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în toiul celei mai lungi 
nopți a anului trecut, aș
teptam pe cineva la gară. 
Era ger și, bineînțeles, 
trenul întârzia. Am petre
cut astfel acolo orele cele 
mai tenebroase, între 1,30 
și aproape 4. Nu pot să 
spun că m-am plictisit. Ti
pologia umană într-un ast
fel de Ioc și Ia o asemenea 
oră e cât se poate de in
teresantă. Lume destul de 
multă, concentrată cu pre
dilecție în holul central, 
rezemată de pereți, de ca
loriferele calde, șezând pe 
trepte, plimbându-se agale 
de colo, colo. Doi polițiști, 
patrulă, își omorau vremea 
la jocurile mecanice des
chise non-stop. Nu e un 
reproș, ci o simplă consta
tare. Atmosfera era calmă,

moșteniții soartei? Nu, nu 
e normal ca o gară să-de
vină azil de noapte. Toată 
lumea e de acord. Atunci 
de ce nu se restabilește 
ordinea, de ce polițiștii a- 
ceia nu evacuează sălile 
de așteptare, lăsându-le la 
dispoziția călătorilor pen
tru care au fost destinate? 
Pentru că nici asta nu se 
poate, ar fi inuman să-i 
izgonești pe amârâții aceia 
în ger, unde să se ducă? 
Suntem de acord și cu asta. 
Atunci care ar fi soluția? 
Iată un subiect de medi
tație pentru Consiliul mu
nicipal.

E și asta o chestiune 
ce ține de mentalitate. De 
o anumită mentalitate, tot 
din comunism moștenită, 
și anume aceea a subiec-
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Areștarea lui Miron 
Cozma, vineri, 10 ianua
rie. pentru „subminare a 
puterii de stat, infrac
țiuni contra siguranței 
pe căile ferate, ncrespec- 
tarea regimului armelor 
și munițiilor”, a stârnit 
reacții pro și contra. 
Pentru a lua pulsul stării 
de spirit din județ am 
solicitat părerea liderilor 
de la ' 
dicate

câteva mari 
din zonă.

sin-

„PE MI RON COZMA 
II, VA JUDECA 

ISTORIA”

Miron 
că în

Gozma 
istoria 
el va 
pozitiv

» '
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• Petru Vaidoț — pre
ședintele Sindicatului „Si- 
derurgistul" Hunedoara: 
„în alte intervenții ale 
rade referitoare la per-

soana lui 
spuneam 
mișcării sindicale 
fi un personaj 
sau negativ. Prin urmare, 
îl va judeca istoria. In 
legătură cu arestarea sa, _ 
o să mă refer doar la 
Mîron Cozma ca cetățean. 
Consider că o 
a capetelor 
sunt reale și 
poate fl mai 
cât legea și 
decât. Totuși, 
privește „mineriadele", 
xistă, din punctul meu de 
vedere, date concrete că 
nu poate fi acuzat Miron 
Cozma. Este cert că mi
nerii au fost chemați la 
București, li s-a mulțu
mit și chiar li s-a promis 
că nu vor fi acționați

mare parte 
de acuzare 
nimeni nu 
presus de- 
trebuie ju- 
în ceea ce

e-

în justiție. Pentru „mi- 
neriade'*. lista arestărilor, 
cred eu. va trebui să fie 
completată și să răspundă 
toți cel care au avut im
plicații în această proble
mă.

Totuși cred că aresta
rea lui Miron Cozma s-a 
făeut într-un moment în 
care guvernul
.să abată puțin atenția 
opiniei publice. Este o 
„jucărie" pe care ne-o 
oferă puterea și un su
biect de discuție, în con
dițiile în care nu 
făcut absolut nimic 
domeniul protecției
ciale. Majorările prețu
rilor sunt tot mai greu 

,de suportat de populație, 
s-au făcut fără consul
tarea partenerilor sociali,

încearcă

s-a 
în 

so-

a centralelor sindicale. 
Din acest punct de ve
dere, momentul arestării 
lui Cozma a fost puțin 
pripit. Aceasta poate fi 
interpretată ca o timo
rare a liderilor sindicali 
în perspectiva unor con
vulsii sociale iminente, 
dacă Guvernul nu oferă 
soluții la problemele ri
dicate de sindicate. Opi
nia publică își pune în
trebarea: dacă sunt atâtea 
capete de acuzare, de cc 
Miron Cozma a fost a- 
restat numai acum?**

SORIN BLADA. 
CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a 2-a)
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ț E ciudat să vorbești 
< acum în ianuarie despre
• primăvară, nu ? Și totuși 
î când vezi într-un oraș 
‘ muiți oameni antrenați

în corectarea coroanelor
• arborilor ornamentali de 
1 pe străzi, gândul te duce 
1 la primăvară. La aceasta 
J s-au gândit în mod sigur 
1 și edilii brâdeni.
I Sâmbătă, 11 ianuarie, 
l la Brad — activitate 
/ intensă destinată acestui 
I scop. Corectarea coroane

lor arborilor a început 
mai de mult. Pe principala 
stradă a cartierului Orașul 
«ou, ea s-a încheiat sâm
bătă. pe alte străzi s-a ter
minat săptămâna trecută. 
,,O facem acum până când

seva stagnează în tulpini 
și ramuri" — ne spune 
specialistul primăriei care 
coordonează activitatea.

Și încă ceva. în acea 
sâmbătă, străzile orașu
lui, atât in centru cât

mare, neocupat de con
strucții. La solicitarea co

mandantului unității milita
re, spațiul acesta a fost dat 
de primăria municipiului 
în patronajul respectivei 
unități.

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

și în principalele cartiere, 
arătau ca atunci ieșite 
de sub acțiunea aspira
torului.

PATRONAJ

în' fața unității mili
tare de vânători de munte 
de la Brad, se află un 
spațiu liber destul de

Aîilitarii vor amenaja 
aici cu mijloace proprii 
și cu sprijinul primăriei 
un parc de odihnă cu 
spații plantate și bănci 
și o parcare. Cei care-i 
vizitează cu diferite pri
lejuri pe tinerii ce-și sa
tisfac aici stagiul militar, 
vor avea unde își parca 
mașina, ca și posibili

tatea unei discuții, într-o ‘ 
ambianță plăcută. Cum 
;i cunoaștem pe militarii i 
brădeni harnici și între- .’ 
prinzători. nu numai în ) 
pregătirea militară ci și i 
în acțiuni gospodărești, ’ 
până în primăvară par- î 
cui și parcarea vor de- | 
veni o prezență plăcută « 
pe fața municipiului. ’

ATENTAT LA l
SIGURANȚA !

CAROSABILULUI î
Sâmbătă, 11 ianuarie 1 

1997, pe la ora 9,20, (
rulăm calm pe șosea 1 
spre Brad, pe segmentul 1

pace și prietenie, somno
lență și blazare, ce să fi 
făcut și ci?l De la o vre
me am simțit că-mi trece 
os prin os și am pornit 
să mă odihnesc puțin în 
sala de așteptare de sus. 
Chiar așa, mi-am zis, oa
menii aceștia de ce or fi 
preferând să stea în hol? 
M-am lămurit instantaneu, 
de cum am pășit pragul 
sălii cu pricina: toate lo
curile erau ocupate de 
trupurile întinse ale unei 
varii adunături de vaga
bonzi, de la bătrâni pito
rești și decrcpiți, descinși 
direct din Azilul de noapte 
al lui Gorki, până Ia je- 
goși copii ai nimănui. în 
aceeași clipă m-a trăznît 
o duhoare atât de cumpli
tă încât am ieșit ca az
vârlit de un arc. De-a 
binelea sceptic, am făcut 
o tentativă și la sala de 
așteptare a clasei întâi. 
Aceiași spectacol, doar că 
aici totul era cufundat în 
beznă. Senzație desăvârșită 
de a fi pășit într-o bolgie. 
Sigur, e preferabil să aș
tepți oricât, rn picioare, 
în holul central, ori, răz
bit de oboseală, să te a- 
șezi pe treptele lui, decât 
să te aventurezi într-un 
astfel de loc.

Așadar, e normal ca o 
gară să devină azil de 
noapte pentru toți dez-

'or tabu. Se cultiva i- 
deea, care până la urmă 
ne-a fost inculcată în mod 
insidios, că o realitate 
dezagreabilă sau compro
mițătoare poate fi exor
cizată prin tăcere. A nu 
vorbi despre un lucru în
seamnă a-1 condamna la 
inexistență. Fals. Lucrul 
continuă să existe. Igno
rând problemele suscitate 
de vagabonzi și cerșetori 
nu înseamnă că acele pro
bleme nu există și că — 
mai mult nu continuă 
la rândul lor să producă 
alte probleme. Soluția stă 
în a privi lucrurile în față, 
în cazul amintit aici, sin
gura rezolvare e înființa
rea în administrația Pri
măriei a unui azil de 
noapte în care, contra u- 
nei taxe modice, ori chiar 
fără nici o taxă, acești 
nenorociți să afle la ne
voie un adăpost decent. 
Vegheat de gardieni pu
blici și cu un administra
tor onest, vigilent și auto
ritar, o asemenea institu
ție nu este un obiect dc 
rușine, ei un factor de 
salubritate socială. Azilul 
de noapte este un rău ne
cesar de care, dintr-o 
(mincinoasă pudoare, nu
mai societățile fals ega
litare și ipocrite nu vor 
să știe.

RADU CIOBANU

S

„Gândirea nu este niciodată liberă. O 
închide orizontul capului".

STANISLAW" JERZY LEG

(Continuare în pag. a 2-a)
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16 ianuarie 1997
dolar SUA — 4771 Iei <
marcă germană — 2993 lei.;
yen! japonezi — 4081 leii*
liră sterlină — 7960 Iei•:
franc elvețian — 3465 lei';
frâne francez — 887 1cî;>
lire italiene — 308 Ici <
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VREMEA

Vremea se menține 
caldă pentru această pe
rioadă. Cerul va fi mai

mult noros în zonele joase 
șl variabil în rest. Vântul 
va sufla în general slab, 
în zonele joase se va for
ma ceață. Temperaturile 
vor oscila între minus 2 
la plus 2 grade C, iar ma
ximele între 2—4 gratie 
G.

r
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o lacrimă și au lăsat o 
floare. Spre seară, la 
casa de cultură, s-a des
fășurat un simpozion o- 
magial. (M.B.)

• *•*•♦•*•*•

© ÎN MEMORIA MA
RELUI POET. Ieri la 
Deva au avut loc două 
manifestări de o profundă 
încărcătură emoțională 
dedicate poetului național 
Mihai Eminescu de la a 
cărui naștere s-au împli
nit 147 de ani. în parcul 
central al orașului, la 
statuia Luceafărului poe
ziei românești, au avut 
loc pelerinaje la care 
sute de tineri au vărsat

© OLIMPIADE ȘCO
LARE. Mâine, la Deva. 
Brad, Orăștie, lila, Si- 
meria. Hunedoara și Pe
troșani se desfășoară faza 
zonală a olimpiadelor 
școlare. Va fi un prilej 
de verificare a cunoștin
țelor acumulate de elevi 
în procesul de învățământ 
Succes celor mal buni? 
(M.B.)

Camera de -Muncă din 
cadrul Direcției Muncii 
șl Protecției Sociale a 
județului s-a mutat, la 
începutul acestei săptă
mâni, într-un alt local. 
Noul sediu se află la 
parterul fostului hotel 
„Dacia" din Deva, Piața 
Unirii, nr. 1, telefon 
216157. (E.S.)

de

© NOUL SEDIU AL
Gamer ei de munca.

© SE ADUNA BANI 
PENTRU INTRODUCE
REA GAZUI.UI METAN. 
Așa cum ziarul nostru a 
mai scris, s-a aprobat 
Introducerea gazului me
tan în Brănișca și în 
încă trei sate ale comu
nei eu același nume. Du
pă cum se știe, statul va

suporta cea mai mare 
parte din cheltuielile a- 
cestel lucrări, dar și ce
tățenii au o parte 
contribuție. Primarul co
munei, dl. Cornel Cor- 
nean, ne-a spus că în 
vederea adunării banilor 
de la oameni s-au for
mat comisii pe sate și 
chiar pe străzi și că; până 
în prezent, s-au strâns 
peste 30 milioane lei. 
(Tr.B.)

