rele liceului hunedorean 
starea de tensiune firească 
oricărei competiţii. Fi- 
şele-grilă cu subiecte in
dividuale s-au aflat pe 
mesele a 28 de elevi (14

deveni şi 14 hunedoreni). 
După concurs, participan
ţii au vizitat obiective 
turistice şi istorice din 
localitate, au schimbat 
impresii, au întemeiat 
prietenii. Iată şi câştigă
torii ediţiei a Il-a a „O- 
limpiadei . inteligenţei". 
Clasa a X .a: Premiul I : 
Silviu Nicula („Traian" 
Deva). Premiul I I : Gris- 
tian Gristea („Traian" 
Deva). Premiul II I: Adri
an Oprea, Mihai Silvestru 
(„Iancu de Hunedoara"). 
Pe echipe, locul I — Li
ceul „Iancu de Hunedoa
ra" (310 puncte), Locul II 
— Liceul „Traian" Deva 
(283 puncte). Clasa a XI.a:

Premiul I : Mircea To- 
meştean („Traian" Deva), 
Premiul I I : Sorina Hai
duc („Traian" Deva), Pre
miul II I: Ana Maria Da- 
vid, Dan Gostea („Traian" 
Deva), Radu Prejban 
(„Iancu de Hunedoara"). 
Pe echipe, locul I — Li
ceul „Traian" Deva (271 
puncte), Locul II — Lice
ul „Iancu de Hunedoara" 
(187 puncte).

Suntem siguri -că din 
această acţiune benefică 
pentru elevi se vor ridi
ca viitorii participanţi la 
olimpiadele şcolare na
ţionale. Sunt antrenaţi 
toţi profesorii de mate. 
matieă-fizică pentru ob

ţinerea de rezultate nota
bile, tonusul lor fiind 
activat permanent. E- 
xemplul celor două insti
tuţii din două mari ora
şe ale judeţului se va ex
tinde, probabil,' şi la alte 
discipline de învăţământ 
şi odată cunoscută expe
rienţa lor, vor fi atrase 
şi alte instituţii şcolare 
hunedorene, totul vizând, 
în ultimă instanţă, elevii 
şi bagajul lor de cunoş
tinţe. Motivaţia învăţă
rii şi spiritul de compe
tiţie îi vor însoţi de aici 
înainte în societatea în 
oare vor trăi şi oare are 
la bază economia de pia
ţă, concurenţială.

mai întâmplă în alte sec
toare economice, vom că
uta să le luăm pe rând şi 
să le lămurim in temeiul 
reglementărilor legale.

Petentul arată în seri- . 
soare că, potrivit celor 
scrise în ziarul „Cuvântul 
liber” din 17 iunie 1994, 
sunt precizate tarifele de 
impozitare agricolă pe anii 
1994, 1995 şi 1996, care, a- 
şa cum prevede Legea nr. 
34/1994, sunt de 10 la su
tă din venitul pe hectar 
(care este de 114 000 lei 
la zona I, 92 000 la zona 
a doua şi 48 000 la zona a 
treia). Nedumerirea dlui 
Balea constă în faptul că, 
dacă în anul trecut, impo
zitul pe venitul âgricol a 
fost stabilit şi plătit la te
renuri situate în zona a 
treia, pentru comuna Uni
rea, surpriza vine în 1996 
când, pentru acelaşi teren, 
impozitul se percepe la 
încadrarea Iui în zona a 
doua (!). Ni se pare cât se 
poate de surprinzătoare a- 
ceastă afirmaţie. Pentru 
a lămuri lucrurile, ne.am 
adresat Oficiului judeţean 
de studii pedologice şi a. 
grochimice, de unde am 
fost informaţi că toate lo
calităţile (satele) aparţină
toare comunei Unirea sunt 
încadrate diferenţiat. în 
zonă sau clasa a treia pen
tru satul centru de comu. 
nâ Unirea, a patra pentru 
Tuştea. a cincea pentru Li-

şi o pensie de numai 15 00$ 
lei lunar, potrivit regie; 
mentărilor legale în vigoa
re, de la plata taxei de a; 
sigurări pentru autotU-. 
rism nu se face nici un 
fel de reducere şi sub nici 
un motiv. Acelaşi lucra 
se întâmplă şi în cazul 
impozitului pe clădiri, un
de nu se prevăd reduceri, 
în schimb reducându-se eu 
50 la sută impozitul pe 
venitul agricol.

Uri alt abonat şi cititor 
permanent al ziarului nos
tru, dl Ioan Matei, din mu
nicipiul Brad, se intere
sează de unele situaţii spe
cifice cq pot interveni du
pă subscripţia cupoane
lor nominative de priva-, 
tizare. Pe scurt, îi putem 
spune că după etapa de 
încheiere a subscripţiei, 
inclusiv în favoarea F.P.P., 
urmează să fie emise şi sâ 
intre în posesia titularilor 
de C.N.P. certificatele de 
acţionari, totodată orga* 
nizându.se şi piaţa de ca* 
pital, unde se pot face 
tranzacţii de vânzare-enip- 
părare a acţiunilor. Dacă 
este vorba despre proble
me de moştenire, hi legă
tură cu aceste acţiuni, a- 
cestea se pot soluţiona nu
mai pe cale legală, după 

, procedeele de succesiune 
sau cele testamentare, du
pă caz.

NICOLAE TlRCOB

0 carte pentru conducătorii 
auto de toate categoriile

A apărut în librării Volumul I al cărţii intitulate 
„1001 de teste de mecanică auto şi de circulaţie rutieră", 
scrisă de dl ing. Ion D. Mănoiu în Editura Tehnică Bu
cureşti. în anul 1988 dl ing. Ion D. Mănoiu, locuitor al 
Devei, a publicat, tot în Editura Tehnică, cartea intitu
lată „Fişier auto.moto şi de circulaţie rutieră”. Autorul 
este de 40 de ani conducător auto pentru categoriile A, 
B, C şi D, membru ACR de 27 de ani, veteran de război 
şi autor al multor articole scrise în coloanele acestui 
ziar.

Volumul I menţionat mai sus cuprinde 400 teste şi 
răspunsuri din domeniul mecanicii auto.moto, cu 166 de 
termeni-directori (termeni titlu), 139 de imagini, 52 de 
explicaţii şi comentarii la răspunsurile corecte, o Anexă 
intitulată „Util de ştiut" şi lista răspunsurilor corecte.

