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Contraste vizibile intre spațiile verzi de la un bloc la altul
Așa cum remarcam în 

ziarul nostru, cu câtva 
timp, în urmă, pe Bule
vardul principal ce stră
bate municipiul Orăștie, pe 
unele străzi din centru, 
a început să se vadă mâna 
bunului gospodar: cură
țenie, 6unt amenajate ron*  
douri cu flori și zone cu 
iarbă verde, au fost plan
tați pomi ornamentali ș.a. 
De această dată am vizi
tat incinta blocurilor din 
Asociația de locatari nr. 
5, situate în centrul 6*  
rașului. Și am rămas sur
prinși că la câțiva pași 
făcuți de Ia magazinul 
„Palia" în spatele blo
cului A 3 (în fața intră
rilor la scări), nu se afla 
nici un rondou cu flori 
său măcar un spațiu ver
de, îngrijit t în jur cât 
cuprinde, iarbă și buru
ieni mari, mici grămezi 
— resturi de moloz și 
cărămizi rămase Ia voia 
întâmplării. Aceste ima
gini se schimbă complet 
când ajungem în vecini, 
in fața scării B de la 
blocul 4, unde zona de 
lângă bloc este excelent

întreținută, fiind plăcut 
impresionați de florile și 
pomii ornamentali plan-

rile lipsesc. Puținii tran
dafiri existenți ici, colo, 
au început să fie năpă-

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR]
—....... ........................

tați îndeosebi în fața 
scării B și chiar S, gar 
dul viu ce mărginește 
aleea bine întreținută. Și 
în țața blocului B6 seara 
D și C admirăm un ron- 
dou mare cu felurite flori 
și bănci pe alei, pomi 
ornamentali ce comple- 

mod plăcut pel- 
i aceste zone de 
și flori atât de 

între asfaltul 
și clădirile blo- 
Nu întâmplător

tează în 
sajul din 
verdeață 
apreciate 
străzii •: 
curilor. 
pe aleile acestor scări se 
află bănci, unde vecinii 
găsesc un loc bine me
ritat de odihnă și discu
ții ca între buni vecini.

Și pe str. A. Vlaicu, pe 
aleile de la blocurile II 
și 12 se află bănci pe 
alei și zone verzi în jur. 
Numai că iarba nu este 
tunsă ca în vecini, flo-
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Abonament la ziarul 
,,CUVANTUtUBERM

I

,<CU VÂNTUL LIBER**  este ziarul cel 
apropiat de dumneavoastră.

mai

II
II
I

I •

IAR ABONAMENTUL este calea cea mai ■
? avantajoasă ele a intra în posesia lui.
ț Din păcate, cheltuielile continue sporite 
Jcu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, 
•*  într-o economie de piață demolatoare, ne o- 
îbligă să majorăm și noi prețul ziarului.
< Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
iLUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/
< PLUS TAXELE POȘTALE.
■I Avantajul abonamentului este în conți-
> nuare evident, de șapte exemplare primite gra- 

tuit pc lună față de cumpărarea cu bucata,
4 adică jumătate din prețul abonamentului.
< NU UITAȚI! REÎNNOTTI ABONA-J 
5MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER**,  iar dacă;! 
?nu aveți abonament, solicitați factorilor poș-;’5 nu aveți abonament, solicitați factorilor
:■ tali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 5 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la î 
factorii poștali — numai cu bani în numerar 2 
—, iar Ia Rodipet, la sediul din Deva, în 5 
numerar si prin virament. Relații la telefoa- 5 
nele 213007, 233178. 5

RAMANETI cu noii ’ g
RAMANEM AI DUMNEAVOASTRĂ. 5

diți de buruieni, 
drum, se află un 
termic împrejurul 
cresc în 
ruîenile

voie pirul 
din care

Peste 
punct 
căruia 

și bsr 
abU

se mai văd doi trandafiri 
și un strat plantat cu 
roșii. In jurul blocului 9 
numai de spațiu verde 
nu se poate vorbi, deși 
sa află un spațiu verde 
de 3-4 metri, până la 
stradă. Și dacă în fața 
blocului, la stradă nu este 
amenajată și îngrijită

SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 3-a)

diminuată de modificarea 
Legii de organizare 

judecătorească
— Domnule vicepre

ședinte, nu de mult Legii 
de organizarc judecăto
rească i s-au adus o scrie 
de modificări care în in
tenția legiuitorului tre
buie să conducă Ia creș
terea calității actului de 
justiție, tn articolul 1 al 
legii modificate intervin 
noțiunile de putere ju
decătorească și autorita-

locuită cu cea de autori
tate.

