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LA ȘCOALA GENERALA DIN CALAN

Reparațiile vor continua
doar atunci când
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Scena politică româ
nească din ultimii șapte 
ani a adus la rampă 
teva piese noi, cu 
biecte interesante și 
un mare număr de 

i tori. Ultimele două, 
cate de PDSR, respectiv 
de coaliția CDR — USD 
— UDMR, au arătat spec
tatorilor fața adevărată, 
cam hâdă și ineficientă, 
a două moduri de gu
vernare, a două tendințe 
politice.

Nu vom discuta acum 
despre dezastruoasa gu
vernare Văcăroiu și nici 
despre labila guvernare 
Ciorbea. Vom face însă 
unele referiri la regis
trele politice în care a 
acționat primul și în care 
se zbuciumă cel de-al 
doilea. După cum se știe, 
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Schimbări sau epurări ?
PDSR devenise aproape 
partid unic la putere 
după ce l-au părăsit și 
ultimii aliați — cel din 
PUNR. Ca urmare, a în
cercat să se întărească

forțat, prin abile mișcări 
de pedeserizare, atrăgân- 
du-i in partid, cu ame
nințarea pierderii func
ției, pe mulți oameni a- 
flați în posturi de con
ducere în ministere, insti
tuții. regii autonome, so
cietăți comerciale etc. Ei 
își blestemă azi proasta 
inspirație de a accepta 
șantajul de dragul de a 
rămâne în fotoliile căi- •—•—♦ —♦ '

duțe.
La vremea respectivă, 

opoziția arăta neputin
cioasă cu degetul. Când 
avea curajul să spună pe 
afară ce metode folosește 

puterea în scopul coor
donării de pe poziții da 
partid a tuturor dome
niilor economico-sociale 
era admonestată sever 
reprezentanții acesteia 
rufele trebuie spălate 
familie, adică în țară, 
dincolo de granițele
Și avea dreptate atunci 
PDSR. Fiind la putere, 
era normal să-și pună în 
funcții importante oa
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menii săi. Din păcate, I 
mijloacele nu erau co- ț 
recte și tot din păcate J 
nici nu recunoștea că 1 
procedează la o politizare ț 
maximă a funcțiilor de I 
conducere.

Acum rolurile s-au | 
inversat. Prin voința na- + 
țiunii, PDSr nu și-a pre- J. 
lungit domnia așa cum I 
spera și cum clama sus * 
și tare. i_,o u1 său la ' 
conducerea treburilor țării l 
l-a luat fosta opoziție, ț 
constituită în triunghiul I 
GDR — USD — UDMR. f 
A venit deci rândul a- | 
cestei coaliții de nevoie l 
de a face cărțile. Și, în ,1 
pofida afirmațiilor asi- •

dumitru g 11 eon ea

(Continuare în pag. a 2-a)

vor fi
Starea de deteriorare, 

mai mult sau mai puțin 
avansată, în care au ajuns 
unele dintre componentele 
clădirilor în care funcțio
nează Școala Generală din 
Călan impunea efectuarea 
unor reparații destul do 
costisitoare, dar absolut 
necesare pentru buna 
funcționare a instituției în 
continuare. Așa încât în 
cursul anului trecut s-au 
realizat proiectele pentru 
lucrările de reparații ale 
acoperișurilor celor trei 
clădiri în care sunt cu
prinse clasele I—VIII ale 
școlii, lucrări care în mare 
măsură au fost finalizate 
(la clădirea 2) ori sunt în 
plină desfășurare (la clă
direa 1). Din păcate, la 
cea de-a treia clădire, deși 
pe o mare narte din ta
vanul ctajniu! superior a- 
Pa se infiltrează în voie, 
lucrările de reparații au 
fost deocamdată amânate, 
nemaiexistând fondurile
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dolar SUA 
marcă germană

— 5778 lei J
— 3495 lei<

foni japonez) — '777 Ici 5
liră sterlină — 9294 leiJ
franc elvețian — 4034 lci«;
franc francez — 1036 lei>
lire italiene — 357 lei

Cursuri dc referință ale ifăricii Naționale 
României.

I

bani
necesare, după cum men. 
ționează dna Elena ger- 
biceanu, directoarea insti
tuției.

De altfel, creditele des
chise în acest scop de că
tre Centrul de Execuție 
Bugetară (CEB) nemaipu- 
tând fi onorate de la bu
getul Primăriei locale, a- 
flăin din precizările dreî 
contabile Estera Mazăre 
că în prezent CEB Călan 
mai are de plătit 180 do 
milioane de lej pentru lu
crările începute și neachi- 
tate în cursul anului tre
cut, la cele trei clădiri ale 
Școlii Generale, la Liceul 
Industrial și la două din
tre școlile arondate — din 
Valea SângporgiuluJ și din 
Crișcni. Se speră însă ca 
în continuare Primăria 
locală să poată găsi re
sursele financiare cores
punzătoare pentru ca ceea 
ce a fost început să poată 
fi dus la bun sfârșit. (G.B.)

Veți reuși oare să împac ați capra cu varza ?

Cam de astfel de comerț stradal este vorba (1).
Foto: PAVEL LAZA

Consiliul locul Deva a 
hotărât un ansamblu de 
măsuri prin care să dea 
comerțului în piețe o i- 
dentitate. Iată ce spune 
despre aceasta dl. Alin 
Suciu, unul din cei doi 
vicepreședinți ai consiliu
lui.

„Trebuie să organizăm 
mai bine activitatea în 
piețe și comerțul stradal, 
în consiliu s-a hotărât ca 
pe trei laturi ale pieței 
centrale. Primăria să con
struiască mici unități dc 
desfacere cu caracter per
manent, cu instalațiile ne
cesare, care să fie închi
riate celor ce practică co
merț cu produse specifice 
piețelor. Ei vor plăti Pri- 
măriei un tarif pe spațiul 
folosit în scopuri comer
ciale, iar Primăria va im
pune genul de produse 
care se vor desface în fie- 
care dîn aceste spații.

în Deva mai sunt două 

zone pentru comerț, în 
piețe. Una este în Micro 
15, cu intrare dc pe stra
da Eminescu, unde de fapt 
există un germene de 
piață, și alta în cartierul 
Dacia, care are, deocam
dată, rezervat spațiul pen
tru amenajarea ei. Și în

ANCHETA NOASTRA

cazul pieței din cartierul 
Dacia și în cel al pieței 
din Micro 15, amenajarea, 
după proiectele noastre, șî 
exploatarea âu fost con
cesionate unor firme cu 
capital privat.

Pe această idee inten
ționăm să mutăm în piețe 
orice fel de comerț stra
dal, exceptând J>e cel cu 
presă și carto.

Global, ideea GonsiMnlui 
local Deva este salutară. 
Cu ce a început însă 
transpunerea ei în fapt? 
Ei bine, nu cu investițiile, 
adică cu amenajarea în 
această idee a celor trei 
piețe ale orașului, ci cu 
degajarea de tonete a tro
tuarelor, ceea ce este si
milar lichidării comerțu
lui stradal — o formă de 
comerț aplicată în toată 
lumea sub genericul mai 
larg de comerț de întâm
pinare. Ea a continuat cu 
eliminarea din piața cen
trală a unor rulote, forme 
de comerț mobil prin de
finiție. Să fie acesta cel 
mai bun început în mate
rializarea unei idei, altfel 
bune? -

Luni, 27 ianuarie, holul

ION CIOCLEI

(Continutrc ?ti pag a 2-a)

VREMEA

Vremea va fi frumoasă, 
ca cer variabil. Vântul

va sufla slab, «tempera
turile minime vor oscila 
între minus 7 grade S 
și minus 2 grade G, tar 
cele maxime între plus 
1 grad 6 și plus 5 grade 
G. Dimineața local ceață. 
(Ileana Govoreanu).

Dosarul lui „Romicâ"
se îngroașă!

cifra 2. Deci, dintr-un condei, în loc de patru, erau 
achiziționați 24 de porci etc., etc. Prin aceste falsuri 
inculpatul a reușit să creeze aparența achiziționării 
unei mari cantităti de carne subvenționată.

V. NEAGU

PROVERB ACTUALIZAT
Bătaia de joc e rupta din Rai.

Dl. procuror Ioviță Bâcean, de la Parchetul dc 
pe lângă Tribunalul Hunedoara, ne-a precizat că în 
cauza privind pe Dumitru Crăciun, patronul SNG 
„Crăciun et comp Deva", cercetările sunt în curs dc 
desfășurare. Alături de infracțiunea de contrabandă 
pentru care a fost arestat preventiv în urmă cu 
aproximativ două săptămâni, acum, după cercetă
rile penale continuate de poliție, la dosarul lui „Ro- 
mică" se mai adaugă cele de fals material, fals in
telectual și înșelăciune în dauna avutului public, 
în esență este vorba de faptul că el a încasat tje- 
Cuvenit surAa de 56 de milioane de lei de la bugetul 
de stat cu titlu de subvenții — prime pentru carne 
de porcine. în acest scop el a falsificat borderourile 
de achiziție, deconturile justificative și biletele dc 
proprietate. De exemplu, în fața cifrei 4 s-a adăugat

Ib'spri- murele iVkliiiv. f ntu: ANDREI SO< ACI
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gUratorii că nu va pro
ceda la a vânătoare de 
vrăjitoare, că nu va face 
schimbări pe argumente 
politice, că în tot ceea 
ce va întreprinde va 
prevala competența, pro
fesionalismul. iată că și 
actuala putere aplică a- 
celeași metode. Insă mai 
direct. mai la vedere. 
6unt schimbați șefi și 
șefuleți cu alte persoane, 
mai mult sau mai puțin 
competente dar în orice 
caz de culoarea politică
• noii alianțe. Cu sigu
ranță, unele înlocui i din 
funcții sunt necesare, al
tei^ sunt fortate sau ne- 
inspirate. Dar așa-t jocul 
politic.

Acum a venit rândul 
PDSR să arate cu dege
tul, să acuze puterea
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Răspunzând unei note • 
publicate în ziarul nos- I 
tru nr. 1600 din 11—12 . 
ianuarie a.c„ prin a- |

Veți reuși oare să impăcați capra cu varza ?
(Urmare din pag. 1)

a.c^ prin a. 
dresa trimisă redacției, 
semnată de către dl. 
ing. Pantelimon Șerban, 
director 
Direcției 
nicații 
Deva, ni 
zarea că 
fonice de la S.C. Re
fractara Baru s-au re
fl^ in funcțiune, fiind 
remediate defecțiunile.

In continuarea răs
punsului se arată că: ;

comercial al 
de Tclecomu- 
Huncdoara — 
se face p.eci- 
posturile iele-
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I
» „Datorită faptului că
| deocamdată nu dispunem |

I
» de aparatura necesară 
| diagnosticării preven- 
' tive a posturilor tele

fonice, pentru a vedea 
când acestea nu func
ționează, rugăm abo
nați! noștri să anunțe 
singuri cât mai repede 
•rice defecțiune a;ă ută 
în sistemul de teleco
municații pe care îl ex- | 
ploatează, la serviciul 
„921" sau la Oficiul de 
telecomunicații de care 
aparțin. în cazul me
diului rural'*.  Este un 
Semnal pozitiv că se 
pune accentul ți pe 
prestațiile Romtelecom.
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Primăriei Deva era foarte 
aglomerat Cu cine? Cu 
comercianții ambulanți de 
^e principalele artere co
merciale ale orașului, că
rora nu li s-a mai prelun
git contractul de închiriere 
a spațiului respectiv, din 
domeniul public. Tocmai 
în ideea de a popula cu 
activitățile comerciale de 
tot felul cele două piețe 
concesionate capitalului 
particular — cea din Mi
cro 15 și cea din Dacia.

Prezența reunită In Tio- 
lul Primăriei Deva a ce
lor ce practică comerț 
stradal, in special pe bdul 
Deceba] al Devei, se ex
plică prin dorința, lor de 
a protesta în colectiv îm
potriva măsurii luate de 
Primărie.

Am ascultat îndelung

■păsurile oamenilor aces
tora (care din nu știu ce 
motiv refuzau să-și dez. 
văluie identitatea). Ei sunt 
mici agenți economici de 
tipul SRL sau asociație 
familială, care fac un 
gen de comerț ce se prae- 
tică în toată lumea, în 
anumite condiții, impuse 
de puterea locală. Ca ori
ce agent economic, și ei 
sunt plătitori de impozite, 
TVA, accize sau taxe lo 
cale.