HASH!
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REACȚII SINDICALE LA ARESTAREA LUI MIRON COZMA I
(Urmare din pag. 1)

,SA TE FEREȘTI DE 
FOC**

• Gelu ionațeu — se
cretarul Ligii Sindicate
lor Miniere „Solidaritatea 
’92'* Deva; „In cazul lui 
Miron Cozma se disting 
cel puțin două aspecte 
După schimbarea din no
iembrie ’96, lumea aȘteap- 
ta intrarea în norma litate. 
Toți trebuie să respecte 
legea, tuturor să li se 
aplice corecția necesară 
tatn-o anumită situație. 
Persoanei Miron Cozma 
trebuie să I se aplice le
gea după faptele pe care 
le-a comis. Arestarea în 
sine poate avea insă și 
O altă conotație: în con-

textul escaladării 
rilor in economie, 
în vedere eventualitatea 
unor nemulțumiri ale 
maselor de sindicaliști, 
este posibil ca guvernanții 
să fi ținut cont de lide
rul Miron Cozma, care 
poate capacita o anumită 
mulțime de sindicaliști 
pentru o acțiune sau alta- 
Probabil că arestarea 
poate fi o măsură de 
prevenire sub acest as
pect. pentru că s-ar pu
tea ca Executivul să nu 
răspundă solicitărilor sin
dicatelor în i"eea ce pri
vește dialogul, după cum 
a promis... Atât de mult 
ne-am obișnuit cu 
felul de scenarii în 
timii 7 ani, încât este 
sibil orice. Noi am

prețu- 
având

vățat să ne gândim la 
răul cel mai rău și abia 
pe urmă să ne repliem 
către normal. Poate că 
la nivel general este o 
tendință de exagerare, 
dar mai bine să te fe
rești de foc oecât să intri 
în vâlvătaie".

• Gheorghe Păs — 
președintele Filialei ju
dețene CNSRL Frăția: 
„Opinia mea este foarte 
clară: Cetățeanul să su
porte rigorile legii, dar 
ca lider sindical este o 
lovitură prea mare pen
tru sindicate".

• Ovidiu Jurca, pur
tător de cuvânt, Sindi
catul Energeticienilor FRE 
Deva: „Nu putem să 
spunem decât că in ca
zul cetățeanului Miron
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GOSPODĂRIREA
(Urmare din pag. 1)

Deva — Șoimuș. Calm 
pentru că așa o impun 
regulile de circulație în 
acest segment care cu
prinde și marele pod ru
tier peste Mureș dar și 
din alt motiv. înaintea 
noastră circulă o auto
basculantă. tot in direc
ția Brad. La fiecare zgu- 
duitură a benei, pe asfalt 
se depun bulgări de ar
gilă; și chiar pe podul

I

tot 
ul- 
po- 
în-

Cozma justiția trebuie 
să-și spună cuvântul. In 
cazul liderului de sindicat 
implicat în niște eveni
mente foarte grave, pă
rerea noastră este că 
deslușirea trebuie să 
meargă până la capăt șl 
toți responsabilii de ml- 
neriade și de alte tul
burări sociale trebuie să 
dea socoteală în fața le
gii. De la cel mai mic, 
până la cel mai mare!"

• Mircea Popescu, Sin
dicatul „Constructorul** 
I.C.S.H.: „E vorba de 
cetățeanul Miron Cozma. 
Cercetările ar trebui le
gate de absolut tot, în
cepând din 1990, nu nu
mai de anul 1991. Dacă 
vrem să facem dreptate, 
să o facem cum trebuiel**

I

5
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LOCALITĂȚILOR \
peste Mureș. întinși cai 
o pastă pe carosabil de) 

așinile care vin din i 
urmă, la primii stropi ? 
de ploaie, bulgării de ar-) 
gilă devin o peliculă pe- ( 
riculoasă pentru circula- ’ 
ție. Nu găsește nimeni J 
ac de cojocul beneficia-) 
rilor acestor transporturi 1 
și chiar al cărăușilor,! 
spre a-i obliga să-creeze) 
și folosească mijloace de ț 
spălare a roților și ca- i 
roseriilor autovehiculelor,’ 
astfel poluante ale dru- 1 
murilor publice? (1

Abonamentul la ziarul
„CUVÂNTUL LIBER"

„Cuvântul liber*' este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.
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FOARTE IMPORTANT I Abonamentele se | 

_ _________ L poștale din județ și y 
la factorii poștali — numai cu bani in nume- I

■ I 
w

I 
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Pentru a-l avea mt-reu în case și in suflete, 
abonamentul este calea cea mai sigură de pro
curare a lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA
RUL „CUVÂNTUL LIBER** ESTE DE

DE LEI/LUNĂ plus taxele poștale.

ZIA-

4 000

Avantajul abonamentului este evident, de 
aproape 8 exemplare primite gratuit pe lună, 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITAȚI: RElNNOIȚI VA ABONA. 
MENIUL LA „CUVÂNTUL LIBER**, iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
să vă facă.

DE REȚINUT! Cei care contractează șase 
luni consecutiv abonament la „Cuvântul liber'* 
beneficiază de două anunțuri de mică publi
citate de câte maximum 15 cuvinte gratuit 
in perioada celor șase tuni. Această facilitate 
este echivalentă cu costul abonamentului pe 
patru-cinci luni de zile, in funcție de natura 
și de dimensiunea anunțului. Solicitanții de 
anunțuri vor prezenta la agențiile de publici
tate chitanțele doveditoare privind abonamen
tul efectuat.

Fac la ghișeele oficiilor

rar —, iar la RODIPET Deva — orin virament. 
Relații la telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOII

De ce nu diferențiat ?
Intenția de a se reduce im 

pozitul pe profit este bine 
venită pentru agenții eco
nomiei, constituind un e- 
iement de încurajare a 
activității productive și co
merciale. Faptul că pentru 
profitul 
va mai 
este de 
vantajul 
lor de relansare economică 
a firmelor.

După cum s-a anunțat, 
în urma avizării șl dis
cuțiilor din comisia de 
specialitate a Senatului 
este vehiculată ideea de 
a se reduce de la 38 la 30 
la sută impozitul pe pro
fit. iar la agenții econo-

inii că mult

• •

reinvestit 
percepe 
asemenea 
susținerii

au se 
impozit 
în a- 
măsuri-

■•■•••■•a*

mici cu profil agricol re
ducerea propusă este de 
ia 25 la 20 la sută. Con
siderăm
mai echitabil ar fi dacă
s-ar face diferențieri între 
cotele de impozit pe pro
fit plătite de către agenții 
economici, în raport de 
mărimea profitului, așa 
cum se procedează și tn 
alte țări, deoarece pro
centele fixe îl avantajează 
net pe cei ce realizează 
profituri mai mari. Ar fi 
bine ca 
punere 
cum se 
bun al
tre parlamentari. (N.T.)

o asemenea pre
să fie receptată 
cuvine, în sensul 

cuvântului, de că-

DURERE MARE
toate că se cunosc ți 
bine definite ți în

Cu 
sunt 
Legea 18/1991 atribuțiile 
și rolul oficiilor județene 
de studii pedologice și a- 
grochimice, in privința 
menținerii sănătății șl po
tențialului productiv al pă
mântului, iată că nici noua 
echipă guvernamentală și 
ministerială nu acordă a- 
tenția așteptată de către 
salariații din acest dome
niu de activitate. Ca do
vadă, în vreme ce în u- 
nele sectoare se dă și al 
13-lea salariu, sunt situa-

ții în care la OSPA nu 
nu s-a dat nici cel puțin 
al 12-lea salariu din 1996. 
în căzui județului nostru, 
unde trebuie încasați peste 
50 milioane lei pentru 
lucrări efectuate în anii 
trecuți, acum nu sunt bani 
nici pentru plata salariilor 
pe luna ianuarie a.c. Este 
o durere mare că semna
lele date nu sunt recep
ționate cum se cuvine de 
către factorii de decizie. 
Poate de această dată va 
fi o altă percepție ți re
ceptivitate. (N.T.)

JOI. 16 IANUARIE

C TVR1 ]
C TVE 2 )

7,00 TVM. Telematinal; 
8,30 La prima oră; 9,20 
Santa Barbara (r); 10,05 
Limbi străine: germană; 
11,05 Andrea Celeste (r);
12.45 D.a.; 13,10 1001 a- 
udiții; 14,00 Actualități; 
14,10 TVR lași și Cluj- 
N.; 15,40 Tradiții; 16,00 
Actualități; 16,10 Cuvinte 
potrivite; 16,35 Mag. so
cial; 17,20 Grendizer (d.a.); 
17,50 Tribuna partidelor 
parlamentare; 18,15 Tra
gerile Loto; 18,25 Mile- 
nium; 19,10 Lupii aeru
lui (s); 20,00 Actualități;
20.45 Dragostea învinge 
(s); 21,45 Reflecții rutiere; 
22,00 Studioul economic; 
22,40 Interpreți ai cânte
cului popular.

7,00 La prima oră; 8^0 
TVR Cluj-N.; 9,20 Muzica 
pentru toți; 10,05 Mozaic- 
sateiit; 10,40 Întâlnirea 
de la miezul nopții (r);
11.35 D.a.; 12,05 Curcubeu; 
13,05 Frumoasa și Bestia 
(O;
14,10 Reportaj ’97;
Tenis (rez.); 15,45 Babar 
(d.a.); 16,10 Alejandra (s); 
17,00 Ceaiul de la ora 5 
(div.); 19,00 Em. în lb. 
germană; 20,00 Știință și 
imaginație; 20,30 Enigma 
(cs); 21,00 TVM. Mesager; 
21,30 Căsuța cu povești;
21.35 Filmoteca de Aur; 
22,05 Ora vrăjitoarelor 
(f); 23,35 Stadion.

14,00 Actualități;
14,45

[PRO - TV]
7,00 Ora 1, bună di-
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„Cuvântul liber" S.A. Deva
VfNDE £N GROS
• Uleiuri de motor

CASTROL
import CANADA,

produse și îmbuteliate de

renumita firmă

CASTROL CANADA INC. TORONTO

• CASTROL RX SUPER, SAE 15 W—40, 
ulei universal pentru motoare DIESEL.

• Bere SILVA 
REGUN

PRODUSE LA CUNOSCUTA

FABRICĂ DE BERE DIN

REGHIN

• Vin podgoria
COTNARI

Produsele pot fi cumpărate
magazin situat în Deva,

I brie, nr. 257 (în incinta S.C.
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Telefon 22 59 04, fax 21 60 81

de la depozitul
str. 22 Deeem-

Polidava S.A.).

S.C. ELECTRO PROIECT S.R.L. DEVA

angajează
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Personal calificat în meseria de confecțio- 
textil (croitorese).
Informații Deva, incinta MATEX, poarta 3. | 

(7563) | 
•

mincața; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport 
la minut; 10,00 Grace
(r) ; 10,30 MASH (r); 11,00 
After
12,55 
cop 
Bills 
15.00 
16.00
(s) ; 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Grace (s); 
18,00 Știri; 18,05 Sport la 
minut; 18,15 Enigmele 
Agathei Christie (s); 19,00 
Știi și câștigi (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place 
(s); 21,00 Doctor în A- 
laska (s); 21,50 Știri; 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30 
MASH (s).

the Shock (f.a.); 
Știri; 13,00 Robo- 
(r); 13,45 Beverly 

(r); 1« 30 Gillette; 
Verdict: crimă! (s); 
Tânăr și neliniștit

(ANTENA 1)
7,15 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 In vizită la An
tena 1; 10,00 D.a.; 10,30

Teleshopping; 11,10 Lu
mină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (s); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s)l 
11,00 Știri; 14,10 Obice
iuri necurate <f/r); 16.00 
Medalion; 16,30 Thalia; 
17,10 Văduva (s); 18,00 
D.a.; 18,30 Model
cademy (s); 19,00 In
vitați la Antena 1;
19,30 O iubire de neuitat 
(s); 20,30 Observator; 21,30 
Intre dragoste și moarte 
(f).