Legea 92/1992 de or 
ganizare judecătorească 
în forma sa inițială nu 
vorbește însă dc auto
ritatea ci de puterea ju
decătorească. Faptul se 
explică prin aceea că le
gea respectivă a fost a- 
doptată înainte de vota
rea Constituției, când se

Discuție cu dl NICOLAE COZMA, 
vicepreședintele Tribunalului Hunedoara

te judecătorească. Vreți 
să faceți o delimitare a 
celor două noțiuni ?

— Constituția României 
consfințeștc principiul se- 

stat.
nu se 

trei 
lcgis- 

ju- 
i de 

nu-

parației puterilor în 
In Constituție însă i 
vorbește dcspre cele 
puteri în stat — 
lativă, executivă și 
decătorească — ci 
autorități respectiv 
țiunea de putere cste in

vorbea de putere și nu 
de autoritate judecăto
rească.

— Să înțelegem că fo
losirea celor doi termeni 
înseamnă o punere de 
acord a textului legii cu 
cel al Constituției ’!

— Din conținutul inițial 
art. 1 din lege rezultă 

judesătoreas-
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DACA E JOI, E PIA'(A MARE LA BRAD
Și în alte zile, dar mai 

ales joia, îri piața Bra
dului vine lume 
Din toată ~ 
dului, dar 
zone. Iar 
oameni de 
găție de 
toate felurile. însă și pre
țurile... Ardeiul gras — 
4504 lei/kg, vinetele — 
4000—5000 lei, roșiile la 
fel, varza — 1000 lei, cas
traveții — 3000 lei, pe
penii 1240—1500 lei, 
laptele de vacă — 1500
lei litrul, miezul de nucă 
— 15 000 lei/kg. Prețuri 
normale, zicem noi, 
nivelul de acum 
tului muncii.

„Normal pentru 
băni mulțl, dar 
230 000 de lei pensie 
soția fără vreun ban

Țara I 
șl din 
cu marfă 
departe, 

produse.

multă. 
Zaran- 

i alte 
vin 

Bo- 
De

la 
al cos-

ăi 
eu

cu 
cu
Și 

ne

descurcăm tare greu. E 
scumpă piața, die, șl a- 
mară viața. Este marfă, 
multă și bună, însă nu 
are lumea bani-', 
destăinuic familia 
și Tasia Ilisie. 
și mai greu, 
închide mina, așa 
se aude prin Brad", 
manifestă temerea o 
meie 
preferă să-și 
anonimatul.

Ne amestecăm 
țime, ne oprim 
tarabelor încărcate, 
trebăm de prețuri, 
rpai poate negocia, 
zătorii sunt 
umple pe 
Virgil Hirj, 
tot prezintă 
mănânci cu 
Este dispus

ni se
Viorel 

„Și va fi 
dacă se va 

cum 
îȘi 
fe- 

caremai tânără
păstreze

în 
in

mul- 
fața 
in
se 

vân- 
negata să 

loc sacoșele, 
din Ineu, își 
marfa. S-o 

ochii nu alta.
să mai lase

I

9 •• •

I
I 
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CURSUL VALUTAR

2<i AUGUST
t
I

100
I
( 
t

100 
Cursurile 

eotațil ale societăților bancare 
tueze

_nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tn 
itranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

*

I 
I

dolar SUA — 7452
marcă germană — 403G
yeni japonezi — 6313
liră sterlina — 11911
franc elvețian — 4899

franc francez — 1197
lire italiene — 4H

inclusa în această listă au Ia 
autorizate să 

operațiuni pe piața valutară. Prezenta

GLUMA ZILEI

Ici 
lei 
Ici 
lei 
lei 
lei 
Ici 
bază 
efecr 
Ilstă

I
I

I 
I
I 
I
II■

—* Am un mare noroc la femei * 
— Adică ?
— Nici una nu vrea să se mările cu 

mine ...

