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Declarație ’Asociația Președinților Consiliilor Județene din l România, întrunită în ședința ordinară la Constan- J ța în zilele de 26—27 iunie 1997, pentru a dezbate i probleme de interes loca) și implicit național, își ex- l primă indignarea față de absența ministrului de Fi-1 nanțe și a ministrului Lucrărilor Publice și Amcna- * jăril Teritoriului sau a reprezentanților acestora, ab- ) sență ce denotă dezinteres, impolitețe și chiar aro- l ganță față de cei care Pe de o parte au contribuit j în mare măsură ca domniile lor să ocupe aceste func- > ții, iar pe de altă parte se preocupă de finalizarea \ în teritoriu și a programelor respectivelor ministere, iTotodată, asociația este profund nemulțumită de ’ rezultatul repetatelor demersuri făcute inclusiv la nl- ) veluj conduceri! Senatului și Secretariatului General l al Guvernului, demersuri în care s-au expus propuneri pertinente de eficicntizare a Administrației Publice Locale, acceptate ca atare de factorii dc decizie cu care s-a discutat.

Cu toate acestea. Ordonanța Guvernamentală nr 22/1997, care modifică Legea 69/1991, nu numai că 
nu a ținut seama de poziția asociației noastre, dar a statuai rolul primordial al celor numiți în detrimentul celor aleși, precum și impunerea unui centralism

INTERES SPORIT PENTRU
ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘULUI ORAȘTIE

l f

Gripe trecător sau vizitator a] Orăștiei constată cu plăcere, schimbarea în bute a orașului, curățenia, mai buna gospodărire și preocuparea ce există din partea prirqăriei și a societăților abilitate să execute lucrările de înfrumusețare, de amenajare a zonelor verzi, a rondourilor de flori și a parcului. Și ir, ziua prezenței noastre, ■n anumite locuri din centrul urici se aflau oameni la treabă, la îndreptarea spațiilor verzi și întreținerea rondourilor cu flori pe bulevardul Eroilor și în alto locuri. To orice caz, pe centru șj chiar în unele cartiere se manifesta un interes spr.’-lt pentru buna gospodărire a frumosului oraș Orăstie.C‘c această temă ne-am continuat investigațiile la primărie, unde cu amabilitatea cunoscută de noi, am primit amănuntele cuvenite. De fapt, pe dl vi- ccprimai G1 ieorghe Gârjob

l-am găsit chiar la „ope- nativa" de dimineață cu salariații de la amenajarea teritoriilor. Așa că nc-a fost la îndemână să notăm constatările și preo-
tări de arbori, unele dintre acestea cu elevii din școli. Tot aici s-au montat bănci, coșuri de gunoi, s-au reparat leagăne-

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR]

cupărîle ec se manifestă din partea primăriei, ale dlui viceprimar șl Ing. Mî- rcla Bttrcuș, inspector cu protecția mediului, pentru buna gospodărire a orașului.In programul pentru nicest an s-au prevăzut lucrările aferente de întreținere și extindere a spațiilor verzi pe o suprafață de 1,8 hectare. S-a lucmt mult, îndeosebi în zonele centrale, în intersecția Miorița, pe bdul Eroilor Și în parcul orașului, unde s-au întreprins acțiuni de întreținere a gazonului, plan-

ic la jocurile pentru copil.Cine execută lucrările prevăzute în program? La această întrebare ni s-a răspuns eă mai demult, primăria a scos la licitație activitatea de salubrizare și întreținere a spațiilor verzi și au câștigat S.6. Salubris I’rcst (patron dl Ion Feketc) — la salubritate și S.G. Florimex (dna Sofia Vcrdeș). Ambele societăți își desfășoară activitatea după programele întocmite de primărie.

Așa cum ne asigurau interlocutorii noștri, loc pentru mai bine există și în privința gospodăririi și înfrumusețării orașului. Se întâmpină mari greutăți în unele cartiere în privința amenajării spațiilor de joacă pentru copii, unii cetățeni nu numai că nu păstrează curățenia, dar mal și distrug munca oamenilor, un țigan fiind găsit cu un braț de trandafiri rupți de pe bdul Eroilor. In parc, unde s-au făcut eforturi mari pentru împrejmuire șî alte lucrări, se distrug bănci, instalațiile de la jocurile pentru copil. Este nevoie ca toți cei din jur să ia atitudine față de asemenea manifestări necivilizate, păgubitoare pentru oraș și cetățeni.
SAllIN CERRP
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CITIȚI ÎN ZIARUL DE AZI:

• Relorma. Restructurare (Pag. a IV-a)

• Satul azi (Pap « V-h)

• Din Ițiră, din lume (Pag. a Vl-a)

• Aflam de ia Poliție (I’ag. a Il-a)

tucze operațiuni pa p’ața valutară. Prezenta listă I 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in ■ 
tranzacții efective de schimb valutar yî înregistrări | 
contabile. s

2 IULIE
• 1 dolor SUA —- 7054 lei I
• 1 marca germana — 4041 lei ’
• 100 yeni Japonezi — 6159 Ici 1
• 1 lira sterlină — 11697 lei !
• 1 franc elvețian 4816 lei 1
• 1 franc francez __ 1199 lei !
• 100 Gro italiene — 415 Ici |

Cursurile incluse in această ll&tâ au la bază I
cotații ale societăților bancare autorizate să sfec. *
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Privatizarea merge înainte1,:< Conforința „România *!>7“, organizată de Euro Forum, președintele FPS, Sorin Dimitriu, a arătat că în perioada 1992 4996 s-au privatizat cirea . 2 200 societăți comerciale, reprezentândpaste 30 la sută din numărul total al acestora, capitalul lor social fiind insă undeva în Jur de numai 11 la sută. @ele peste 800 societăți comerciale privatizate în perioada actualei guvernări

au un capital social de peste 609 mil de miliarde lei.Acum un prim Iot de 60 de societăți au acțiuni care se tranzacțîoncază, la Bursa din București. In viitor asemenea tranzacții vor fi făcute și la bursele din Isc n cir a și Salonic (N.T.).
PLAFONUL DE CASzXEste bine venită — a- preciază majoritatea agen- ților economici — inter

venția făcută do către Comisia buget, finanțe și bănci a Senatului la Ministerul Finanțelor pentru a majora de la 5 la 20 de milioane de lei zilnie plafonul de casă al firmelor. O asemenea măsură ap corecta neajunsurile ce le întâmpină o- peratorii economici, vizând buna desfășuraro a activității, ținând seama de inflație și de devalorizarea monedei naționale. (N.T.I.
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li ...... . . . 1 excesiv, cu toate repercusiunile negative ce derivă l din aceasta. <Stările <lc fapt semnalate induc cei puțin trei j aspecte esențiale și anume: ț— nercspectarea promisiunilor electorale făcute 4de partidele din coaMția guvernamentală în privința •’ Administrației Publice Locale; ț— eludarea recomandărilor Consiliului Europei țprivind descentralizarea Administrației Publice Lo-1 cale; J— desconsiderarea clementelor esențiale ale u- țnei democrații reale. tFață de cele expuse și având în vedere Ordonan- i ța nr. 22/1997, care reflectă o desconsiderare totală i a propunerilor noastre, președinții consiliilor jude- ț țene au hotărât, ca o formă de protest, neparticiparea t la întrunirile comitetelor directoare teritoriale.

Cu toate acestea, Asociația Președinților Const- 1 Iiilor Județene din România își exprimă disponibi- ț litatea de a colabora în continuare cu legislativul și t executivul cu condiția ca această colaborare să fie reciproță. 1
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Dupăpiatră — XXV
„ÎNTÂLNIREA MOȚILOR CU ISTORIA*'

— DUMINICA, G IULIE 1997„Culmile de pe stânga drumului erau ocupate de bucinmeni, iar cele dreapta <lc către cei satul Dupăpiatră... făcut o învălmășală zavă de trupe pesteveneau pietroaiele azvârlite din stânga și din
din din S-agro- carc

dreapta. Câte un pietroi era ; .râma o căruță întreagă cn tot ce era în ea...“.MONICA ANTON, ION MĂRGINEAN U, „Cântece și tradiții populare despre Horea și Avram Iancu".
una pe zi
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0 Zahărul îți mea iți provoacă voacă provoacă diabetul, grăsi- scleroza, fumatul îți pro- astm. Restul ți-1 provoacă guvernul.
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Atmosferă propice 
muncii în psihiatrieDin luna aprilie a.c., noul director al Spitalului de psihiatrie din Zam este tânărul medic Dan Si- mion Grecu. Aflându-ne în zonă pentru documentare, am purtat o discuție și cu medici de la unitatea amintită. „Noul director — spunea dr. Cornelia Schmidt, șefă de secție, este un tânăr bine pregătit 

LA SPITALUL DIN ZAM

tru, dar și din Cugir — Alba sau Săvârșiri — A- rad. Doar 10 la sută sunt cronici, restul de 90 fiind acuți, aici fiind internate toate urgențele.Unitatea spitalicească deservește majoritatea cazurilor de psihiatrie din județ, plus cele mai multe urgențe (marii agitați, cei cu delirium tremens,

• Poliția fin Petroșani l_a reținut pe Sa. muil Răscoleau, fost condamnat, fără ocupație. Dar nu pentru a- ceste „calități" l_a reținut, ci pentru o anume dovadă de prea multă prietenie.A băut împreună cu Aurel Tămaș — gazdă și prieten. A băut mai mult Aurel, căci Sami avea alte gânduri. Când Aurel a ajuns într-o anumită stare de uitare (a se citi beție), Sami n-a uitat că în buzunarul „prietenului" se aflau ceva oam, vreo

(aflăm de la politie I)
„Prietenul adevărat" la 
beție... te buzunăreste40# de mii de lei. I_a palmat cu atâta dexteritate de câtă mal era nevoie în starea în care se afla proprietarul lor și a spălat putina. Se vede treaba că nu pentru mulț timp de vreme 

ce a ajuns în beciul Poliției.• Tot prietenă i s-a declarat șl Dorina Pa. vel din Hunedoara lui Teodor Patachia. Atât 
de mare prietenă încât,

profitând de încrederea > și mai ales de neaten- ) ția acestuia, l-a ușu- i rat de 690 DM, 1000 de ? forinți și 3 milioane de J lei. S_a petrecut in 21 ț iunie. După trei zile, 1 autoarea furtului a tost j descoperită. Urmează a 1 fi prezentată Parchetu- i lui pentru emiterea man- ? datului de arestare. JPrieten — prieten dar brânza-J pe... ani ; de / închisoare.Rubrică realizată deION CIOCLEI, cu sprijinul I.P.J. Hunedoaraprofesional, care reușește să mențină un echilibru, 
o atmosferă propice muncii în psihiatrie*'. L-am re
ținut câteva minute și pe dl dr. Grecu, rugându-1 să ne spună câte ceva despre noua sa atribuție:„Lumea nu știe exact 
ce Înseamnă, ce este de fapt acest spital. Când se vorbește de Zam, recep
ția este negativă ca un stigmat și cred că nu ar tre
bui privite în acest mod bolile psihice".— în prezent, numărul eelor marcați de depresie, din cauza problemelor sociale majore, este mare. Care este gradul de ocupare al secțiilor spitalului?