A-

(DEVASAT+)
10,00—12,30 Rehiări; 

11,00 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 „100 de 
ani de cinema** — cp. 16; 
20,00 Actualități; 21,00 
Actualitatea în direct; 
22,00 Film: „Legenda în- 
drăgostiților**; 23,45 O- 
biectiv (r); 0,00 Videotex*.

I

I

I
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Sfidarea patrimoniului
I
î Din ce a mai rămas via- 
I t>il, ca rezistență și ca-
* , racteristici arhitecturale 
| de patrimoniu în vechiul
• centru civic al Hunedoa- 
I rei, clădirea situată lân- 
J gă al treilea pod al Cer-
Inei, solidă și emblemati

că pentru istoria munici- 
î piului (str. C-tin Bursan) 
I merită a ne atrage aten- 
* ția. Este situată pe colț, 
j posedă numeroase spații, 
' un frumos turn amintind 
I perioada medievală, spe- 
w cificâ epocii corvine. Con- 
Iztruită pe la începutul se

colului trecut, are venera- 
* bila vârstă ă clădirilor 

care ar trebui obligatoriu
* respectate și reconstituite, 
i Stilul aparține așa zisei 
* tendințe „art nouveau*, e- 
Ichivalent stilului' engle

zesc Tifanny. Clădirea 
I face parte, ca obiectiv, 
I din patrimoniul istoric al 
J ■ monumentelor arhitecto

nice. Odinioară, ca pro-
* prietate a fostului com- 
I binat, a găzduit conduce- 
• rea clubului FC Corvinul, 
J respectiv unele magazine. 
| Jur împrejur, clădirile 
• contemporane ei, sau mai 

târzii, sunt total Irecupe- 
« rvbile. deși ele sunt am- 
(plasate în orașul vechi, 

istorie. în patrulaterul din- 
Itre Cerna și Castel. Trăi

nicia și frumusețea clădi- 
J rii ar trebui să ne sen- 
I sibilizeze, să punem pre- 
* țul meritat pe astfel de 
I valori. Numai că...

Imediat după revoluție, 
din motive probabil a- 
tunci justificate economic 
(?), dnii ingineri Robotin 
și Șerban au închiriat-o 
cu intenții incerte pentru 
noi. La rândul lor,, au re- 
închiriat-c și anume dlui 
patron Ștefan Sorin, ca
re a destinat-o firmei sa
le prospere intitulată 
„Scorpion”. Că acest de
pozit en gros și-a ales nu
mele zodiacal respectiv, 
o fi treaba patronului său. 
in fond scorpionul este 
un animal care, din pru
dență, înaintează cu spa
tele și mușcătura lui e 
mortală. Dar nu nuanțe
le oculte ale respectivului 
totem ne interesează, ci 
starea actuală a clădirii 
In afara spațiului dinspre 
str. Bursan, unde dl Ște
fan s-a baricadat, inacce
sibil pentru presă, chiar 
la bune intenții, restul 
clădirii a devenit un mi
zerabil bastion al amba
lajelor. Incinta din am
bele străzi, la parter, es
te sub lacăte grosolane, pe 
uși într-o rână firma cău
ta expres un paznic, iar 
prin vitrinele murdare, 
cârpite, se văd lăzi depre
ciate, ambalaje, toate în
tr-o vădită neglijență es
tetică. Trec pietonii, dar 
mai ales turiștii (inclusiv 
străini) spre castel, iar 
biata clădire oferă o no
tă proastă, condamnabilă, 
pentru întreg orașul.

Ne doare soarta seme
nilor, dar și a clădirilor, 
pentru că orice clădire ve
che este istorie, memorie, 
pagină de piatră din car
tea vieții orașului. Am 
văzut în țări alăturate un 
mult mai mare respect 
pentru patrimoniul arhi
tectonic. Un spirit euro
pean, al mândriei trecu
tului. nu doar retoric. Pe 
mâna cui dăm astfel de 
clădiri? Pe cine îl doare, 
pe cine irită? Probabil că 
depozitul este foarte pro
fitabil.

Dacă am căuta în urba- 
riile Hunedoarei, am găsi 
istoricul unei clădiri ve
nerabile, pe care alții o 
batjocoresc. Descins din 
limuzina sa opulentă, pe 
care scrie emfatic „BOS", 
patronul Sorin Ștefan, 
„curioJe’ al „Scorpionu
lui", nu are vreme și 
bani (sic ?l) să redea clă
dirii măcar un exterior 
civilizat ? De jur-împre- 
jurul acesteia, tot ce se 
vede reflectă doar sfida
re. cinism, grabă de a 
câștiga mult și iute, de
loc respect pentru oraș, 
civilitate.

Poate contractul ingi
nerilor sus-numiți, re- 
contractat pentru chiria
șul „Scorpion", are, to
tuși, o durată... renego- 
ciabilă I

EUGEN EVU
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|S. C. „Oac“ S. R. L. sau cum ii
ii

$

se naște o firmă
Cum am mai scris la a- 

ceastă rubrică, mă întâl
nesc des cu vechiul meu 
amic și discutăm de una 
de alta, ce ne vine in 
minte. La ultima întâlni
re l-am văzut pe individ 
întunecat la privire și la 
chip. Firesc, l-am între
bat ce are, dacă este cum
va bolnav.

— N-am nici pe dracu’. 
mi-a răspuns. Dar mă ba
te la tărtăcuță un gând.

— Care anume?
— Vreau să mă privati

zez, să-mi deschid o fir
mă adică. Ținând seama 
de ceea ce au promis în 
campania electorală cei 
ce se află acum la pute
re. privatizarea va cu
noaște o dezvoltare mul
tilaterală — ca să foloșesc 
limba de lemn.

— Gândul nu-1 rău. în 
ce domeniu vrei să devii 
patron?

— în comerț, că este cel 
mai profitabil. Aici se a- 
dună banii cu găleata.

— Exagerezi. în ultima 
vreme, treaba nu prea 
mai merge. Barurile și 
cârciumile, ca să-ți ofer 
un exemplu, dau faliment 
una după alta.

— <Ba exagerezi tu. Am 
un vecin care a deschis 
un 
era un tip vai de capu’ 
lui. Acuma se ține și este 
mare boss. Are două ma
șini străine, fumează 
„Kent", mănâncă numai 
Ia restaurant, iar nevas- 
tă-sa și-a umplut degete- 
le și urechile cu aur. Ori
cum, eu nu renunț la i- 
dee.

birt în Deva. înainte

Să mai și râdem
— Nu renunța. în ce 

stadiu ești cu materiali
zarea ei?

— Nu prea am înaintat. 
Problema este — vorba 
celui din fruntea statului 
— că nu știu ce nume sâ-i 
dau societății pe care 
vreau s-o pun pe pi
cioare.

— Asta nu-1 mare Iu-- 
cru. Du-te pe la Orăștie, 
de exemplu, să vezi ce 
denumiri au unitățile co
merciale private de aco
lo, că ți se îmbârligă lim
ba în gură, când le ros-

tești... La Vața de Jos de 
pildă- o plăcintărie se 
cheamă „Pantera roz", la 
Deva avem o „Lambada", 
în satul Săliștioara o mi
nusculă unitate comercia
lă se cheamă „Lady Dia
na".

— Numele celei ce a 
divorțat de moștenitorul 
tronului Marii Britanii?

— Da. Cred că dacă ar 
afla acest lucru fosta so
ție a prințului Charles ar 
cere daune materiale 
morale. Apropo, cu 
vrei să faci comerț?

— Cu broaște, pui 
baltă cum se numesc 
limbaj elevat. Ceva ce 
există nici în Deva și nîcl 
în împrejurimi, pe o ma
re suprafață.

— Atunci treaba e lim
pede ca lumina unui beo 
chior. Pune-i firmei nu
mele SC „Oac" SRL.

Interlocutorul se opri în 
mijlocul trotuarului și 
desfăcându-și brațele îmi 
zise:

— Ești de milioane. Vi
no să te' pup. După ce își 
materializă intenția îmi 
aruncă: Te las. Alerg 
să-mi înscriu societatea.

Șl 
ce

de 
în 
nu

TRAIAN BONDOR
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în localitatea NOVO SELO 
(Iugoslavia) se va inaugura o 
bibliotecă de carte românească

/NU>|. MIRI COMPĂTIMI ATÂ!>f 1 
( UNUb NNTRB PETICE E PIN \ 
1 . HAINA nemuririi.j

Sâmbătă șl duminică (18 
și 19 ianuarie a.c.) o dele
gație cultural-artistică hu- 
rtedoreană va participa la 
manifestările organizate în 

insiea zilei de naștere a 
Luceafărului poeziei româ
nești. Mihai Eminescu. în 
localitatea Novo Selo (Sa
tul Nou) din Iugoslavia. 
Principalul eveniment este 
reprezentat de constituirea 
și inaugurarea unei biblio
teci de carte românească, 
purtând numele autorului

hunedorean al singurei e- 
popel complete din litera
tura. noastră — loan Budai 
Deleanu. Fondul acestei bi
blioteci este constituit din 
colecta de carte pe care 
Inspectoratul pentru Cul
tură al județului Hunedoa
ra. cu sprijinul Bibliotecii 
Județene „Ovid Densușia- 
nu" Deva, a inițiat-o cu 
două luni în urmă (la 14 
noiembrie ’96).

Ansamblul manifestări
lor găzduite de Filiala Ba-

natsko Novo Selo a comu
nității românilor din Iu
goslavia mai cuprinde o ex
poziție de artă plastică a 
elevilor Liceului de Artă 
din Deva, un.spectacol fol
cloric susținut de ansam
blul folcloric „Getusa" al 
Inspectoratului pentru Cul
tură, precum și un recital 
de poezie și lectură de pro
ză scurtă dedicate aniver.» 
sării marelui poet român. 
(G.B.)

Va disoărea o „meserie" ?
Așa cum s-a născut în 

perioada de tranziție și a 
fost practicată la vedere 
sau mai pe ascuns, adică 
ilegal, meseria de „pin
guin", sau mai bine zis de 
manipulatori de valută, ca
re se regăsește la diverse 
scări mai în toate Orașele 
țării, este amenințată cu 
dispariția. Anunțata libera
lizare a cursului valutar

în acest an va fi o mă
sură binevenită, care taie 
pâinea și „preocuparea" a 
numeroși manipulatori, ca
re au făcut, totuși, averi 
consistente prin specula
țiile cu dolari, mărci și alte 
monede convertibile.

Iată că. în sfârșit, vine 
și vremea când trebuie ca 
și aceștia să se gândeas
că la ceva meserii mai se

rioase și stabile. Cei ce au 
străbătut o bună parte a 
tranziției doar tăind frun
ză la câini și schimbând 
bani la speculă n-au a- 
cum altceva mai bun de 
făcut decât să se oriente
ze și spre alte sectoare de 
activitate, chiar dacă aces
tea cer mai multă muncă, 
iar profitul este ceva mai 
scăzut, bineînțeles. (N.T.)
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Bucurie fără discriminare

I
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Confuzie inadmisibilă
Se întâmplă în ultima 

vreme că oameni cu se
rioase răspunderi în actua
la guvernare a țării fac 
niște afirmații care deno
tă o superficială pregăti
re in abordarea unor pro
bleme și mai ales impre
cizie în vehicularea unor 
date referitoare la starea 
economiei naționale sau cu 
referire la alte aspecte tot 
de ordin economic.

O mare nemulțumire și 
stupefacție a produs ves
tea anunțată eronat, pen
tru ca ulterior să se dea 
dezmințirea de rigoare, po
trivit căreia datoria exter
nă a României s-ar fi ri
dicat la sfârșitul anului 
trecut la 10,9 miliarde de 
dolari, în loc de 6,9 mili
arde dolari cât este ea în 
realitate (!). O confuzie re

gretabilă au creat și pro
centele anunțate de către 
dl Băsescu, privind majo
rarea tarifelor pe calea fe
rată, care, încurcând u-se 
în cifre, a recunoscut pu
blic că nu prea le are pe 
astea tu... matematica. Tre
când peste asemenea e- 
rori,' comise deja, sperăm 
să nu ne mai întâlnim cu 
astfel de situații în viitor. 
(N.T.).