„Eu — spunea o doamnă 
— am fost în șomaj. Loc 
de muncă nu găseam. Ce 
eră să fac? Am înființat 
o asociație familială. Mă 
descurcam cât de cât. A- 
veam un venit asigurat. 
Acum probabil mă voi în
toarce în șomaj**.  „Același 
lucru se va întâmpla și 
cu salariații noștri — 1, 
2. 3, câți avem**  — com
pleta o altă doamnă.

„Pe noi, spune un băr
bat, ne înghit rechinii cei 
mari. Ei s-au amplasat 
peste tot și nu le are ni
meni treaba. Ei sunt an
grosiști și detailiști. Noi 
astia care n-avem putere 
să ne aprovizionăm en 
gros, cumpărăm marfa de 
la ei, la prețul cu care 
ei o vând en detail. Cum 
ei practică și acest fel de 
comerț, pe noi ne împing 
mereu. Ei prin puterea e- 
conomică, autoritățile prin 
hotărâri ca aceasta de a 
nu ne mai prelungi con
tractele pe vadurile co
merciale unde ne-am des
fășurat până acum acti
vitatea. Am cerut și eu 
o masă în piața centrală. 
Mi-a dat dl. Bonta la 
margine, unde să nu mă 
caute nimeni. Altuia însă 
îi închinase 10 mese în 
zona centrală. Așa merge 
la Deva", ___

Merge, e un fel de a 
zice, pentru că licitații 
trucate au fost har Dom
nului și la Deva. Abuzuri 
de tot felul întâlnești câte 
vrei, profitori fără efort
— de asemenea.

A fost în actualitate 
vânzarea de spații comer, 
claie așa-zise cu altă desti
nație, către locatori. Cine 
a fost iute de picior, a 
cumpărat. Cine nu, acum 
nu mai poate cumpăra 
căci așa sunt la noi le
gile care priveso privati
zarea, strâmbe și cu bă
taie limitată, parcă anume 
pentru a-i favoriza pe cei 
ce stau pe sacul cu bani, 
cel mai adesea nemunciți.

„O societate comercială
— „Venus**  SA — ne spu
nea viceprimarul Alin Su- 
ciu are închiriate aseme
nea spații de la RAGCL 
Deva In timp ce spațiile

proprii le-a închiriat t •• 
tora, la tarife și de 10 
ori mai mari decât cel» 
pe care ei le plătese sta
tului".

Cam acestea sunt datele 
problemelor pe care tre> 
buie să le rezolve acum 
Consiliul local și Primă' 
ria Deva. Să le rezolve 
insă ținând searga de in
teresele tuturor agențikw 
economici plătitori de im
pozite și taxe, nu numai 
de cele ale rechinilor, 
instituitori de monopol pe 
toate planurile. Am salu
tat Șl sprijinit prin ziarul 
nostru măsurile temeinice 
prin care se urmărește 
rezolvarea globală a unei 
probleme a urbei. Atunci 
când o măsură creeaaă dez
echilibre supărătoare,
în alt sector sau capitol 
al vieții orașului, nu ne 
mai putem situa de Mb 
eașl parte a baricadei.
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Domnul Ioan Bașa, cifra de 334. Considerăm 

primarul comunei Criș- că la baza reușitei a stat I
*
»

1

clor, ne-ă informat că prin seriozitatea cu care este 
reorganizarea comisiei lo- privită înapoierea pă- 
cale de aplicarea Legii mântului la proprietarii

Titluri de proprietate
fondului funciar acțiunea 
de punere în posesie a 
celor 897 de persoane de 
a primi pământ și pă
dure s-a intensificat. Dacă 
până la 1 iulie 1996 aici 
s-au acordat numai 72 
de titluri de proprietate, 
în cele 6 luni scurse de 

la învestirea noii conduceri 
a puterii locale au fost 
completate un număr de 
262 de noi acte de pro
prietate însumând acum

( 
inițiali cât și buna cola-L 
borare cu reprezentanții I 
OCOT-ului Deva care, I 
de fiecare dată când ax» 
fost solicitați la cazurile * 
litigioase cu 
deosebit, s-au 
neîntârziat. Dar 
că la sediul 
zac însă multe titluri de], 
proprietate neridicate, J 
deși oamenii au fost a-T 
nunțați. (Al.J.) *

i»

caracter 
implicat ♦ 
ce păcat» 

primăriei L
“ ““ * 

neridicate, 1

Cam dc astfel de comerț stradal este vorba (H).
Foto; PAVEL EAZA

Schimbări sau epurări?
(Urmare din pag. I) de cederizare și mai mult 

să amenințe cu pâra la 
înaltele porți. Prima șe
dința din an a Adunării 
Parlamentare a Consiliu
lui Europei, care și-a 
început luni sesiunea de 
iarnă, este terenul cel 
mai potrivit, arjunțat de 
fostul ministru de ex
terne Teodor Meleșcanu, 
unde PDSR va semnala 
reprezentanților Europei 
practicile noii puteri din 
România de epurare po
litică din funcțiile de 
conducere a persoanelor 
competente și profesio
niștilor. Deci acum nu 
mai este cazul de spă
lare a rufelor în familie. 
In grandomania lor, mai 
marii PDSR cred că până 
și proverbul „Ce ție nu-ți 
place altuia nu-i face**  
trebuie aplicat preferen
țial...
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C TVR 1 J
7,00 TVM. Telcmatinal;

8,30 La prima oră; 9.20 
Santa Barbara (r); 10,05 
Limbi străine: germană; 
11/15 Andrea Celeste (r);
12,45 D.a.; 13,10 1001
audiții; 14,00 Jurnal; 14,10 
TVR Iași ți Cluj-N.; 15,40 
Tradiții; 16.00 Jurnal; 
16,10 Cuvinte potrivite; 
16,35 Mag. social; 17,20 
Ritmuri muzicale; 17,30 
Tribuna partidelor par
lamentare; 17,55 Trage
rile LOTO; 18,15 Mile- 
nium; 18,50 Grcndizer 
(d.a.); 19,20 Toleranță ți 
responsabilitate; 20,00 
Jurnal; 20,35 Ediție spe
cială; 20,50 Dragostea 
învinge (s); 21,45 Reflec
ții rutiere; 22,05 Memo
rialul durerii (do).

C TVR 2 ]
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Cluj-N.; 9,20 Mu
zica pentru toți; 10,05 
Magazin de călătorii și 
descoperiri; 10,40 întâl
nirea de la miezul nopții 
(r); 11,35 D.a.; 12,05
Curcubeu; 13,05 Fru
moasa și Bestia (r); 14,00 
Jurnal; 14,10 Reportaj 
*97; 14,45 Limbi străine 
(r); 15,45 Babar (d.a.); 
16,10 Alejandra (s, ulti
mul cp.); 17,00 Ceaiul de 
la ora 5 (div.); 19,00 Em. 
In Ib germană; 20,00 
Știință șl imaginație;
20,30 Enigma (cs); 21.00 
TVM Mesager; 2130 Că
suța cu povești.

[PRO-TV)
7,00 Ora 7, bună di

mineața; 9.00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport 
la minut: 10,00 Grace
(r); 10,30 MASII (r); 11,00 
fressistible Force (f.p.); 
12,15 Istoria fotbalului 
(r>; 13,45 Beverly Hills
(r) ; 14,30 Gillette; 15,00 
Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s);
16,45 înrobită de iubire
(s) ; 17,30 Grace (s); 18,00 
Știri; 18,05 Sport la mi
nut; 18,15 Enigmele A- 
gathei 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 
MASII (s).

( ANTENA 1J
7,15 O iubire de neui

tat (r); 8,00 In vizită la

Antena 1; 10,00 D.a.;
10.30 Teleshopping; 11,10 
Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s); 
14,00 Știri; 14,10 Taina 
inimii mele (f/r); 16.00 
Medalion; 16,30 .Tele
shopping; 17,10 O iubirp 
de neuitat (s); 18,00 In
vitați la Antena 1; 18,30 
Model Academy (s); 19,00 
D.a.; 19,30 Văduva (s);
20.30 Observator; 21,30 
Fațetele adevărului (f).

(PEVASAT+J

10,00—12,15 Reluări;
13,45 Videotext; 19j00 
Obiectiv: 19,15 „10Q de 
ani de cinema**  (do); 20,00 
Actualități TVR; 2L00 
Actualitatea în direct; 
22,00 Film artistic.
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C'Wjvântul liber

Sf. Trei Ierarhi Vasile, Grigore și loan
Pfivicnirca sfinților in 

rugăciunile pe care bise
rica le face in astfel de 
sărbători sunt popasuri 
duhovnicești in țarc, sufle
tul nostru se apropu de 
Dumnezeu și primește har. 
De 1000 de ani, biserica 
prăznuiește, la 30 ianua
rie, pe Sf. Ierarhi Vasile, 
Grigore și loan. Cinstirea 
lor de către credincioși se 
cunoaște încă din veacul 
al V-lea.

Acești trei „luceferi" 
și-eu făcut studiile teolo
gice șl profane in cele mat 
vestite școli din acele 
vremuri: Constantinopol, 
Casanta, Alexandria și 
Atena, având ca dascăli 
fenumiți profesori. Toți 
tret au fost studenți emi- 
USS'i. Rectorul URANIU 
apunea despre Sfântul 
fMn Gură de Aur că ar 
fi vrut să-l lase urmaș 
dacă nu iar fi furat creș
tinii. Sf. Vasile și Sf. Gri
gore au legat la Atena o 
ttrânsă prietenie, ei nu 
*Mau decât două drumuri: 
drumul bisericii și al șco. 
M. Se spune că lumea 
Vând ii vede le spune: „au 

Noi mașini de tricotat la „Merapa** Hunedoara. Foto: PAVEL LAZA
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LIBERTATE SUPRAVEGHEATĂ
împotriva lui NICUȘOR PADUREAN, de 17 

ani, domiciliat in Rău de Mori, fără ocupație, s-a 
luat măsura educativă a libertății supravegheate. 
De ce? Pentru că. Intr-o noapte, prin spargerea 
geamului de la vitrina magazinului SC METAL- 
CIIIM SA Deva, a sustras bunuri In valoare de 
1 100 000 iei, fiind prins in flagrant imediat după 
comiterea faptei. El a fost arestat de Parchetul de 
pe Lângă Judecătoria Deva. (VJJ.)

un singur suflet In două 
trupuri".

Toți au fost scriitori de 
seamă, apărători ai Or
todoxiei, păstori de sufle
te cu multă dragoste față 
de Dumnezeu și de oa
meni. Toți trei au împle
tit în viața lor rugăciu-

Popasuri 
duhovnicești

nea cu munca, contempla
ția cu activitatea poetică, 
teologia cu viața, idealul 
cu realitatea, iubirea lui 
Dumnezeu cu iubirea de 
oameni. Fiecare dintre ei 
a combătut păcatele vre
mii, nedreptatea, lăcomia, 
desfrâul, sclavajul și au 
sprijinit pe cei buni și 
suferinzi. Sfântul Vasile a 
întemeiat primele, vesti- 
tele așezăminte pentru 
bolnavi și bătrâni numite

VASILIADE (primul spi
tal din lume).

Marele lor merit este 
că îndreptând cugetarea 
teologică spre D zeul cel 
transcendent și cel nevă
zut, necuprins, neajuns 
l-au vestit și arătat pe 
D-zeul cei imanent — 
prieten, frate, aproapele 
și Mântuitorul nostru cu 
lisus Hristos, și prin a- 
ceasta au așezat teologia 
în slujba vieții și preoția 
în slujba oamenilor. Sf. 
Ierarhi Vasile, Grigore și 
loan sunt socotiți patro
nii școlilor noastre teolo
gice. Viața și activitatea 
lor întruchipează chipul I- 
deal al preoției in toate 
treptele ei. Sunt chipuri 
ale adevăratului păstor de 
suflete, pe care toți trei 
le-au întruchipat aievea 
prin trăirea și fapta lor.