•— Cele 405 paturi (trei secții pentru bărbați și tot atâtea de femei) sunt o- cupate, majoritatea bolnavilor fiind din județul nos- ESTERA ȘINA

Această persoană fără picioare arc drept adăpost Căminul Spital de la Brănișca. Acolo el este îngrijit de către personal calificat, primește mâncare, urmărește emisiunile la televizor și poate citi o carte. Se deplasează cu ajutorul unui cărucior, iar povestea vieții Iui este a unui OM !Foto: ANTON SOC ACI

eomplicații severe ale alcoolismului cronic, alte urgențe medicale, accidentații rutier]. După ora 13, zilnic, vin aici pentru prim ajutor toți cei în cauză din Zam, Petriș sau Burjuc.— Ce v-ați propus pentru îmbunătățirea condițiilor sociale ?— Avem două proiecte de reparații capitale. Primul este extinderea și dotarea grupurilor sanitare la secția I bărbați, lucrări care au început, iar al doilea, trecerea centralei termice actuale pe combustibil lichid, prin retehno- logizare, obiectiv pentru care a fost întocmit proiectul, lucrările urmând să înceapă în momentul In care vom primi banii necesari.

Ziua Magistratului de marți, 1 iulie, a fost marcată la Brad într-un cadru mai aparte. Momentul cel mai important alunului, din viața magistratului, a foșt pus în evidență printr-un interesant colocviu la care au participat autoritățile locale, reprezentanți ai bisericii, directori de instituții și societăți comerciale, numeroși invitați.Comunicările colocviului, de altfel foarte interesante — Magistratura în decursul timpului, Magîstrațî între real și ideal, Raporturile instanței cu instituțiile locale — s-au dovedit a fi nu numai o prezentare abstractă, teoretică, ci un schimb sincer de
Avem semnale, ce pot să fie văzute pe viu, care a- rată că în asociația de locatari al cărei administrator este dl Marcel Tot, se depun eforturi pentru ca municipiul Deva să aibă o înfățișare cât mai agreabilă, inclusiv pentru vizitatorii din afară. în mare parte ceea ce a depins de locatarii din zona Aleii Transilvaniei s-a cam fă

JOI, 3 IULIE

C TVR 1 )
6,00 România: ora 6 

fix!; 8,35 Un bunic fericit 
(s); 9,05 Misterele S.P. (r): 
10,05 Feriți-vă de măgăruș! 
(r); 11,05 TVR Timișoara; 
12,05 Șeicul (r); 13,20 Me
moria exilului românesc (r);
14.10 1001 audifii; 14,35 
TVR lași și Cluj-N.; T5,40 
Permanențe (I); 16,10 Ec- 
clesiast '97; 16,35 Convie
țuiri; 17,10 Următoarea o- 
prire: Europa; 17,35 Perma
nente (II); 18,00 Timpul Eu
ropei; 18,25 Bank-note; 
19,05 Lupii aerului (s); 
20,00 Jurnal; 21,05 Dr. 
Quinn (s); 21,55 La volan;
22.10 Cu ochii’n 4; 23,25 
Cultura în lume; 0,15 Răz
boiul Independentei (s).

'A BRA° Dialog sub semnul 
acului de balanțaidei, propuneri, gânduri privind rolul și importanța actului de justiție în viața cotidiană. Schimbul de idei, de opinii a fost finalizat printr-un chestionar în care ceior prezenți, la momentul aniversar de marți, li s-a solicitat Q părere sinceră asupra a ceea ce reprezintă magistratul în contextul vieții econom:co- sociale actuale, în împlinirea actului de legalitate.După cum ne-a precizat dna Maria Ilisia, președintele Judecătoriei Brad, „colocviul și-a atins sco
Dorință întemeiată*cut: curățenie în jurul blocurilor, îngrijirea florilor și toaleta gardurilor vii, lăsând astfel o plăcută impresie.Există însă și o dorință mai veche a locatarilor zonei amintite, de care nu

C TVR 2 J
7,00 TVM; 8,00 Do. sate

lit; 8,30 D.a; 9,00 Muz. pt. 
toți; 10,00 întâlnirea de 
la miezul nopții (r); 10,50 
Mag. tehnico-științific; 12,00 
Curcubeu; 13,05 Detecti
vul din L.A. (r); 14,05 Re
flector (r); 15,00 Lupii ae
rului (r); 16,00 '"□eretele
nisipului (s); 17,00 Ceaiul 
de la ora 5; 19,00 Em. în 
Ib. germană; 20,00 Filmo
teca de Aur; 20,30 Studio
ul șlagărelor; 21,05 Time 
Out; 22,05 TVM Mesager; 
22,35 Media Club; 23,20 
Jazz Alive.

(ANTENA 11
6,30 Tele-Dimineața; 9,50 

Viața în trei (r); 10,30 I- 

pul șl prin aceea că discuțiile nu au fost aride, ci cu adevărat benefice pentru participant!. Au fost a- numite probleme de discutat cu fiecare în parte, pe care le-am clarificat în uima discuțiilor. în același timp, am dorit să facem simțită prezența magistraților în această urbe, cu atât mai mult cu cât foarte mulți dintre cetățenii din Brad nu știau că există judecătorie în orașul lor".Discuțiile pe tema rolului și importanța magistratului în realizarea u- nui echilibru social au 

prea se ține seama, deși apelurile au ajuns și sunt cunoscute de către conducerea RAGCL. Este vorba despre astuparea gropilor și asfaltarea aleilor foarte intens circulate din Aleea Transilvaniei, care face le
luzii (r); 11,20 Frații (f.
p. l/r); 13,10 Model Aca
demy (s, ep. 1); 14,00 Știri; 
14,20 Lumină călăuzitoare 
(s); 15,05 Ultimele 5 mi
nute (s); 16,50 Iluzii (s);
19,30 Alondra (s); 20,30
Observator; 21,30 Proiec
tul Shadowchaser III (f. 
SUA *95); 23,10 Milionari, 
de la...; 0,30 Știri; 0,50 
Kassandra (s).

(PRO-TV)
7,00 Ora 7, bună diminea
ța!; 94)0 Tânăr și neliniș
tit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 MASH (s); 10,30 For
ța dragostei (r); 11,15 Cap
cana timpului (s|; 12,00
Beverly Hills (r); 12,55 Știri; 
13,00 Tentație mortală (f. 
It.); 14,30 Tenis (rez.); 15,00 
.Matlock (s); 16,00 Tenis 
Wimbledon — semifinală 

scos in evidență faptul că pentru foarte mulți ani, condiția magistratului» In societatea civilă, a fost minimalizată, în prezent fiind necesară construirea i»j) nou concept asupra identității acestuia.„Este nevoie ca judecătorul să redevină ceea ce a fost într-o etapă în car-? se bucura de aprecierea colectivității, să i se eon- fere un statut social, pe măsura înaltului său statut moral" — s-a mai concluzionat, între altele. în cadrul discuțiilor de marți, i iulie, de la Brad. Și a- ceasta tocmai pentru a se putea discerne între adevărul juridic și cel obiectiv.
CORNEL POENAR

gătura cu str. împăratul! Traian, unde, în timp do ploaie, se produc mari băltiri, în special în imediata apropiere a spitaiuluH Speranța locatarilor este că dorința lor își va găsi soluționarea mult așteptată, mai ales că unii locatari și-au achitat și taxa de 5 000 lei percepută pentru înfrumusețarea municipiului. (N.T.j.

fem. id); 17,40 Hercule (s); 
18,15 Sport la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Melrose Place (s); 21,00
Doctor în Alaska (s); 21,50 ! 
Știri; 22,00 Fam. Bundy, js); l
22.30 Viata ca în filme, (s);
23.30 întâlnire cu presa; I 
1,00 Spori la minut r- 
știri sportive.

(pEVASAT+J
7,00 — 13,00 Reluări; 

17,00 Dulce ispită (s); 18,00 
Desene animate; 18,30 Pro
vocarea naturii (s); 19.00 
Micile lecții (s); 19,30 Far
macia de gardă (s); 20,00 
Mami la poartă bocanci 
(f); 21,30 Mica junglă |s);
22,30 Brigada de șoc |s|; 
23,00 Campingul groazei 
(f); 0,30 Film erotic; 1,30 
Videotext
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Ziar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată ia 
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Adresa redacției • O0 Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora.

ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor, lanuscri sete (publicate sau nu) nu se
Tiparul executa* la S.C 7OLIDAVA S.A. Deva
Program de *ucru cu oubliculi zilnic de luni până vineri, între orele 8—18, la sediul redacției și la telefonul 21 12 75.
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Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele necontractate. trâmo 

mapoiaiâ autorilor.

.. 5
ANUL IX • NR J92O iar *i m ie îaâj



I

i

I

i
i

VW? ■.» -."WQ^*>jWQOUQQUUOOQOkXMX

gCUVÂNTUL UBER kw.*»*..........

.w.v.v.
« ■:$#.CO.t 1 d 1 a O > 1 fl <1 e D e II d C111

i

1 Concert de vară la Consulatul German

So construiesc noi sedii pentru instituții județene.
i Foto: ANTON SOC ACI

Consulatul General al 
BepuMicii Federale Germania la Sibiu adresează 
tuturor doritorilor o călduroasă invitație Ia un concert de vară care va 
•vea loc în data de 10 iu- 
Se a.c„ ora 18, în amfi
teatrul Muzeului Civiliza

PRACTICĂ DE SPECIALITATE
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desen-

O E SC UWn nume, Nicolae Ni- coară-IIoria și o carte „Desculț prin Transilvania", o redeșteptare a •efitiihentului patriotic dintr-o nobilă dorință de a păstra în conștiința contemporanilor dragostea pentru înaintașii demni ai Transilvaniei și îndeosebi iubirea „Neam și Țară".Versurile conțin timentul tulburător și statornic al dorului pentru .Horea și lancu în omagierea celor ce și-au în- Ot.i aat întreaga viață pentru binele neamului lori „Mi-e dor de chipul tău adevărat,/ Mântuitorule de Neam și Țară,/ Nu cel Join lanțuri prins și în- ■ ifiămat/ Cu care ochii noș- ‘WL se-nvățară./ Mi-e dor «iu’ de făptura ta pribeagă,/ De cel zdrobit, mințit de împăratul/ Cu toate suferi nțcle-n desagă,/ De chipul tău mi-e dor 

ției Populare „Astra" din Pădurea Dumbrava.In debutul concertului, cei prezenți vor putea primi informații de ultimă oră despre Germania, vor putea dialoga, direct și apropiat, cu angajați! Consulatului General.Concertul va fi susținut