Volumul II al cărţii mai sus menţionate ne infor
mează autorul va cuprinde noul Cod al circulaţiei ru
tiere, 601 teste şi răspunsuri din domeniul circulaţiei ru
tiere. cu 68 de termeni-titlu, 239 de imagini colorate, 7 
Anexe privind circulaţia rutieră, 40 de explicaţii şi co
mentarii la răspunsurile corecte şi lista răspunsurilor 
corecte. In ambele volume, termenii titlu sunt aranjaţi 
în ordine alfabetică, pentru a fi mai uşor de găsit Vo
lumul II va vedea lumina tiparului în scurt timp după 
publicarea noului God al circulaţiei rutiere în Monitorul 
Oficial. Pe foaia de gardă a primului volum autorul a 
înscris poezia „Inscripţie pe o uşe” de Tudor Arghezl, 
în amintirea acestui mare poet. Desenele de caroserii de 
pe cele două cpperţi ale voi. I sunt executate cu ajutorul 
calculatorului electronic destinat proiectărilor de caro
serii. Gostul voi. I este de 5 000 lei. Considerăm că nu 
vor regreta cei ce se încumetă a.l cumpăra.
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de Jos-oameni cu
Scurtă prezentare

•  Lăpugiu de Jos este o comu. 
n i mare, situată ia limita de vest 
a judeţului Ilunedoara •  Este al
cătuită din 10 sate — Lăpugiu de 
Jos, Lăpugiu de Sus, Baţtea, Hol. 
dea. Coşeşti, Fintoag, Grind, Lăsău, 
Ohaba şi Teiu O Cel mai mare sat 
este Lăpugiu de Sus — care are 176 
de gospodării, iar cel mai mic Baş. 
tea — unde trăiesc doar cinci oa
meni •  Populaţia comunei se ridi
că, in Prezent, Ia 1760 de oameni, 
iar numărul gospodăriilor ia 780.
•  Oamenii nu mai pleacă din sate 
realizându-se o oarecare stabilitate
•  Circa* 80 de oameni muncesc la 
Termocentrala Mintia şi foarte mulţi 
în unităţile economice sau institu.

ţiiie din municipiul reşedinţă de 
judeţ •  Cel mai bogat sat este Lă- 
'pugiu de Sus, Iar faptul acesta so 
explică prin aceea că nu a fost coo- 
poratlvizat •  Sediul fostului C.A.P. 
Ohabă a fost cumpărat de o sectă 
de pocăiţi care şi-au amenajat în 
clădire — relativ nouă — o casă de 
rugăciuni o fn toamnă au fost însă
mânţate 420 ha cu grâu, iar cultu. 
ra respectivă — cu toată întârzie, 
rea primăverii — evoluează bine •  
Prin grija centrului agricol s-au a- 
dus în comună sentinţe de legume, 
sfeclă furajeră şl cartofi, la nive
lul necesarului o Drumurile de la 
şoseaua naţională ce duce-la Lugoj 
şi până in satele Teiu şi Lăpugiu 
de Jos au fiost betonate.

Omul din fruntea localităţii — 
gospodar vrednic

De circa doi ani şi mai 
bine comuna Lăpugiu de 
Jos nu are primar — dl 
Iaşii Munteami, cel ce a 
fost ales în această func
ţie , in 1982 fiind pensio
nat' din cauză de boală. 
Poate trebuiau organizate 
alegeri pentru desemnarea 
Unui nou primar, dar vre- 
raaa a trecut şi aşa ceva 
nu s-a Întâmplat, iar vii
toarele alegeri nu sunt de
parte, aşa că această te
mă este depăşită, in inter
valul respectiv treburile co
munei au fost conduse şi 
rezolvate de dl iosif Pogan, 
idcoprimarul localităţii.

Pogan am. zis — 
înseamnă ^mare*. In Ar- 

- de al. Important este însă 
e* meritaţi acest nume, cile 
Vkaprimar — prin constitu
ţia robustă ce o aveţi. De 
unde sunteţi de ioc?

— Din satul Lăpugiu de 
Bm, un sat frumos şi des
tul de bogat, de unde nu 
an» plecat niciodată.

— Aveţi gospodărie aco-

— Da.
— Ce aveţi in ea, ne re

ferim la animale?
— Două vaci şi un vi- 

a treia vacă fiind ga*
de a făta, 32 de oi, şa

pe capre, nenumărate pă
sări. De altfel, să ştiţi, oa
menii din satul meu sunt 
toarte pricepuţi crescători 
de animale, pe care le în

drăgesc tare mult. Pămân
tul din Lăpugiu de Sus nti 
este prea productiv, de a- 
ceea oamenii, mulţi dintre 
ei, trăiesc de pe urma creş
terii animalelor. Printre a- 
ceştia i-aş enumera pe 
consătenii rrtei Ioan Pădu- 
reanu, Gheorghe Herci, Ro
man Buble, Roman Pădu- 
rean ş.a. Faptul este posi
bil întrucât Lăpugiu de 
Sus are mari suprafeţe de 
fâneţe şi păşuni.

DE VORBĂ CU
DL. IOSIF POGAN, 

V1CEPR1MARUL 
LOCALITĂŢII

— Să ne referim la Le
gea fondului funciar. Care 
este stadiul aplicării aces
teia?

— Din cele lo sate ale 
comunei, nouă au fost coo
peraţi vizate, având pe ra
za localităţii CAP-uri la . 
Ohaba, Teiu şi Lăsău, pre
cum şi o mare unitate zoo
tehnică la Grind. Din a- 
ceastâ pricină aplicarea Le
gii 18/1990 n-a fost uşoară, 
dimpotrivă; Acţiunea s-a 
încheiat în satele Ohaba, 
Teiu, Grind şi Lăsău şi se 
apropie de finalizare în Co
şeşti, Fintoag, Holdea, Lă- 
pugiu de Jos şi Baştea. S*a 
realizat o măsurare corec
tă a pământului şi aş vrea

„POARTA* DE LA MARGINEA JUDEŢULUI \
La intrarea în judeţul bat-o pe dna Manuela ţ 

nostru dinspre Timiş oas- Deioni, şefa de unitate, i 
peţii fac primul şi cel — Zilnic patru-cinci su- ) 
mai plăcut popas la Com- p̂ - şj ciorbe, gustări i 
plexul de alimentaţie pu- feei şi calde, grătare de i
blică şi cazare de Ia ---  • ••••* — •
„Dumbrăviţa“, cunoscut

să evidenţiez > activitatea 
desfăşurată de dna -Mari» 
Galeriu de la OCOT Deva 
şi dna Lucia Oniţiu de Ia 
Centrul agricol din Lăpu
giu de Jos. în satul Ohaba 
pământul a fost măŞuraţ 
de un domn pfiţer de. la a r  
mată care însă a plecat şi 
a  lăsat o situaţie cam în
curcată. Recent' hţsă a ve
nit la noi dl Popeşcu di
rectorul OCOT Deva şi ne-a 
promis câ ne va âjMîa cu 
alţi topometrişti. i i'

— In ce priveşte păriiţ- 
rea, cum m erj treburile'?