I
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Din Călan, dna A,F. 
ne scrie rânduri pline de 
sensibilitate despre bu
curia trăită de elevii cla
sei a III-a. care o au în
vățătoare pe dna Lăcră
mioara Roșian. Pentru că 
între cei 33 de copii sunt 
unii ai căror părinți sunt 
șomeri și au o stare ma
terială precară, tânăra 
învățătoare a căutat o 
soluție ca de • sărbători 
toți să primească daruri, 
bucuria să fie în toate 
inimile elevilor săi.

„A discutat cu două 
doamne — Eniko Farca- 
șiu și Voichița Novac — 
care au acceptat cu înțe

legere să facă o bucurie 
unor copii frumoși și ta- 
lentați". Copiii au pregă
tit un spectacol divers 
și foarte reușit, spre de
liciul spectatorilor, prin
tre care în primul rând 
s-au numărat dna Eniko 
Farcașiu. patroana SC Lu
cian SNC și Larisa Ur- 
ziceanu, reprezentanta fir
mei Impo Serv Corn, care 
au asigurat darurile.

Scrisoarea se deschide 
cu un citat din Antoine 
de Saint-Exupery; „La
crimile copilului, dacă te 
mișcă, sunt fereastră des
chisă asupra mării. Căci 
nu numai aceste lacrimi,

ci toate lacrimile răsuna 
în tine" Și rămânând în 
lumea copilăriei, cititoa
rea iși amintește de un 
basm citit cu mult timp 
în urmă. El vorbește de
spre un oraș, aflat deasu
pra norilor, cu străzi pa
vate cu argint și .ase de 
aur. Locuitorii „Orașului 
lucrurilor pe care oame
nii au vrut să le facă” 
erau toți frumoși. Iar 
prin gestul lor. învăță
toarea și doamnele care 
au dăruit bucurii copiilor 
merită „un statut de lo
cuitor al orașului de 
basm".
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Cercetarea-o contesă îără avere
ia cnrtea economiei

Dialog cu dl dr. ing. GHEORGHE POPOIU, 
director Ia Centrul de cercetare-proiectare 

Siderurgica Hunedoara
REP. : Die director, fiind 

parte integrată în combi
natul siderurgic hunedo- 
rean, centrul de cercetare- 
proiectare pe care îl con
duceți este angrenat în ac
tivități cu- o anumită spe
cificitate. Care sunt, în 
principal, preocupările pro
cesionale ale salariaților 
--entrului ?

G.P. : Valențele activită
ții noastre sunt proiecta
rea, respectiv cercetarea. 
Efortul nostru principal 
este subordonat necesității 
de a asigura, la nivel de 
proiectare, întreținerea și 
repararea utilajelor exis
tente în combinat. Dato- 

tă diversificării activită
ților proiectanții noștri a- 
operă o plajă largă de 
Ibmenii, începând cu cel 
iderurgic și terminând cu 
•el al construcțiilor sau al 
instalațiilor de transport 
și ridicare.

REP.: Care este situația 
in cadrul compartimentului 
de cercetare ?

G.P.: Fiind un centru 
de cercetare „de întreprin
dere" accentul se pune pe 
cercetarea tehnologică de 
imediată aplicativitate. 
Temele de cercetare la 
care se lucrează pri
vesc reducerea consu
murilor energetice, utili
zarea resurselor secundare, 
valorificarea zgurii de fur
nal, precum și a altor ma
teriale refolosibile. In a- 
cest an sunt în lucru 39 
de teme de cercetare pen
tru care sunt alocați cca 
1,3 miliarde de lei. N-a 
rost uitată nici problema 
ooluării mediului pentru 
-ezolvarea căreia sunt co
mandate teme de cerceta
re. Insă, dacă punerea în 
practică a muncii proiec- 
tanților este dictată de ne
cesitatea păstrării în func
țiune a instalațiilor și uti
lajelor din combinat, nu 
același lucru este valabil 

și în cazul cercetării. Cos
turile foarte ridicate pe fon
dul unei lipse acute de li
chidități face ca majori
tatea lucrărilor de cerce
tare să nu poată fi puse 
în practică. Pe de altă par
te statutul nostru de com
ponentă a combinatului 
face imposibilă abordarea 
unor teme de cercetare 
fundamentală, care cer 
pentru finalizare studii 
ample, de sinteză și 
largă perspectivă care de
și fac deliciul oricărui cer
cetător pasionat, consumă 
mult timp și bani.

REP. : Să înțelegem că 
existența centrului ca par
te componentă a Siderur
gicii „vă apasă" întrucât
va la nivelul satisfacțiilor 
profesionale în cercetare ?

G.P.: N-aș putea să a- 
firm așa ceva. Munca 
de cercetare la noi in ța
ră și-a pierdut o parte 
din sensurile ei. S-a ui
tat că cercetarea presupu
ne timp, bani și implică 
pentru reușită un efort 
deosebit din partea cerce
tătorului, Mai mult chiar 
în cercetare există și ris
curi ca tot efortul depus 
să ducă la un fiasco to
tal în ceea ce privește re
zultatele. Pe de altă par
te teribilele probleme cu 
care se confruntă econo
mia românească fac ca 
activitatea de cercetare să 
fie intr-un fel pusă la con
servare în așteptarea unor 
zile mai bune, în care a- 
ceastă activitate să devină 
vârful de lance al dezvol
tării industriale și econo
mice. De aceea zic că a- 
cest statut al nostru de 
parte componentă a Side
rurgicii S.A. este de na
tură in prezent de a per
mite menținerea in viață 
a cercetării la Hunedoara. 
Dacă alte institute de cer
cetare, pe fondul unor ne
mulțumiri salariate, au

românești
fost nevoite să renunțe la 
oameni valoroși, care își 
irosesc inteligența în alte I 
activități, inferioare pregă
tirii și capacității lor, cer
cetătorii noștri au rămas 
în meserie. Și sunt sigur 
că odată ce economia ro
mânească se va așeza pe 
baze sănătoase, cercetăto
rul român își va putea re
cuceri poziția meritată în 
societate.

A. SALAGEAN
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Privatizarea - șansa de a 
ieși la liman

începând cu luna sep
tembrie a anului trecut 
S.C. Remat S.A. Hunedoa
ra — Deva are o nouă e- 
chipă de conducere. La 
aproape jumătate de an 
de la preluarea frâielor so
cietății i-am rugat pe dnii 
ing. Ionel Crintoae, ma
nager general și Nicolae 
Cârstoiu, manager, să fa
că o succintă prezentare 
a stării de fapt în cadrul 
firmei. Datorită unei con

juncturi favorabile în ul
timele trei luni ale lui ’96 
s-a reușit o oarecare re
dresare economică a Re- 
matului hunedorean pe fon
dul unei deblocări, par
țiale, a fluxului financiar 
dinspre beneficiari spre 
firmă.

Cu toate acestea creanțele 
societății se mențin încă 
la Un nivel foarte ridicat 
de ordinul sutelor de mi
lioane de lei. în opinia 
interlocutorilor trei ar fi 
principalele cauze care în
greunează activitatea. Este 
vorba de blocajul finan

La S.C. REMAT S.A. Hunedoara — Deva

ciar, care generează o per-; 
manentă criză de lichidi
tăți, statutul de firmă a- 
parținătoare statului și 
concurența particulară ca
re tinde să ocupe întrea
ga piață a recuperării și 
valorificării materialelor 
refolosibile. Una din ac
țiunile recunoscute de in
terlocutori ca fiind bene
fică pentru viitorul firmei 
o reprezintă privatizarea a- 
cesteia. Deoarece capitalul 
social al societății este de 
cca 3 miliarde de lei, sa- 
lariații constituiți în PAS 
nu s-au putut angrena in 
contractarea unor credite, 
pentru a fi în măsură să 
participe la licitarea co
tei de acțiuni aferente 
FPS. în prezent doar 8 la 
sută din capitalul social al 
Remat este privatizat prin 
subscrierea cupoanelor în 
cadrul acțiunii privatiză
rii de masă. Interlocutorii 
speră să găsească un in
vestitor strategic care să 
dorească să facă din Remat 

o firmă puternică, pornind 
de la infrastructura .actu
alei societăți a cărei arie 
de colectare a materiale
lor refolosibile se întinde 
în tot județul.

Ca măsuri care ar per
mite, în prezent, o ame
liorare a performanțelor 
economice ale societății, in
terlocutorii au nominalizat 
impulsionarea activității de 
colectare în corelare cu o 
dezvoltare a acțiunilor de 
compensare care substituie 
lipsa lichidităților. Apoi, 
este avută în vedere des
chiderea a noi puncte de

colectare în localitățile ju
dețului, care să contribuie 
Ia creșteri ale cantităților 
de materiale refolosibile 
prelevate.

Interlocutorii apreciază 
că în prezent în România 
se pierd cantități enorme 
de materiale refolosibile. 
Se apreciază că ar fi ne
cesară, în acest domeniu, 
o strategie la nivel macro 
pentru colectare. Se are 
în vedere o implicare mai 
pregnantă a autorităților 
locale în această proble
mă. Se impune crearea u- 
nui sistem care să permi
tă o primă sortare a ma
terialelor chiar de la pu
bela pentru gunoi din ju
rul blocurilor de locuințe. 
Toate dotările pentru un 
astfel de sistem sunt foar
te scumpe și ar fi necesar 
un efort financiar gene
ral, eventual formarea ți
nui holding, care să asi
gure buna desfășurare a 
activității.

A. SALAGEAN

Anul 1996 n-a fost toc
mai favorabil pentru acti
vitatea S.C. Agroserv din 
Băcia, mai ales având în 
vedere calamitățile naturale 
care au atins cea mai mare 
parte din suprafețele o- 
cupate cu diferite culturi, 
in condițiile când nici nu 
există un sistem convena
bil șt eficient de asigurări 
și despăgubiri pentru astfel 
de situații. Discutând cu dl 
ing, Dragoș Visirin, patron- 
asociat al firmei, despre 
problemele cu care s-a 
confruntat și despre gân
durile legate de producția 
agricolă a acestui an, am 
desprins câteva elemente 
definitorii. Deși este un bun 
profesionist, cu ambiții și 
cu dorință pentru perfor
manță, după rezultatele ne
așteptate înregistrate în 
anul trecut, dl Visirin a 
rămas oarecum descum
pănit și dezamăgit, o vreme 
fiind stăpânit de gândul de 
a abandona preocupările 
în domeniul agriculturii. 
Reconsiderându-și insă po
ziția și reevaluându-și po
sibilitățile, a decis să per
severeze în încercări, să-și

Intre
măsoare cu adevărat for
țele și priceperea în pro
ducția agricolă a anului 
1997.