L T PRINAdevăratul. (Dor de floria).Sentimente umane ordonate cu logică dă expresia gândului de redeșteptare a națiunii la valorile morale și eterne. Floarea sublimă cultivată cu sfințenie de strămoșii noștri se dorește plivită, udată, îngrijită șl culeasă de generațiile contemporane. Este ceea ce numim simplu dar nobil sentimentul patriotio. Și poetul o face cu discernământ, vocație, talent și dăruire în versurile sale: „Voi moții mei, voi advocații mei/ La Judecata care-o să se-ntâm- ple,/- Neamul nostru n-a fost neam de-atei,/ Același Crez le-a luminat sub tâmple./ La Țebea grea de somn m-apasă huma,/ Pruncul din Vidra încă mai îngână,/ Și Dorul meu de-atunci e Dor și-acuma/ Ferice să-mi văd na-

de Semnal M Riff Cali-II fornia Road. Moderates- J rea programului este cu-4 noscuta prezentatoare TVj ChristeJ Ungar. Intrarea 4 este liberă. Accesul este 5 permis începând cu rai( 17. In caz de timp ncfa-J vorabil, concertul va fi ■ amânat pentru a doua zi.î (M.B.) •

lu- ha-

cer ți ființă/ nume de Ar- iarăși tfespre- scriu...), de poezii evl- angajare com-

T R A N S I Lția română!. (Gemea mina sub străine muri,..).Setea de independență și dragostea pentru Ardeal este inspirat redată în versurile: „în cea maicruntă suferință/ Acești bărbați fără egal/ Și-au apărat și Cu duh și deal. (Și Ardeal văVolumul dențiază o pletă a poetului In slujba evocării trecutului glo rios al națiunii sale, cu referire la personalitățile de seamă ale Transilvaniei. Cu patriotismul de care este animat șl ca- re-1 caracterizează, Nl- colae Nicoară-Horia creează o poezie patriotică ce devine o simfonie încărcată de tonalități, gânduri, idei și sentimente a- șezate cu gingășie pe portativul sentimentelor

In fiecare an, elevi al claselor de arte plastice de la Liceul „Sigismund Toduță" din Deva participă la practica de specialitate prevăzută în planul de învățământ. In această vară s-a găsit un izvor de înnoire a tradiționalei activități. „Am reușit să realizăm această practică într-un cadru natural deosebit, oferit de Tabăra școlară de la Lăpușnic. Desigur — precizează dl prof. Mircea Bât- Că — acest lucru a fost posibil prin bunăvoința și înțelegerea dovedite de inspectoratul Școlar Județean, Direcțiunea liceului nostru (aici am contribuit cu fondurile rea-
CABINET 

DE INFORMATICALa Grupul Școlar Industria] Energetic din Deva s-a dat în folosință un cabinet de informatică, prilej de prozentare a sistemelor de calcul (hard și soft) și conectarea la Internet. Nou] cabinet va contribui substanțial lărgirea informației
Obiecto do artă populară într-o colecție muzeistică.Foto: PAVEL LAZA

N I Aumane: mine-un cuvinte/ lemnul vostru
V Aprofund port în nic de plit din cel mai pur,/ Nașterea Iui e-aducere aminte/ A tot ce-i înlăuntru și-mprejurj Cântecul ars se-nchină pururi vouă/ Ca unor sfinți rămași în calendar,/ Moții cu tălpile 'de rouă,/ Cu tălpi de piatră și de jar. (Cercuri din trunchiul meu...).în poezia sa, lancu rămâne o icoană sfântă a neamului românesc căreia toate generațiile se vor închina cu pioșenie și admirație: „Mal trece prin munte/ Umbra lui lancu,/ Nu-i cine s-o-n- frunte,/ Nici rouă, nici tancul/ Ce cald se-nfioa- ră/ Pădurea pe creste,/ Nu uita să doară/ Această poveste". (Umbra lui lancu...).
rrof. LIVIU LUCACIU

Și ve- așa Luci.

iizate in practica din a- nul trecut), Administrația Permanentă a Taberelor Școlare și, nu în ultimul rând, /Administrația Taberei de la Lăpușnic, prin dl 0. Mireșteanu, care ne-a asigurat condiții bune de cazare și masă. în general ne-a ajutat vremea, din punct de dere meteorologic, că s-a lucrat intens, crările ele ilor (din a IX-a, a X-a șl ă Xl-a) au fost notate zilnic de către profesorii de specialitate care i-au însoțit: dna Maria Miertoiu, dra Alina Teleman și eu. O expoziție, organizată în holul taberei, se împrospăta zilnic cu noi lucrări, 
domcniu a elevilor și cadrelor didactice do specialitate. (M.B.)
SIMPOZION NAȚIONALIn perioada 3—6 iulie a»c„ Muzeul Civilizației Dacico și Romane din Deva, în colaborare cu Fundația Hanns Seidel și Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj- Napoca, organizează sim- 

Gio-

crescând atât calitativ cât și cantitativ. Am organizat și activități recreative, cum a fost concursul Miss sau Mister „Sperietoare de ciori" în care au fost prezentate costumați: machete, obiecte spațiale șl proiecte desenate. S-a dat posibilitatea ca însăși persoana în cauză să fie purtătoarea... temei. Așadar, chiar și momentele distractive au apelat tot la artele plastice".Și, fără îndoială, elevii, neastâmpărați, îndrăzneți, dornici de originale forme de expresie, au dat măsura înzestrării și sensibilității lor artistice.
LUCIA LICIU 

pozionul național „Momentele istorice din România — valori ale patrimoniului cultural european". Manifestarea va a- vea loc la sala festivă a Prefecturii Județului Hunedoara, va cuprinde comunicări în plen, vernisajul expoziției „Vestigii ale istoriei de ieri pentru mâine", excursii la cunoscute monumente istorice ș.a. (M.B.)

I Produsele alimentare ' proaspete (lapte și pro- | du»c lactate, carne și pre-* parate din carne, - pește etc.) Se alterează rapid șl’ se pot contamina ușor cu | microorganisme dacă nu J «unt manipulate corect .'i ți păstrate în condiții I spec! ile. La cumpărare, J evitați cumpărarea pro- J| duselor alimentare dacă* vânzătorul are mâinile | murdare, este gripat, tu- ’ țeste, are răni la mâini | etc. Agenții economici J care -comercializează pro- | duse proaspete trebuie să I aibă echipamente și con- î diții specifice acestui gen | de comerț (vitrine frigo- » rifice, prezentarea pește- | ltM proaspăt sub bulgări « de gheață etc.). Se va ve-

Când cumpărăm produse alimentare proaspeterifica data limită Ia care produsul poate fi consumat fără riscuri. Un produs care se încadrează în termenul de valabilitate, dar nu este păstrat și expus la vânzare în condiții corespunzătoare, poate deveni impropriu consumului (spre exemplu, comercializarea laptelui, untului, margarinei în stradă, expuse la soare, în special vara, este Incorectă, ducând la degradarea acestor produse).Dacă aveți mal multe cumpărături de făcut, a- chizițlohațl produsele alimentare la sfârșit.

Imediat după achiziționare, depozitați produsele alimentare proaspete în frigider sau congelator, după caz, până în momentul consumului. Este recomandabil să le consumați cât mai rapid. Produsele proaspete nu vot fi lăsate la temperatura ambiantă decât timpul necesar porționării sau preparării lor.Se va verifica buna funcționare a frigiderului sau congelatorului) Cele perisabile vor fi cumpărate «urna! în limita strio- tulu! necesar șl se vor 

consuma cât mai rapid, mai ales dacă nu dispuneți de incinte frigorifice.Temperaturile maxime de păstrare a produselor alimentare perisabile sunt: lapte proaspăt pasteurizat 6 grade G, brânza, iaurtul, smântână 10 grade 0, preparatele proaspete din carne 4 grade 0, legume crude 4 grade, semipreparatele șl produsele de cofetărie 3 grade 0.Produsele alimentare congelate sunt produse care au fost aduse la o temperatură egală sau 

inferioară celei de — 18 grade C, în interiorul lor, și se mențin la această temperatură până la data consumului. La aceste temperaturi, viața biologică și dezvoltarea microorganismelor este mult încetinită.La cumpărare, se va verifica termenul de valabilitate, ambalajele cu produse alimentare congelate să nu prezinte gheață, care poate fi semn al recongelăril produselor, procedeu nepermis. Acestea vor fi achiziționate la finalul cumpără

turilor și vor fi transportate repede aoasă. in timpul transportului’ la domiciliu, ideal este ca aceste produse să fie plasate într-o cutie izotermă sau în pungi confecționate din hârtie cu mai multe straturi. La utilizare, nu se va decongela produsul la temperatura ambiantă ci în compartimentul de jos a) frigiderului Un produs decongelat se va prepara 1- mediat Un produs dezghețat in vederea preparării sau care s-a decongelat accidental, nu va fi recongelat.Material realizat cu sprijinul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor
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►RESTRUCTURARE
Durerile tranziției se resimt puternic 

și în activitatea forestierilor
Intr-un sfert de secol de 

activitate' desfășurată în 
domeniul exploatării și in
dustrializării lemnului, dl 
Săuchea a devenit cu ade
vărat un profesionist în 
materie, discuția purtată cu un asemenea interlocu
tor reprezentând realmen
te o plăcere și pentru re
porter. După ce. ne-a pre
zentat sectoarele de acti
vitate legate de exploata
rea propriu-zisă a lemnu
lui, de transportul, prein- 
dustrializarea și industria
lizarea acestuia, asupra 
cărora din lipsă de spațiu 
nu vom insista, interlocu
torul a abordat probleme
le specifice, cu accent pe 
greutățile cu care s-au con
fruntat și se confruntă 
muncitorii forestieri de la 
SETIL în perioada tranzi
ției spre economia de pia
ță. In context au fost evo
cate și neajunsurile legate 
de blocajul financiar, pre
cum șl eforturile ce se fac 
pentru înlăturarea acestu
ia, inclusiv apelându-se la 
diverse modalități de com
pensare.

Spunându-mi că sectorul 
de industrializare ocupă o 
pondere apreciabilă în ac
tivitatea SETIL din Orăștie, 
interlocutorul sublinia a- 
portul salariaților de la ga
tere, secția de produse fi
nite și semifinite, precum și al celor de la depozitul 
de cherestea, toate 
înscriindu-se cu o 
buție substanțială 
ducția de export, 
tatea SETIL este dimensio
nată pentru circa 55 000 
mc de masă lemnoasă ex
ploatată in principal din 
parchetele situate în raza 
ocoalelor silvice Grădiște, 
Geoagtu și Orăștie. In le
gătură cu folosirea capaci
tății amintite, intervin în
să o serie de neajunsuri, 
până acum fiind asigurat 
accesul abia la 27 000 mc, 
cantitate de masă lemnoasă 
ce a fost contractată pen
tru anul 1S97. De mențio
nat că din cei 27 000 mc 
s-au dat deja în exploata
re 18 000 mc, rămânând de 
exploatat numai 9000 mo 
pentru perioada iulie-sep- 
tembrie. Din cauza lipsei 
de materie primă, efecti
vul de oameni de la ex
ploatare s-a redus cu 50 
de persoane.