Pomenindu-i după cu
viință pe Sf. Trei Ierarhi 
tl preamărim pe Dumne
zeu, izvorul sfințeniei, cel 
ce a făcut din inimile 
sfinților sălașul odihnei și 
al strălucirii sale.

Pr. Dr. I.O. RUDEANU

I
SOLUȚIONĂRI j

•
La nivelul Poliției mu- | 

nicipiului Deva, in anul > 
trecut au fost soluționate | 
2036 de dosare penale. Au » 
fost soluționate, de ase-1 
menea, 658 de dosare cu 2 
autori necunoscuți. (V.N.) I

LH CĂJL
cei eăM*a  le.-a acordat 
LțLațiU' țLido-atizeze,

rea unei amenzi de 100 060 ? 
lei. *
CINCI LEI LA STICLA ț

Da, cinci iei In plus la * 
o sticlă au perceput ceiț 
de la Ciovita Prod Comp» 
SRL Orăștie. Firma are l 
obiect de activitate pro-l 
ducerea și comercializarea J 
băuturilor alcoolice Nu- r 
mal tntr-o primă parte a • 
lunii ianuarie a.c. societa- • 
tea a încasat cinci lei pe I 
sticlă in plus față de cal-4 
culația de preț. Și a co- * 
mercializat nu mai puțin ♦ 
de 137 900 de sticle. S-au» 
adunat astfel aproape^
700 000 de lei. Banii aul 
ajuns ta bugetul statului* 
alături de alți 300 000 tei» 
amendă. •

VALENTIN NEAGU» 
I

• O societate In loc să se extindă, se restrânge • 
Rău-platnlca SNC • tn loc de cartofi și mere, gumă 
de mestecat • Cine va câștiga războiul este lesne de 
întrevăzut, dar când?

Simeria a avut întotdeau
na — și are — un comerț 
ce se apropie tot mai mult 
ds cerințele cumpărătorilor. 
S-au înregistrat, intr-o a- 
numită perioadă, unele sin
cope In aprovizionarea re
țelei. dar servirea se si
tuează permanent la înăl
țimea unui comerț modern 
șl civilizat.

După Decembrie 1989, 
comerțul din orașul ceferiș
tilor s-a desprins de cel al 
municipiului reședință de 
județ, luând ființă SO 
„Comsim*  SA. Pe atunci 
societatea avea 38 de ma
gazine de desfacere. Mat 
apoi, a abandonat spațiile 
comerciale ce nu-i aparți
neau, restrângându-se in 
patrimoniul propriu. Pe a- 
ceastă cale, numărul unită
ților a ajuns la 17.

Societatea a practicat, tn 
ultimii 6 ani, sistemul În
chirierii sau scoaterii tn lo
cație de gestiune, pe bază 
de licitație, a unor spații 
comerciale. Este adevărat 
că suprafața respectivă nu 
este cine știe ce de mare, 
faptul acesta fiind relevat 
de veniturile ce le obține 
de pe urma închirierii și

De la Garda Financiară I
FAR A VENITURI, 

FARA IMPORT

Ce-or fi crezând cei 
de la SC Mixt Corn SRL 
Petroșani când, in două 
luni de la sfârșitul anu- 

, lui trecut, nu au declarat
, la termen veniturile rea

lizate șl nu au depus de
clarațiile privind impozi- 

1 tul pe profit, numai ei 
< știu. Ce se știe exact, es

te că nu cu multă vre
me in urmă comisari ai 
Gărzii Financiare i-au o- 
biigat să respecte legea. 
Adică: sâ plătească im
pozitul. O sumă egală cu 

i. acesta — 452 000 lei s-a 
Î confiscat, s-au calculat

majorări, s-a aplicat o a

locației — circa 7 milioane 
lei pe lună.

Cu toate acestea, s-au 1- 
vlt și se amplifică neînțe
legerile intre proprietarul 
spațiilor și cel ce le folo
sesc. Să luăm câteva exem
ple oferite de dna Lucrețla 
Ilica, contabilul șef al 
„Comsim*.

SC .Atic Trans*  SRL De
va a câștigat la licitație un 
spațiu în Simeria unde vo
ia să deschidă, se presu
pune, un atelier similar ce
lui din reședința de județ 
Patronul a tot amânat trea
ba asta, dar nici n-a plă
tit chiria către proprieta
rul de spațiu. „Comsim" a 
dat în judecată SC „Alic 
Trans*  și a câștigat, așa că 
dl patron va trebui să a- 
chite restanțele ca șl do
bânzile aferente și cine știe 
ce alte cheltuieli.

Tot rău-platnică se dove
dește a fi și SC „Confort 
Plus" SRL, care este și ea 
datoare, la ora actuală, cu 
o sumă importantă. O soar
tă aidoma primei societăți 
o așteaptă și pe ea.

Un caz mai deosebit este 
cel al SC „Ivoniciu" SCS. 
Unitatea respectivă a ob

mendă de 100 000 de lei. 
Ajunge deocamdată, nu?

PICATE DIN CER?

Din moment ce o fir
mă vinde tot felul de 
mărfuri fără nici un do
cument de proveniență 
putem sâ ne Întrebăm 
dacă nu cumva sunt pi
cate din cer, nu? Și asta 
chiar dacă știm precis că 
nu poate fi așa. Cam a- 
semenea mărfuri se vin
deau la SC Seral Ago In
vest Hunedoara. Numai 
până când acolo au ajuns 
comisari ai Gărzii Finan
ciare. Ei bine, a urmat 
confiscarea lor (în valoare 
de 300 000 lei) și aplica

ținut un spațiu pentru pri
vatizare, iar tn contractul 
încheiat a fost consemnată 
clauza potrivit căreia ișl 
asumă obligația să păstre
ze profilul unității: desfa
cerea de legume șl fructe. 
Nu se știe prin ce metode 
însă Primăria orașului a 
autorizat societatea să des
facă mărfuri generate, in
clusiv mărfuri tip consig
nație. La acest fapt se a- 
daugă și aspectul că nu 
plătește chiria de foarte 
multă vreme. Firesc, „Corn, 
sim*  a dat-o în judecată, 
dar la nici o înfățișare pa
tronii societății nu s-au 
prezentat. Ceea ce nu în
seamnă că procesul nu se 
va derula in continuare, 
iar instanța va da sentința 
cea mai dreaptă.

Deci Intre proprietarul de 
spațiu — SC „Comsim*  SA 
Simeria și cei cărora Ie-a 
facilitat privatizarea se a- 
flă in derulare un război 
din cele două pricini e- 
nunțate mai sus — neplata 
la timp a chiriei și neres- 
pectarea contractelor. Cum 
se va încheia și cine îl va 
câștiga nu este greu de 
prevăzut numai că tată, 
vremea trece, iar timpul 
este — cum zice englezul 
— bani, lipsă în bugetul 
„Comsim".

TRAIAN BONDOR

Unul dintre mijloacele 
ide mare eficienți in e- 
ducația copiilor este și 
modelul sau exemplul 
cum i se mai spune. Cu 
condiția să fie utilizat cu 
pricepere. Utilizarea mo
delului tn educație se ba
zează pe tendința înnăs
cută a copilului de a 1- 
«nita. Șl de obicei el imi
ți' pr cei mai apropiațl 
Iul șl pe cei care se bu
cură de prestigiu. Iar a- 
ceștia sunt părinții, buni
cii și frații mai mari, în 
primul rând. Aceasta, la 
vârsta copilăriei. Mai târ
ziu, In adolescență sfera 
de influență a modelelor 
educative .se lărgește. A- 
cum el își la modele de 

viață din rândul educato
rilor săi, sau din rândul 
cunoscuților care se bu
cură de un deosebit pres
tigiu. Când viața nu-1 o- 
feră adolescentului mode
le satisfăcătoare, el le 
caută in literatură, în tea
tru, in filme. De aceea, 
este necesar să-i supra
veghem lectura și să-i o- 
ferim filme educative, cu 
personaje valoroase, pen
tru a avea niște modele 
pozitive.

De altfel, în general, es- 
te necesară o preocupare 
deosebită pentru a-i oferi 
copilului, indiferent de 
vârstă, modele pozitive, 
deoarece, neavând sufi
cientă experiență de via

Modelul iu educație
ță șt nefilnd înarmat cu 
spirit critic, el are ten
dința de a copia modele
le. Abia mai târziu va fi 
in stare să selecționeze 
din modelele oferite ceea 
ce e valoros, respingând 
ceea ce nu corespunde cri
teriilor IuL Aceasta la 
vârsta adolescenței, când 
este în stare să realizeze 
pentru sine un model 
„sintetic*  In care include 
tot ceea ce 1 se pare va
loros din modelele oferi- 
te.

Fără îndoiqlă. că părin
ții constituie pentru co
pil primele modele de 
viață și de comportament. 
0 anumită modestie, ca
re stă bine oricui trebu
ie să-i împiedice pe pă
rinți de a servi ostenta
tiv modelul propriu co
piilor, lăudându-se In fa
ța lor. Copiii oricât sunt 
de mici, vor observa com
portamentul părinților și 
ca atare nu este necesar 
ca aceștia să le atragă 
mereu atenția asupra lor 

șl asupra realizărilor lor. 
Un părinte care se laudă 
tn fața copiilor cu per
formanțele sale deosebite, 
va scădea ca model.

Dacă despre modelul 
propriu nu este recoman
dabil ca părinții să le 
vorbească copiilor, aceas
ta nu înseamnă că toate 
modelele trebuie oferite 
copiilor „muțește*.  Când 
este vorba de modelele în
tâlnite in viață, sau cele 
din literatură și filme, 
este necesar ca acestea să 
fie comentate cu copiii 
In aceste comentarii va 
trebui să le sensibilizăm 
și orientăm atenția asu
pra aspectelor și laturilor

pozitive ale modelului, a- i 
dică asupra acelor call- J 
tăți ale modelului pe ca- 1 
re ei urmau să și le In- i 
sușească pentru personali- / 
tatea lor %

Având funcție orienta- l 
tivă in educație, modelul r 
trebuie, utilizat în ansam- J 
blul mijloacelor educative ț 
mai ales la vârstele fra- i 
gede. Căci pe măsura I- ’ 
naintării în vârstă copilul ) 
își caută singur modele- l 
le de viață și cele profe- i 
sionale părinții având ) 
doar grija ca acestea să ) 
nu fie din cele dăună- l 
toare. I

\ 
Prof. univ. dr. (

IOAN DRAGAN i
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Punctul de răscruce - garanția guvernamentală
E imposibil să nu ai un 

simțământ apăsător când, 
din goana mașinii, zărești 
platforma industrială a 
combinatului metalurgic 
din Călan, ce străjuiește, 
sumbru, carosabilul dru
mului național 66. Silue
tele industriale, ce acum 
20—30 de ani creau iluzia 
posibilității unui drum glo
rios al marii industriali
zări in România, zac as
tăzi, înnegrite și cvasi-în- 
cremenite, așteptând, par
că, lovitura de grație. De 
fapt combinatul din Că
lan este emblematic, fiind 
un eșantion al istoriei noas
tre recente, istoria unei 
industrializări forțate, fără 
orizont, ce a cerut ca preț 
sacrificiul unei generații.

Îndată ce regulile jocu
lui n-au mai fost stabilite 
prin decrete, îndată ce s a 
pus problema rentabilită
ții și a găsirii, în locul 
C.A.E.R., a noi piețe de 
desfacere, a putut fi cuan
tificată competitivitatea 
industriei românești și ca
pacitatea acesteia de a su
praviețui prin ea însăși. 
Rezultatul n-a fost măgu
litor. Numai politica lip
sită de pragmatism a foste
lor guvernări a făcut po
sibilă, cu prețul unei al
terări continue a stării e- 
conomiei, păstrarea în 
funcțiune a marilor co
loși industriali, lideri de 
necontestat în topul dator
nicilor economici.