— Au primit pădure toţi
cei ce au adus acte prin 
care îşi dovedesc ‘ dreptul 
de proprietate asupra a- 
cesteia. * '■

— Dle vi ce primar, am 
observat — pe parcursul 
discuţiei noastre —- ci nu 
v-aţi uitat deloc în hărţii, 
chiar şi atunci când: ne-aţi 
prezentat cifre.

— Fiindcă n-am nevoie 
de h&rtii. Cunosc foarte bi
ne localitatea şi oamenii 
ei. -

— Apropo de oameni, 
cum sunt?

— Harnici, cu gânduri 
curate,1 cu fruntea lumina
tă pe care n-o coboară nici
odată.

— Frumos spus! Dle Po
gan, se apropie alegerile 
locale viitoare. Intenţio
naţi să mergeţi mai depar
te?

— Da. Mă gândesc să
candidez nu pe lista vre
unei formaţiuni politice, 
căci şi aşa oamenii vor vo
ta omul, nu un partid sau 
altul. , .

CREŞTE BOGĂŢIA SĂTENILOR

Dl Cornel Duţ, inginer zootehnist ia Centrul agri
col, ne.a prezentat evoluţia efectivelor de animale din 
gospodăriile populaţiei, în perioada ce a treeut din acest 
an. In comparaţie cu 31 decembrie 1995, la ora actuală 
numărul de bovine este cu 241 capete mai mare, cel de 
porcine cu circa 540, iar cel al ovinelor cu peste 3 000. 
De remarcat câ în comună există peste 1900 de capre 
şi aproape 200 de căi.

O NOUA TABARA ŞCOLARA

Şcoala din satul Ohaba avea pe vremuri un inter
nat foarte bine pus la punct. După evenimentele din 
Decembrie 1989 clădirea respectivă nu mai este folosită. 
In prezent, cu fonduri alocate de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, clădirea se află In plină modernizare, aici ur
mând să se deschidă o tabără şcolară. Sub Îndrumarea 
administratorului noii tabere, dl Nicolae Lungu, oamenii 
ce lucrează aici: se străduiesc să termine lucrările de a- 
menajare până la vacanţa de vară. Sperăm să reuşească.

îmbătrânesc satele

Dna Mari» Cîmpurean, secretara consiliului local, 
ne-a spus că în perioada trecută din acest an s.au înre
gistrat patru eăşătorii civile. E un 'semn bun, dacă ţi
nem seama de faptul că, în tot anul trecut, au avut Ioc 
numai cinci asemenea evenimente. Tot de la domnia sa 
am aflat că, In cele mai multe sate, populaţia este mult 
îmbătrânită. Cei .plecaţi din localitate vin să-şi ajute pă
rinţii la lucrul pământului la sfârşit de săptămână sau 
îi\ concediu şi bineînţeles câ nu 'vin şi nu pleacă cu mă. 
“na goală. încă nu s-au semnalat cazuri de întoarcere 

' definitivă în satele comunei, dar se pare că se vor pro
duce astfel de evenimente. . i

CEARTA IN FAMILIE

jPe scurtătură |
I ■  Magazinele corner- j
)* claie din satele comu- % 

neî sunt coordonate de |  
* conducerea Cooperativei J 
I d« a consum din Dofcra. * 
> Coordonarea înseamnă I 
|  bună aprovizionare şi î 
î servire, asigurarea rit- |
I atici a produselor iro- * 

boitoare Sătenilor. I

I ■  în flecare sat sunt |  
* biserici. Cei patru preoţi I 
|  răspund in pfermanea- J 
|  ţă la cerinţele eredia- |  
|  cioşilor.
* ■  In fiecare' sat sunt j
I cămine culturale. Căra. J 
* te, Mie gospodărite. j

l  ■  Şcolile generale din J 
» satele Holdea, Coşeşti, J 
I Lăpugiu de Jos şi Li- « 
» său au fost reparate, a- I 
I sigurând condiţii optime j 
J pentru, buna desfăşurate ]

de iovă- »
I

a procesului 
: ţământ.

! ■  ŞI încă un fapt 4 b j
1 bucurie: fii sate creşte 1 

numărul elevilor!
{ B  De ani de zile să- 
» tenii din Lăpugiu de 
1 Sus şi Fintoag solicită 
* amplasarea câte Unul
Ipost telefonic. De ani de 

zile cererile dumnealor 
j nu -sunt ascultate.

Doi oameni vretL

Pământul s-a întors la foştii lui proprietari sau la 
urmaşii acestora şi este lucrat în totalitate, iar. oamenii 
sunt, în generai, mulţumiţi de modul cum s-â aplicat 
Legea fondului funciar. Un caz aparte se înregistrează
fi» satul Lăsău unde o mamă şi o fiică săra da* reci- ,  . -  ,
proc în judecată. Sigur, instanţa va face dreptate şi în I , ‘cl’ „  T ? ? .  _  '
acest caz unde ode două n-au găsit o cale de Înţelegere, * “  *. * i
ceea ce, bineînţeles, le costă o sumedenie de bani. I numit p» Roman Lupşa |  

I şl Ioan Munteanu, a i  *

SATUL DE „GRANIŢA*

Dacă, ieşind din satul zind animale scoase la 
de ' reşedinţă al comunei păscut. Cu ani In urmi,
— o iei la stânga ajungi cineva îmi spunea câ, ta 
In Ohaba, iar mai incoio, centrul Parisului, intr-o 
pe un drum «pre dreap- vitrină a unui mare ma
ta Întâlneşti satul Fintoag gazin se prezenta aşa
— sat de ^graniţă*, ev numit» .Ţuică de Fintoag
case frumoase, cu gospo- — România*. „Avea o tre- 
dârii bogate in acareturi . cere sâ nu mâ-intrebi* — 
şi animale. Se află chiar ne spunea dl Andrei Brân- 
la graniţa judeţului Hune- duşesc, pensionar, 
doara cu Banatul, deci Satul de hotar intre ju- 
cu judeţul. Timiş. In ho- deţul nostru şi Timiş 
tarul satului am întâlnit, este unul bine gospodă- 
în ziua aceea de sfârşit rit. Ţine sus Stema Hu- 
de aprilie, rând primăva- nedoarei. Oamenii sunt, 
ra a dat, în sfârşit, sem- din cele mai vechi tim- 
n» că soseşte pe aceste puri — harnici în lucrul 
meleaguri, mulţi oameni pământului şi creşterea a- 
lucrându-şi pământul, pă-; nimalelor. ^