Considerând că au apă
rut prea multe interese, u- 
nele obscure, legate de ex
ploatarea pădurii, dl Său
chea ne-a relatat că s-au 
ivit unele divergențe cu 
ROMSILVA, în sensul că

se fac fel și fel de discri
minări în repartizarea par
chetelor destinate exploa
tării, adeseori fiind favori
zați amatorii și particula
rii. In plus, mai trebuie a- 
mintit că structurile 
masă lemnoasă oferite de 
către ROMSILVA sunt u- 
neori de calitate inferioa-

de

Discuție cu dl ing. 
MOISE SĂUCHEA, 

director al SETIL 
Orăștie

ră șl, în cazul de față, a- 
coperă abia 30 la sută din 
necesarul pentru SETIL. 
Ca o concluzie la cele dis
cutate, interlocutorul apre
cia că există un deficit în 
asigurarea masei lemnoa
se, de circa 20 000 mc față 
de cantitatea exploatată în 
anul trecut. Vorbind de
spre lipsa materiei prime, 
apare și un alt risc major 
de luat în seamă, acela al 
posibilei disponibilizări în 
trimestrul III al acestui an 
a circa 150—200 salariați, 
în total acum la SETIL 
lucrându-se cu 650 de an
gajați.

Cu referire la condițiile 
de viață și de muncă ale 
lucrătorilor forestieri, am

notat că acestea au cunos
cut o degradare dramatică 
la fel ca și câștigurile a- 
cestei categorii de anga
jați. De magazinele fores
tiere nu se mai ocupă ni
meni acum, cei ce le aveau 
în grijă invocând lipsa cri
teriilor de rentabilitate. Pe 
de altă parte, este și un 
noroc că prin disponibiliză
rile de personal de la alte 
firme, s-a ajuns la situația 
ca o bună parte dintre an
gajați să fie din zonă, lo
calnici, cum s-ar spună, 
ceea ce reprezintă un a- 
vantaj, cel puțin sub aspec
tul aprovizionării cu ali
mente.

Abordând problema pri
vatizării, am reținut că 
firma care a cumpărat 40 
la sută din capitalul social 
al SC Sargeția Forest SA 
Delia, de care aparține și 
SETIL Orăștie, respectiv 
Man Commoditis SRL Bu
curești, a plătit numai un 
avans de 30 la sută din cei 
40 la sută, urmând ca în 
7 ani, eșalonat, să acopere 
diferența, beneficiind de un 
credit cu dobândă de 7 la 
sută. Or, în asemenea con
diții, fără o infuzie efecti
vă și puternică de capital 
nu este de conceput să se 
poată face retehnologizări, 
fără de care nici nu se pot 
aștepta nici rezultate per
formante în producție.

Se poate supraviețui și fârâ vocație la crediteSe știe dintotdeauna că nevoia este cea care îl învață pe om. Așa se întâmplă și în cazul Fermei nr. 
4 a SG Agrosim Simeria, firmă care nu mai are vocație la credite și este nevoită să se descurce cum poate, pe seama resurselor economice și financiare proprii. Comentând o astfel de situație, dl ing. Eugen Lăzărescu, șeful fermei a- mintite, spune că, pusă în condiții de austeritate și de căutare a unor modalități de supraviețuire, ferma a găsit posibilități să-și desfășoare activitatea fără poticneli, asigurându-șî fondurile bănești necesare din valorificarea producției de lapte și de carne. Gu toate că nu deține în proprietate nici un fel de teren, ferma cu profil mixt are un efectiv de aproape 450 de bovine, din care 180 de vaci cu lapte. Pentru asigurarea bazei furajere (în iarna trecută s-au cumpărat numai 50 de tone de nutrețuri fibroase), ferma lucrează sub formă de arendă și locațiune o suprafață de peste 220 ha. Ea mai dispune în folosință și de 33 de ha pășune. în •total sunt 72 de acționari și 180 de locatori și aso- ciați.în ceea ce privește structura culturilor agricole și ’ me și experiență în mun- a plantelor de nutreț, in- că, iar câștigul lor este în

terlocutorul ne spunea că ferma are cultivate, în raport de înțelegerea cu proprietarii de pământ, 90 de ha cu grâu, care este destinat pentru producerea de sămânță, 54 cu lucerna, 42 cu porumb siloz, 14 cu ierburi, 12 cu porumb boabe, 26 cu borceag. Important este că suprafețele ce se lucrează sunt comasate în trei tarlale compacte, ceea

raport cu producțiile realizate. Spre exemplu, au fost situații în care câștigul net ai unei familii de mulgători s-a ridicat chiar la peste un milion lei lună, în același timp, acordă atenție respectă-, angajamentelor asuma- față de proprietarii te- acestora asigu- 
de

CE NE DECLARA UN 
ȘEF DE FERMA

ce constituie un mare a- vantaj pentru aplicarea corectă a tehnologiilor și obținerea unor producții care să asigure acoperirea cheltuielilor efectuate.Producția de lapte, care în perioada de vară se ridică zilnic la peste 2000 1, asigură —fiind valorificată în special pe bază de abonament la firme Și instituții — resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor, inclusiv a celor cu forța de muncă. Muncitorii din fermă sunt, în majoritatea cazurilor, oameni cu vechi-

Și Pe se rii 
te renurilor, rându-li-se cantitățile cereale promise sau echivalentul valoric în bani.Căutând soluții pentru privatizare, se apreciază că un asemenea obiectiv este realizabil în condițiile când și efectivul de animale ar fi dimensionat în raport cu suprafața de teren lucrată și cu posibilitățile de a obține în întregime, din producția proprie, cantitățile necesare de furaje.Un inconvenient în progresul agriculturii îl reprezintă, cum remarca interlocutorul, lipsa de capital propriu al unităților, care nu mai au posibilități să facă investiții din fondurile lor, ceea ce implicit are implicații negative asupra dotării cu mașini și instalații, și aplicării în practică a tehnologiilor performante.

Pagină realizată de 
NICOLAE TÎRCOB

acestea 
contri- 

la pro- 
Capaci-

SubvențiaNoțiunea de subvenție exprimă ideea de ajutor, de sprijin financiar, acordată de o manieră unilaterală, de cele mai multe ori condiționată și direc- ționată pentru o utilizare anume. Ea presupune, pe de o parte, existența u- nei cerințe în baza unei activități economice necesare, dar deficitară din punct de vedere financiar, iar pe de altă parte, reclamă existența unei poten- țe financiare tutelată de necesitatea de acordare a unui sprijin. Absența u- nei anumite rigori și lipsa unei consacrări vate în utilizarea de subvenție pot ce la folosirea și termeni, cum me, ajutoare, te, donații, compensatorii, bursabile, locații bugetare etc., toate având aproximativ a- celași sens economico- financiar. Acordată unui agent economic cu capi-

adec- noțiunii condu- a altor fi: pri-ar vărsămin- indemnizații credite ram- transferuri, a-

cil 21C 5M PEVENIM

•W.V.W.’.V.VZ.V.WZ.V.’.’lW.V.'.ViSV.V---- :—................................................................. .

din sectorul extractiv metalifer tal de stat, subvenția are un caracter discreționar, fiind atribuită unui scop precis, de politică economică. prin care statul susține unele sectoare considerate strategice pentru economia națională, cum ar fi: mineritul, agricultura, cercetarea etc., absolut necesare pentru realizarea unei dezvoltări e- conomice naționale durabile, adâncind astfel o e- viderită distincție între sectorul de stat Și cel privat.Necesitatea menținerii aspectului discreționar al subvenției se motivează prin câteva concepte majore. Primul este de ordin bugetar, întrucât ele sunt înscrise în legea finanțelor și în buget, având un fond limitativ. Un alt aspect ține de finalitatea subvenției, motivată prin aceea că de regulă ea este afectată sau condiționată de un anumit comportament, iar o altă justificare fiind legată de valoarea care se atașează utilizării ce i se dă.Gorecta analiză a incidenței pc care subvențiile o au asupra activității a- genților economici din minerit reclamă clasificarea acestora. Astfel, se disting subvenții pentru exploatare și subvenții pentru investiții, fără a fi întotdeauna posibil de a le distinge, aprioric, utilizarea lor efectivă fiind în ultimă instanță elementul definitoriu al înregistrărilor contabile corecte.Subvențiile pentru torul extractiv sunt tinate să echilibrezesă acopere total sau parțial cheltuielile ocaziona-

te cu valorificarea prin exploatare a unor zăcăminte de substanțe minerale utile, de mare importanță pentru economia națională, cum ar fi: aurul, cuprul, pentru care va
loarea economică a utilu
lui raportată la tona extrasă este mai mică decât prețul actual de vânzare al substanțelor respective. în schimb, subvențiile pentru investiții reprezintă ajutoare financiare care permit achiziționarea
PUNCTE DE VEDERE

sec- des- sau

sau crearea de imobilizări, precum și finanțarea unor activități de menținere și retehnologizare sau de punere în valoare de noi capacități de producție. 'Deci, subvențiile pot finanța total cheltuielile, cipală fiind corectă în cordării. Rațiunea cordare și de existență a subvențiilor în sectorul extractiv are o evidentă legătură cu procesul de păstrare a puterii și independenței economice a industriei, în condițiile care dificila perioadă tranziție pe care o versăm bulversează țuri, piețe și opinii factorilor decizionali.Renunțarea la acordarea subvenției sectorului extractiv de minereuri ar conduce la grave pertur- bații în domeniul social, economic și politic. Astfel că, pe lângă șomaj șl să-

sau parțial condiția prin- direcționarea momentul a- de a-
în de tra- pre- ale

■
. .►.► ■ ■

de apar de
între necesitate și utopie răcia zonelor afectate închiderile de mine, renunțări și limităricapacități de producție în sectoarele industriei pe orizontală și, în final, pierderea unor piețe de des
facere și de aproviziona
re. De fapt, subvenția pen
tru sectorul extractiv metalifer reprezintă în ultimă instanță diferența de conținut în util din zăcământul de știut fiind că teste considerată o țară bogată în te de minereuri nuturi scăzute în util.Confuzia actuală, absența unor reguli și normative juridice și chiar lipsa unei unități de opinii cu privire Ia condițiile acordării subvențiilor pot conduce în scurt timp la un colaps industrial și la un dezechilibru econo- mico-financiar greu de redobândit, întrucât prețurile la metale se stabileso la bursa de metale în funcție de cerere și ofertă, iar lipsa unei producții naționale de metale va fi dur resimțită viitOF apropiat, ca a neglijării acestui important și vital nomiei naționale.ce este de subll- legătură cu aceste este faptul că sub- 

în România nu

exploatare. România ca fiind zăcămin- cu conțl-

într-un urmare sector al eco-Geea niat în aspecte vențiile sunt prevăzute șl nici reglementate printr-o lege, nici un principiu constitutional nu Impune ca o lege să definească condițiile de acordare a acestora, dar nici un principiu de drept nu interzice guvernelor să acorde subvenții în condițiile în care nici o reglementare nu Ie

prevede și nici nu îi limitează puterea discreționară.Acordarea de subvenții ' se face și în țări în care mecanismul economiei de piață este predominant, numai că acordarea acestora agenților economiei se face sub alte denumiri, cum ar fi: prime, donații, indemnizații compensatoare etc., și face obiectul unui contre! minuțios (vezi țările comunitare), cu scopul de a se verifica în Ce măsură ele nu contravin intertficțiilOJ de ajutoare prevăzute de articolul 92 al Tratatului GEE. în schimb, guverne sau chiar grupuri de' presiune conving parlamentele de necesitatea și utilitatea încurajării prin subvenții a unor sectoare cum ar fi: agriculturi, cercetarea, exploatarea zăcămintelor minerale etc.Ga aspect revelator al unei comunități de interese naționale și strategice, subvențiile ar trebui să apară pentru sectorul extractiv metalifere de la normele de piață, care siunea sa este
de ca minereuri o derogare economiei în dimen- în fond O economie a liberului schimb. Gu toate acestea, subvențiile în sectorul extractiv de minereuri metalifere conservă un vast câmp de aplicare și răr mân strict necesare actualei etape de consolidare a economiei de piață, în cazul a numeroase unități miniere pentru care acestea reprezintă sursa exr clusivă sau dominantă în desfășurarea activității.