In ciuda greutăților din 
anul trecut, când recolta a 
fost serios afectată de ca
lamități, cei peste 100 de 
acționari care au pământul 
comasat în cadrul asocia
ției au înțeles impasul în 
care se găsește aceasta și 
au acceptat să primească 
drept plată cantități mai 
reduse de produse decât 
cele stabilite inițial. Pen
tru acest an — după cum 
spunea interlocutorul — s-a 
prevăzut ca plata pentru 
un ha de pământ, în ra
port de fertilitate și de 
calitatea terenului, să fie 
cuprinsă între 400 și 1000 
kg grâu, în produse sau în 
echivalent, în funcție de 
opțiunea acționarului. Pe 
măsură ce rezultatele eco
nomice vor permite, există 
intenția să fie compensate 
și pierderile din anul an
terior, completând astfel

perseverență și dezamăgire
și plata cuvenită acționa
rilor. Vorbind despre situ
ația economică, este de 
reținut faptul că firma nu 
are înregistrate credite sau 
alte datorii scadente față 

CE NE SPUNE UN PATRON-ASOCIAT

de bancă, teama de a ape
la la împrumuturi consti
tuind mai degrabă o mă
sură de prudență. In con
text, am reținut aprecierile 
făcute la adresa filialei din 
Simeria a BCR, cu care re
lațiile de colaborare au fost 
și se mențin foarte bune. 
O subliniere aparte merită 
și colaborarea fructuoasă 
stabilită cu Semrom Orăș- 
tie. Referitor la orientările 
pentru producția agricolă 
a acestui an, am notat că 
din toamna trecută s-au 
însămânțat 90 de ha cu 
grâu din soiurile Transil

vania, Delia și Arieșan, iar 
alte 10 ha au fost destinate 
culturii orzului. Pornind 
de la considerentul că în 
fiecare an se aduc mari 
cantități de sămânță de 

grâu și de orz din alte ju
dețe, existând uneori și 
surprize privind calitatea 
materialului primit, în
treaga suprafață luată în 
cultură este rezervată pro
ducerii de sămânță, astfel 
asigurându-se și o rentabi
litate mai ridicată a cul
turilor respective. Urmă
rind obținerea unor pro
ducții cât mai bune la uni
tatea de suprafață, pe lân
gă fertilizarea făcută în 
toamnă se va efectua și o 
fertilizare fazială în cur
sul acestei ierni, întreaga 
cantitate de îngrășăminte 

chimice găsindu-se în stoc, 
ca și erbicidele necesare. 
Alte 10 ha sunt destinate 
culturii porumbului, opțiu
nea ținând seama de pre
ferințele acționarilor refe
ritoare la plata în natură, 
în structură mai există 
cultura de mazăre și alte 
plante de nutreț, necesare 
acoperirii din producție 
proprie a bazei furajere, în 
raport de consumul și de 
rațiile prevăzute pentru 
sectorul zootehnic, care 
acum cuprinde 32 de bovi
ne și 150 de porci la în
grășat. Cu privire la pre
ocupările imediate și de 
perspectivă, am desprins că 
s-au început lucrările pen
tru construcția unui abator 
propriu, ceea ce va asigura 
finalizarea în preparate a 
produselor din zootehnie, 
precum și un profit mai 
consistent la cei ce se ocu
pă efectiv de creșterea și 
ingrășarea animalelor.

Desigur, cum afirma in
terlocutorul, nu toate tre

burile în agricultură merg 
ca pe roate, în unele pe
rioade resimțindu-se acut 
nevoia unei mai bune co
laborări cu alte firme de 
profil și cu potențial eco
nomic mai ridicat. De ase
menea, o problemă ce pro
voacă greutăți este de or
din legislativ și privește 
necesitatea obligării produ
cătorilor agricoli să aplice 
și să respecte strict măsu
rile agrotehnice minime, în 
special vizând combaterea 
bolilor și a dăunătorilor, 
întrucât există riscul ex
tinderii terenurilor infesta
te și al compromiterii re
coltelor pe suprafețele în
vecinate. Un interes deose
bit prezintă și aplicarea, cu 
rigurozitate a legilor în vi
goare, constatându-se de
seori că unele prevederi 
specifice agriculturii nu 
sunt și operaționale la ni
velul agenților economici 
sau al producătorilor agri 
coli. Speranța este că și 
acest impas va fi depășit, 
iar lucrurile se vor așeza 
pe făgașul lor normal.

NICOLAE TÎRCOB
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Avantajul sau durerea
de a fi

Termenul de acționar 
în agricultură diferă de 
cel de locator sau de cel 
de acționar în industrie. 
Acționarul sau locatorul 
din agricultură a dobân
dit această calitate în le. 
gătură cu dreptul său de 
proprietate ce i se recon
stituie pentru pământul 
cuprins în perimetrele 
fostelor întreprinderi de 
stat, stațiuni agricole de 
cercetare sau foste asocia
ții intercooperatiste.

Am întâlnit numeroase- 
situații în care, potrivit 
normelor legale in vigoa
re, o bună parte dintre 
proprietarii de pământ au 
optat pentru calitatea de 
locator, ceea ce-i dă drep. 
tul ca în termen de 5 ani, 
după data încheierii con
tractului, să decidă dacă 
mai 
lase 
crat 
și-l

dorește sau nu să-și 
pământul să fie lu. 
in forma actuală sau 
ia direct în proprie

tate. Spre deosebire 
acționari, pentru care 
ma care exploatează 
mântui suportă plata 
pozitului datorat statului, 
locatorul trebuie să plă-

de 
fir- 
pă. 
im-

tcască impozitul pe veni
tul agricol. Există cazuri 
fericite, nu foarte multe, 
când și in județul nostru 
societățile comerciale cu 
capital de stat au reușit 
ca an de an (chiar dacă 
nu în măsura propusă și 
stipulată inițial) să achite 
acționarilor și locatorilor 
drepturile cuvenite.

Cu toate că în 1996 s-au 
înregistrat unele calami
tăți naturale, unitățile 
s-au străduit și au putut 
să acorde proprietarilor 
de pământ, în produse 
sau in echivalent — bani, 
ceea ce s.a convenit, în 
raport de producțiile rea
lizate. Așa au procedat, 
între altele, unități agri
cole sau asociații, inclusiv 
de tip familial, din Sin- 
tandrei, Simeria, Lăpuș. 
nic, Totești. Cantitățile de 
produse 
date au 
valentul 
grâu la 
tați i.au mulțumit pe ma
joritatea acționarilor sau 
locatorilor, mai ales pe 
cei lipsiți de posibilități

sau sumele acor- 
reprezentat echl.
a 400—1000 kg 

ha. Aceste canti-

4 Chiar dacă este vorba
despre

acționar
materiale sau financiare, 
pe cei aflați in alte loca
lități care nu-și pot lu
cra singuri pământul.

Nu poate fi însă omis 
nici faptul că există și o 
serie de nemulțumiri fa. 
fă de plata acordată, când 
cantitățile de produse nu 
sunt puse in relație di
rectă cu posibilitățile și 
cu rezultatele înregistrate 
de către firma care ex
ploatează pământul. Fiind
că este vorba despre ne. 
mulțumiri, ne-a fost re
adusă in atenție o situație 
greu de înțeles, care nu 
este 
ani, 
mai 
iată

tate, în postura de acțio. 
nari la SCPP Geoagiu, cu 
această unitate având te
ren de hotar în Lunca 
Mureșului. S-a creat ast
fel un conflict cu Primă, 
ria din Geoagiu, căreia 
de asemenea nu-i prisoseș
te terenul. Așa s-a ajuns 
ca, între mulți alții, și 
dna Marioara Alba, din 
Deva, să devină, de voie, 

la 
su. 
ari, 
s-a

soluționată de câțiva 
in cauză găsindu-se 
mulți acționari. Dar 
despre ce este vorba 

Deoarece în municipiul 
Orăștie s_a diminuat mult 
suprafața arabilă, iar la 
reconstituirea dreptului 
de proprietate nu s-au 
mai găsit terenuri in re
zervă, chiar și prin apli
carea coeficientului de re. 
ducere proporțională, s-a 
ajuns în situația de a-i 
plasa pe unii proprietari, 
de regulă cei ce nu au 
avut domiciliul în locali-

de nevoie, acționară 
SCPP Geoagiu? cu o 
prafață de peste 80 
pentru care insă nu 
mai primit nici un kg de 
grâu in ultimii doi ani (!). 
Intervențiile făcute pen
tru căutarea dreptului, in- 
clusiv la nivelul Prefec. 
turii, au rămas fără ecou. 
Noua putere și adminis
trație va găsi oare timp 
și modalități pentru 
astfel de cazuri, nu 
ține la număr, să nu 
rămână o problemă 
semne de întrebare?
de dorit ca orice neînțe
legeri și conflicte de na. 
tura celor amintite să fie 
stinse cât mai repede cu 
putință.

ca 
pu
ma!

cu 
Este

Cum se formează oare prețurile ?
• Scumpiri artificiale • De la producător 

la consumator, uneori prețurile se triplează • 
Protecția, deocamdată, este doar o vorbă goală

Asistăm cu stupefacție, 
mai ales după începutul a- 
cestui an și după scumpi
rea carburanților, la care 
se adaugă acum și energia, 
cum saltă vertiginos și per
manent prețurile mai la 
toate produsele, în special 
la cele agroalimentare de 
consum zilnic. Dacă ar fi 
vorba despre o reașezare 
rațională, adică modifica
rea prețurilor să țină sea
ma doar de influența rea
lă a scumpirii combustibi
lilor și energiei ce se re
găsesc în compunerea pre
țului la produsele respec
tive, îngrijorările nu ar da 
atâta bătaie de cap consu
matorilor, însă când adao
surile cuprind și pofta ne
măsurată și mascată de 
îmbogățire rapidă a comer- 
cianților și intermediarilor, 
adică a celor ce vând dar 
nu produc, atunci ne apa
re în toată măreția lui hao
sul din economia de piață 
românească, unde fiecare 
face ce vrea și cum vrea, 
sub masca democrației și 
concurenței în a stoarce cât 
mai mult posibil buzuna
rul clientului, adică al con
sumatorului.

Profitând de diverse con
juncturi, cum sunt cele ge
nerate de scumpirea car
buranților și cele determi
nate de scumpirea energiei 
electrice, unii agenți eco
nomici își rotunjesc serios 
câștigurile, fără a se gân-

di câtuși de puțin la oame
nii nevoiași pe seama căro
ra își croiesc ei averile, ca
re parcă nu mai cunosc nicj 
o măsură.

Marea mirare este că zi
lele acestea, în vreme ce 
la puține magazine cu pro
fil alimentar mai poți gă
si produse la prețuri rezo
nabile, cu mici adaosuri 
față de prețurile practicate 
înainte de 1997, la cele mai 
multe sortimente, în spe
cial Ia preparatele din car
ne, costurile au fost majo
rate cu 30—50 sau chiar 
mai multe procente, ca și 
când în compoziția lor ar 
intra nemijlocit și nu s-at 
regăsi doar în costul trans
portului, aportul combusti
bilului.

Nu ne propunem și nici 
nu este cazul să intrăm în 
detalii privind mecanismul 
de formare a prețurilor, pe 
care țăranii le-au crescut, 
deocamdată, doar cu in
fluența transportului la pia
ță, însă nu se poate face 
abstracție de prețurile spe
culative practicate de că
tre o serie de comercianți, 
care uneori dublează și 
chiar triplează costurile 
produselor preluate de la 
producătorii agricoli. Aceș
tia din urmă rămân săraci, 
cum Ie este soarta, în vre
me ce intermediarii și co- 
mercianții 
nemeritat, 
când se face mult comerț

se îmbogățesc;
In condițiile

Pagină realizată de NICOLAE TlIÎCOB

dar există puțină marfă, 
firește că nu ne putem aș
tepta să mergem spre pro
gres. Doar stimularea a- 
pariției abundenței de pro
duse poate să determine un 
nivel de trai mai bun, a- 
cest adevăr trebuind însă 
să fie bine înțeles. întrucât 
foametea este generatoare 
de neliniște, speculă și co
rupție.

In contextul creșterilor 
nestăvilite ale prețurilor a- 
pare cât se poate de în
grijorătoare și apropiata 
majorare cu 80 la sută in
clusiv la sate a tarifelor a- 
nunțate la prestațiile Rom- 
telecom. Cum s-a spus din 
partea ministerului de re
sort, invocându-se necesi
tatea alinierii tarifelor la 
nivelul celor din occident, 
ne putem aștepta ca de la 
2 să crească la 8 dolari pe 
lună prețul prestațiilor la 
fiecare abonat, fără să ai
bă însă în vedere că sala- 
riații și abonații din țara 
noastră nu realizează nici 
pe departe venituri Ia ni
velul occidentalilor. Dacă 
este vorba de asemenea 
comparații este ușor de 
constatat că în vreme ce 
cu un salariu mediu lunar 
realizat în occident se pot 
cumpăra 2000—2500 1 benzi
nă, pentru a realiza acum 
o asemenea „performanță" 
în țara noastră este nevo
ie de un salariu mediu lu
nar de circa 
lei (I).