O stare de fapt oarecum 
similară există și la fostul 
combinat metalurgic „Vic
toria" Călan. devenit so
cietatea comercială „Sider
met" S A. Interlocutori sunt 
dl ing. Virgil Moroșanu, 
manager și dl ec. Constan-
• • MM • «MB • «MB • «M • MM

Ordonanță»

tin Achimeț, director eco
nomic. Două sunt cauzele 
principale recunoscute de 
dl Moroșan ca fiind ge
neratoare de mari dificul
tăți. Una dintre ele este 
reprezentată de blocajul fi
nanciar. Creanțele Sider- 
met-ului sunt in prezent 
de peste 50 de miliarde 
de lei. Din cei cca. 300 de 
beneficiari ai societății doar 
unul singur iși plătește, la 
timp, obligațiile. Un nivel 
așa de ridicat al creanțe
lor induce, natural, și un 
nivel al datoriilor pe mă
sură. Principalii creditori

mai mic, s-ar fi dat de lu
cru la oameni, unde mai 
punem întregul lanț de 
produse derivate care s-ar 
fi obținut prin fabricarea 
cocsului; benzen brut, ape 
amoniacale, sulf cu gudron" 
— precizează dl Mo
roșanu. Sigur, această for
mulă pare avantajoasă pen
tru producătorii autohtoni 
de cocs, dar trebuie să ne 
întrebăm totodată oare de 
ce ideea obținerii unor 
prețuri mai mici la cocs 
pe această cale nu a pro
movat din rândul benefi
ciarilor care, firește, iși

la S.C. Sidermet S.A. Călan

ai combinatului din Călan 
sunt RENEL, ROMGAZ, 
SNCFR, RAH șl, cum era 
de așteptat," bugetul sta
tului. O altă cauză rele
vată de dl manager se re
feră la politicile economice 
aplicate din 19H9 până a- 
cum Interlocutorul opi
nează că s-ar fi impus o 
anumită dirijare a indus
triei prin pârghii fiscalo- 
vamale.

„Dau un exemplu luând 
cazul cocsului. Dacă s-ar 
fi pus niște taxe vamale 
care să descurajeze im
portul de cocs și s-ar fi în
curajat importul de cărbune 

cocsificabil, atunci beneficia
rii noștri ar fi fost ghidați 
să-și procure cocsul nece
sar din prelucrarea acelor 
cărbuni în industria ro
mânească. S-ar fi obținut 
un preț la tona de cocs

cunosc cel mai bine pro
priile interese ?

De mai bine de trei ani 
conducerea Sidermet poar
tă o adevărată luptă pen
tru a putea aduce la Că
lan o instalație de fontă 
ductilă. E de prisos să mai 
amintim acum importanța 
acestei instalații pentru 
combinat dar, după cum 
preciza dl NJoroșanu, chiar 
și pentru ansamblul eco
nomiei. Instalația va putea 
permite fabricarea de tu
bulatură de canalizare, din 
fontă, care are proprietăți 
și rezistență la uzură, ex
trem de bune. Pentru a- 
ducerea acestui utilaj s-au 
întocmit până acum mul
te documentații, satisfăcân- 
du-se până la limita su
perioară setea de hârtie a 
birocrației autohtone. tn 
prezent trebuie semnat con

tractul de creditare intre 
banca americană care a- 
cordă creditul și furnizo
rul de tehnologie. Nodul 
gordian al acestei inves
tiții îl reprezintă girul gu
vernului român pentru ob
ținerea creditului. Se pare 
că amânarea acordării a- 
cestei garanții guverna
mentale a creditului are 
mai multe cauze, unele 
dintre ele răzbătând chiar 
până la firmele concuren
te care produc fontă duc
tilă din Europa. Până a- 
cum statul român a plă
tit pentru astfel de con
ducte cca 80 de milioane 
de dolari, alocațiile buge
tare pentru acest an re
prezentând 70 de milioane 
de dolari la acest reper. 
Dl. Moroșanu consideră că 
acești bani s-ar fi putut 
economisi in mare parte 
dacă s-ar fi urgentat im
plementarea acestei tehno
logii la Călan. L-am în
trebat pe dl manager ce 
ar însemna eșecul în ca
zul aducerii instalației de 
fontă ductilă la Călan. 
,,Sidermet se găsește în 
prezent la un punct de 
răscruce. Fără această in
stalație viitorul va fi sum
bru, va fi din ce în ce mai 
greu de a păstra în func
țiune capacitățile de pro
ducție, iar soarta celor 
peste 3000 de salariați ar 
fi dintre cele mai nedo
rite. tn schimb dacă vom 
reuși, și eu cred că așa 
va fi, Călanul va putea 
ieși din dificultățile curen
te, ba mai mult va avea 
pârghia prin care își va 
putea face singur reteh- 
nologizarea care este nu 
necesară, ci imperios de 
necesară în actualul con
text economic general", a 
precizat în încheiere dl 
Moroșanu.

A. SALAGEAN

Î Îi 0 altă mentalitate |
• Ca salariați și acționari, mecanizatorii an | 

; alte răspunderi • Fiecare este interesat de gestio- • 
I narea corectă a patrimoniului • Persistă totuși | 

greutățile de ordin financiar.
| Intr-o discuție purtată 
. cu puțin timp în urmă 
| cu managerul S.C. Agro- 
; mec Baia de Criș, dl 
I Remus Tabac afirma nu 

fără temei că, după pri- 
J vatizarea firmei, este de 
I așteptat și o schimbare 
' esențială de atitudine și 
| de comportament din 
. partea salariaților, de- 
I veniți acum acționari, ca 
, de altfel și acei dețină- 
Itori de cupoane nomi

native de privatizare și 
I' carnete cu certificate de 

proprietate care au sub- 
' scris pentru această fir- 
’ mă. Este un adevăr de 
» neocolit faptul că acum, 
I asemenea tuturor celor- 
J lalte unități de profil, 
I Agromecul amintit se 
J confruntă cu multe di- 
Ificultăți cauzate de lipsa 

de capital și de resurse 
î financiare necesare deru- 
I lării normale a activi- 
» țății productive.
| Pentru cei ce cunosc 
« cu adevărat munca de 
• loc ușoară și nu prea 
I bine plătită a mecani- 
• zatorilor, care, fără a a- 
j vea și o gospodărie pen- 
; tru completarea resurse- 
Ilor alimentare și finan

ciare proprii, doar cu

1 250—300 mii lei venituri
lunare (cu perioade de

' întrerupere iarna, ne- 
I existând banii necesari 
• plății salariilor), este 
I foarte greu să se des- 
, curce în criza de azi, nu 
I surprinde câtuși de pu

țin faptul că aici își gă- 
Iseau locul acei oameni 

deprinși cu privațiunile 
J vieții și muflțumiți cu 
| puținul ce le-a revenit. 
' Având o soartă ce nu 
I poate fi prea mult in

vidiată, în noile condiții, I 
când nu mai este posibil J 
ca cineva să le acope- | 
re eventualele pierderi • 
generate din diverse cau- I 
ze și influențe, se schim- , 
bă radical datele pro- | 
blemei, interesul tuturor J 
salariaților fiind acela de j 
a asigura, pe lângă ve- I 
niturile destinate plății ? 
salariilor, fondurile ne- | 
cesare acoperirii ratelor » 
contractate cu FPS pen- | 
tru cumpărarea părții din , 
patrimoniu aferentă a- | 
cestui fond.

Ca urmare — remarca > 
interlocutorul — nimă- I 
nui nu-i mai poate fi in- î 
diferent, în noua con- | 
junctură, în ce mod este • 
gospodărit patrimoniul | 
firmei, cum este folosi- * 
tă baza materială și cum I 
sunt utilizate fondurile J 
financiare. Interesul nos- g 
tru. ca profesionist! in I 
prestațiile mecanizate J 
pentru agricultură, dar « 
la concurență cu alți J 
prestatori, este acela de | 
a ne impune prin caii- » 
tate și promptitudine, prin | 
găsirea de comenzi și • 
limitarea consumurilor la I 
strictul necesar. I

Credința este că de a- | 
cum (pentru succesul ac- ’ 
tivității de ansamblu al j 
firmei) unu) din cele mai I 
importante obiective H ! 
reprezintă schimbarea de | 
atitudine a fiecărui sa- • 
lariat față de gestiona- | 
rea eficientă a patrimo- , 
niului, ceea ce aduce cu | 
sine o nouă optică și un J 
mod diferit de asumare g 
a răspunderii pentru soar- I 
ta producției agricole.
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Pentru a mai ameliora 
cât de cât soarta bugetu
lui de austeritate, guver
nul Ciorbea a ordonat u- 
nele corecturi Ia Ordonan
ța nr. 13 din 1995 a gu
vernului precedent în e- 
sență modificările fac re
ferire la faiptul că restan- 
țierii au obligația să vire
ze datoriile la bugetul de 
stat până cel mai târziu 
la data de 31 martie a.c.

Nerespectarea acestui ter
men, ceea ce nu este de 
dorit în cazul nici unui 
agent economic, poate a- 
trage după sine scoaterea 
la vânzare a activelor ce
lor împricinați, în scopul 
recuperării sumelor dato
rate bugetului. Este o mă
sură destul de dură, dar 
are menirea să-i discipli
neze pe cei ce fac deja o 
practică din neplata la timp 
a obligațiilor financiare. 
(N.T.).

Sclipind viol sub lumi
na puternică a becului de 
serviciu minusculul me
canism arabesc de axe, 
rotițe zimțate și arcuri, 
așteaptă, încremenit, im- 

; pulsul dinamizator. Mâna 
meșterului fixează ferm, 
precis și totuși cu oareca
re gingășie, una din com
ponentele delicate desă
vârșind astfel mărimea. 
După montarea unor ul
time șurubele, neverosimil 
de mici, mecanismul în
ghiți, hulpav, o picătură 
de ulei, care dispăru ra
pid printre interstițiile mi
croscopice. Apoi, două miș
cări scurte și nervoase 
contractară arcul-inimă ca
re, într-o continuă sete de 
destindere, generă mișca- 

[ rea arzătoare de secunde. 
I Prin lupa fixată de arca

dă ochiul hiperbolizat al 
ceasornicarului se lumină 
scăpând din încleștarea în
cruntată a sprâncene!. Cu 
un gest reflex, omul duse 
ceasul la ureche; tic-tac, 
tic-tac e sublima melodie 
pentru el...

Fiind o preocupare afla

Un „chirurg" al mecanismelor liliputane - ceasornicarul
tă la granițele dintre me
serie, artă și interesul de 
colecționar, ceasornicăria 
a ocupat întotdeauna o 
poziție aparte în lumea mi
cilor meșteșugari. Aceasta, 
deoarece complexitatea do
meniului impune stăpânirea 
unui larg spectru de cu
noștințe complementare. 
Un ceasornicar complet es
te deopotrivă prelucrător 
prin așchiere, sudor și bun 
cunoscător al proprietăți
lor metalelor. Și peste toa
te acestea nu trebuie uitat 
că se lucrează sub impe
riul maximei fineți, al mi
nuțiozității și răbdării. O 
mișcare greșită poate com
promite ore întregi de 
muncă sau mai rău. poa
te distruge mecanismul. 
Poate și din această cauză, 
„seniorii" ornicăriei sunt 
o familie restrânsă și, se 
pare, din ce în ce mai pu
țin numeroasă.

Confirmarea tendinței de 
dispariție a acestei cate
gorii profesionale am pri
mit-o chiar din interior. 
Dl Gheorghe Ilinescu este 
un ceasornicar cu vechi 

state de plată în coopera
ție. Dânsul apreciază că 
peste 50 la sută din cei 
care lucrau în domeniu 
înainte de ’89 au fost ne- 
voiți să-și câștige existen
ța în alt fel, prin schim
barea conjuncturii economi
ce. Interlocutorul preci
zează că odată cu începe
rea regimului de tranziție 
în România, ceasornicarul 
a devenit, vrând-nevrând, 
și merceolog pe piața se
cond-hand, fiind perma
nent în căutarea pieselor 
de schimb strict necesare 
activității. Dl Ilinescu o- 
pinează că, din punctul de 
vedere al aprovizionării 
cu piese de schimb, pe
rioada predecembristă a 
fost incomparabil mai bu
nă : „Până în 1989 cere
rea de ceasuri în Româ
nia era satisfăcută, în ma
re măsură, de producția 
sovietică. Existau contrac
te semnate la nivel de co
operație cu producătorii 
acelor ceasuri, astfel în
cât, având ca și cadru 
piața C.A.E.R. în depozi

tele noastre exista cam 
toată gama de piese de 
schimb necesare reparării 
ceasurilor de pe piață" 
Dar vremurile s-au schim
bat, rubla a fost înlocuită 
de dolar, astfel că în pre
zent nivelul aprovizionării 
cu piese de schimb și ma
teriale este direct propor
țional cu relațiile ț>e care 
ceasornicarul le are între 
confrații aflați mai aproa
pe de fluxurile comercia
le second-hand.