Ec. dr. ing. EMIL B1BE1I

..................... ........................................................ ........... .. ___________________
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SATUL — AZI E Hi,MIRTUL SATUL — AZI
Legături strânse și permanente

cu producătorii agricoli
Discutând cu dl ing. Ni- 

olae Coca despre mersul 
Irmei Al’cedo din
leoagiu, pe care o condu
ce yi care are ca obiect de 
ictivitate aprovizionarea cu 
^stanțe chimice pentru 
ombaterea bolilor și dău- 
lătorilor din culturile a- 
iricole, precum și cu dis- 
ribuirea acestora, am des
prins o serie de aspecte ce 
nerită să fie reținute de 
■ătre cei interesați: Fir- 
na are activități distincte 
nrivind prestațiile '"comer- 
:iale pentru firme mari 
deci, un fel de distribui
re în sistem en-gros) și 
oentru producătorul agri
col de rând — unde se 
•practică desfacerea cu a- 
nănuntul, cum Se spune, 
:ăruia î se vând ' produ
sele solicitate in cantități 
■nai reduse, cuprinse de la 
? ml până Id 1000 ml sau 
mai mult. Ffrma pe care 
■j reprezintă se menține in 
top și în privință promo- 

'i produselor noi.
e lângă această, cum : 

ne preciza interlocutorul, j se acordă și asistență teh
nică solicitanțilo? și utili- ■ 
zatorilor de substanțe chi- ■ mice, fie că este vorba 
dc-vre pesticide sau erbi- 
vide, scopul firmei nefiind, : 
deci, numai pur comercial. ! 
Desigur că, în condițiile ■ 
bulversării proprietății, 
piața îi obligă pe cei ce 
doresc să ocupe un loc 
respectabil să vină în în
tâmpinarea dorințelor be
neficiarilor și prin acti
vități de consultanță, In 
condițiile pedoclimatice 
specifice zonelor și sezoa
nelor agricole, se caută so
luții eficiente de combatere 
a buruienilor, p bolilor 
și dăunătorilor,. Pentru a-i 
convinge pe producătorii 
agricoli despre eficacita
tea unor produse la. Geoa-

giu este organizat un lot 
demonstrativ unde, în a- 
cest an, s-au utilizat 5 
produse diferite, aici fiind 
invitați, spre a vedea pe 
viu rezultatele concrete 
obținute, specialiști și pro
ducători agricoli. De men
ționat că se ține perma
nent o legătură cu spe
cialiștii de la centrele a- 
gricole locale și cu pro
ducătorii agricoli, deci cu 
beneficiarii direcți ai pro
duselor chimice, tn condi
țiile diverse de producție, 
s-a demonstrat că. pe te
renurile cu rezervă mare 
de buruieni, care nu au 
fost lucrate an de an, u- 
nele produse noi, cum sunt 
Samsac și Laucet, dau re
zultate notabile în compa
rație cu erbicidelc cele
lalte, chiar și în condiții
le când produsele noi se 
aplică pe suprafețe mai 
reduse. Pe lotul experi
mental organizat s-au uti
lizat produse provenite de 

la mai multe firme con
sacrate, cum sunt: Oltchim, 
Daw Elanco Dupont și al
tele.

Pornind de la faptul că 
nu toți producătorii agri
coli dispun de resurse fi
nanciare pentru plata pro
duselor chimice la cumpă
rare, s-au căutat forme 
flexibile și eficiente de 
cooperare, între care este 
amintită și acceptarea efec
tuării plății la recoltarea 
cerealelor.

Deoarece se constată că 
există tot mai frecvente 
cazuri de îmbolnăvire a 
culturilor agricole, impor
tantă este păstrarea unei 
permanente și strânse le
gături cu producătorii a- 
gricoli și cu specialiștii, 
aceștia din urmă având 
un rol decisiv in promova
rea noilor tehnologii a- 
gricole și a produselor chi
mice necesare asigurării 
unor randamente ridicate 
la hectar.

• *•*•••*•*•*

Se întâmplă, din păcate, ca în majoritatea cazurilor de altfel, ca producătorul agricol să aibă parte, în mod deosebit atunci când este vorba despre valorificarea producției a- gricole, să se izbească de poziția rigidă de monopol a beneficiarilor, intr-un astfel de caz existând neapărat și un pre oarecum impus, adică de monopol. Rezultatul este o urmare firească a lipsei de dialog și de negocieri între părți, în situația producătorilor agricoli dispersați pe o rază mare și neorganizați în- 
PRODUCĂTORUL AGRICOL 

Șl PREȚUL DE MONOPOL
tr-o asociație profesională, aceștia neavând desemnați anume reprezentanți care să le apere interesele, în dura luptă pentru valorificarea în bune condiții a producției, acoperirea cheltuielilor și prețuirea muncii.Gu toate că actuala putere a făcut destul de multe promisiuni în sensul de a-i sprijini pe agricultori să $e îmbogățească, vizând inclusiv modalitățile de valorificare eficientă a producției, lată că lucrurile nu stau tocmai așa. Incertitudinile sunt legate, acum, în special de valorificarea producției de cereale păioase, conjunctura actuală favorizată de o așa-zisă criză financiară 

semnalată la agenții abilitați ducând la întărirea poziției de monopol a celor interesați să culeagă roadele muncii țăranilor.Dincolo de această problemă, semnale negative ne parvin și în legătură cu diminuarea prețului de vânzare la producția de lapte achiziționată de către agenții economici specializați în preluare și industrializare. în legătură cu acest produs, chiar și după liberalizarea prețului, se petrec lucruri ciudate, unele sfidând regulile economiei de piață- într-o discuție cu specia

liști de la DGAA a județului nostru își exprimau și ei mirarea pentru faptul că s-a ajuns Ia situația ca prețul unui litru de lapte să fie cu 100—200 lei mai mic decât cel al unui litru de apă minerală (ce să mai zicem de alte răcoritoare ?), ceea ce desigur că nu constituie un semn bun și încurajator pentru crescătorii de animale. Evident că nu se dorește nici împovărarea vieții consumatorilor de lapte, care șl așa este destul de vitregă, dar capitalizarea producătorului agricol constituie o condiție decisivă pentru ca în viitor să avem șansa consolidării fermelor zootehnice și asigurării abunden

ței mult așteptate de produse agroalimcntare.Aparent, poate ar exista unele motive pentru a scădea cu ceva prețul laptelui, în perioada de pă- șunat cheltuielile producătorilor fiind și ele mai reduse și găsindu-se chiar un excedent de producție pe piață. Consumul mediu de lapte pe un locuitor însă este departe de cel înregistrat în alte țări, ceea ce denotă că nu o- ferta este prea mare la noi, ci puterea de cumpărare a românului este foarte redusă. în discuția despre care aminteam specialiș- 

ții afirmau că un preț rezonabil la lapte ar fi undeva cu peste 60 de procente mai ridicat fată de cel practicat în prezent. în. condiții similare monopolului. Dificultatea stabilirii unui preț acoperitor și pentru producători derivă șl din faptul că a- ceștia nu au ajuns încă să fie constituiți intr-o organizație sau în asociații profesionale puternice, de tipul celor din țările occidentale, care să îi reprezinte in negocieri și în raporturile comerciale cu beneficiarii produselor, pe spinarea țăranului fiind prea mulțf speculanți și intermediari care se îmbogățesc nemeritat.
MULTE SE MAI TRAG DE LA PĂMÂNTDe când omul a dobândit simțul proprietății pământul a constituit și va mai constitui pentru multă vreme de acum încolo un măr al discordiei, în unele situații disputa pentru acest suport indisponibil vieții generând numeroase conflicte între indivizi și războaie întrejstate. învrăjbirile și luptele sunt cauzate de lăcomia omului pentru a strânge averi și a se ști proprietar pe întinderi cât mai mari, chiar dacă prin actele sale de acaparare de noi și noi teritorii încalcă drepturile elementare ale semenilor.Nu mai este căzu] să facem referire la câte procese s-au născut și se vor naște în continuare, mai ales cu modificările ce se intenționează să fie aduse privind aplicarea Legii 18/1991, apreciindu-sc că de acum încolo justiția va avea serios de lucru cel puțin pentru încă o sută de ani. Fără a intra in detalii, încercăm să prezentăm câteva din semnalele mai puțin plăcute ce determină serioase nemulțumiri în legătură cu stabilirea dreptului dc proprietate asupra pământului.

UN VETERAN DE RĂZBOI
CERE DREPTUL DE PROPRIETATEÎȘIDl col. (r) Emil Giurca, veteran de război, din municipiul Bistrița, după ce ne spune despre statornicele legături ce le are cu județul nostru, unde a făcut și studiile liceale, fiind și participant la luptele de la Păuliș, iar acum fiind în etate și suferind de boli ce nu-1 îngăduie să mai umble prin procese, pentru a-șl obține niște 

drepturi Incontestabile, dovedite cu acte legale, ne roagă să-l ajutăm, făcân- du-i publice necazurile și greutățile ce le are privind intrarea în posesia întregi* suprafețe ce-1 revine ea moștenire în comuna Ilia, în ciuda demersurilor făcute la foștii prefecți Răi- can și Alic, iar acum la dl Budulan, la OGOT șl la comisia locală pentru a

plicarea Legii 18, dl E.G. este nemulțumit de faptul că, cel puțin până acum, 
n-a găsit înțelegerea șl sprijinul necesare soluționării problemei aduse în discuție. Cauza neliniștii este determinată de neregulile ivite în privința diferenței de suprafață la loturile 899 („între-văi" — unde actualmente se găsește Agromecul cu depozite, ateliere și anexe) și 919 („Rug" — unde sunt construite cinci case pe loturi date de la fostul

COMISIA LOCALA
N-A PROCEDAT CORECTNu mal puțin sinuoase sunt și drumurile străbătute de dna Maria Dano, din satul Târnăvița, comuna Brănlșca, în căutarea celor 0,33 ha teren situat In parcela „Tău", potrivit documentelor ce le deține. Drumurile bătute pentru a dobândi Integral terenul, Inclusiv cele făcute la forurile județene de resort, precum șl demersurile Ia justiție nu au avut darul să limpezească apele șl să stingă conflictul creat — cum ni s-a 

GAP) — conform prevederilor extraselor GF nr. 92 și 362. Toate neplăcerile au pornit de la modul cum comisia locală de a- plicare a Legii 18, al cărei președinte a fost dl Valentin Giobanu, a acționat pentru constituirea șl reconstituirea dreptului de proprietate. Speranța dlui E.G. este aceea că noul primar, în conformitate eu legea și modificările propuse ulterior, va face lumină și în această situație deloc plăcută.
spus, ca șl în alte cazuri similare — de către dl Miron Betea, din comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate. Sum 1 s-a propus o compensare de teren în altă parte, dar oferta nu este acceptată, dorința reclamantei este ca punerea în posesie să se facă numai pe fostele amplasamente, fără a se îngădui nici un fel de abatere de la datele înscrise în actele cu care se face dovada proprietății.