=—

din preț. „Să fie- 
lumea mulțumită, 
Știm că 
puțini, dar 
se fac cu destui 
si nu.,cu puțină 
Eu vând, dar văd. 
poți» mei : cu 
cu grădinile, cu 
cu transportul, 
cheltuieli".

țoutu 
spune, 

oamenii au bani 
și produsele 

bani 
muncă.
Ia ne- 

solariile, 
câmpul; 

cu alte

DUMITRI GHEONEA

«li
că puterea
că se compune din instan
țele 
nisteruî 
menea binom 
judecătorești
Constituției care 
125 prevede, că 
se realizează prin Curtea 
Supremă de Justiție și 
priu celelalte instanțe 
judecătorești — Curți de 

Jude*
Mi

tă cu» 
jude- 

măcar în 
din

judecătorești și Mi- 
Ptiblic. Un ase- 

al puterii 
contravenea 

în art. 
justiția

Apel, Tribunale, 
«•■.Rarii. Niciodată 
nisteruî Public nu a 
parte din puterea 
«ă’orc.iscă, nici 
cadrul Constituției

A consemnat
ION C1OCLEI

(Continuare in pag. a 2-a)
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(Continuare in pag. a 2-a)

Gingășie, pasiune și talent.
Foto ANTON SOCACI
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DACA E JOI, E PIAȚA MAKE LA BRAD
(Urmare din pag. 1}

Un hărbat tânăr, Romu
lus Rusu, de la „Trans" 
Deva cumpără o varză. 
La vinete renunță, 4000 
și 5000 lei kilogramul ... 
„Buzunarul rtteu e cam 
mic pentru asemenea 
prețuri, spune Romulus 
Rusu. Știu că nici mun
ca la țară nu-i floare la 
ureche. însă noi, la oraș, 
toată ziua c 1 mâna n pun
gă De unde ?...“.

Un alt vânzător, un alt 
cumpărător Crăciun Soi- 
ca este din luna mal 
a.e. la pensie și a venit 
cu varză, roșii, morcovi, 
usturoi, pătrunjel, păstâr- 
nac tocmai din Sănni ro
iau județul Timiș. îi

NEDUMERIRE
Dl loan Buștea, din co

muna Ilia, consecvent ci
titor al ziarului nostru, a 
abordat, într-o scrisoare 
adresată redacției, o pro
blemă sensibilă, dar de 
mare Însemnătate In con
junctura actuală, vizând în 
esență, un anume aspect a! 
relațiilor interumane, în 
mod deosebit fiind vorba 
despre inscripțiile bilingve 
Dună cum ne-a spus și 
ne-a scris, urmărește cu 
interes discuțiile ce se 
poartă pe această temă în 
presă, la radio șj televi
ziune. Fără a ține partea 
cuiva anume, dl T.B. vine 
cu câteva considerații de 
bun simț și dorește să 
fie soluționate prin dia
log și înțelegere tensiu
nile alimentate de către 
unele grupuri extremis
te. pnnându-și mereu n- 
nele întrebări care, deo
camdată, rămân fără răs
puns. 

Așa se prepară mămăliga țigănească La „Ber
lin" — Buceș. Foto ANTON SOCACI

convine piața la Brad. 
,.E acceptabilă'*,  spune 
eL Se aprjpie un băr
bat și alege varza cea 
mai mare. „Cum vi se 
pare azi piața?", îl în
trebăm. „Nu știu cum e 
în alte zile că eu sunt 
din Timișoara. Oricum, 
e mai accesibilă ca la 
noi". Timișoreanul parcă 
l-a căutat pe cel de la 
Sânnioolau ca să cum
pere de la cl.