Dl Ilinescu observă că 
extrem de puțini ceasor
nicari sunt oameni tineri. 
„Tinerii vin extrem de 
greu spre această meserie 
Poate și din cauză că sunt 
tot mai grele condițiile de 
a accede la o școlarizare 
potrivită acestui profil. Și 
chiar dintre cei care vin 
spre ceasornicărie, sunt 
destul de puțini acei care 
au într-adevăr chemare 
spre așa ceva"

Interlocutorul apreciază 
că după deschiderea din 
urmă cu șapte ani, piața 
românească a fost inun

dată cu ceasuri de toate 
tipurile, existând o di
versificare importantă in 
acest domeniu. Acest 
lucru a obligat la o 
permanentă reciclare pe 
cont propriu, astfel încât 
orice solicitare din partea 
clienților să poată fi ono
rată. Se revine însă obse
dant la problema pieselor 
de schimb, în prezent sis
temul de service cu marii 
producători mondiali fiind 
practic inexistent.

Cât timp am discutat cu 
dl Ilinescu, în micul ate
lier de ceasornicărie, din 
Autogara Călan, unde lu
crează împreună cu băia
tul său, Cristian, s-a pe
rindat un mare număr de 
clienți. Semn de recunoaș
tere a dibăciei și o lecție 
din care se poate trage 
concluzia că, indiferent de 
conjunctură și de greută
țile existente, o mână de 
meșter priceput va găsi 
mereu căi spre încrederea 
și aprecierea clienților.
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Talpa țării
• Banii agriculturii nu sc știe pe unde se găsesc 

• Subvenții și încă substanțiale se dau și în țările 
avansate, în funcție de interesele urmărite • Comple
xele zootehnice sunt cele mai afectate • Degeaba se 
găsesc fonduri când nu mai al cc face cu ele.

Cu ani în urmă, pe vre
mea când primar al Be- 
riului era veteranul Nis- 
torescu, am cunoscut un 
țăran, din Cucuiș, venit 
cu treburi la centrul de 
comună. 'Omul, îmbrăcat 
în costumul popular ase
mănător cu cele din Măr- 
ginimea Sibiului, s-a do
vedit a fi un interlocutor 
deosebit de interesant. 
Discutăm în liniște despre 
una, despre alta și ajun
gem în cele din urmă la 
agricultură.

— Domnule dragă — zi
ce omul la un moment 
dat — talpa țării sunt ță-

de 
cu

ajunsă într.o situație 
criză pe care numai 
ajutorul financiar interna
țional o putem depăși. 
Bine ar fi ca guvernanții 
actuali să-și dea seama 
că este nevoie ca o mare 
parte din acest ajutor să 
ajungă la talpa țării, adi
că la țărani. Să-și poată 
oamenii plăti aratul, se
mănatul, îngrășămintele, 
să nu mai existe pământ 
nelucrat. Banii trebuie să 
ajungă în mâna țăranului 
care și lucrează pământul, 
nu să ingrașe profiturile 
— și așa uriașe — ale u- 
nor intermediari de tot

Iată că acum, în prag 
de primăvară, când trebuie 
să înceapă (mai bine zis să 
continue) muncile câmpului, 
având în vedere că multe 
treburi au rămas neefec
tuate din toamna trecută, 
în special fiind vorba de
spre arături și de fertili
zări, mulți proprietari de 
pământ se văd neputincioși, 
adică lipsiți de mijloace fi-

știe când și de unde se vor 
elibera resursele financiare 
și când vor ajunge banii 
la beneficiari. Gel peste 
2500 miliarde lei de care 
este nevoie, nu sunt la dis
poziția agriculturii acum 
când este acută nevoie de 
ei, părerea fiind că minis
trul finanțelor ar trebui 
să găsească soluția, să dea 
răspuns la întrebarea re- 

Cine și când îi protejează

speculând conjuncturile i- 
vite, ceea ce se va reflec
ta nemijlocit în prețurile 
la care vor fi valorificate 
produsele zootehnice. în 
condițiile când sectorul pri
vatizat al agriculturii nu 
acoperă decât partial ce
rințele de hrană ale popu
lației, Iar complexele de 
porci și păsări vor fi puse 
voit în condiții de faliment, 
nu de economie de piață, 
având în vedere că sub
vențiile se mențin și în ță
rile cu agricultură avansa
tă, iar performanțele uni
tăților noastre specializate 
sunt comparabile cu cele 
din străinătate, este ușor 

male pentru produsele a- 
groalimentare importate (I). 
în cazul când lucrurile nu 
se schimbă foarte rapid în. 
privința creditării agricul
turii, se poate considera 
deja că cel puțin o treime 
din recolta de cereale pe 
care se mizează in acest 
an — estimată la 17 mi
lioane tone — este pierdută^

Dacă și acum se mai um
blă după soluții de com
promis și surse de finan
țare, fără a ști ca un bun 
și adevărat gospodar pe ce 
contează și ce-și propune 
pentru acest an să realize
ze, înseamnă a frâna cu 
bună știință voința și do»

pe producătorii agricoli ? %

rănii. Tot ce s-a făcut în 
țara asta, s-o făcut cu ță
ranii. Țăranii au luptat 
în războaie și au murit 
pe diferite fronturi, apă- 
rându-și patria șt pămân
tul. Când au venit comu
niștii, tot pe spinarea ță
ranului au sărit. Ziceau 
că noi, țăranii, eram se
cera iar ei erau ciocanul, 
și ne spuneau că suntem 
frați, de parcă noi n-am 
fi știut că nu secera ba
te ciocanul, ci invers, cio
canul bate secera. Așa să 
știi, domnule dragă, câtă 
vreme vor fi țărani ca să 
lucreze pământul, țara va 
fi liniștită și cuminte, 
pentru că va fi de mân
care pentru toată lumea.

Mi-am amintit de aceas
tă discuție în contextul si
tuației grele prin care 
trece acum țara noastră,

JWWWWJVTVJVWWWWUWWUVWWW^WWWVWWtf

Detestată la noi de că
tre- mulți consumatori, cul
tura de soia se bucură de 
atenție sporită în alte țări, 
întrucât, așa cum este prac
tica, aceasta intră în com
poziția diverselor produse 
alimentare, iată că există 
suficiente motive, datorită 
conținutului ei ridicat în 
proteine, să fie reconsidera
te părerile și optica despre 
cultura respectivă. Reabi. 
litarea acestei culturi, în 
foamea mondială actuală 
de proteine, când cerințe
le pentru zootehnie in sco
puri alimentare și industria
le sunt mereu sporite con
stituie o problemă de inte
res aparte pentru producă
torii agricoli și proprietarii 
de pământ, mai ales dacă 
se are în vedere și faptul 
că rentabilitatea culturii a- 

mintite se găsește in limi
te rezonabile. In funcție de 
cerere și ofertă s-au obți
nut 250—350 dolari pe to
nă, ceea ce. la cursul ac
tual leu/dolar înseamnă un 
preț acoperitor.

Câteva date sintetice 
despre cultura soiei ni se 
par de mare utilitate pen
tru cultivatori, în vederea 
Stimulării interesului șl do
rinței de a acoperi foamea 
de proteine din resurse in- 

felul, apăruți ca ciuperci- J 
le după ploaie și cocoțați > 
tot pe spinarea ] 
român.

Sunt bune și necesare 
retehnologizările din in. 
dustrie, dar tot atât de 
importantă este nevoia 
schimbării atitudinii față 
de agricultură. In toate 
țările dezvoltate, în Ame
rica, în Franța sprijinirea 
agriculturii este o politi
că de stat, prin acordarea 
de credite fără dobândă 
sau cu dobândă foarte 
mică și multe alte facili
tăți. Așa ar trebui să se 
procedeze și în România. 
Ajutorul financiar trebuie 
să ajungă la talpa țării, 
căci, se știe, o Zidire te
meinică începe cu o fun
dație solidă.

țăranului

I
!
i

ț

*
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terne, ținând seama de fap. 
tul că boabele de soia con. 
țin 40—50 la sută substan
țe proteice și 11—25 la su
tă ulei, iar șroturile rezul
tate în urma procesării 
boabelor constituie furajul 
proteic de bază în hrana 

Soia o cultură
în dizgrație ?

porcilor și a păsărilor. De. 
eimarea efectivelor din 
complexele specializate a 
influențat, desigur, soarta 
culturii și producției de 
soia.

Potrivit datelor statistice, 
anual în țara noastră se 
cultivă circa 70 000 ha cu 
soia, iar capacitatea de pre
lucrare internă este de pes
te 500 mii tone. 

nanciare și tehnice. Dificul
tățile sunt amplificate de 
scumpirea combustibililor, 
iar dacă vor mai spori pre
țurile în continuare, cum 
este de așteptat, este pre
vizibil că multe terenuri 
vor rămâne nelucrate, ceea 
ce va însemna existența u- 
nor greutăți în asigurarea 
hranei, care și așa este des
tul de scumpă și nu la în
demâna tuturor de procu
rat.

Promisiunile actualei pu
teri au fost, pe lângă mă
rirea pensiilor țăranilor și 
scutirea de impozite, de a- 
sigurare a unor facilități 
privind lucrarea și culti
varea pământului prin mă
suri de protecție, vizând 
inclusiv accesul la credite 
cu dobânzi scăzute.

Toate promisiunile sunt 
însă, deocamdată, in pozi
ția de așteptare. Ministrul 
agriculturii și alimentației, 
împreună cu echipa sa, nu~

in ceea ce privește co
merțul cu soia, în condiții
le majorării cererii interne, 
la nivelul anului trecut im
portul s-a situat aproape de 
100 mii tone boabe, în vre
me ce în 1995 importul e- 
ra de 240 tone, principalii 

furnizori fiind Polonia, Un. 
garia și Israel, iar în 1994 
importurile {53 la sută) au 
provenit din SUA. in ace
lași timp, importul de ulei 
brut de soia în anul tre
cut a reprezentat circa 30 
mii tone. Din cantitatea to
tală a importului de ulei 
brut, peste 30 la sută este 
destinat utilizărilor indus
triale. Uleiul pentru con- 

feritoare la protecția pro
ducătorilor agricoli. Oame
nii au mare trebuință a- 
cum de bani pentru îngră
șăminte, semințe șl alte ac
țiuni de sezon. Important 
ar fi ca la această dată să 
fie cunoscute și prețurile 
la produsele strategice, să 
se știe cu cât se vor plăti 
grâul, orzul și alte culturi, 
în funcție de prețul anun
țat putându-se lua măsuri 
suplimentare, deci pentru 
investiții în fertilizare în 
mod deosebit, pentru creș
terea producției.

Neasigurarea resurselor 
financiare creează serioase 
neliniști pentru complexe
le zootehnice, tăierea sub
vențiilor generând proble
me deosebite pentru procu
rarea furajelor, în special 
acolo unde nu s-au făcut 
stocurile necesare până la 
producția viitoare de nu
trețuri, deja intermediarii 

ale 
și Unga-

prețuri, 
că în ul.

sumul uman are ca furni
zori principali pe Olanda 
și Germania, iar cel cu des. 
tinație industrială pe El
veția și Olanda. De aseme
nea, în baza relațiilor co
merciale stabilite în ultimii 
ani, s-au făcut și exporturi 
de ulei pentru consum in
dustrial și uman, principa
lele piețe fiind cele 
Turciei,. Poloniei 
riei.

Vorbind despre 
este de menționat 
timii ani costul pe tona de 
șrot de soia a oscilat între 
220 și 340 dolari, iar pre
țul pe tona de ulei rafinat 
s-a situat între 500 și 770 
de dolari.

Iată doar câteva conside
rente care, fie că ne place 
sau nu de cultura soiei, îi 
îndeamnă la reflecție pe 
proprietarii de pământ și 
pe producătorii agricoli, nu 
numai avantajele econo
mice imediate pledând pen
tru încurajarea cultivatori
lor, ci și faptul că această 
plantă este bună premer
gătoare pentru alte culturi 
agricole.