în actuala 
nesiguranței, 
tincioși cum 
ce legea și . ,
gândind că cine poate re
zistă, că așa este în econo
mia de piață, iar cine nu 
piere la propriu și Ia figu
rat, spectrul foamei și al

4 milioane de

conjunctură a 
asistăm nepu- 
fiecare își fa- 
prețurile lui,

> • «>
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subnutriției amenințând un 
număr tot mai mare de oa
meni care nu se simt cu 
nimic protejați, în ciuda 
faptului că promisiunile în 
acest sens au plouat cu ne
miluita în campania elec
torală. Este însă momentul 
ca ceva să fie schimbat șl 
făcut și în folosul omului, 
cei ce au promis că nu vor 
să mai sacrifice poporul, 
ci să se sacrifice ei pentru 
binele comunității româ
nești să dea un semnal cât 
de cât credibil în această 
privință.
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Odată cu schimbarea e- 
chipei ministeriale la agri
cultură și alimentație, ne 
așteptam să vedem că se 
vine cu niște date și pro
grame foarte clare și coe
rente legate de perspectiva 
acestei ramuri vitale a e- 
conomiei românești. In bu
nă măsură asemenea cerin
țe sunt pe cale de înfăp
tuire, după cum am des
prins din unele interven
ții, ale factorilor de deci
zie, la radio și televiziune. 
Din păcate, există însă și 
situații de bâjbâială și de 
bâlbâială. Că așa stau lu
crurile ne-a demonstrat-o 
prestația dlui Cristescu, ct- 
re, în calitate de purtător 
de cuvânt, chiar dacă s-a 
adresat mai mult țăranilor, 
duminica trecută la emi
siunea IV „Viața satului",

țărani...
trebuia să se prezinte cu 
lecția mai bine învățată.

Pe lângă faptul că citea 
unele paragrafe din diver
se documente elaborate în 
perioada interbelică, pe ca
re dorea să le aducă în a- 
tenție, ca la un curs de al
fabetizare, atunci când tre
buia subliniată esența u- 
nor acte normative ce se 
intenționează să fie prezen
tate și adoptate în parla
ment, vorbitorul se referea 
la niște întâmplări perso
nale, fără prea multă re
levanță și semnificație. Ne 
place să credem că în vii
tor, chiar dacă este vorba 
despre țărani, trebuie pre
zentate lucruri clare și de 
real folos pentru agricul
tori, pentru că numai In 
acest mod poate fi atins 
scopul propus.

Grija față de pâine
Se știe bine că sărăcia și foametea învrăjbesc po

porul, adevăr ce se verifică în ultima perioadă, dacă 
mai era nevoie de așa ceva, și cu vecinii noștri de la 
sud de Dunăre. Dacă 1996 n-a fost tocmai un an al Șo-; 
bolanului, cum arată horoscopul, adică plin de bogăție, 
nădejdea producătorilor agricoli este că 1997 va fi mai 
bun, cel puțin în privința producției de grâu.

Faptul că în toamna trecută s-au evitat în bună 
măsură greșelile din toamna lui 1995, în sensul că s-au 
pornit mai devreme însămânțările și că s-a reușit ca 
grâul să fie însămânțat in epoca optimă pe majoritatea 
suprafețelor destinate acestei culturi, la care se adaugă 
și preocuparea pentru folosirea unor semințe de cali
tate, constituie premise favorabile obținerii unor pro
ducții mai bune la ha. Necazul este că terenurile ferti
lizate sunt destul de reduse, acum, în iarnă, fiind mo
mentul când se pot aplica fazial îngrășămintele chimi
ce, ținând seama de rolul lor decisiv asupra recoltelor. 
Costul îngrășămintelor este destul de ridicat, însă me
rită făcut un asemenea efort financiar, având în vede
re faptul că sporul de recoltă este substanțial, acope
rind înzecit cheltuiala făcută pentru aplicarea suplimen
tară a îngrășămintelor.

Grija față de pâinea anilor 1997 și 1996 trebuie să 
se manifeste însă si în alt plan, anume acela al veri
ficării stării de vegetație a culturilor și, în raport de 
evoluție, să intervină cu măsurile corespunzătoare. O 
importanță deosebită prezintă, în această perioadă, preo
cuparea pentru scurgerea apelor de pe culturi și spar
gerea gheții și a crustei pentru a evita pagubele ce pot 
fi pricinuite din cauza sufocării plantelor. Să nu uităm 
Că nici un efort nu este prea mare atunci când este vor
ba despre unele măsuri nu tocmai costisitoare de a sal
va și a ajuta culturile de cereale păioase însămânțate 
în toamnă să se dezvolte în condiții cât maj bune, să 
exprime astfel potențialul real de producție al terenu
rilor însămânțate.

Vămuirea
Nu de multă vreme, o 

bună cunoștință, dl M. 
Tudor, bun profesionist și 
practician in creșterea a- 
nimalelor, aducea in dis
cuție o problemă cu sem
nificații aparte. Ocupân. 
du-se de creșterea și in- 
grășarea animalelor, este 
firesc să aibă permanent 
in atenție asigurarea fu. 
rajelor din structura că
rora nu pot lipsi concen
tratele obținute din pro. 
ducție proprie sau pro 
venite din cumpărări. Cum 
aceste nutrețuri trebuie 
să suporte unele transfor
mări, fiind supuse proce. 
sului de măcinare și a- 
mestec pentru a fi mai 
eficient valorificate in hra. 
na animalelor, se apelea
ză la serviciile celor ce se

ocupă cu prestarea unor 
asemenea operațiuni, res. 
pectiv cu morăritul.

La moara unde era „a- 
bonat", procesul tehnolo
gic fiind pe flux, existau 
două cântare: unul la in
trare și altul la ieșire. Asta 
este foarte bine, nu? Nu
mai că 
rilor ce 
viciile 
constau 
muirea 
țările. Am spus vămuirea, 
deoarece ai surpriza ca 
diferența între cantitatea 
de cereale cântărită 
intrare, cea reținută 
uium și cea cu care 
duci acasă este destul 
mare și nu mai „i 
nicicum.

Contrariat de repetarea

necazul gospoda- 
apelează la ser- 
morii respective 

in faptul că vă. 
depășește aștep

la 
ea 
te 
de 

,bate"

deseori a situației respec
tive, dl M.T. s-a adresat, 
intr-o audiență, la fosta 
prefectură. Luându-se no
tă de problemă, potentu
lui i s.a spus să meargă 
liniștit acasă, că problema 
se va rezolva și în viitor 
nu se vor mai repeta si
tuații de felul celor sesi
zate. In aceeași zi, când 
s-a dus cu grăunțele la 
măcinat, dl M.T, a fost 
apostrofat de către pat.ro. 
nul morii cu expresia: „ce 
nu-ți convine die de um
bli cu reclamații?" Mi
rarea este că in acest 
caz informația a circulat 
foarte repede, cel recla
mat fiind pus astfel -a 
pid în temă să-șl ia mă
surile necesare de p":'uu. 
ție. Urmele lăsate de la 
măciniș nu pot fi, totuși, 
șterse așa ușor, chiar și 
prin spălare, întrucât nu 
toți au posibilitatea să fa
că astfel de cântăriri și 
socoteli.
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cotidianȘindependent CUVÂNTUL UBER 1

„de la 
dl in
dispus 

de a-

Legendă ! Adevăr j
roate la vremea lor

Școala Generală Nr. 2 din 
Brad face parte din rân
dul unităților de învăță
mânt cuprinse în planul 
de investiții al Inspectora
tului Școlar al județului 
Hunedoara. De altfel, din 
■Cest punct de vedere — 
al volumului de investiții 
In plan școlar — județul 
nostru se situează pe pri
mul Ioc în tară (după mu-

mulțumire a conducerii 
Șc. Gen. Nr. 2. referitoa
re la faptul că — preci
zează dna directoare Iu- 
liana Mihaela —
1 decembrie 1996 
spector general a 
ruperea grădiniței
cest complex șl subordo
narea ei centrului de exe
cuție bugetară, după ce 
aceasta a funcționat, timp

tăți avana personalitate ju
ridică. mai puțin cele din 
zona rurală), dar existând 
o singură grupă, nu pu
tea fi de sine stătătoare; 
iar acum numărul copiilor 
(ca și al solicitărilor) este 
foarte mare — 75, cuprinși 
în trei grupe".

Pe de altă parte, nelă
muririlor referitoare la sta
diul investiției, exprimate

II. Nașterea masoneriei
Roma secolului II (î Ch.) 

devenise metropola corup
ției, orgiei și desfrânării. 
Puritatea nativă, simpli
tatea latină a neamului se 
transformaseră într-o lu
me de toate rasele, cu re
ligii diferite, pentru ca
re vechiul patriotism a

comia câștigurilor imedia
te, afacerismul, corup
ția, cumpărarea justiției, 
decăderea disciplinei fa
miliale și militare, orgo
liu) personal, care voia 
satisfacție, chiar și în dau
na tuturor, microbul fe
bril al desfrânării, ura fa-

Riclpiul București).
La școala menționată, 

sfințirea noii temelii a a- 
vut loc în anul 1994. vi
itorul complex urmând să 
Cuprindă o grădiniță, o 
■poțioasă sală de sport și 
școala propriu-zisă, cu 24 
săli de clasă. Aceasta este 
și ordinea în care s-au dat 
șl vor fi date în folosin
ță localurile respective. 
Grădinița cu program nor- 
tișa) nr- 3 funcționează în
că din anul următor înce
perii construcției, în cea 
mai mare parte ea fiind 
și dotată corespunzător.

în legătură cu această 
grădiniță există și o ne- 
f 
i

I ¥ 
I
I w 
4

I

I
ii
I
•¥

1
;!

I 
¥ 

I fl 
I * 
I *

de 22 de ani, fără între
rupere. ca unitate subor
donată Școlii Nr. 2 Brad". 
Spre clarificare, din par
tea Inspectoratului Școlar, 
dl Gheorghe Cândea, in
spector general, invocă în 
primul rând Legea învă
țământului (în care la 
cap. II, art. 18, se preci
zează : „Grădinițele se în
ființează de către inspec
toratele școlare"); iar dna 
Zoe Ivănuș, inspector șco
lar de specialitate, men
ționează că „această gră
diniță a funcționat de la 
început ca „Grădiniță cu 
program normal, nr. 3" 
(fiecare dintre aceste uni-

atât de directoarea școlii, 
cât șl de dl Gheorghe Ciur, 
lider sindical pentru zo
na Brad (ținând cont de 
starea actuală a clădirii, 
a celor patru spații în ca
re funcționează Școala Gen, 
Nr. 2), din partea acelu
iași Inspectorat Școlar sa 
precizează că ritmul și fe
lul în care aceasta se des
fășoară nu depinde decât 
de valoarea sumelor de 
bani și de promptitudinea 
cu care acestea se primesc 
(pentru fiecare investiție 
în parte), de la Ministe
rul învățământului.

GEORGETA B1RLA

i
I

I

fost înlocuit cu un cos
mopolitism specific. A 
dispărut mica proprieta
te funciară și s-a născut 
latifundia, iar odată cu 
ea o societate mercantilă, 
banul devenind măsura 
valorii personale, mercan
tilismul imbrăcându-se în 
haina sentimentului da
toriei.

Este interesant de re
produs. credem, modul 
cum vedea acest travesti 
Romasso Venturaj „Sub 
sentimentul datoriei pre
vala aviditatea intem
perantă pentru bani, Tă

ță de muncă, hoția".
Formidabili Se întâm

pla în Roma secolului II 
înainte de Cristos, sau în 
România anilor sfârșitu
lui de mileniu? împotriva 
acestei degenerări morale 
și sociale s-au ridicat oa
meni iluminați ca Marco 
Porcis Catone și Publio 
Cornelio Scipione Emilia- 
no, care au încercat să 
corecteze și stopeze aceas
tă tendință periculoasă a 
societății.

în scopul acesta, inspi- 
rându-se din doctrina 
stoică ePicureană, Publio

Cornelio Scipione Emilia- 
no a înființat acele uniuni 
culturale, de care am a- 
mintit în episodul trecut. 
Atunci a fost dat un con
ținut nou, superior, noțiu
nii de umanism.

Activitatea acestor u- 
niuni avea un caracter 
dublu. Așa-zisa „palese" 
tradusă prin intenția de 
a produce o literatură în
tre altele cu rol de mij
loc auxiliar de activitate 
intelectuală morală și ci
vică a omului și „recon- 
dita' 
a 
Pe acesta la purificare, 
să 
în 
senzuale, sau -erijându-se 
în apărător al ceremonia
lului religios șl să acțio
neze pentru echitate și 
dreptate, astfel încât uti
litatea personală să coin
cidă cu cea. comună. Deci 
Roma trebuie socotită 
pe drept cuvânt leagănul 
masoneriei.

de recondiționare 
omului, indemnându-1

nu-și irosească tortele 
manifestări violente și

— va urma

5t«wiiw m«t
EREBSCH SIMȚITOR NNEkUk 

' . *MAȘINA.

satul meu (și pro- 
și în cele înveci- 
sintagma din titlu 

decât

„NEAM MARE

sociale inalte dcți-

ai pământului ?