Oricum ar fi jiața, Iul 
Ion Posto'.acne. pen
sionat de vrt-o io ani, de 
la mina Musariu, i se 
pare foarte scumpă. „A" 
vem pensii mici și ne 
descurcăm greu, se plân
ge minerul pensionar. Și 
nici copilul, angajat tot 
la mină, nu câștigă cine 
știe cât. Nu mai e mi

tntre altele, spre exem
plu, se întreabă cum de 
este posibil ca un cetă
țean născut și crescut In 
România, care face aici 
școală și stagiu militași, 
să nu învețe să se ex
prime și în limba româ
nă. Spre surprinderea sa, 
în mod plăcut, bineînțe
les, apreciază efortul vi
zibil al unor diplomați 
șî oameni de afaceri sau 
chiar simpli cetățeni stră
ini care se străduiesc 
și reușesc să învețe să 
se exprime, cu stângăcii, 
ce a drept, direct în lim
ba română. în situația 
ră în peste 1300 loca
lități — comune, orașe 
și municipii — ce reven
dic/ dreptul la inscripții 
bilingve estg nevoie să 
se apeleze în viitor la 
hirslatori pentru ca cei 
vcnîti din altă parte să 
s.-. poată înțelege cu ro- 
trânii de naționalitate 

nereu, nu-și fac planul, 
nu-i plătește. Nici la 
mină nu mai e ca altă
dată. Și acum li mai 
lasă și pe drumuri. Dum
nezeu știe ce-o mai fi".

O zi în piața Bradu
lui, ca în oricare alta, 
înseamnă marfă și bani. 
Și dacă marfă este chiar 
destul de multă, banii 
sunt puțini, tot mai pu
țini. Poate și de aceea 
sunt atâtea produse' 
piețe. în schimb, la 
barurile din jur — și nu 
doar la Brad — nu se 
duce lipsă de clienți. Și 
numai o cafea sau o 
Sticlă de pepsi costă cât 
două kilograme de varză 
ți mai mult decât un 
litru de lapte de vacă. 
Asta e piața, așa e via
ța ...

maghiară, nu constituie 
după părerea dlui I B- un 
semn dătător d» liniște 
și înțelegere.

De parcă nu ar fi de 
ajuns marile pierderi cau
zate de calamitățile na
turale, iată cum se nasc 
artificial tensiuni so
ciale, mai ales când a*  
pune problema de către 
unii reprezentanți ai 
UDMR de a se schimba 
unele denumiri de locali
tăți din țara noastră cu 
cele purtate In vremuri 
de mult apuse. Speranța 
dlui I.B. este aceea că se 
va găsi calea spre »■ 
planarea tensiunilor a- 
părute în unele zone ale 
Ardealului, unde cetățe
nii români de naționali
tate maghiară dețin o 
ponders de peste 20 la 
sută (N.T.J.

JOI,
21 AUGUST

GKD
6,00 România, ora 6 

fix!; 8,30 Desene ani
mate: 9,(10 TVR Cluj- 
N.; 10,05 TVR Iași I
12,00 Știri ; 12,05 Ce-i de 
făcut? (rj; 13,05 Serial 
• Secretele nisipului 
(r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 
Desene animate; 15,30 
Pompierii vă informează; 
16,00 Conviețuiri; 17,05 
Specialitatea casei (s); 
18,00 Tele--cstival Camei 
Planet; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal;
21,00 Serial • Dr. Quinn; 
21,55 Pariul Trio; 22,45 
La volan ; 23,00 Canary 
Wharf (sj; 23,50 Un se. 
col de cinema (do;.

C TVR 2 )
7,00 Itinerar turistic ; 

8,00 Desene animate; 8,30 
Serial • Canary Wharf

Autoritatea procurorului nu va fi 
cu nimic diminuată de modificarea
Legii de organizare judecătorească

(Urmare din pag. 1)

1923 care prevedea că 
puterea judecătorească re 
exprimă prin hotărâri 

Potrivit
Constituției șl legii mo
dificate el intră, alături

judecătorești. 
Constituției

de instanțele judecă
torești și Consiliul Su
perior al Magistraturii, In 
sfera noțiunii de auto
ritate judecătorească. Mi
nisterul Public are și ri 
o reglementare în Consti
tuție, la art. 130.