EI NU ACCEPTA „TRANSFERI!Gâ încurcate sunt căile Domnului, ne-o demonstrează, dacă mai era nevoie de aceasta, și situația celor peste 350 de proprietari de terenuri „transferați", sau mai bine zis păcăliți, cum ne spun familiile dlor V. Ranta șl V. Susan din Petroșani, de către comisia locală de aplicare a Legii 18 din municipiul Orăștie. Gelor în cauză dreptul de proprietate le-a fost mutat la S.G.P.P. Geoagiu. Ga urmare, de peste patru ani ei se tot judecă pe la fel și fel de instanțe, inclusiv la Curtea Supremă de Justiție, pentru a intra în drepturile legale. Adresele, memoriile, contestațiile și toate demersurile făcute de ei s-au împotmolit șl zac prin diverse sertare, în vreme ce oamenii umblă pe drumuri în căutarea drepturilor, în intervenția adresată actualului prefect, între altele se spune că: „Sub pretextul pueril că în 1993 s-a Scut un schimb de terenuri și au fost împroprietăriți niște cetățeni din Pricaz, printre care și familia fostului prefect Ivan, am fost scoși de pe terenul nostru și transferați la S.G.P.P. Geoagiu, fără avertisment, fără con

simțământul nostru și fără teren. Pe terenul no»; tru nu au intrat cetățenii din Pricaz, ci tocmai membrii comisiei locale. îrt frunte cu Joca, Bivolarii, Lăzărescu, Lupu etc., care nu au avut niciodată te
ren acolo. Joca a reglai conturile și este președin-, te al asociației agricole. De asemenea, în susținerea cauzei se arată că, pentm a justifica legalitatea, la diverse anchete, prin răspunsuri abile, Primăria din Orăștie a , fabricat o frază confuză, care să ducă in eroare, prevăzând că „prin restituirea terenului de la S.G. Gonvior celor îndreptățiți, persoanele din a- 
nexa 14fc sunt trecute la S.G.P.P. Geoagiu, fără a se face însă măsurători pe teren și fără a fi semnate procesele verbale respective". în dosarul 18» 1997 aflat la Judecătoria Orăștie se găsesc toate documentele ce atestă ilegalitățile săvârșite Tată deci, câteva mostre da încălcare flagrantă a legii, unde, firește, se impun corecturile de rigoare.

Pagină realii'ată de 
NICOLAF TÎRCOB
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DIN I, 1 DIN LUME
1101 AMBASADORI Al ROMÂNIEI

SESIUNE EXTRAORDINARA

Emil Constantinescu a prezentat noua generație de ambasadori ai României. Noii ambasadori ai României în străinătate trebuie tsă reprezinte „cu adevărat" pe președintele României care, prin Constituție, este însărcinat să asigure reprezentarea pe plan extern a cerințelor poporului român, a arătat, președintele Emil Constantinescu.Noii ambasadori vor a- vea „o nouă demnitate" și „un nou statut". „Nimeni nu le va mai cere să mintă", a spus Constantinescu. Ambasadorii vor trebui să prezinte realitatea din România așa cum este ea, a adăugat el.Președintele Constantinescu a avertizat, însă, că ambasadorii „pierd posibilitatea de a spune orice". „Un ambasador, ca și un purtător de cuvânt, nu mai poate să reprezinte decât punctul oficial de vedere at președintelui, Guvernului și al politicii externe a României", a spus Constantinescu. Pe de altă par- I ta, șeful statului a dat a- J sșțurări că ambasadorii 
■ „nu vor mai fi tracasați de persoane care să-i urmă

Extinderea NATO modifică harta de securitate europeana.Decizia NATO de a a- duce în rândurile sale 
'este state comuniste va emodcla harta de secu- 

tate a Europei în con- ifermitate cu noile reali- 
!tăy apărute după Războiul lltece. comentează Reuter Summitul NATO din 8—9 iulie, de la Madrid, unde vor fi invitate cel puțin trei state — Polonia, Un
garia și Cehia — este considerat și o ocazie de intensificare a legăturilor cu statele ce vor adera ulterior la Alianță. Analiștii Consideră că perioada premergătoare summit- uhii a fost marcată de dispute care amenință .strălucirea evenimentului. Franța și alte state europene au militat puternic pentru Includerea României șl Sloveniei în primul val al extinderii, dar au fost nemulțumite de opoziția Statelor Unite referitoare Ia susținerea a numai trei țări pentru acest proces.„Sunt de acord cu procesul extinderii, dar nu pot acceptă modul în care

Militarii români dislo* câți în Albania, în cadrul Forței Multinaționale de Protecție, au executat, în cursul zilei de 29 iunie, pe timpul desfășurării alc- 
Militari români in Albania

gerilor generale din Albania, 16 misiuni de escortă 
a Observatorilor OSCE și <Je patrulare în zona lor fie responsabilitate, infor- tnează Statul Major Genei al. De asemenea, militarii Detașamentului tactic 

rească și să facă rapoarte", întrucât restructurarea va veni și pentru serviciile secrete care operează în străinătate. Menirea serviciilor secrete care activează peste hotarele României, așa cum de altfel este normal, nu este de a-i supraveghea pe ambasadori, a arătat președintele Constantinescu.Schimbarea ambasadorilor români coincide cu o schimbare structurală a politicii externe românești, care, la rândul ei, este determinată de o schimbare fundamentală pe plan intern, prin construirea unei democrații stabile, prin desfășurarea procesului de reformă și prin acțiuni diplomatice „de o. amploare fără precedent", în scopul integrării României în structurile europene și eu- ro-atlantice. Președintele Constantinescu a subliniat că în aceste acțiuni diplomatice ambasadorii trebuie să joace „un rol de prim plan", ei reprezentând interesele României.Restructurarea fundamentală a Ministerului Afacerilor Externe se realizează sub conducerea ministru
acesta se desfășoară", a declarat Jonathan Eyal, de la Institutul Regal de Studii Strategice din Londra. Eyal reamintește declarația NATO, conform căreia numai statele care îndeplinesc anumite criterii vor fi invitate Ia negocierile de aderare. Printre aceste criterii se numără dezvoltarea unei e- conomîi. de piață și îmbunătățirea relațiilor cu vecinii. „Desigur, extinderea este un proces politic, dar care s-a transformat într-un bazar o- riental", a adăugat Eyal.Majoritatea analiștilor sunt de acord că România și Slovenia au îndeplinit condițiile de integrare, dar nu vor fi acceptate, deocamdată, în Alianță, din motive strategice și economice. Susținătorii celor două state argumentează că integrarea acestora va diminua divizarea Europei, va extinde spre est zona de stabilitate de pe continent și va ancora fostele state comuniste în comunitatea occidentală.
„Sfântu Gheorghe" au escortat pe traseul Kakaviia — Girokaster, cinei autobuze cu cetățeni albanezi veniți din Grecia pentru a-și exercita dreptul de 

vot. In aceeași zi, militarii români au asigurat securitatea pentru o întâlnire de lucru a autorităților locale din Girokaster cu înaltul reprezentant OSCE, Catherine Lalu- miere. 

lui de resort. Adrian Severin, și va fi aprobată de Guvern. Restructurarea MAE înseamnă corelarea acțiunilor de politică externă cu realitatea românească, înseamnă o schimbare fundamentală de viziune și găsirea unor persoane capabile să facă față acestei schimbări, a a- firmat președintele Constantinescu.El i-a prezentat pe ambasadorii care vor plecă la posturi în viitorul apropiat: Virgil N. Constantinescu — Belgia (președintele Academiei Române, fost rector al Universității Politehnice București, personalitate a lumii științifice cu recunoaștere internațională); Dan Rădulescu — Republica Elenă (vicepreședinte al Academiei Române); Tudor Dunca — Republica Federală Germania ; Mihai Zamfir — Republica Portugheză; Dumitru Ciaușu — Republica Franceză (personalitate a politicii externe românești, doctor în arta negocierii — doctorat luat ia Geneva —, negociator șef al tratatelor României cu Ungaria și U- craina, participant la ma
Te de altă parte, criticii, mai ales cei din Statele Unite, afirmă că o extindere cu cinci membri va slăbi cea mai puternică alianță militară creată vreodată, prin faptul că aceasta va avea responsabilități defensive pe O arie foarte extinsă,,Dacâ nu s-ar fi extins, NATO ar fi menținut vechile linii de diviziune, în timp ce lărgirea Alianței modifică fundamental harta europeană de securitate, alterând vechile diviziuni. Acesta este un argument puternic în favoarea extinderii, dar care nu furnizează, direct, un plus de securitate statelor neadmiSe în NATO", a spus un oficial al A- lianței.în momentul de față, statele membre NATO se gândesc cum să formuleze partea din comunicatul final al summit-ului do la Madrid referitoare la „ușile deschise", având în vedere că unele țări do- reso stabilirea precisă a

Nouă spectatori răniți 
la „Cerbul de Aur“Un spectator al Festivalului Internațional „Cerbul de Aur" a fost rănit grav de o petardă, iar alți opt au suferit arsuri la ochi, informează Ministerul de Interne. Traian Dumbrăveanu, 37 de ani, muncitor la întreprinderea aeronautică Ghimbav, spectator la festival, a fost lovit în cap de o bucată dintr-o petardă de iluminare. El a suferit un traumatism cranio-ccrebral și leziuni ale coloanei cer

nifestările din Piața Universității din 1990, însărcinat cu afaceri la ambasada Paris); Crete Tartler Tăbăraș — Danemarca; Teodor Baconsk, — Sfântul Scaun; Nicolae Coman — Kenya (profesor de biologie, Prorector la Universitatea din Cluj); Petre Ma- .teescu — India; Gheorghe Dinică — Republica Slovacă; Vasile Jirjea — Slovenia; Nicolae Vulpașin — Republica Cehă; Ion Neam- țu — Austria; Constantin Ghirdă — Republica Croația; Filip Teodorcscu — Republica Albania; Doru Romulus Costea — Republica Arabă Egipt.O serie de noi ambasadori au plecat deja la posturi, și anume: Radu Bo roianu — Elveția; Stelian Oancea — Spania; Radu Onofrei — Marea Britanie; Gheorghe Popescu — Israel.Președintele Emil Constantinescu a subliniat că atât el, cât și ministrul de Externe, Adrian Severin, îșl asumă răspunderea pentru calitatea noilor ambasadori români. Toți cei nominalizați cunosc două sau trei limbi străine, între care s. limba țării în care vor fi ambasadori.
datei și țărilor ce vor fi admise în Alianță în al doilea val. „Există o sugestie referitoare la un val cu două creste — trei state invitate acum și două mai târziu", a afirmat Eyal.Statele membre NAT® din flancul nordio insistă ca statele baltice — Letonia, Lituania și Estonia — să beneficieze de tratament egal în vederea integrării în Alianță, în ciuda opoziției Rusiei.Extinuerea NATO va sublinia, de asemenea, rolul Alianței ca cel mai important factor de stabilitate de pe continent, aceasta fiind șl modalitatea prin care SUA se im- p'ică în menținerea securității în Europa.Statele europene, incapabile să prevină războiul din fosta Iugoslavie, au declarat că ele pot beneficia de un rol mai accentuat în procesul de menținere a stabilității continentale numai în cadrul unei Alianțe extinse.

vicale. Alți opt speotatorl, care priveau în direcția de unde se lansau artificiile, au fost răniți la ochi, de zgura încinsă de la petardele lansate. Jocurile de artificii din noaptea de 28 spre 29 iunie au fost realizate de specialiști autorizați de la SG „Torpedo" SA Zărncști, din județul Brașov. Cei nouă spectatori răniți au fost luați din Piața Sfatului de salvări șl transportați la. spital.