J gură transportai io ts . |  
|  nun cu autobuzele pe *
• ruta sate — Deva şi rş- I 
I tor. Călătorii, «ensăte- J
* nii, le poartă mult res- »
|  pecii I

~  fia .om ai satului* j 
numit dl Gheorghe *

I
* %
I

I  Brânduşescu, dia Fia- 
|  toag. Are o gospodărie 
. cum mai rar se pot ve- 
I dea, dar fiind conda- 
'  câtor ante te JSalva- 
I rea“ Deva de mal mulţi 
* ani este totunojadera*- |  
1 re omenie, bun fiu al * 
J satului. Aţa 3 numesc 1 
|  consătenii. - ;

““ In satele comunei |

până de curând sub nu
mele de „Motelul de Ia 
Lăpugiu de Jos". Lucră
tori harnici, profesionişti 
de marcă, precum Septi- 
miu Pipău, Dorel Anucu- 
ţa, Manuela Deioni, Ga- 
briela Răuţi, Ioana Bu- 
joran, Marinela Popovici, 
Florica Pogan,

porc şi vită, şniţele, spe- t 
cialităţi — ficat, creier ’
etc. — băuturi răcoritoa- \ 
re, alcoolice, cafea, dul- i 
ciuri, îngheţată etc. ,

— La cazare? >
— Avem patru camera ! 

cu două paturi bine ame- ţ
confort deosebit, i 

aici, in liniştea pădurii. ;
najate,

povici, în , .
Floare ®unt tot ocupate. ţ (

Ciup, Elena Ilie -  bucă- Facem fată cu greu ce- l 
tărese, ospătari, barmani, rinţelor in perioada se- , 
cameriste — fac o bună . conului de vară.

î primire şi servire a oas- „Poarta" de la intrare / 
I peţilor, unitatea având q în judeţul nostru de la 1 
\  tot mai- mare căutare, cu Lăpugiu de Jos face o bu- i 
* deosebire în sezonul es- Vnă impresie celor ce vin ( 
) ti val care a început în judeţul nostru de la 1 
\  ■— Cu ce îi întâmpinaţi Timişoara sau de mâi de- V
( pe oaspeţi? — am între- parte. ; '. , {

IJ asemenea păsări pe gos* 1
( podărie, ceea ce nu este J 

deloc rău. j
| ■  Funcţionează cern- J
J tre de preluare a teP- I 
|  telul de la producători * 
1 In satele Ohaba, Lâpu- |
I'  giu de Jos, Lăsău şi J 

Grind. De circa două t 
luni Insă SC „Devii* I 
Deva n-a plătit laptele * 
luat de la oameni.

■  In cursul anului |  
'  trecut, statul a acordat 1 
|  pentru trei sau mai j 
■> multe vaci aflate în lac- 4 
I taţie aproape 6^ mili- J 
‘ oane lei, iar pentru vi- 1
Iţeii obţinuţi premii in « 

valoare de aproape U 1 
I milioane lei. J

1 ___ ' i

I

I

Oamenii din comuna Lăpugiu de Jos sunt vrednici lucrători ai pământu
lui şi pricepuţi crescători de animale. Un loc Unde îşi valorifică produsele a- 
gricole ce le prisosesc In goşiwdăril şi de unde-şi procură cele necesare tra
iului este şi târgul ce se organizează periodic în Dobra, comuna cu care se în
vecinează. * Foto: PAVEL LAZA

Pagină realizată dei 
TRAI AN BONDOB 

GH J. NEGREA
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CONCURSUL DIN 
12 MAI 1996

•  Asociaţia pentru Apă
rarea Drepturilor Omului 
la România — Comitetul 
Helsinki consideră că fac
torii de decizie din poliţe

•  răspundere cel puţin 
morală pentru evenimen
tele « n  2 mai. „Poliţiştii 
aflaţi în misiune de patru
lare şi împuşcaţi în dimi- 
neaţa zilei de 2 mai 1096 
erau angajaţi în poliţie de 
circa un an. Ar fi fost 
normal ea un astfel de e- 
cfaipaj să fie format 
dimr-ur tânăr angajat re
lativ recent in poliţie şi 
un poliţist cu experienţă, 
pregătit a face faţă unei 
situaţii extreme de tipul 
«lei In care s-au aflat?*, 
se afirmă intr-un comu
nicat remis spre difuzare 
agenţiei /iM . PJRESS de 
Asociaţia pentru Apărarea 
Drepturilor Ginului In 
Boaâânia — Comitetul Hel
sinki (APADOR-CH). A- 
sociaţia consideră că fac
torii de decizie din poliţie 
poartă cel puţin răspun
derea morală pentru dez
nodământul tragic al mi
siunii, care ar trebui să 

ţie una de rutină. APADOR- 
CH mai/ consideră că 
„împuşcarea mortală a 
soldatului în permisie 
IMarius Cristian PalcU a 
fost posibilă din cauza Sn- 

: Călcării pregătirii toretice 
şi acţiunii practice a poli
ţiştilor", îţi finalul docu
mentului, se precizează:

• „APADOR-CH aşteaptă ca
* Pşrrfietul Mjîjtar şi justiţia 
; militară să soluţioneze, cu
aceeaşi operativitate, atât 
cazul soldatului Laurehţiu 
Gabfiel Cotea, cât. şi pe 
cel al poliţistului _şau po
liţiştilor care l-au ucis 
pe soldatul Marius Cristi
an Palcu”.