— Ce semnificație a- 
tribuiti, die vicepreședin
te. modificării prevede
rilor art 13. alineatele 2 
fi 3 din leg*  în sensul 
posibilității de delegare 
a competenței către 
vicepreședinți?

— Potrivit prevederilor 
art. 13, al. 2 și 3 pre
ședinții curților de apel fi 
ai tribunalelor sunt aju
tați in îndeplinirea atri
buțiilor de unu — trei 
vicepreședinți. Ministrul 
justified este cel care sta
bilește la care dintre 
instanțe vor fi doi sau 
trei vicepreședinți. Re
glementarea își are justi
ficarea în numărul extrem 
de mare de cauze și in 
complexitatea celor cu 
care sunt sesizate tribu
nalele și curțile de apeL 
încet — încet tribuna
le^ vor deveni instanțe 
de fond iar curțile de 
apel își vor intra în rol 
soluționând apeluri și nu 
recursuri cum fac acum.

Până acum vicepreșe-

(r); 9,00 Planeta Cine
ma (rj; 10,30 Ferestre 
spre lume (doj; 11,35 
Serial • Sunset Beach 
(rj; 12,30 Teleenciclope- 
dia (r); 13,30 Emisiune
in limba germană; 14,30 
Ce bine e acasă; (s); 15,00 
Știri ; 15,30 Desene a li
niate: 16,05 Secretele ni
sipului (sj; 17,00 Ceaiul 
de la ora 5; 20,15 După
bunul plac (film. Franță); 
22,00 Mozaic sportiv ;
22,30 Emisiune sportivă ; 
0,00 TVM. Mesager.

(ANTENA 1)
6.30 Tele-Dimineața ; 

9,00 Totul despre Guvern;
9.50 Viața in trei (s; ; 
10,25 Serial u Iluzii 
(rj; 11,10 Eghileții regi
nei (f/rj; 13,35 Desene 
animate; 14,20 Serial • 
Lumină călăuzitoare ; 
15,10 James Cook (sj;
16.50 Duzii (s); 17,40
Invitat*  la Antena I t
18,20 Desene animate ; 
18,45 Telerebus; 19.30 

dintela de Tribunal era 
și președintele uneia din 
secții, având o activitate 
vastă. Faptul că la un 
Tribunal vor funcționa doi 
sau trei vicepreședinți nu 
înseamnă că aceștia au 
dreptul să intervină în 
activitatea completelor de 
judecată. Judecătorii sunt 
independenți și se supun 
numai legii, neadmițân- 
du-se nici o ingerință în 
activitatea du judecată, în 
soluționarea cauzelor cu 
care instanțele sunt se
sizate. Creșterea numă
rului vicepreședinților va 
crea insă posibilitatea er 
xecutării unui control 
riguros și sistematic cu 
respectarea strictă a dis
pozițiilor art. 19 din Le
gea da organiza^ judecă
torească.

— Deși legea modifi
cată subordonează mi
nistrului justiției acti
vitatea procurorilor — 
fie prin procurorul ge
neral, fie direct — titlul 
trei al legii modificate 
lasă parchetelor de di
ferite grade da compe
tență și procurorilor curo 
In reprezintă o largă in
dependență de acțiune. 
Comentați acest aspect 
al legii.

— Art. 38 din lege pre
vede că ministrul justi
ției poate să dea in scris 
ordin procurorului com
petent, fie direct, fie 
prin procurorul general, 
de a începe in condițiile 
legii procedura de urmă
rire penală în cauze despre

A londra (s); 20,30 Ob
servator; 21,30 Film • 
Un polițist de închiriat 
tSUAi: 23,20 Matrix (sj.

ANTENA 1 Y 
TV-DEVA J

10,20 — 10.30 Știri (rj;
18,20 — 19,20 Actuali
tatea; 19,20 — 19,30 Știri; 
21.15 — 21,20 Publicitate, 
promo; 21,20 —- 21,30 
Știri (rj.