Camera Deputaților va lucra în sesiune extraordinară în perioada 1—4 iulie. Biroul Permanent a hotărât ca sesiunea extraordinară să poată fi prelungită și după această dată. Astfel, de marți până joi. Camera Deputaților va lucra de la ora 8,30 la 16,30, iar vineri doar până la 12,30.Pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare figurează continuarea dezbaterilor la modificarea Legii fondului funciar, proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate, codul va
CREDITE PENTRU ROMANIAGuvernul japonez va acorda României un credit de 185 milioane dolari în vederea dezvoltării infrastructurii de transport, a declarat agenției Mediafax Traian Băsescu, ministru] transporturilor. Din această sumă, 108 milioane dolari vor fi folosiți pentru finalizarea terminalului de containere de la Constanța, iar 77 milioane dolari pentru modernizarea drumului național Timișoara — Lugoj și a șoselelor de centură ale o- rașelor Craiova și Timișoara, a precizat Băsescu. Creditul este rambursabil în 20 ani, cu o dobândă de 3 la sută.

—o—Conducerea Fondului Monetar Internațional a acceptat, în principiu, creșterea plafonului de îndatorare a României cu 1,6 până la 2 miliarde de dolari, a anunțat, luni, premierul Victor Ciorbea, prezent la conferința de presă a PNȚCD. Acest aspect a fost abordat de către primul ministru la întâlnirea avută cu conducerea FMI, cu ocazia recentei vizite în SUA. Detaliile privind majorarea plafonului de îndatorare »a țării în prezent de 3,5 miliarde de dolari — vor fi stabilite cu echipa de negociatori a FMI în a doua jumătate a lunii iulie.Victor Ciorbea a precizat că a abordat această problemă, deoarece situația macro-economică s-a schimbat față de momentul când fusese stabilit nivelul plafonului de îndatorare. El a amintit, ca exemplu în acest sens,
Președinta sârbilor-bosniaci este
reținută in nord-estul BosnieiPreședinta republicii sârbo-bosniace, Biljana Plavsic, este reținută în Bijeljina, în nord-estul Bosniei, după ce n-a reușit să-l demită pe ministrul de interne, Dragarj Kijac, relatează Reuter, Plavsic este reținută de e- lemente radicale, care încearcă să împiedice declanșarea unei campanii pentru eradicarea corupției la nivelul conducerii de stat. Kijac este un a- propiat al fostului președinte Radovan Karadjio, care a rămas 6 figură proeminentă în Bosnia, In 

mal, modificarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, modificarea Legii privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. De asemenea, deputății vor mai dezbate proiectul de lege privind grațierea unor pedepse. Ordonanța de UrgAiță referitoare la regimul investițiilor străi ne în România, Ordonanța de Urgență de modificarea Legii societăților comerciale, precum și cea privind retrocedarea unor bunuri imobile căre au aparținut comunităților evreiești din România.
triplarea rezervelor monetare ale BNR. în ceea ce privește reducerea impozitelor și taxelor, această problemă va fi analizată în detaliu cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul in curs, a spus Victor Ciorbea, adău gând că nivelul venitu rilor trebuie să rămână a celași sau chiar. să crească, în timp ce deficitul bugetar trebuie să fie păs trat la nivelul de 4.5 . sută din PIB.După cum a fost anun țat, impozitul pe venitul agricol este suspendat cu începere de la 1 iulie a.<Victor Ciorbea a declă rat că, drept consecința a discuțiilor purtate cu conducerea Bănicii Mondiale, in cursul lunii iu lie se vor desfășura Întrevederi vizând rectifica rea și -revizuirea programelor Băncii Mondiale a flate în derulare.„Conducerea Băncii Mon diale a fost totalmente de acord cu această idee", a spus Victor Ciorbea. A ceastă propunere, avansată de partea română, a fost determinată de exis tența unor programe restante din 1992—1993, prin care au fost acordate for duri importante Rom niei și care nu au fost f< losite, plătindu-se în schimb penalități importante. tn urma negocierilor cu Banca Mondială, astfel de programe trebuie direcționate spre alte scopuri. Victor Ciorbea a pre cizat că împreună < Banca Mondială se va e- labora un program de dez» voltare regională a Văii Jiului, cât și un program de ansamblu, privind dez. voltarca mineritului în România.

ciuda faptului că a fost îndepărtat de la putere anul trecut. De asemenea, ministrul de interne întreține legături strânse șl cu Momilo Krajisnik, un membru al președinției colective a Bosnici-Herțe- govina. Playsic a fost reținută șl sâmbătă, la întoarcerea dintr-o Vizită 13 Londra. Ea a fost chestionată pe aeroportul din Belgrad, de poiiția sârbă, care a escortat-o apoi la granița sârbo - bosniacă, unde a fost predată poliției de aici.
”” ■ 1,1 ' ' " -----------—
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^ CUVÂNTUL UBER

înverșunați și răzbunători pe „limba de lemn11, mulți dintre noi au preluat, mai ales din limba engleză, o mulțime de cuvinte și expresii de ale căror semnificații reale nu se n»ai prea sinchisește lumea. Descoperim, însă, cu insatisfacție că în dorința de a intra cât mai rapid în „lumea bună11, unii abuzează de acest virus însușin- du-și nepermis de multe noțiuni care abat pe cu totul alte căi orice discuție pornită bine, dar cu șanse de a sfârși prost. Pentru că lipsa de informație corectă coroborată cu hiatusuri de ordin profesional și cu ceva carențe în cultura generală, nu suplinese caracteristicile unui bun om de afaceri. 6-a dovedit în mai multe rânduri că este eu totul insuficient și chiar ridicol să creadă cineva că :punându-ș| businessman, devine automat un hun om de a- faceri; în aceeași situație se află șl o persoană care, peste noapte, se metamorfozează din director în manager. Nu s-a schimbat nimic: o simplă

titulă nu schimbă mentalitatea, nu schimbă o- ■mul la urma urmei. Iar în această perioadă când toată lumea se „pricepe11 la orice, economia de piață și tranziția sunt un teritoriu-vr-.iște prin care mișună o >eamă de ființe cu pretenții de Inși importanți. Majoritatea nu
Atențiune,
englezisme!

sunt, doar că nu știu un amănunt măcar Interesant: nu îți dai Impor
tanță, ci ți se dă, dacă 
e cazul, ceea ce e cu totul altceva; iar coerența în gândire și în exprimare nu e punctul lor forte, fapt care poate duce la ambiguități, la suspiciuni și interpretări de cele mai multe ori nedorite, sau chiar dezastruoa-

se pentru încheierea u- nei afaceri. Dar, când impresionantul diplomat cu cifru este așezat cu ostentație pe un birou, în fața cuiva, e un semni ori de subdezvoltare mentală, ori de aroganță, înflorind vioaie la lumina protectoare a prostiei. Oricum, și ori de unde am privi chestiunea, ea tot rău se vede, situația nu numai eă nu se îndreaptă înspre mai bine, dar nici măcar pe o orizontală general-acceptată nu se menține, fapt care nu produce nicidecum vreun sentiment de veselie. E- sențial ar fi ca respectivul sentiment să fie conștientizat la calitatea și dimensiunea corespunzătoare, altfel ar semăna cu un transplant de creier uman Ia o minte de cocoș, care fapt, din punct de vedere medicalo-ana- tomico-zoologic, poate da în mintea găinii.Deci (am mai spus că fără acest blestemat deci nimic nu se mai poate în țara asta!), atenție la englezisme și folosirea lor!
DUMITRU HURUBA

»
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j str. Depozitelor (in incinta S.C. ROMCAMION 
l DEVA) en-gros, din import Germania, Austria, 
l Ungaria:
«
I«
I
J maniere diverse;
I*1*I♦I
J
1054/233443.
« ■________

9 • 9

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
AUTOPARTYTRANS SRL DEVA

Oferă prin depozitul din municipiul Deva,

— pal melaminat în multiple nuanțe;
— folie cant asortată;
— accesorii pentru mobilă: balamale și

— glisiere de mărimi diferite;
— bordură PVC 19 mm, diferite nuanțe;
— balamale sticlă.

Informații suplimentare la telefon depozit 
(8535)

►

►

S.C. „METALUL" S.A. 
PEȘTIȘU MARE — HUNEDOARA

începând cu data de 2. 07. 1997, S.C. „ME
TALUL" S.A, PESTIȘ — Hunedoara distribuie 
dividendele aferente exercițiului financiar 1996. 
In termen de 2 luni se pot ridica dividendele 
cu procuri, iar după expirarea termenului de 
ridicare se vor transmite mandate poștale.

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

Vinde electrozi SUPERTIT FIN del

î 
î 
î 
♦ 
* «
* I
I

l

* 
I

« 
I
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S.C. FORICON S A. DEVA 
str. Dorobanți, nr. 28,

prin Complexul Comercial vă pune la dis
poziție :

— materiale de construcții
• ciment
• ciment alb
• var
• ipsos

— vopsele
— produse chimice
— plăci azbociment
— obiecte tehnico sanitare
—- cosmetice.

27 000 
48 000
15 000
15 500

lei/sae 
lei/sac 
lei/sac 
lei/sac

(6533)

1
l

BANKCOOP S.A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

vinde la

; UCCTOTW PUBUCA

I ...___________________________________
î R-dul N. Bălcescu, nr. 10, bl. 15, sc. 1, ap. 20 T 
I — preț de pornire 35 000 000 Iei.

Licitația va avea Ioc în data de 09. 07. 1997,;
i ora 10, la sediu] Judecătoriei Deva, birou exe- ț 
] cutori judecătorești. r
' Ti

următoarele :

— apartament două camere situat in Deva,.

5600 lei/kg
5300 lei/kg
5200 lei/kg

| 
II

• 2,50 mm
* 3,25 mm
9 4.00 mm
Relații la sediul S.C. METALOTEX 

DEVA, str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, sau Ia 
telefoanele: 620714, 211854, 626009. (6517)

S.A.

I
1Iî
1
II
I
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DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE ȘI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA — DEVA
cu sediul in Deva» str. 1 Decembrie, nr. 30

scoate Ia concurs următoarele posturi:

«

[
i

I. DIRECȚIA CONTROLULUI FINANCk[ 
AR DE STAT : f

I 
----------------------------------------------------------------ț 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ) 

HUNEDOARA------------------------ 1

organizează licitație în data de 16 iulie 
1997, în vederea vânzării următoarelor imobile 
situate în Răcăștie’ 

sediu administrativ;
— fermă 100 capete vite;
•- magazie cereale.
Licitația va avea loc la ora 10 Ia sediul 

Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, 
situat in str. Libertății, nr. 17.