•  Hol blocuri dc cazare 
în staţiunea Olăneşti. în 
perioada 22—24 maţ a.e., 
lă Olăneşti vă avea ido o 
întrunire a directorilor şi 
a contabililor şefi din uni
tăţile de tratament bal
near pentru agricultori. Cu 
această ocazie şe intenţio
nează inaugurarea a încă 
120 de locurile cazare, a

unui restaurant, a unui., bar 
şi a Insă unei baze de 
tratament. în anul. 1095, 
peste 26 000 de pensionari 
din AsncpiiHră au benefi
ciat de înlesnirile Direcţiei 
Generale de Pensii, Asi
gurări Sociale ţi Trata
ment Balnear pentru A- 
gricuHori din MMl’S,

*  Producţia de grâu fa 
sudul Olteniei va fi sub 
1000 de kilograme )a hec
tar. CuUur|le cu jgsâştl 
însămânţat ia toamnă fa 
sudul Olteniei, judeţele 
Dolj şl Olt, sunt în mare 
parte compromise. întru
cât zăpada şi greul din 
iarna trecuta au compro
mis. culturile de grâu, deja 
pe terenuri întinse au fost 
însămânţate alte plante, 
în toamna trecută, nici 
măcar jumătate din tere
nurile care erau des tăiate 
cultivării grâului nu du 
fost însămânţate. Unul 
din motive, in special în 
judeţul Dolj, l-a constiuit 
lipsa motorinei şi a grâului 
pentru sămânţă. Specia
liştii apreciază că faţă de 
modul cum se prezintă ac
tualmente culturile de 
grâu, producţia va fi de 
sub 1000 de kilograme la 
hectar.

•  90 la sută din auto
turismele străine cumpă
rate după 1989 nu pot 
beneficia de asistenţă în 
service'uri. Potrivit sta
tisticilor oficiale, numărul 
autoturismelor achiziţio
nate la 1000 de locuitori 
a crescut in România de 
la 54,5 în 1990, le 80,5 în 
anul 1994. 60 la şută din 
autoturismele străine cum
părate după 1969 nu pot 
beneficia de asistenţă |n 
service-uri. Reparaţiile e- 
fectuate în service-urile 
noastre sunt „după u- 
recheu, fără documentaţii 
tehnice sau garanţii, afir
mă specialişti fa  domeniu. 
Mărcile la care se întâl
nesc asemenea probleme 
sunt fa special: Austin, 
Autobianchi, Avia, Bed- 
fard, Bufck, Cadfliac, Che
vrolet, Jaguar, Lambor
ghini.

COPIII ŞI... STRADA
De cele mai multe ciri 

reacţiile copiilor, sunt im
previzibile, iar atunci când 
acestea se manifestă pe 
stradă consecinţele iau o 
dimensiune tragică.

Recent. în Orăştie, Ar
gentina Sa va, de cinci ani, 
a traversat în fugă strada, 
fără să se asigure de e- 
Xistenţa vreunui pericol, 
fiind accidentată grav de 
autoturismul 2 HD 2800, 
condus corect de către Mi- 
hai Medrea, din localitate. 
In urma impacFGÎuf cu 
autoturismul, micuţa Ar
gentina a suferit un trau
matism cranian şi o frac
tură la femurul stâng.

FLAGRANT
Aposiu Aurel, lăcătuş la 

E.M. Dîlja, a fost surprins 
fa flagrant da eătre poli- 
Uşţi, fa timp ce facerea să 
spargă un autoturism par
cat pe stradă. Asupra fa-

-tractorului s-a găsit un 
radiocasetofon auto, cu 
mai multe casete, provenite 
din spargerea altui auto
turism. ' '
PREDILECŢIE PENTRU

Cabinetele
stomatologice

In Deva a fost arestat 
preventiv Lazăr Florin, de 
19 ani, din Timişoara autor 
al furturilor comise în zi
lele de 25 şi 26 aprilie, la 
două cabinete stomatologice 
din munjeipiu.

Profitând de lipsa de 
supraveghere a cabinetelor 
medicale, Lazăr Florin a 
sustras instrumente medi
cale în valoare de 3 500 Cp 
de lei. In urma intervenţiei 
prompte a poliţiei, preju
diciul a fost recuperat

Rubrişă realizată cu
sprijinul

i  j .p . hunedoara — 
»EVA

s

1. ATALANTA (14) — PADOVA (18) 1
Gazdele sunt* mai preocupate de meciul din Cupa

Italiei decât de această partidă, In care oaspeţii aţi: 
şanse minime pentru un egal.

2. BARI (15) — JUVENÎUS (2) 2
Bari nu mal poate evita retrogradarea şi nici o- 

pune lui Juventus. : ;,Ţ:■
3. CAGLIARI (12) — PARMA (3) 1, X
Cel mai apropiat pronostic este un egal. Poate 

ca avantajul terenului să contribuie la victoria gaz
delor. - -■

4. MILAN (1) — CREMONESE (17) 1
De departe, victoria va consfinţi al 15-lea titlu 

de campion al luţ Milan.
5. NAPOLI (11) — UDINESE (10) I, X
Se întâlnesc două formaţii de la mijlocul clasa

mentului lipsite de orice griji.

Va fi un meci tare între ambiţioasele gazde şi 
robusta formaţie a oaspeţilor,

7. ROMA (6) — INTER (7) 1, x, 2 
G partidă deschisă oricărui rezultat.
8. TORINO (16) _  LAZIO (4) 2
Pentru oaspeţi victoria înseamnă mult, participa

rea la o Cupă. ■
9. VICENZA (9) — SAMPDORIA (8) 1 
Gazdele vor să încheie campionatul cu o victorie

în faţa propriilor suporteri.
; 10. CESENA (7) — BOLOGNA (4) 1, x

In seria fi, mai sunt 5 etape din campionat şl 
aceste 2 formaţii mal au şanse să urce în clasament. 

11. TOSENZA (9) — VENEZIA (10) 1, x 
Ambele echipe sunt preocupate să nu noal coboare 

în clasament.
12. LUCCHESE (5) — F. ANDRIA (12) 1 
Luechese trage tare la locul 4 şi doreşte toate trei

punctele. >
13. PERUGIA (3) — SALERNITANA (6) 1, x 
Qazdele mai mult ca sigur îşi vor apropia victo

ria. O şansă au şi oaspeţii, de multe ori imprevizibili 
în deplasare.6. PIACENZA (13) — FIORENTINA (5) I, 2

{BUCUREŞTI, SECTOR f<l>
B-DUL MAGHERU NR. 1-3, ETAJ 3T 

SRL TEL ; 01/615.68.27 FAX ; 01/615.68.21?

UNIC DISTRIBUITOR IN ROMANIA'Âfe 
FIRMELOR PRODUCĂTOARE ITALIENE^

PIETRO BERTO, AGIV FORNI. AGREX , AGRIFLEX . PFM
VA OFERĂ DIN STOC SI LA COMANDA^

1

mi de patiserie si panificaţie de orice 
;apac'*3te. PIETRO BERTO si AGIV FORN!