AFLĂM DE LA POLITIE fFLAGRANT CU 
GĂINARI

Zburătoarele recuperate 
s-au întors în cotețele lor, 
iar cei doi găinari, în a- 
restul poliției pe unde 
mai trecuseră și altădată.

e- 
a- 

iar 
lo
de

Cu această sintagma 
erau desemnate, de obicei, 
In literatură și în istorie, 
familiile cu un statut so
cial elevat, fie datorită 
averilor mari, fie da-

hu Ieștii". „Lucăceștii", So- 
noceștii". Și — aceasta, 
deoarece, cu numele lor, 
se „umple" jumătate de 
sat.

Această „bogăție de

vorba, „Piparca" ne tri
mite la un anumit Hui, 
„Ctoncuțu" ne indică cu 
care dintre Lucaci avem 
de a face, iar „Păpăraga" 
este un singur Sonoc. A-

torită funcțiilor și titlu
rilor 
nute.

fn
babil 
note) 
are alte sensuri, 
cele pomenite mai sus: 
de neam mare sunt ace
le familii care pot nu
măra cât mai multe nu
me (cât mai multe nea
muri). Privite lucrurile 
din această perspectivă, 
de neam mare erau șl 
sunt „Dănuleștii",

neam" a creat și creează 
o dificultate ; identifica
rea celor in cauză: ca
re Dan ? care Sonoc ? ș.a.
m.d. Și-atuncl s-a cău
tat șl s-a găsit soluția: 
„casna" (batjocura). A- 
ceasta devine, astfel, un 
fel de supranume, „titlu 
de noblețe". Așa cum 
,,Cel Mare" îl identifică 
pe Ștefan, „Cel Bătrân", 
pe Mircea, „Vil căzu", pe 
Mihai ș.a.m.d. Tot ast
fel „Cărăceanu" ne ara
tă despre care Dan este

ccsta este și motivul pen
tru care — așa cum ară
tam intr-un alt articol 
— „casna" (batjocura) 
nu-i supără pe mulți din
tre cel ce o poartă rdoar 
când această pune în e- 
vidență o deficiență sau 

infirmitate). Unii, cu 
simțul umorului, când 
se prezintă fși declină 
întâi porecla.

Prof univ. dr. 
ION DRAGAN

Țăranii din Băcia nu vor 
să devină proprietari, în

Florian Tocu, de 35 de 
ani. din Sîntămâria Orlea 
(ce-o fi gândind Jian Be
niamin de un asemenea 
consătean?) nu are deo
camdată o ocupație ofi
cială. aducătoare de ve
nit. Nici Buhinger Fe- 
renez din Hunedoara nu 
are ocupație. Au făcut 
împreună un SRP și au 
plecat la furat de găini. 

Nu știți ce înseamnă SRP? 
Societate cu Răspunderi 
Penale.

în noaptea de 11/12 ia
nuarie, polițiștii hunedo- 
reni i-au surprins pe cei 
doi „asociați" când toc
mai cotrobăiau prin co
tețele de găini ale unor 
gospodari. De vreo 450 000 
de lei furaseră cei doi.

IUȚEALA DE 
MÂNA ȘI NEBĂGARE 

DE SEAMA

Remus Bruma și A- 
drian Mantarsic ambii 
din Hunedoara se plim
bau ca niște cumpărători 
nevinovați prir. magazine
le din Deva ale 
limpescu" SRL 
„Muntean" SRL.

„Cumpărătorii" 
n-aveau gânduri

SC „A- 
și SG

însă 
bune

Profitând de nebăgarea 
de seamă a personalului 
din cele două magazine 
și folosindu-se de „pres
tidigitația" proprio hoților, 
ei au sustras haine și 
încălțăminte în valoare de 
130 000 de lei.

Gej doi urmează a fi 
prezentați Parchetului în 
vederea emiterii manda
tului de arestare preven
tivă. întrucât 
faptului că 
sunt autorii 
făcut.

probarea 
ei și nu alții 
furturilor, s-a

realizatăRubrică 
cu sprijinul 

IJ1’ Hunedoara
1

comuna Băcia au 
xistat două cooperative 
gricole de producție, 
toate satele ce compun 
calitatea — In număr 
patru — au fost incluse-în 
agricultura socialistă. A- 
cest fapt a determinat o 
activitate susținută, încă 
de la apariția Legii fondu
lui funciar, pentru pune
rea în posesie a celor ce a- 
veau drept asupra pămân
tului. S-a lucrat intens șl, 
Intr-un timp relativ scurt, 
această activitate s-a fi
nalizat, comuna numărân- 
du-se printre primele loca
lități rurale din județul 
nostru ce au anunțat în
cheierea aplicării Legii nr. 
18/1991. Faptul acesta a a- 
vut la bază activitatea des
fășurată de comisia comu
nală șl de cele sătești ce 
au acționat In acest dome
niu, ca șl acceptarea pro
punerii ca pământul să se 
acorde comasat. Adică, de 
pildă, un om ce avea drept

ia pământ în cinci-șase 
părți sau mal multe, a pri
mit tot pământul într-o sin
gură tarla. In acest fel mă
surarea pământului și în
tocmirea actelor de pune
re în posesie au fost mal 
rapide, corecte, iar argu
ment în acest sens stă fap
tul că nu s-au înregistrat 
nemulțumiri în rândul ce
tățenilor față de modul 
cum s-a aplicat legea, jar 
procesele ajunse în fața 
justiției sunt foarte puține.

Șl la Băcia însă —- ca șl 
în alte localități — se în
registrează mari restanțe 
în distribuirea titlurilor de 
proprietate. Asta se întâm
plă deoarece numeroși ce
tățeni nu se prezintă la 
primărie să-și ridice actul 
ce le atestă proprietatea a- 
supra pământului. Gestul 
acesta este de neînțeles în
trucât au fost anunțați șl 
invitați de mai multe ori 
prin funcționarii primăriei, 
prin specialiștii de Ia cen-

trul agricol, prin consilieri 
ș.a. Unii pun această stare 
de lucruri pe seama faptu
lui că — așa cum cred cel 
In cauză — dacă nu au ti
tlul de proprietate oamenii 
nu vor plăti impozit asu
pra pământului. Motivul 
acesta nu stă în picioare 
întrucât vor fi impozitați 
toți cei ce au primit pă
mânt conform Legii fondu
lui funciar. în fine, noii 
guvernanți au promis. In 
campania electorală ce i-a 
adus la putere, ștergerea 
impozitului agricol până în 
anul 2000. Dacă se vor ți
ne de cuvânt rămâne să 
vedem, In orice caz, titlu
rile de proprietate trebuie 
să ajungă la cei In drept 
cât mai repede. Dacă nu 
vin oamenii la primărie să 
le ridice, să meargă pri
măria acasă Ia ei și să te 
înmâneze. E doar o suges
tiei

TRAIAN BONDOR

-

—
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JOCI ETATEA COMERCIALA

de Administrație al S.C. DACIA

I
A SOCIETATEA COMERCIALA „AGROCOM" S.A. PETROȘANI 

Cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918. nr. 90.

Organizează in conformitate cu legislația în vigoare licitație publică cu strigare pen
tru vânzarea următoarelor active;
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Taxa de participare
— lei —

Prețul de pornire 
a licitației 

— lei —
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Consiliul
SERVICE S.A. Deva convoacă adunarea ex
traordinară a acționarilor în ziua de 31. 01 
1997, ora 11, la sediul societății.

Denumirea activului

S.C. ,HERMES“ S.A. PETROȘANI

(chirie)Oferă in asociere
spațiu comercial, situat in orașul Petrila

— magazin general — parter și (sau) etaj 2 
propice pentru desfășurarea de activități pro- 

w ductive (panificație, industrie ușoară), comerț 
I cu amănuntul, comerț en gros, alimentație pu- 
* blică.

Propunerile și ofertele se pot depune la 
» sediul societății: strada 1 Decembrie 1918, nr. 
| 90, Petroșani, județul Hunedoara, tel. 542562 
j — fax 542929, prefix 054.

I
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| sortată dc cea mai bună calitate (în saci trans
parent! de 5—10 kg):

— cămăși, treninguri, bluze, pantaloni, tri
couri

— pulovere, gcci
— sacouri, baloane, paltoane T.n.
Toate sortimentele dc sezon disponibile

MQDEX
Cel mai mare distribuitor en gros din țară 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ IMPORT 

VEST
dc

peste
vă <4eră:

50 de sortimente de îmbrăcăminte

$
Fabrica de răcoritoare, 
str. Livezeni, nr. 77, Petroșani. 
Obiect de activitate 
Depozit 500 tone, 
str. Oltului, nr. 15 - 
Obiect de activitate 
Depozit 1000 tone, 
str. Oltului, nr. 15, 
Obiect de activitate 
Unitatea nr. 46,
Piața Agroalimentară Vulcan.
Obiect de activitate — desfacere produse agro- 
alimentare.

>

> — îmbuteliere lichide 380 683 000 2 000 000

— Petroșani.
> — dcpozitarc-desfacere. 86 934 000 1 000 0(10

Petroșani.
: — depozitare-desf  acere. 150 239 000 2 000 000

350 000 000 3 000 000

I
II

I*
I*
| din stoc !
j NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE!

• baloți mari, nesortaț', presați între 350— 
î 100 kg.
! ALEGEȚI CALITATEA !

Birouri:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
Cluj-Napoca 
str. Iuliu Maniu, nr. 6 
tel.: 064 — 194030, 193493. 
Sunați-nc! Dacă suna ocupat reveniți!

I Depo-it: ' «__ a a iQ

i
A

I
jtat !
r

I
I
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I i 
!. 
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I
I
» venus'I—• •

I

In valoarea de pornire a licitației nu este cuprinsă valoarea terenului aferent acti
velor (situația juridică fiind în curs de definitivare).

Licitația etapa I va avea loc în data de 20. 02. 1997, ora 10, la sediul societății.
La valoarea de adjudecare a activului se va adăuga TVA.
Dosarele de prezentare a activelor și condițiile de înscriere se vor obține și con-' 

sulta la sediul societății, între orele 10,00—14,00, exceptând zilele de sărbătoare legală 
sau la telefon 054 — 542442.

. Taxa de participare Ia licitație și garanția de 10 la sută din prețul de pornire a 
licitației vor fi depuse la casieria societății sau în contul 30.84.34.301 deschis la BCR 
șani, cod fiscal R 2135151.

Pentru selectarea ofertelor se vor depune la sediul societății până la data 
1997, ora 15,00, următoarele documente:

— cerere de înscriere;
— certificat de înmatriculare pentru persoane juridice;
— honitatea pe bază de recomandări bancare și dovada achitării obligațiilor
— cazier judiciar pentru persoane fizice;
— criteriile privind preselecția ofertanților.
în caz de neadjudecarc se organizează etapa a Il-a la data de 7. 03. 1997, ora 10,00, 

etapa a IlI-a la data dc 12. 03. 1997, ora 10,00.
Pentru etapa a Il-a ofertele se vor depune până la data de 3. 03. 1997, ora 15,00.

Petro-
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de 10.

fiscale;
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luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-nc și vă veți convinge că a meri-

S.C. MIMPEX COM S R L. HUNEDOARA

Distribuitor autorizata

VINDE
• lapte Tigris
• paste făinoase (produse cu utilaje și in

grediente Italia)
• membrane cutisin colagenic

ANGAJEAZĂ
• director comercial, posesor auto, studii 

* superioare.
Informații str. Sântuhalm, intrare „Euro- 

tolofrin 71P339. (7504)sau telefon 712339.
4 9 — • • »
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S.C. COMAT S.A. DEVA

NOTIFICARE

privind intenția de majorare a 
DATA NOTIFICĂRII: 14. I. 1997 
AGENTUL ECONOMIC

CARE NOTIFICĂ: S.C. COMAT DEVA S.A.
Forma de proprietate privată
Forma juridică S.A.
Adresa — persoana juridică

Deva, str. Depozitelor, nr. 5
Nr. Registrul Comerțului J/20/54/1991 
Codul Fiscal (1) 2111927.

prețurilor și adaosurilor

BENEFICIAR (2): TOTI AGENȚII ECO
NOMICI ȘI POPULAȚIA DIN JUDEȚ Șl 
ȚARA.