Informații suplimentare se pot obține la 
adresa de mai sus și la telefon: 712543.

I
studii superioare ecQ-î’

I
studii superioare eco-* 

■

II. GARDA FINANCIARĂ HUNEDOARAI 
j — DEVA:

— Comisar pr. II — studii superioare ț1
' economice — 2 post. *
î f* Concursul va avea loc în data de 17. 07.» 
« 1997 la sediul DGFPCFS HUNEDOARA —li
<1 DEVA. î
I ’ I*J Bibliografia și informații suplimentare sel, 
1 obțin de la Serviciul resurse umane din cadrnll 
1 direcției, precum si Ia telefoanele: 219544 ; L. 
J 219560, interior 164. ț
4 l

— Insp. SP. II 
n ornice — 6 post.

— Insp. SP. L 
nomice — 1 post.

Supraviețuitorul (4—7); Pro fesor trăsnit (8— 10);• „PATRIA11 ORAȘWE: Spionul Dandana (4—7)} Beverly Hills-Ninja (8— !C)ț

*

SOCIETATEA COMERCIALA 
„VINALCOOL" S.A. DEVA 

cu sediul în Deva, strada Andrei Șaguna,

G0NV0AGA;

nr. 1

I

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARI
LOR în data de 18. 07. 1997, ora 10. în sala 
de ședințe a FEDERALCOOP din Deva, strada 
1 Decembrie, nr. 12.

ORDINEA DE ZI este cea anunțată ante
rior. (6540)

,PATRIA" DEVA: Din (4—7 iu- lovîturaiunglă-n junglă lie); Am dat (8-10);• „FLACARA11 DOARA: Soluții (4—7); Spionul (8—10);
HUNE- extreme Dandana

• „PARÂNGUL1* PETROȘANI: Twister (4—7); Cădere liberă (8—10);• „CULTURAL1* EU- PENI: Beverly Hills-Ninja (4—7); Twister (8—10);

• „LUCEAFĂRUL11 VULCAN: Graba strică treaba (4—7); Cine pe cine bește (8—10);• „DACIA'* HAȚEGs Răzbunătorul (4—6); Fortăreața (7—9);• „MUREȘUL11 SIME- RIA: Curaj în linia întâi (4—6);• „RETEZAT- URICANI: Dur și deștept (4—6);• „LUMINA" ILIA: Reacție în lanț (4—6).„ZARANDf., BRAD:
• JOL 3 IULIE »'J97ANUL.IX • NR. 1920



L CUVÂNTUL LIBER J

• Mulțumesc din suflet tuturor prietenilor, cunoștințelor și vecinilor care au fost alături de mine și m-au ajutat imens în timpul suferințelor fiicei melcIRINA TIMAR cât și în timpul înmormântării sale. Nu pot să uit ce au făcut pentru noi. Vă rog să fiți în continuare alături de mine ca să pot trece mai ușor prin această grea încercare Si să înlocuiți atât cât se poate pe scumpa mea fiică. Vă iubesc pe toți, Ansi. (5986)
• Colectivul S.C. Al- mo Construt SRL Deva este alături de dna VOICA CONSTANDA Ia greaua încercare pricinuită de decesul mamei sale și îi transmit sincere condoleanțe.(5991)

...U. *•*?•**• At. Jiului,bl. G, sc. B, ap. 57. (5983J• Vând VW Passat, ben- ■ină, înmatriculat, stare bună Tel. 216617, 614719.(6308)• Vând apartament ultracentral, 3 camere. Tel. £34553, după ora 19.(6307) i.■ • Vând apartament trei camere, bl. D5, ap. 1, se. "4. parter. Tel. 613021.(5975)' • Vând urgent, convenabil, duiap-vitrină, canapea'extensibilă. Tel. 611809.(5952) t) • Vând în cantități maripulovere femei sută la suță bumbac de la importator. Tel. 065/168913, orele 17—22. (5950)• Vând instalație de produs folie, profilată pe pungi și saei. Tel. 560833. (1821)• Vând mobilă (vitrină,dulap două usi), două canapele. Tel. 628221 (G305)i • Vând rezervor din tablă, 3000 1. Orăștie, tel. 641016. (5117)• Vând Opel 2000, 4500DM, negociabil. Tel. 641335. (5118)• Vând Barkas 1 tonă, preț 2500 DM, negociabil. Tel. 611335, 641295, G61244.(5118)• V and motor tractor D110 (650), stare de funcționare. Ileriu, 157. (5415)Vând garaj tablă, instalat în Orăștie, Pricazu- lui 77. Tel. 612580. (5113)• Vând apartament 4camere, ultracentral. Informații tel. G50775, orele 49—3». (G85G)• SC Gospodarul Service Corn SA, cu sediul în Ilațeg, str. Decebal, nr. 15, scoate la vânzare un mo-

• Societatea Agricolă „Strei" Călan vinde la licitație în 10 iulie *97, ora 10, trei grajduri și două magazii.
(G071)

OFERTE

DE SERVICII

• S.C. „Coralis Prod- comex" SRL Deva organizează începând cu data de 15 iulie 1997 următoarele cursuri; operatori calculatoare P.C.; secretariat computerizat ; contabilitate asistată pe calculator. Se eliberează diplome avizate de Ministerul învățământului, pentru șomeri și elevi se fac reduceri de 30 la sută Informații la telefoane 625110 și 231951. (5917)
DIV ERSE• S.G. IIAȚEGANA S.A. HAȚEG, cu sediul în Hațeg, str. Progresului, nr. 29, anunță Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 10.07. '97, ora 12, la cinematograful din națeg. Relații suplimentare la sediul societății sau telefon 054/770550.(594G)

• Anunțăm licitație pentru reparație la clădirea Școlii Gene* rale Nr. i națeg, care se va ține în data de 04. 07. 1997. (2386)
• Edităm și listăm lucrări de diplomă, 1200 lei/pagină, realizăm cărți do vizită. Tel. 611520.(5119)• Doamna Andrei mul-

............ .irariwi jt
> «VCCaViV..........

Anul ix b nr. 1920

UKuid, .. suplimentare Ia sediul Regionalei CF Timișoara, Divizia Infrastructură, Biroul Tehnic, telefon 191696, interior 3172, 3173. (OP)
SCHIMBURI

DE LOCUINȚE• Schimb apartament 2 camere Gojdu, cu similar zona Kogălniecanu, pieței sau gării. Ofer diferență. Tel. 232620. (6306)
ÎNCHIRIERI• închiriez garsonierămobilată, ultracentral, i50 DM, Deva — 223120; 9—

11. (6302)• Ofer de închiriat spațiu comercial amenajat, parter. Simeria, zona pieței. Informații fel. 220678, orele 17—22. (5980)• Ofer spre închirierespațiu comercial, birouri. Tel. G14348. (653G)
COMEMORĂRI

• Azi se împlinește un an de_ când m-a părăsit pentru totdeauna scumpa și credincioasa mea soție MARIA POPADumnezeu s-o odihnească în pace, cu sufletul el blând și minunat. Soțul Popa A- urci. (5982)
DECESE

• Gu adâncă durere în suflet anunțam dispariția celui care a fost It. col. (r) AUREL NICORICI înmormântarea va avea loc azi, 8 iulie 1997, ora 13, de la Casa mortuară Deva.Dumnezeu să-l odihnească! Familia. (6312)
'Cal

• Frații, surorile, cumnații, cumnatele șl- nepoții anunță încetarea din viață a celui care a fost PANAITF TODERIȚA (6078)
• Colectivul Facultății de Inginerie Hunedoara împărtășește durerea și tristețea familiei Pop Maria șl Ion, la moartea celei care le-a fost iubită mamă și soacră ANA ONEASADumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace! (G079)

î* î
I
i «
I♦
I♦
*
I

Idin str. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea] 
| Tribunalului județean); — la chioșcul din] 
i CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-1 
J zinul „Comtim"^ — la chioșcul din CAR. I 
ITIERUL MICRO 15 (stația de autobuz! 
« „Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 1
1716926). J
j • BRAD, strada Republicii (tel l 
l 650968). la sediul S.C. „MERCUR". J
* • ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- •
ț gazinul „Palia". i’

• HAȚEG, pe str. Progreșului, nr. 1!
*(in spațiul secției foto). Telefoane : 770367 • 
1770735. J

Agențiile ziarului nostru asigură, laț 
jta.re rezonabile, publicarea cu maximul

*•

i i

JCU '

I

1
1
♦ 
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp 'și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din :

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI

J Tribunalului județean);

promptitudine a tuturor anunțurilor 
mică și mare publicitate.

i
I1I 
? 
î w 
l 
II* f w I•II» X I 

suplimentare la sediul firmei, 1

sediul in Hunedoara, str. Bdul Dacia, nr. 17
VINDE EA

PREȚURI FĂRĂ CONCURENȚĂ, 
următoarele produse :
• țigări import, indigene;
• cafea;
• dulciuri;
• sucuri (nectar —
• băuturi alcoolice
• vinuri:
• zahăr;
• ulei;
• oțet.
Informații

i le tel. : 717139.

Sanlal);
‘t

Podgoria, Cotnari, Murfatlar,

*
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| NOUTĂȚI |
I DE LA SUCURSALĂ JUDEȚEANĂ HUNEDOARA — DEVA

A LOTERIEI NAȚIONALE
| • NU PIERDEȚI ȘANSA DE A JUCA LA LOTERIA
> MILIARDELOR! Tragerea pentru trimestrul II va avea loc 
1 pe 26 iulie 1997. Biletele de participare se mai pot procura până pe 
116 iulie 1997 de la agențiile loto si vânzătorii volanti din județ.

MĂRE AVANTAJ !
g — Biletele procurate participă la toate tragerile trimestriale din
J acest an (trimestrele II — III — IV) și Ia tragerea anuală.
I — Peste 6 miliarde Iei premii în bani și 32 apartamente cu 2 și
| 3 camere si garsoniere se acordă de REGIA AUTONOMĂ LOTERIA
J NAȚIONALA.

• Pasionaților participanți la concursurile pronosport li se oferă 
| mari șanse și în perioada dc „vacanța de vară" prin concursurile or- 
. ganizate în această perioadă cu meciurile din cupa UEFA INTERTOTO. 
| Iată următoarele etape ;

j Data concursului
Perioada de vânzare a bulet. Data 

omologării

5— 6 iulie 1997
12—13 iulie 1997

I 19 iulie 1997

30 iunie— 2 iulie 1997
7— 9 iulie 1997 

14—16 iulie 1997

7 iulie 1997
14 iulie 1997
21 iulie 1997

1
• Domnul GOGĂ JEAN din Hunedoara este proaspătul câștigător 

1 al unui autoturism CIELO cu numai 1000 Iei (!) la loz.

IB în curând Ia agențiile LOTO DIN MUNICIPIUL DEA A pari
urile hipice — TRIO.

i Informații suplimentare și la zi, în Revista Loto Prono.
| Mult succes tuturor participanților I

14- âWA'