S iIozl ri pentru faina si pentru lichide:AGRIFLEX

Meri orizontale: 300 - 1200 Kg / ora: AGREX

Maşini de ambalat PFM

-Se asigura momaiul. ptoba si asistenta 
tehnica pe perioada de garanţie de 12 tuni 
-Se oferă piese‘ de schimb si asistenta 
tehnica pentru perioada de poştgsrantie

Filiala TRANSILVANIA Tel: 064/1566,47 
Filiala MOLDOVA Tel; 036/46 99 12 
Filiala DOBROGEA Tel; 041/61 20.76

69.28.07

S.C. APROTERRA S.A. SIMBRIA
•  Informează clienţii că a deschis în ca- 

i drul Complexului EUROVENUS din Sîntuhalm
m  magazin prin care se vând anvelope, acu- 

j mulatoarc, piese de schitnb pentru autoturisme 
j DACIA şi ARO, diverse accesorii, la preţuri 

accesibile. v:v'
•  Vinde din stoc, la preţuri avantajoase;
— anvelope de toate tipurile;
— acumulatoare de 55, 66, 88, 150 şi 180

AH; .vy
— folie de polietilenă de 10 m lăţime; !
— piese de schimb auto, tractoare şi ma

rini agricole;
— rulmenţi, curele trapezoidale de toate 

tipurile;
—- carbid, electrozi etc. n ^  ,

Abonamentul la ziarul 
„Cuvântul liber*

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
mal avantajoasă de procurare a ziarului odsfiril 
pentru Informarea operativă, bogată şi corectă 
a cititorilor.

preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia
relor ş| abonamentelor. Din luna mai, preţul 
ziarului „Cuvântul liberi Deva este de 250 lei/ 
exemplar (zilnic in opt pagini), iar al abona
mentului <|e 3000 lei/lună, plus taxele poştale.

Avantajul abonamentului este evident de 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, 
faţă de cumpărarea cu bucata.

9 mai 1996
• |  dolar SUA — a w ie i
• 1 marcă germană — 1913 lei
•  100 yeni Japonezi — 2781 lei
• 1 Ură sterlină — 4399 lei
• 1 franc elveţian — 8347 Iei
• 1 franc francez —. 566 lei
• 100 lire italiene — 187 le)

CUrturl ie  re fe rin ţă  ale B ăncii N aţionale  
H Rf&uătiisi,

Minimarket la Shneria
Luni 29 aprilie a.c. In 

peisajul comercial al o- 
raşului Simeria am con
semnat deschiderea mini- 
marketului Sonia, aparţi
nând S.O. Ivoniciu 6. 
fi.R.L. Deva.

Situat fa centrul oraşu
lui, pe strada A iancu, 
fa nr. 7, noul magazin 
oferă cumpărătorilor o 
gamă largă de produse a- 
limentare. Costul investi
ţie# — reamenejare* spa
ţiului s- fasumeazâ peste

20 de milioane leL
Deschiderea minimar- 

ketului Sonia a creat sol 
locuri de muncă pentru 
10 vânzătoare, din care 

Jumătate provin de fa 
şomaj.

De remarcat rămâne şl 
faptul că produsele dfa 
carne şl semipreparato 
sunt din producţie proprie 
a S.C. Ivoniciu S. S-nJL 
Deva, iar adaosul camere 
cial mediu nu ■ depăşeşte 
15 Iar sută. tOJP.) ‘
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Fereastră larg deschisă 
spre transparenţă

Tema conferinţei de presă 
a sindicatului „Siderurgis- 
tul“ desfăşurată marţi, 7 
mai a.c. la Hunedoara, a 
fost mai mult decât una 
generoasă, ea eoincizând. 
printre altele, şi cu . îm
plinirea unui an de la 
startul. Campionatului mon
dial de popice.

Deşi subiectul discuţiei 
a fost altul — bilanţul u-

riaţilor printr-un contract 
colectiv complex, la nivel 
de ramură, care să vizeze 
nu numai prezentul, dar 
mai ales viitorul siderur
giei locale, în contextul 
transformărilor la care este 
supusă societatea româ
nească.

Răspunzând unor între
bări ale ziariştilor, dl. Pe
tru Vaidoş, preşedintele

CONFERINŢĂ DE PRESĂ LA HUNEDOARA

nui mandat de patru ani 
al conducerii executive a 
marelui sindicat hunedo- 
rean — întâlnirea cu zia- 
giştii s-a dorit a fi o fe
reastră larg deschisă spre 
transparenţă. Cu această 
ocazie s-au prezentat celor 
de faţă principalele mo
mente şl preocupări ale 
sindicaliştilor, atât pentru 
viaţa economică a socie
tăţii, dar mai ales pentru 
cea socială. In pofida ma
rilor dificultăţi prin care 
trece combinatul hun'edo- 

t rean printr-o colaborare 
'bună între administraţie şi 
Sindicat în anii de după 

' revoluţie, societatea nu a 
înregistrat şomeri, iar 
In situaţii limită s-au gă
sit soluţii de orientare a 
forţei de muncă, o dovadă 
practică sunt cei peste 
1000 de salariaţi care fac 
altceva decât ceea ce au 
făcut până în 1989.

Demersurile sindicale din 
Ultimii ani — perioadă în 
care mişcarea sindicală a 
cunoscut momente semni
ficative de maturizare —, 
au vizat, în mod special, 
apărarea drepturilor saîa-

Sindicatului Siderurgistul, 
a precizat că multe din. 
tre dialogurile care s-au 
purtat cu factori respon
sabili de viitorul metalur
giei româneşti, au rămas 
doar simple discuţii, a- 
mintind în context şi în
tâlnirea cu parlamentarii 
judeţului de la Hunedoara, 
de acum 'două luni, sau 
cea guvernamentală, din 
urmă cu mai bine de un 
an.

Dacă acum câţiva ani, 
sindicatul Siderurgistul a- 
vea doar 14 angajaţi. In 
prezent are peste 90, ur
mare a extinderii numă
rului activităţii economice, 
sociale şi sportive.

Baza materială creată în 
ultimii ani — o bibliotecă 
c.u circa 100 000 de vo
lume, cea culturală, spor
tivă şi turistică dau nu 
numai forţă şi personalitate 
sindicatului hunedorean, 
ci creează şi condiţii dintre 
cele mai deosebite salaria
ţilor societăţii, pentru pe
trecerea plăcută, dar mai 
ales şi utilă a timpului 
extraprofesional.