NICOLAE TlRCOB

de constatat că numai bi
nele și protecția producă
torilor agricoli nu se do
resc. Pentru ca tacâmul 
să fie complet, să fim cu 
adevărat piață de desface
re și de consum pentru 
produsele altora ar mal 
lipsi doar să se renunțe 
la perceperea taxelor va- 

Pasiunea
dlui notar

Fiecare om din lumea asta are o pasiune, ten hobbg 
— cum i se zice în engleză — pe care și-o urmează și 
o îndeplinește spre satisfacția sau nu a celor din jurul 
lui. Unora le place muzica, altora literatura, pescuitul, 
plimbarea ș.a., ca să nu mai vorbesc de cei ce și-au fă. 
cut o pasiune din paralizarea economiei naționale, făli, 
mentarea băncilor, scoaterea de dolari peste graniță ș.a.

Dl Mircea Simoc, notarul comunei Dobra, este pasio
nat de sport, mai precis de fotbal. Asta in ciuda faptu
lui că silueta domniei sale este rotunjoară. Dânsul estu 
de mai mulți ani președintele Clubului sportiv „Victoria*,  
unde se ocupă — de antrenamente, de deplasări, de pro
curarea de fonduri etc. — cu multă dragoste. Pe margi
nea acestei pasiuni am avut recent un scurt dialog ca 
domnia sa.

— „Victoria" este în campionatul județean, pe ce loo 
a încheiat returul?, am întrebat.

— Pe la. mijlocul clasamentului. Ceea ce nu este rău, 
ținând seama de ce posibilități are un club sătesc de fot
bal.

— Ce posibilități are?
— Păi asta e, că nu prea are. Băieții din echipă joaz 

că de plăcere, pentru destindere.
— Băieții de unde provin?
— Sunt localnici, elevi de școală, tineri muncitori, 

intelectuali ș.a.
— Bani de unde, die Simoc?
— Un meci acasă ne costă circa 95 000 lei pe care ii 

obținem din vânzarea biletelor de intrare pe stadion.
— Sponsorizare există?
— Nu prea, căci privatizați! Dobrei au putere finan

ciară mică. Sume mici oferă oameni care iubesc fotba-. 
Iul, cum ar fi dl Bulzan, șeful brutăriei, dl tehnician Stă» 
niș și alții.

— Buzunarul dvs funcționează?
— Adeseori. Când mergem în deplasare facem rost 

de mijloc de transport, dar motorina trebuie s-o plătim 
și pentru asta dă fiecare cât vrea și cât poate.

— Ce zestre are în prezent „Victoria"?
— Un teren bine întreținut, vestiar și camere încăl

zite pentru arbitri, tribună cu 1500 de locuri ș.a.
— Considerați necesară o echipă de fotbal intr-o co

mună?
— In Dobra da, fiindcă avem tradiție, este o comzu 

nă mare, iar tinerii au nevoie cu ce să-și umple timpul, 
să se distreze. Și apoi este un mod de a participa și pe 
calea sportului la viața județului și a țării.

rința producătorilor agri» 
coli de a scoate țara din 
necaz, pierzând astfel în
că un pariu cu cei ce se 
străduiesc să aducă bogă
ția și liniștea, „ajutându-f" 
doar cu sfaturi și cu pro
misiuni fără acoperire.

NlCOLAE TlRCOB
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DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
Severin a apreciat po. 

zitiv „poziția deschisă și 
pragmatică" a Marii Bri
tanii față de demersurile 
României de integrare în 
NATO Intr-un prim val, 
In pofida faptului că al
te țări candidate — Po. 
lonia. Ungaria și Repu
blica Cehă — par să fie 
favoritele cursei în ve
derea aderării. „Diploma
ții occidentali sunt de pă
rere că acum noi ne miș. 
căm cu foarte mare vite, 
ză, față de pasul de melc 
cu care se mișcă prece
dentul Executiv", a afir
mat Severin.

Săptămâna trecută, 
Franța a asigurat Româ
nia că va sprijini demer. 
șurile sale de aderare la 
Alianța Nord-Atlantică, In 
momentul în care Alian
ța va avansa pe calea ex
tinderii către est, în ca-

Rotnânia-Marea Brltanie
drul summit-ului ce va 
avea loc la Madrid, in lu
na iulie a acestui an. Bu- 
cureștiul se așteaptă ca 
președintele francez, 
Jacques Chirac, să reite. 
reze acest sprijin, cu o- 
cazia vizitei pe care o va 
efectua în România, în 
cursul lunii februarie, 
scrie REUTER.

„Ideea unui parteneriat 
strategic cu Polonia și cu 
Ungaria a fost acceptată, 
în principiu*,  a afirmat 
șeful diplomației române, 
adăugând că acest parte
neriat trebuie aplicat foar
te repede. Diplomații ro. 
mâni și ungari vor relua, 
la jumătatea lunii februa
rie a acestui an, la Bu- 
dapesta, discuțiile pe mor. 
ginea implementării Trata.

tului politic de bază din
tre, cele două țări, semnat 
anul trecut. Tratatul bi
lateral a reușit să depă. 
șească vechile diferende 
ale celor două țări veci
ne foste comuniste. în le
gătură cu frontierele șl cu 
regimul aplicat minorită
ților etnice, relatează 
REUTER. Severin a mai 
declarat, în interviul a. 
cordat agenției citate, că 
se va crea o unitate mi
litară româno-ungară, 
după modelul franco ger. 
man din perioada post
belică. Constituirea acestei 
unități militare va figu
ra printre prevederile u- 
•nor acorduri ce vor fi 
semnate luna viitoare, de 
ministerele Apărării,

Transporturilor și Inter, 
nelor din cele două țări. 

Schimbându-și priorită
țile după colapsul comu
nismului, în 1989. Româ
nia dorește, de asemenea, 
să-și îmbunătățească rela
țiile cu Ucraina vecină. 
„România are un interes 
strategic in consolidarea 
independenței și statalită. 
ții Ucrainei*,  a afirmat 
Severin. Negocierile pe 
marginea lndelung-amâna- 
tului tratat politic de ba
ză româno-ucrainean au 
fost reluate luna aceasta, 
ambele părți încercând să 
depășească principalul ob. 
stacol — poziția sensibilă 
a Bucureștiului în legă
tură cu Pactul Ribbentrop- 
Molotov, prin care Româ
nia a pierdut, în 1939, u. 
nele teritorii aflate în 
prezent în componența U- 
crainei.
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Mini-sesiune la București
a Consiliului Europei

Leni Fischer, președinta 
Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (APCE) 
a anunțat, luni, că în pri
măvară va avea loc la Bu. 
curești o mini-sesiune a A- 
dunării Parlamentare. La 
mini-sesiune — reuniune în 
deplasare ale APCE, la ca. 
re iau parte 50 la sută din 
participant» Ia sesiunile o- 
bișnuite — vor participa 
Comisia Permanentă lărgi, 
tă, compusă din președin
ții și vicepreședinții Adu
nării, președinții celor cinci

grupuri politice, președin
ții comisiilor și un număr 
de membri ai Adunării de*  
semnați de către planul 
său. Leni Fischer a adău
gat că o asemenea marii, 
festare la București va per
mite României să joace, în 
1997, un rol important în 
Consiliul Europei și să*  și 
promoveze viziunea sa eu
ropeană. Conferința de pre
să a lui Leni Fischer a 
deschis sesiunea de iarnă 
a APCE. •

Șanse pentru NATO

Ambasadorul elvețian în 
Statele Unite a demisionat, 
luni, după ce presa a pu. 
blicat un document confi
dențial remis de acesta gu
vernului din Berna, în tex
tul căruia cerea declanșa
rea unui război împotriva 
organizațiilor evreiești, re 
tateazA Reuter. înf-o scri
soare dată publicității de 
către Ministerul de Exter
ne, Carlo Jagmetti afirma 
ță demisionează deoarece 
nu consideră potrivit să-și 
continue activitatea dc am
basador In Statele Unite. 
Mandatul său diplomatic 
Urma să expire la 31 iulie 
t»97.

„.scurgerea de informații, 
articolele apărute în pre
să șt reacțiile persoanelor 
afectate și ale publicului au 
Creat a situație intolerabi. 
lă pentru mine", a afirmat 
Jagmetti, in vârstă de 64 
de ani. El a precizat că se 
Simte afectat de acuzațiile 
de antisemitism, care i-au 
fost aduse. Liderii comuni
tății evreiești internaționa
le au condamnat imediat 
aceste remarci, publicate de 
Cotidianul Sonntags Zei- 
tung. Ziarul -elvețian afir
mă că informațiile provin 
dintr-un document confi
dențial adresat, luna tre
cută. de ambasadorul Carlo 
Jagmetti -guvernului de la 
Berna, In legătură cu an
cheta asupra fondurilor 
provenind de la victimele 
Ho ocaustului.

„Acesta este un război pe 
Care Elveția trebuie să-1 
poarte și să-l câștige, atât 
pe frontul extern, cât și pe 
cel intern. Nu putem avea 
Încredere în adversarii noș
tri", se arată în documen
tul citat. Sonntags Zeitung 
afirmă că, atunci când vor
bește despre adversari, di. 
plomatul elvețian se referă 
la organizațiile evreiești și 
la senatorul american Al- 
fonse D’Amato, care au a- 
cuzat ElWția că a profitat 
într.un mod cinic de pe 
urma celui de-al doilea 
război mondial și cer com
pensații pentru rudele vic- 
t "■ •- Holocaustului,
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Sediul unei Universități populare sătești din Schorndorf (Germania). 
Foto : STELUȚA RADONl
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Generalul de brigadă 
Constantin Degeratu, șeful 
Statului Major General al 
Armatei Române, a afir
mat că România are toa
te șansele ca, în iulie 1997, 
să fie nominalizată prin
tre statele care vor înce
pe negocierile de integra, 
re în NATO. „Nu există al
ternativă la intrarea în A- 
lianța Nord.Atlantică*,  a 
declarat Degeratu în prima 
sa conferință de presă du

pă preluarea funcției. El 
consideră că este lipsit de 
sens ca, în acest stadiu, aii. 
toritățile române să facă o 
„dublă contabilitate", atât 
pentru varianta integrării, 
cât și pentru cea de nein- 
tegrare. „în ceea ce priveș. 
te căutarea unei soluții, al
ternativa integrării, aceas. 
tă chestiune intră tn 
cuție mai târziu dacă 
tele ne-o vor cere*,  a 
chis Degeratu.

ri is- 
fap. 
con.

Asasin extrădat
Autorul unui asasinat, 

comis în urmă cu aproa
pe patru ani in localitatea 
Medgidia, județul Constan
ța, a fost extrădat, luni, de 
autoritățile turce, informea
ză IGP. Pe 27 martie 1993, 
Ismail Selatin, 31 de ani, 
din Medgidia, l-a omorât

i cu un topor pe prietenul 
său Regep Mehmet și apoi 
a dispărut de la domiciliu. 
Dat în urmărire internațio
nală prin Interpol. Selatm 
a fost arestat în luna iulie 
1996, în Istanbul. El a fost 
preluat de o escortă a IJP 
Constanța.

Administrații«

locale proorii
Opoziția sârbă se con

fruntă deschis cu socialiș
tii aflați la putere, întru-

România nu este o țară cu economie de p»ată“
România nu este o ța

ră cu d economie de pia. 
ță, din punctul de vedere 
al legislației americane 
antidumping, a declarat, 
la seminarul „Antidum
ping", Joan Mackenzie, 
jurist principal în cadrul 
Departamentului de Co
merț al SUA. Mackenzie 
a arătat că în România 
mai există încă întreprin
deri subvenționate de la 
bugetul de stat. Prețuri- 
Ie și costurile nu sunt de*  
terminate de forțele pie
ței, motiv pentru care a. 
cestea nu pot fi luate ca 
bază de calcul pentru de
terminarea valorii reale 
a unui produs. „Tntr-o ța

ră cu economie de piață 
pentru calculul valorii 
normale a unui produs 
despre care există suspi
ciunea că a fost exportat 
la un preț mai mic decât 
cel de pe piața internă, 
se folosesc datele oferite 
de compania exportatoare, 
și nu cele ale unei eco
nomii subvenționate", a 
adăugat Mackenzie. Ea a 
subliniat că „nici o com
panie din SUA nu are,, 
în acest moment, posibi
litatea de a obține o si. 
tuație a subvențiilor pri- 
mite de diverse întreprin
deri românești de la stat, 
pentru a realiza o ana
liză de dumping*.