Destinația produsului:
(3) Consum productiv, consum populație 

și alte destinații.

Denumirea produsului 
sau serviciului

TOATE MATERIALELE
SI PRODUSELE

Preț 
tarif, 
(adaos) 

l /M actual
Ici/UM 
r/o

Preț 
tarif.
(adaos) 
NOTIFICAI 
lei/UM

(%>

MOTIVAT hV
MAJORĂRII

• • • • -••••••••••••

12% până la 50% pentru 
relații nesistemati- 
ce.

Majorarea preț și ta
rifelor la energie, 
combustibili, transp. 
creșterea s lariilor.
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Ziar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA societate pe acțiuni cu capital privat, imnul. i.»
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C R. Deva; Cod fiscal: 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU ISTRA I E, vicepreședinte (redactor șei adj.); 
SABIN CERBU, MINEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB, membri.

Adresa redacției: 2700 — Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara. Telefoane: 211275 ; 212157: 211269; 225901 (corectură): Fax:. 218061
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele nee»i> raclate 

trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. Deva.
Programul de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între Orele 8—18, la sediul redacției și la telefonul 21 12 75.11 • • ...........—■ • •7AWflWW.W.V.W.'
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• SC Mercurean SRL 
Orăștie anunță majorarea 
preturilor începând cu data 
de 1. 02. 1997. (7279)

VÂNZĂRI —

CUMPĂRĂRI

• Vând (schimb) apar
tament 4 camere, zona 
Dorobanți, bl. 28, ap. 9. 
după ora 16. (7557)

• Căutăm serviciu fără 
angajare, executăm menaj 
etc. Informații tel. 231926.

<6350)

o Angajez șofer cate
goria C pentru camion 7 
tone. Efectuez transport. 
Tel. 227967. (6333)

• SC Quadra Import 
Export SRL Deva anunță 
intenția de majorare a 
adaosului comercial de la 
zero la sută la su
tă, începând cu data de 
16 februarie 1997. (2503)

% 
\

CUVÂNTUL LIBERAI
CXlYYW¥Y¥YYmYrmTXX£lTXlXlXLlXl ■ t ■ • nW*»*1
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ANUNȚĂ

• Vând casă, curte, gră
dină 0,50 ari, sat Abucea, 
nr. 30. Tel. 633156. (7558)

• Vând Audi 100, 1600 
cc, an fabricație 1981, în
matriculat, avariat. Tel. 
224659. (7555)

PIERDERI

o Pierdut autorizație nr. 
513/28. 05. 90, reprezentată 
prin Dodo Maria, cu o- 
biectul activității florărie. 
Se declară nulă. (6340)

• Vând Dacia 1300 stare 
foarte bună. Tel. 224225. 

(631?)

DIVERSE

• SC Rujoi Ad. Corn. 
Serv. SRL Călan anunță 
intenția de majorare a 
prețului la pâine. (097322)

• SC Agromec SA Ha
țeg anunță beneficiarii de 
prestări servicii și școla
rizare rutieriști intenția de 
majorare a tarifelor de 
plată cu influențele mi- 
'nime din costurile de 
producție începând cu data 
de 16. II. 1997. De aseme
nea, societatea licitează în 
fiecare sâmbătă, curs la 
utilajele agricole propuse 
la vânzare și nelicitate, 
precum și licitarea în ve
derea închirierii unor spa
ții de producție și conce
sionarea terenurilor afe
rente acestora. (5151)

Organizarea în data de 30 ianuarie 1997, ora 10,00 
turiî din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, a concursului 

ț următoarelor posturi: 
|
1 Condiții: studii superioare, vechime in muncă cel puțin 3 ani, cu-
t noasterea unei limbi de circulație internațională (franceză sau engleză).

lor

}

1. Consilier al Prefectului.

la sediul 1‘refec- 
pentru ocuparea

2. Inspector de specialitate în cadrul Direcției Coordonarea Servicii- 
Pubiice.
Condiții: studii superioare și vechime în muncă de cel puțin
3. Inspector în cadrul
Condiții: studii medii 

funcții administrative.
4. Șef cabinet Prefect.
Condiții: studii medii 

funcții administrative.
Depunerea cererilor și a dosarelor se face la Direcția 

secretariat și relații cu publicul până la data de 28 ianuarie 1997, de unde 
se vor primi și informații suplimentare, inclusiv tematica de concurs.

Prefect.
POMPILIU BUDULAN

Direcției controlul legalității actelor, 
și vechime in muncă de cel

■
și vechime în muncă de cel

5 ani.

puțin 5

puțin 5

ani

ani

în

in

• Vând BMW 316, în
matriculat, fabricație 1979, 
2900 DM. Tel 218258.

(1312)

• Societatea agricolă 
,JJaleia“ Râu Bărbat anunță 
intenția de majorare a 
prețurilor și tarifelor în
cepând cu data de 16 fe
bruarie 1997. (7556)

• Vând spray contra e- 
faculării rapide, medica
mente potența, frigiditate; 
Kahăr afrodisiae, 01 —
6376273.

(7211)

• Vând Ford Granada 20, 
2981, înmatriculat, 1600 
mărci, tel. 651077. (2353)

• SC Pan if corn SRL 
Călan anunță majorarea 
de prețuri Ia produsele 
de panificație și morărit 
începând cu 1 februarie 
1997. (7553)

• Vând jocuri distrac
tive, Flipper, prețuri a- 
vantajoase. Tel. 651077.

(2351)

• începând cu 15 fe
bruarie 1997, Moara Beluș 
din Deva va percepe 17 
la sută uium sau 100 lei/ 
kg de măciniș. (7554)

• SC Prestatorul SC 
Hațeg notifică pentru toți 
beneficiarii de prestări 
servicii de gospodărie co
munală și transport local 
intenția de majorare a 
prețurilor și tarifelor, ca 
urmare a modificărilor de 
preț ce intervin la înce
putul anului 1997, la com
bustibili și lubrifianți, piese 
de schimb, anvelope, e- 
nergie electrică, energie 
termică, gaze naturale și 
a altor elemente de chel
tuieli ce concură Ia for
marea prețurilor și tari
felor. (323000)

i

!

resurse umane,

• Vând casă, grădină, 
i localitatea Aurel Vlaicu, 
' nr. 151, și apartament 4 

camere, Orăștie, Tricazului, 
67/20. (7274)

• SC Riviera Prod Com 
SRL Vețel. începând cu 
data do 15 februarie 1997 
se majorează prețurile la 
agregate, produse de ba
lastieră. (5472)

• Cooperativa Arta 
populară Hunedoara a- 
nunță intenția de majorare 
a tarifelor, la prestări ser
vicii, începând cu data de 
15 februarie 1997. (5595)

• Vând injector moto
rină, termostat și Dacia 
1300, stare bună. Orăștie, 
Crișan, 56. 612463. (216912)

• SC Roxana Trans Co- 
mimpex SRL Deva anunță 
intenția de majorare a ta
rifelor începând cu data 
de li februarie 1997.

(5471)

• Cabinet particular a- 
vocatură s-a deschis in 
Hunedoara, Primăverii, 15, 
tel.: 712544; 711613, Uliu 
Ana. (5597)

• Vând Mercedes 240 D, 
finmatriculat, preț negocia-

■ HI, Orăștie. tel. 642109. 
(7280)

. P
• Vând apartament 2 

camere, Hunedoara, Bu- 
cegi, bloc K3, informații 
tel. 761136, după ora 18.

(5152)

• SC Moara Groza Că
lim anunță intenția de 
majorare a prețurilor în
cepând cu 17 ianuarie 1997.

(7552)

COMEMORĂRI

• Pios omagiu regretatei 
noastre

STELA ZAMFIRESCU 
din Hunedoara, la 16 ani 
de la deces. Familia. (4564)

DECESB

• Vând teren intravilan, 
100U mp. Informații zilnic 
la tel. 730609. (5591)

• SC Tcxtilconf SRL 
Simeria anunță, începând 
cu data de 15 ianuarie 1997, 
majorarea adaosului comer
cial de la 30 la sută la 100 
la sută. (7551)

• Vând pui Boxer și 
autoturism Lada Niva, 
tracțiune 4x1 Tel. 716465.

(5596)

ÎNCHIRIERI

• închiriez vilă roșu 
CU garaj pentru depozit, 
250 mp. Deva, Grigorescu. 
Informații tel.: 620370; 
615972. (?691)

• SC Comimpcx Draia 
SRL. cu sediul în Brad, 
anunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al mediului a barului „Pa
ris", situat în Brad, str. 
Avram lancu, nr. 42. E- 
ventualele propuneri și re
clamați] se depun Ia APM 
Deva, str. A. Vlaicu, 25 
în termen de 30 de zile 
de la publicarea anunțului.

(6349)

• Locatarii blocurilor 7 
și 8 sunt alături de fa
milia Oană în greaua pier
dere a celei care a fost 
doamna

LIVIA
Odihnească-se în pace.

(7566)

• Suntem alături de ing. 
Ștefan Oană în greaua în
cercare suferită prin trece
rea în eternitate a dragei 
lui soții

LIVIA OANA 
Familia Popa Gheorglie. 
Dumnezeu s-o odihnească, 

(7570)

OFERTE

DE SERVICII

• Meditez engleză. Tel. 
621609, ape] numai între 
orele 9—14. (5452)

• RAGCL Brad notifică 
pentru toți beneficiarii săi 
de prestări servicii inten
ția de majorare a tarife
lor începând cu data de 
15. 02. 1997, ca urmare a 
creșterii prețurilor la e- 
nergia termică și electrică, 
combustibil, precum și a 
majorării celorlalto mate
riale și prestări servicii.

n

• Un pios omagiu 
și un ultim gând pen
tru cea care a fost 
o bună colegă, om de 
o noblețe sufletească 
deosebită. O vom purta 
mereu în amintire pe

BÎJA LUCREȚIA 
și suntem alături de 
familia îndoliată.

Colectivul SG Banc 
Post Deva. (75671)
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„REGIA AUTONOMA 
DE INTERES LOCAL

HUNEDOARA"
ORGANIZEAZĂ

«
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• in data de 20 februarie 1997, la sediul Consiliului Local al Munici- 
| pîului Hunedoara, CONCURS DE SELECȚIE PENTRU MANAGER, sau 

ECHIPA MANAGERIALĂ, după caz, conform Legii nr. 66/1993, privind 
Legea contractului de management și a II.G.R. 263/1994 privind Nor
mele metodologice referitoare la selecția managerilor și încheierea con
tractului de management la regiile autonome.

La concursul de selecție poate participa orice persoană fizică sau 
juridică română, care îndeplinește condițiile legale.

Persoanele interesate își pot depune oferta în plic sigilat, în termen 
de 30 de zile de la ultima publicare în presă, la sediul RAIL Hunedoara, 
bdul Republicii, nr. 5 Hunedoara.

Persoanele interesate pot consulta la sediul regiei între orele 9,00— 
14,00 următoarele documente:

1. Proiectul contractului de management;
2. Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome de 

Interes Local;
3. Bilanțurile contabile pe anii 1994 și 1995;
4. Indicatorii de referință pe anii 1994 și 1995.
Relații suplimentare Ia telefon 051/712007 — oficiul juridic al RAIL 

Hunedoara.

I
*

I 
I
*

I
*

I
I
b

I
«

I 
I
*

I
I
«

I
%

I
c

Primar,
ec. REMUS MARIȘ

Devasat Shop
situat pe str.A. lancu, bl. H1. parter, tel. 21 61 96 

Orar zilnic 10-18, sâmbăta 9-13
■■■■■■■■■■HBM#’ ’ uwaOMMMMaMMMM
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OSRAM - becuri garantate 10 000 ore funcționare
) '' ’5 b

Kontavill ■ prize, întrerupătoare și toată gama de 
aparataj electrotehnic -.
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