CORNEL POENAR

0 situaţie fără ieşire?
In secţia distrofici a 

Spitalului Municipal Pe
troşani există o fetiţă de 
A ani, encefalopată. Sumita 
Marineea a fost declarată 
abandonată şi spitalul face 
demersuri pentru plasarea 
ei într-o unitate speciali
zată în ocrotirea minorilor 
cu acest tip de handicap 
şi de vârstă preşcolară.

Cum unitatea din Nă- 
laţi a fost închisă (de fapt 
Inclusă Spitalului din Pă- 
clişa), iar aici nu o pri
mesc, .secţia petroşăneană 
se găseşte într-o situaţie 
ce pare fără ieşire. Ea 
vârsta pe care o are, fe
tiţa nu-şi mai are locul 
în această secţie. Dar până- 
acum nu s-a reuşit:trimi
terea ei într-o unitate de 
profil hunedoreană sau 
din alte judeţe. ’

De Ia Inspectoratul Te
ritorial de Stat pentru 
Handicapaţi Deva am a- 
flat că mai sunt şi alte 
cazuri de copil care nece
sită internarea într-un că
min — spital. De aseme

nea, că singura unitate 
spitalicească unde ar- pu
tea fi primiţi este cea 
din Păclişa, alte Judeţe 
fie că nu au astfel de spi
tale, fie că abia fac faţă 
propriilor lor probleme 
de acest fel. S-a ajuns în 
situaţia de a se aştepta 
decesul a câte unul copil 
nefericit, pentru a putea 
fi plasat altul în locul lui.

Deşi sunt copil, au ajuns 
nişte „cazuri1* *, un soi de 
..obiecte" de care nimeni 
nu are nevoie. Suferinzi şi 
trişti, fără să fje vinovaţi 
de cumplita lor soartă, el 
au devenit o povară pen
tru societatea care-î res
pinge. E drept că sunt 
probleme multe şi grele. 
Dar nu poate fi acuzată 
doar sărăcia de această 

• stare de lucruri. Prea des 
ne izbim de imobilitate, 
de lipsă de înţelegere pdn- 
tru problemele altora, ceea 
ce ţine mai curând de 
mentalitate.

VIORICA ROMAN

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament două
camere, gaz, Dacia, Deva, 
tel. 628800. (853(3)

•  Vând casă, grădină 
867 mp, Hunedoara, Car- 
paţi 35, tel. 01/6635855.

(8969)

•  Vând apartament 4 
camere decomandate, Deva, 
tel. 624658 sau 627976.

(8525)

•  Vând apartament două 
camere, Micro 15, bl. 49, 
ap. 33, după ora 18. (7198)

•  Vând casă în Hune-,
doara, trei camere, apă, 
gaz, cu posibilităţi de ex
tindere. Tel. 218908, după 
ora 18. (8508)

•  Vând apartament două
camere, Micro 15, îmbu
nătăţiri, posibilităţi priva
tizare, parter, tel. 628948; 
după ora 18. (8530)

•  Vând Dacia 1410 L, 
gri metalizat, an fabrica
ţie 1995, 17 000 km, tel. 
730461, după ora 16. (8516)

•  Vând frigider Arctic,
calculator tip Spectrum, 
canapea extensibilă, tel. 
613056. (8521)

•  Vând apartament o
cameră, parchet, telefon, 
etajul I, suprafaţă 41,20 
mp, Deva, bdul Bâlcescu, 
tel. 056/340511. (8519)

•  Vând Dacia fabricaţie ' 
1990, 5 viteze, tel. 611807.

(8517)

•  Vând armă vânătoare
marca IJ calibrul 12, tel. 
212596. (8958>

•  Vând video Akal re- 
corder japonez, preţ con
venabil, tel. 623783.. (8960)

Comimpex SRL Lupeni, cu 
sediul în Lupeni, str. Băr- 
băteni, bl. A 2, nr. 3, sc. 
V, ap. 59, jud. Hunedoara, 
înregistrat «-•.!:• nr. 11/ 
1992, din 18. 02. 1992. Se 
declară nul. (8523)

•  Pierdut câine Lup, 11 
luni, negru cu maro, în 
zona Căstău — Cuiş — 
Romoşel. Numele; Buş. 
Găsitorului recompensă. 
Orăştie, tel. 6410931 (7943)

•  Pierdut certificat în
matriculare al 'societăţii 
Miotur SRL Orăştie; îl 
declar nul. (7945)

•  Pierdut legitimaţie 
handicapat pe numele 
Eftenie Viorel. Se declară 
nulă.

•  Pierdut carnet şomer, 
nr. 14501. Se declară nul.

DIVERSE

•  SG Val Octavian Prest
Corn SRL Hunedoara a- 
nuriţă majorarea tarifelor 
la lucrările executate cu 
10 la 40 la sută, începând 
cu 8 mai 1996. (8285)

•  SG Bia Drapac Impex
SRL Hunedoara practică 
adaosul cometclal de la 
0—100 la sută. „ (8514)

•  Mare bal în li  mai
1996, ora 19, la Dobra, 
cu renumita formaţie Do
rin Lazăr, Titi Almăşan şi 
soliştii Firuţa şi Mir cea 
Blidarj. (8535)

ÎNCHIRIERI

•  Oferim de închiriat
două boxe situate la par
terul blocului B I, Deva, 
str. Libertăţii (lângă piaţă), 
intrare" din stradă; 230611, 
611921. (8515)

•  Caut pentru închiriat 
apartament sau garsonieră 
mobilate, tel. 218801. (8964)

oferte
DE SERVICII

•  Importator direct •  SG „Mezei Impex"
vinde haine import SNG angajăm bucă-
Austria şi Germania tăreasă. Salariu 200 000,
nesortate, preţ 4000 
lei/kg. Relaţii Sebeş, negociabil. Informa--
b-dul Lucian Blaga, ţii la tel. 625857.

nr. 11, tel. 058/732296. (399116)
(8399)

•  Vând apartament două
camere, Micro 15 Deva, 
tel. 620387. (7944)

•  Vând casă, plus de
pendinţe, sat Dealu Mic, 
nr. 21. Informaţii Hune
doara, Gocsarilor 5/16.

(8286)

PIERDERI

•  Pierdut chitanţier fis
cal seria GA 0435165 —
0435200 al Societăţii Kita 
Comimpex SRL Hunedoara, 
îl declar nu). (8287)

•  Pierdut legitimaţie ne
văzător, seria H, nr. 100979, 
pe numele Sîrb Victoria. 
O declar nulă.