Din cele 11 sesizări re. 
feritoare ia produsele ro. 
mânești, înaintate in ul 
timii ani spre analiza De
partamentului de Comerț 
ai SUA, doar cinci au con. 
dus la hotărâri judecăto. 
rești antidumping, a afir
mat Joan Mackenzie. Ro. 
mânia a fost acuzată de 
dumping la exporturile 

de tablă, țeavă și rulmenți, 
efectuate în anii 1993— 
1991, a declarat pentru 
MEDIAFAX Mihai Iones- 
cu, director executiv al 
Asociației Naționale a Ex
portatorilor și Importato
rilor din România 
(ANEIR).

Seminarul privind pro
blemele ridicate de legis
lația americană și inter
națională în domeniile 
combaterii dumpingului și 
aplicării de taxe vamale 
compensatorii se desfășoa
ră la București, în zilele 
de 27—28 ianuarie, este 
cosponsorizat de Progra
mul de Dezvoltare a Le
gislației Comerciale al 
Departamentului Comer
țului din SUA și Ministe
rul Industriei și Corner- 
țului din România, și fi
nanțat de Agenția pen. 
tru Dezvoltare Internațio
nală a Statelor Unite.

I

I
I
I
*

I
I
I
I«
I
I*
I
«I

Vizită amânată I
I
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Vizita președintelui 
rus, B'țțis Elțîn, în Olan
da, programată pentru 
săptămâna viitoare, a 
fost amânată, anunță o 
sursă diplomatică olan
deză, citată de Reuter. 
„Președintele Elțîn nu 
este într-o formă sufi
cient de bună pentru a 
efectua călătoria", a pre
cizat sursa citată. Un 
purtător de cuvânt de la

Kremlin a afirmat că vi- ■ 
zita a fost amânată laj 
cererea medicilor care îl; 
Îngrijesc pe președintele; 
rus. Elțîn urma să albă; 
întâlniri, în perioada J 
3—4 februarie, cu pre-; 
mlerul olandez, Wim J 
Kok, și cu ministrul o-î 
landez de externe, IlansJ 
van Mierlo.
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Medicamente
compensate și gratuite
Ministerul Sănătății in

tenționează ca, la înce
putul lunii februarie, să 
emită un ordin prin ca
re toate farmaciile să 
poată elibera medica
mente în regim compen
sat și gratuit. în prezent, 
printr-un ordin al mi
nistrului, numai 15 
sută 
obținut,

la
dintre unități au 

prin licitație,

dreptul de a elibera me
dicamente aflate în acest 
regim. Pentru ca farma
ciile să obțină acest drept, 
este nevoie să fie abro
gate toate ordinele care 
interziceau distribuirea 
medicamentelor compen
sate de către alte uni
tăți decât cele care au 
câștigat licitația.

cât ambele părți se pregă
tesc să înființeze consilii 
locale proprii In orașul 
Smeredevska Paianta, un
de victoria coaliției Zajed
no în alegerile locale din 
ncfîembrîe anul trecut a 
fost anulată de autorită
țile socialiste de la Be.' 
grad. relatează Reuter. 
Conducerea coaliției Za
jedno intenționează să-și 
învestească propriii consi
lieri în cadrul unei cere
monii care se va desfășu
ra in fața primăriei din 
Smeredevska Paianta, oraș 
situat la circa 80 km sud- 
est de Belgrad. Concomi
tent, socialiștii își vor în
vesti propriul consiliu lo
cal — cu majoritate socia
listă — In incinta aceleiași 
clădiri.

Liderii Zajedno afirmă 
că aceste acțiuni au fost 
inițiate tn virtutea victo
riei obținute de coaliție 
în alegerile locale din no
iembrie anul trecut, deși 
autoritățile socialiste au a- 
nulat ulterior aceste re
zultate. Coaliția de opo
ziție susține că a obținut 
26 
ale 
un 
că 
decât 
Zajedno 24.
rivale riscă să degenereze 
în confruntări violente șl 
să se constituie ca prece
dent pentru crearea unor 
administrații locale para
lele și în celelate orașe 
în care victoriile electora
le ale coaliției Zajedno au 
fost anulate, inclusiv în 
Belgrad.

din cele 49 de locuri 
consiliului local. Insă 

tribunal local a decis 
socialiștii și-au adju- 

25 de locuri, iar 
Ceremoniile

MEDIAFAX
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Nu vă incredeți
in necunoscuți

r- J tki&ujnia.
ultima vreme, me-în

todele ilegale ale unor 
oameni fără scrupule de 
a se îmbogăți repede, pe 
spatele altora, afectează 
în special o pătură so
cială destul de nume
roasă — bătrânii sin
guri, indiferent dacă lo
cuiesc la țară sau la o- 
raș. Pare de necrezut că 
există asemenea oameni 
fără milă, conștiință sau 
frică de Dumnezeu și că 
niște vârstnici neyinovați 
pot fi înșelați într-un 
mod barbar. Cineva mi-a

povestit ce li s-a întâm
plat unor rude apropiate. 
Doi vârstnici hotărăsc ca 
din economiile strânse cu 
greu să execute în gos
podărie o lucrare de 
construcție. Ginerele le 
promite să se intereseze 
■cine ar putea să le-o 
facă După 
la 
un
să 
tul 
dublu, persoana respectivă 
promite ca a doua zi va 
trimite muncitori să in

câteva zile, 
domiciliul bătrânilor, 
necunoscut se oferă 

le facă lucrarea. To- 
este evaluat la preț

CUVÂNTULUI LIBER
ceapă lucrul, dar îna
inte de plecare cere ba
nii, pentru a cumpăra, 
(chipurile, materiale. Ei 
se încred în acest necu
noscut, îi numără banii, 
beau și adălmașul. Ul
terior, cei doi află că 
este un impostor care 
înșelase mai multe per
soane și când încearcă 
să recupereze banii, a- 
cesta nu vrea să-i îna
poieze spunând că ni
meni nu are nici o do
vadă împotriva lui, de-

oarece nu încheiaseră nici 
un contract în cele din 
urmă, rudeniile îi aiută 
să-și recupereze banii.

Aș vrea ca aceste rân
duri să constituie un a- 
vertlsment pentru muiți 
oameni în situația celor 
de mai sus; nu vă în- 
credeti în persoane ne
cunoscute, aveți grijă ca 
în cazul în care încre
dințați cuiva bani, să 
încheiați un act, astfel 
încât să nu puteți fi pă
căliți. (A.K.)
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MQDEX
Cel mai mare distribuitor en gros din țară 

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT 
VEST
de

sortată 
parenți

vă oferă:
50 de sortimente de 
cea mai bună calitate

peste
de
de 5—10 kg): 
cămăși, treninguri, bluze,

îmbrăcăminte 
(in saci trans-

pantaloni, tri-

BANC POST S.A.
Sucursala Județeană Hunedoara

Are plScerea de a vă prezenta noile 
ale persoanelor fizice, Începând cu data de 27 
cale sS apelați la serviciile sale.

dobânzi practicate pentru depozitele în lei
ianuarie 1997, șii de a vă invita și pe această

Disponibilități țși Certificate de Certificate de
Disponibilități și depozite pe depozit la depozit

Termen depozite în cont instrumente purtător nominative
% ’/o % %

vedere 25 25
1 lunS 54 — _
3 luni 55 56 60 56
0 luni 57 58 62
9 luni 58 — _
1 an 62 63

voastră

dere.

Vă propunem totodată o nouă modalita te eficientă de economisire a banilor dumnea- 
prin:

Depozit în cont pe termen de 1 an cu o 
dobândă atractivă de 69,62 la sută.

Acest nivel se realizează prin capitalizarea dobânzii în conturi cu dobândă la ve

BANC POST

O bancă sigură și stabilă care asigură protejarea economiilor dumneavoastră!

Democrația, statui, în concepția masonică
Mișcarea umanistică — să participe Ia sufragii.

Masoneria nu neagă 
statul. Ea justifică nece
sitatea organizării statale 
dar cu condiția ca să 
permită ca in individ să 
se regăsească cetățeanul 
Iar în cetățean — omul, 
astfel încât individul — 
cetățean — om șl colec
tivitatea să ajungă la li
bertatea deplină și sin-

i

masonică aflată într-o 
continuă evoluție n-a în
cetat să influențeze so
cietatea umană, acționând 
simultan asupra indivi
dului ți .instituțiilor, ne- 
fiind însă partid sau 
mișcare politică, ci în
deosebi gândire care pre
gătește acțiunea. Nu are 
protagoniști și antagoniști, 
nici prejudecăți politice 
și de aceea reușește să 
anunțe și pregătească 
noua societate 
din cea veche 
irezistibilă a 
revoluționare.

Neîngăduind 
minții, a 
gloată, 
continuu 
nivelele 
gândirii, 
afirmă ca aristocrație și 
democrație în același 
timp. Democrația maso- 
Inică îmbrățișează echi
tatea naturală și politică. 
Ea echilibrează socialul 
cu politicul care este tu
telarul libertății astfel 
încât conduce statul spre 
suveranitatea națională 
efectivă, făcând poporul

tentații post — revolu
ționari ai României n-au 
fost masoni. Cum să fie? 
Au trudit ei până la sa
crificare pentru popor 
sau pentru ei? Cu, ,.ma
soni" de asemenea 
tură Giovanni Bovio 
răsuci în mormânt.

Statul masonic este 
tul a cărui putere este 
regula vieții civile, care

icare iese 
cu forța 
evoluției,

coborârea 
intelectului spre 
ci influențând 

mulțimea spre 
superioare ale 

masoneria se

MASOMKA
Legendă SI

9 Adevăr

ceră.
Potrivit concepției ma

sonice, cetățeanul se re
găsește în individ când 
viața acestuia se supra
pune efectiv cu destinul
public, fiind chemat fie
care să participe la viața 
publică.

Statul 
sonerie 
tuturor 
numai 
ei înșiși. Cunoscând a- 
cest adevăr avem cel 
puțin convingerea câ po-

conceput de ma- 
este expresie a 
pentru toți nu 
a unora pentru

se ridică luminos spre 
dreptate. Considerând oa
menii egali in scopul u- 
manității, statul masonic 
nu comportă diviziunea 
în clase sociale de do
minatori și dominați. El 
recunoaște o sumă nu
merică de Indivizi —-• 
cetățeni, care este arbi
trul puterilor, in statul 
masonic guvernul func
ționează ca putere legis
lativă și este un mode
rator ca putere executivă.

(va urma)
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— pulovere, geci
— saeouri. baloane, paltoane t.-.
Toate sortimentele de sezon disponibile 

t din stoc 1
NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!
• baioți mari, nesortaț’, presați intre 350— 

J 400 kg.

i

i
ț

iCluj-Napoca
str. Iuliu Mi

9 
\ 

i

I

V
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î

l zate executate la comandă după
i accesorii pentru vopsltorie auto :
’ O vopsele de ulei care pot fi executate Șl la 
\ comandă în orice nuanțe;
l o baițuri, lacuri pentru lemn incolore și coto-
' rate ;
1 o vopsele de ulei, lac de parchet, nitrolacurl
ț și diluanți produse de Compania Kober — Rolac 
i Piatra Neamț, Ia cele mai bune prețuri;
' O plante naturale șl artificiale, aranjamente
ț florale, care sc execută și la comandă.
I Vă așteptăm zilnic intre orele 9—17, iar sâm-
J bâta între 10—11.

ALEGEȚI CALITATEA !

Birouri:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: ®—14

• *•

•)

I
str. Iuliu Maniu, nr. 6 
tei.: 064 — 194030. 193493. 
Sunați-ne! Dacă sună ocupat reveniți} | 

Depozit:
luni — vineri: 8—18 
sâmbătă: 8—14 
jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitati-ne si vă veți convinge că a meri-

(7)tat !

Magazinul VALENTIN
Situai în Deva (zona Casei de culturii, vă oferă 
gros și en detail produse import Italia, de foarteen g__  , — _ . .

bună calitate și la cele mai mici prețuri;
• paste de zugrăvit lavabile și scmilavabile, 

izolanți acrilici antimucegai, role de zugrăvit, eo- 
loranți, chituri pentru zidărie și lemn, aracet:

• vopsele auto poliuretanice simple și metali- 
paletar de culori.