•  Pierdut certificat de în
matriculare al SG Bogdana

•  Djscotecă occidentală, 
calitate internaţională, res
taurant Dada Orăştie, vi
neri, sâmbătă, duminică.

(8972)
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•  Activitatea de 
Foto şi Video din Ha- 
*ţeg, str. Progresului, 
nr. 1, tel. 770367 şl 
770735 (patron Anca 
Aurel) execută gratuit 
invitaţii de nuntă, fo
tografii pentru copii 
orfani, invalizi, han
dicapaţi.

La filmările video 
pentru orice eveni
ment, şe percep re
duceri de 30:1a sută 
faţă de preţurile ofi
ciale.
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•  SG Gom Alexandra 
SRL Brad angajează ur-

S.P.I. CARMETAPLAST DEVA S.A. >
ANGAJEAZĂ: I*

— 3 mecanici utilaje carieră, categoria 3-6 I

gent doi tehnicieni veteri
nari, informaţii 054/651949.

‘ (8543)
•  Meditez engleză, Deva, 

Hunedoara, tel. 621609.
(8959)

•  Angajez şofer cu ma
şină proprietate personală, 
tel. 218417. (8506)

•  Pentru punerea 
în funcţiune şi pre
gătirea echipei redac
ţionale a Postuluj de 
radio XX 1 Deva, pe 
frecvenţa de 102,6 MH, 
radio T 5 ABG Haţeg 
organizează o preselec- 
ţie în ziua de sâm
bătă 11 mai *96, ora 11, 
în cadrul Complexului 
Expoziţional Eurove- 
nus din Deva. Con
diţii de participare: 
studii medii sau su
perioare, vârsta între 
16 şi 45 ani, cunoştinţe 
de limbă engleză, dic- 
ţie şi fluenţă a vor
birii. (7057)

•  Gonysat. Numai la
Gonysat, în curând, An
tena 1, PRO TV şi imagini 
locale. Angajăm adminis
trator Filiala Brad. Re
laţii la sediul firmei din 
Brad. (9162)

LICITAŢII

•  SG Talc — Dplomită 
SA Hunedoara, organizează 
în data de 23 mai 1996, 
la sediul societăţii, din 
strada Zlaşti,- nr. 121, Hu
nedoara, licitaţie în vede
rea întocmirii raportului 
de evaluare a societăţii co
merciale, aflate în curs de 
privatizare, potrivit Legii 
77/1994, Informaţii supli
mentare la tel: 054/712216; 
054/714526, fax. 054/713767.

(8292)
COMEMORĂRI

•  Pioasă aducere a- 
minte, la împlinirea azi.

; a trei ani, de la trecerea 
în nefiinţă a celei care a 
fost
RADU DOINA RODICA
Sufletul blând se odihneşte 
alături de soţul RADU 
şl nepoţelul RADUGU. 
Dumnezeu să-i odihnească. 
Familiile Petrescu şi Ple
ter. (8290)

DECESE
•  A încetat djn viaţă, 

după o lungă şl grea su
ferinţă,

FLOREA PRAPUGICU 
cel ce a fost un bun' soţ, 
tată, socru şl bunic. Cor
pul neînsufleţit este depus 
la capela Valea Seacă, 
înmormântarea vineri, 
orc* 13. (8294)

•  Salariaţii de la 
SG „Getate" SA Deva 
sunt alături de dl. 
Marchiş Ioan la greaua 
pierdere suferită prin 
moartea soţiei sale 

VIORICA
Dumnezeu să o o- 

dihnească ip pace!
(8546)

•  Conducerea SG A- 
protera Simeria este 
alături de domnul Ioan 
Marchiş, director la 
DGFPS Deva, la ma
rea durere pricinuită 
de moartea soţiei şl 
transmite pe această 
cale sincere condo
leanţe. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace?

•  SG Avicola ŞA 
Deva. este alături de 
domnul Ioan Marchiş, 
director la DGFPS 
Deva, la marea du
rere pricinuită de 
moartea soţiei şi-i 
transmite pe această 
cale sincere condo
leanţe. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

(8545)

•  Colectivul de con
ducere al Regiei A- 
utonome a Cuprului 
Deva este alături de 
dl. Ioan Marchiş di
rectorul Direcţiei Con
trol Financiar de Stat 
Deva în marea du
rere pricinuită de 
decesul soţiei

VIORICA
MARCHIŞ

Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

(8555)

•  Cu multă durere de- 
. plângem plecarea dintre

noi, spre lumea veşnică, a 
învăţătoarei

VIORICA MARCHIŞ 
aceea care în lumea pă
mântească ne-a fost prie
ten, sprijin şi călăuză. 
Dumnezeu să o odihnească! 
Colegii de la Şcoala Ge
nerală nr. 9 Hunedoara.

(8295)

•  Colectivul Gărzii Fi
nanciare a judeţului Hu
nedoara este alături de 
domnul director Ioan Mar
chiş la marea durere pri
cinuită de decesul soţiei 
sale

VIORICA MARCHIŞ
şi transmite sincere con
doleanţe familiei. (8536)

•  Soţia Adriana, 
fiica Adriana, ginerele 
Aurel şi nepotul Râul 
Eugen cu nemărginită 
durere In suflet a- 
nunţă dispariţia ful
gerătoare din’ viaţă a 
celui care a fost

BORTOŞIONEL 
DOREL

un bun soţ, tată, so
cru şi bunic.

Sufletele noastre 
îndurerate nu te vor 
uita niciodată. în
mormântarea Joi, 9 
mai, ora 13, de la 
Gasa mortuară. (8540)

•  Salariaţii Socie
tăţii Comerciale „De- 
cebal** SA Deva de
plâng dispariţia ful
gerătoare din viaţă, 
Ia numai 45 de ani, a 
celui care a fost

BORTOŞIONEL 
DOREL

şofer, om de aleasă 
omenie şi competenţă 
profesională, care a 
lucrat 17 ani In în
treprinderea noastfă.

Suntem alături de 
familia îndoliată. Dum
nezeu să-l odihnească!

(8540)

•  Salariaţii de la 
SG „Cetate" SA Deva 
sunt alături de co
lega lor Bortoş Adri
ana la greaua încer
care prin care trece 
prin pierderea soţului 
său dl.

BORTOŞ DOREL
Dumnezeu să-l o- 

dihneaşcă în paceî
(8546)
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