(

■

■

I

tehnofrig
mnuA.TcnuoriUG

ISO 900 > 
•21005761
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linii de imbuteliaf lichide alimentare 
fabrici de lapte 
tancuri și vase inox 
șenimbătoare de călduța cu pi<^. 
separatoare de lapte
diverse utilaje pt. industria alimentară

X

II ''
1 1 o

J —
1 n O lăzi frigorifici

O dulapuri frigorifice 
vitrine frigorifice 

Xz aparate de înghețata
O instalații frigorifice

Str. F-cii de Chibrituri nr. 5-11,3400 Cluj-Napoca, Romania 
Tai • aca-aqrorr AQF9QR- Fav r)R4-43S297: Tel./Fax; 435287 1
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x
?.w 
vZsj coti di a n% i n d e pe n d e n t •<>.;

majorare a tarifelor la 
prestări servicii agricul
tură începând cu data_ de 
15 februarie 1997.

totdeauna. Lacrimi și flori 
pe mormântul tău

(7759)

V AN ZĂRI —
CUMPĂRĂRI

Prod 
inten- 
punct

-r
• Vând casă mare, cen

tral, Deva. Informații tel 
1216565. (6291)

1 — * —'

• Vând Mercedes
240 Cobra înmatricu-
lat pe cetățean stră-
in. 2500 DM. Tel.
648105. (7763)

• Societatea comer
cială Coralis Prodco- 
mex Deva organizează 
cursuri de inițiere în 
utilizarea calculatoa
relor pentru copii și 
adulți pe grupe de 
vârstă Orele de curs 
sunt ținute de perso
nal cu specializare si 
sunt urmate de ore 
de practică. Informații 
la 131951; 625110.

(7744)

• SG Lemacom 
SRL Deva anunță 
ția de autorizare din 
de vedere al mediului 
pentru magazinul de mo- 
'bilă, bdul Libertății bl. 
R 8 Hunedoara. Eventua
lele sugestii și reclamații 
se vor depune la APM! 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25 în termen de 15 zile 
de Ia publicare. (7746)

I
i ♦ 
I ♦ 
I

2

S.C. Casa de Dresă si editură^ 
„Cuvântul liber" S.A. Devai

VINDE £N GROS
4

• Vând apartament două
«amere, Aleea Romanilor, 
bl. 18, ap. 44, posibilități 
privatizare. I.-formații tel.: 
611139; 218249. (7535)

• Vând pui „Pudel“ te
melii în vârstă de 4 luni. 
Bel. 212463. (7877)

• Vând moară metalică,
macină boabe, știuleți. lu- 
fcernă. Tel. 623179. (7876)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente

, (potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(7241) 
garsonieră 

Simeria.
(7758) 

Fiat 124 în

PIERDERI

• Pierdut adeverință 
primire și plată nr. 4692/ 
8. 10. 1996, ""
SG Decebal 
nulă.

eliberată . de 
SA. O declar

certificat de

• SG Dacia Turist SRL 
Deva anunță depunerea 
documentației pentru ob
ținerea autorizației de pro
tecția mediului * ’în spațiul 
Bar Magic, situat la par
terul Complexului Mureșul, 
Str. 1 Decembrie, 
nr. 19, cu activitate cafe- 
bar, jocuri distractive și 
de noroc. Eventualele su
gestii și reclamați! se pot 
depune la sediul APM De
va în termen de 20 de 
zile. (7743)

• Pierdut 
înmatriculare al SG Se
sam Corn SRL Hațeg. So 
declară nul.

• SG Andromeda 
pierderea codului 
cU nr. 6007407. Se 
nul.

DIVERSE

(7742) 
anunță 

fiscal 
declară

(7741)

• Coop ativa „Hațegana“ 
Hațeg anunță modificarea, 
începând cu 1. 02. 1997, 
a adaosului comercial, a 

tarifelor 
(5101)

mr. (r) TOMA GHEORGIIE 
Dumnezeu să te odihnească. 
Soția. (GRT)

• Azi 30 ianuarie 1997 
se împlinesc doi ani de 
când nemiloasă soartă a 
răpit la numai 55 de ani 
pe cea mai dragă soție, 
mamă și soacră.

POPA ROZALIA
Chipul tău va rămâne veș
nic în amintirea noastră. 
O lacrimă și o floare din 
partea soțului Vasile, fiicei 
Diana și ginerelui Florin. 
Nu te vom uita niciodată. 
Familia Popa Vasile Brad.

(7723)

• Bere SILVA
REGUN

PRODUSE LA CUNOSCUTA 
FABRICĂ DE BERE DIN 

REGHIN

Vin podgoria 
COTNARI

prețurilor și 
practicate.

COMEMORĂRI

19 
l t 
r 

*

i •

I,

• Cumpăr 
sau apartament 
(Tel 617590.

• Vând
stare de funcționare, preț
convenabil. Informații tel. 
660934. (7756)

• Vând Dacia 1310 break,.
1989. Tel. 661648, după ora 
15. (7752)

• Vând calculator por
tabil Toshiba, fax marca 
(Sharp. Informații 223616 
Deva. (6457)

• Vând Mercedes 300 
Diesel. 1979, 4900 DM ne
gociabil. Tel. 232375. (7776)

• Vând utilaje carman
gerie, ieftine. Tel, 651142.

(7728)
• Vând Trabant 601, 

1988, înmatriculat, stare 
foarte bună, 4 900 000 ne
gociabil. Tel. 219325. (7719)

• Vând urgent Dacia 
. 4310 fabricație 1987. Șoî-

mus. 70, tel. 668295.
(097339)

• Vând Dacia 1410, stare 
bună, 
nr. 17

• Vând 
Informații

• SC Somimpex SRL 
Bârsău anunță intenția de

• în urmă cu un 
după o lungă și grea 
ferință m-ai păiăsit pentru

an, 
su-

DECESE
• Salariațli SG „CIF“ 

SA Deva sunt alături de 
managerul societății ing. 
Stângaciu Salvador în 
greaua încercare pricinuită 
de pierderea tatălui său. 
Dumnezeu să-l odihnească.

(7768)

tel. 770938 Nalați, 
(5162) 

saxofon Amaiti. 
Brad. tel. 6570G7.

(2365) 
video Samsung, 

masă cu
• Vând 

canapea burete, 
6 scaune. Tel. 655161, orele 
18—21 (2366)

I- •
OFERTE DE 

SERVICII
mașină
218417. 

(7767) 
. • Angajez șofer cate
goria D; vând Flipper. De
va, str. Grigorescu, nr. 21. 
Wel. 611618. (7760)

• Angajăm instalator 
autorizat în gaze gr. I sau 
II cu sau fără carnet de 
muncă. Informații tel. 
232853, până la ora 16.

(7754)
• Angajez șofer cate

goriile B, <3, E, vârsta 35— 
45. SG Amical Niky SRL 
Să lan. (7751)

• Societate comercială
angajează contabil numai 
eu normă întreagă având 
Vechime peste 5 ani; an
gajez vânzătoare cu vechi
me minim 3 ani. Tel.; 
231951; 625110. (7745)

• SG Remat SA Hune
doara — Deva organizează 
concurs pentru 
(postului de contabil șqf 
în dala 
4997, ora 9. Informații la 
tel 214421. (7522)

• Meditez engleză, in
tensiv, emigrare, admitere 
orice nivel. Tel. 621609.

(69458)

• Gătit șofer cu 
proprie. Sunați la

ocuparea

de 3 februarie
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~ Abonament la ziarul
| „CUVÂNTUL LIBER”

„Cuvântul liber**  este cotidianul cel mal 
apropiat de dumneavoastră,

• Finii — familia 
Bojan regretă pier
derea celui mai drag 
si scump naș

Preotul VIOREL 
ARDELEAN

(5626)

1
2 —
* brie, nr. 257 (în incinta S.C. Polidava S. A.). » 
î Telefon 22 59 04, fax 21 80 61, zilnic între orele
28—10 si 12,30—15,30.

î*

1 
f
1I
1I

Produsele pot fi cumpărate de la depozitul î 
magazin situat în Deva, str. 22 Decern- [

VINDE PE BAZĂ 
DE COMENZI 

FERME
• PAT CABLU (înlocuitor tub Pantzer)

I
li

• GĂLEȚI PLASTIC, de la 2 la 10 1, cu 
î capac ermetic, destinate ambalării de produ-

I 
% 

I 
b 

I 
b 

I 
b 

I 
b 

I 
b 

I 
b

Pentru a-1 avea mereu în case și în suflete, | 
abonamentul este calea cea mai sigură de pro*  * 
curare a Iui.

b

I COSTUL UNUI ABONAMENT LA
b

I RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE
b

I DE LEI/LUNĂ plus taxele poștale.
b

I Avantajul abonamentului este evident, de | î aproape 8 exemplare primite gratuit pe lună, | J față de cumpărarea cu bucata, *
l NU UITAȚI: REÎNNOIȚ1 VA ABONA. !

I
aveți abonament, solicitați factorilor poștali I

I 
b
I
b

I
b

I 
b I 
I 

b

I
b

I 
b 

I 
b

Ib
I
I 
b 

I
I

I I
b

ZIA- I
*

4 000 I
b

I
*

• Familia Rovinari 
este alături de doam
na Calborean Vergi- 
nica la greaua durere 
pricinuită de decesul 
prietenului nostru 
CALBOREAN MARIN 
Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

(7773)

se alimentare, lacuri, vopsele etc.

Produsele sunt import UNGARIA.

Comenzi la fax 054/216081.

I
I 
?
■

‘ l
| MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER**,  iar dac» J

I
I
b

I
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*I•
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I
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I

nu

să vă facă.

Ig
I%
i

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 
în perioada celor șase luni. -Această facilitate 
este echivalentă cu costul abonamentului pe 
patru-cinci luni de zile, în funcție de natura 
și de dimensiunea anunțului. Solicitanții de 
anunțuri vor prezenta Ia agențiile de publici
tate chitanțele doveditoare privind abonamen
tul efectuat.

FOARTE IMPORTANT 2 Abonamentele se 
Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și 

cu bani în nume.
fac
la factorii poștali — numai
rar —, iar Ia RODIPET Deva — prin virament. 

| Relații la telefon 21 30 07.

I

*.■v.w

RĂMÂNEȚI CU NOI!

--------------------------------—.

■.........-...T—„

• Deplângem moar
tea prematură, la nu
mai 37 de ani, a ce
lei care a fost o mi
nunată fiică, soție și 
mamă

MARIANA 
SURCEL 

înmormântarea mâine, 
31 ianuarie 1997, ora 
13, de la domiciliu, 

. str. Ilărăulul, nr. 26, 
Deva. Dumnezeu s-o 

, odihnească în pace!
Soțul, copiii și tatăl 
Petru. (7786)

b

S.C. METALOTEX S.A. DEVA 
Strada 22 Decembrie, bl. 4 parter

ANUNȚA

11

( >

UCITATTC PUBLICA
2
2

pentru vânzarea mijloacelor fixe disponi- ț
I bile, conform listei afișate la sediul societății, ? 
Tîn fiecare zi de vineri, ora 10, până la epuizarea 7 
j iistei. ?

Informații la tel.: 211854; 216725. (7536)1
• l

BANCA TRANSILVANIA
Vă oferă acum CECURILE DE CĂLĂTORIE ÎN VALUTĂ THOMAS 

COOK.
Iată câteva din avantajele cecului in valută:
— pe baza lui se pot efectua plăți în orice valută;
— este cea mai sigură și mai modernă modalitate de păstrare a va

lutei în călătoriile dumneavoastră;
— vă economisește timpul și e ușor de folosit;
— împiedică încasarea sumelor de către o altă persoană în caz de 

pierdere sau furt;
— cecul se poate obține prin depunerea la ghișeele BĂNCII TRAN

SILVANIA a sumei, în numerar, în orice valută;
— încasarea în străinătate se poate face atât la bănci, cât și la ma

gazine, hoteluri și restaurante.
Cecul de călătorie Thomas Cook este acum portofelul dumneavoastră 

de valute. Utilîzați-1 prin Banca Transilvania! (33)

’••vawX«v
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