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Sport la 
minut; 9,45 Tâ si
neliniștit (r); 10,30 Șoap
te de iubire (s); 11,15
Serial • Capcana timpu
lui; 14,00 Sport ex
trem : 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 17.30 Se
rial e Ilercule; 18.15 
Sport la minut: 19.00 
etiî și câțtigil ; 19.30
Știri ; 20,00 Melrose 

care are cunoștință. Mi
nistrul nu poate da dis
poziție de oprire a unei 
proceduri de urmărire pe
nală legal deschisă. în 
activitatea do soluționare 
a cauzelor procurorul este 
independent și se supune 
și el numai legii astfel 
că nu i se pot da or
dine în sensul ca tntr-o 
cauză concretă el să o 
soluționeze intr-un anu
mit fel. Spre exemplu 
într-o cauză îa oare »*a  
început procedua de 
urmărire pena» din dis
poziția scrisă a ministru
lui justiției, procuroro- 
lui nu i se poate impune 
să întocmească rechizitor 
și să dispună trimite
rea în judecată a per
soanei oercetite dacă în 
urma investigațiilor pe 
care le face -omtntă cl 
persoana respectivă este 
nevinovată. Deci procu
rorului competent I se 
poate da ordin scris să 
înceapă cercetarea pe
nală, insă na 1 Sț poa
te impune «etoția pe 
care s| o des în rezol
varea cazului.

Modificările aduse legii 
nu au dat atribnțH în 
plus și no au luat ni
mic din atribuțiile Mi
nisterului Public și ale 
instituțiilor sate.

In ce privește raportu
rile dintre ministrul jus
tiției șl procurori au 
intervenit si :âteva pre
cizări care înlătură for
mulările neclar« din 
legea nemodificată.

Place (sj; 21,00 Serial • 
Doctor în Alaska; 22,00 
Familia Bundy (s>; 23,30
La limita imposibilului 
(s); 1,45 Film erotic.

(pRO-TV-DEVg)

6,00 — 7,00 Reluări 
(film serial • știri) ; 
15,00 — 16.00 Serial e 
Reboot (ep. 1); Portret 
sportiv ; 18.15 — 18,35
Vorbiți aici; 21,50 
22,00 Știri locale.

(PEVASAT ț)
7,00 — 12,30 Reluări; 

17,00 Dulce ispită (s); 
18,00 Desene awnaate t 
19,00 Casa de nebuni (sj;
19.30 FarmVH de gardă 
(sj; 20.00 Film • Șase 
săptămâni ; 21.39 Film
e Amintiri; 22,30 Bri
gada de șoc (s); 23,00
Orașul fantomă (film); 
0.30 Film erotic.
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Se pregătește 
producția 

anu ui viitor

faviața noastră cea de toate zilele jj

Gomtina Șoimuș — mai 
bine-zis cetățenii acesteia
— au avu*  cultivate cu 
grâu, pentru acest an 347 
ha, cu orz 10 ha, cu or
zoaica 118 ha, iar cu ovăz 
120 ha. Secerișul s-a în
cheiat în localitate. De a- 
ceea, în discuția Ce am a- 
vut-o cu dna ing. Viorica 
Jula, de la Centrul agri
col din comună, am dis
cutat pe tema producției 
ce »-a obținut. întâi de 
toate a*u  întrebat-o pe in
terlocutoare cum s-a des
fășurat strângerea recol
tei de pâioase.

— In ciuda condițiilor 
vitrege — cu multe ploi
— a mens bine secerișul. 
La un moment dat am a- 
vtrt in lan 25 de combine
— de ia „Agromec"-uri, dar 
șl particulare, care — mai 
ales acestea din urmă — 
au funcționat toarte bine.
- Ați tras linie Și ați 

adunat ce recoltă s-a rea
lizat Ia Șoimuș ?

— La grâu 3000 kg la

hectar, la orz 3 500, la or- 
zoaică și ovăz 2 000, Oa- 
menii sunt mulțumiți cu 
recolta.

— Va începe în curând 
pregătirea producției de 
pâioase a anului viitor. 
Ce se va semăna în toam
nă la Șoimuș ?

— Din discuțiile purtate 
cu oamenii am dedus că 
circa 500 ha vor fi însă
mânțate cu grâu și 10 ha 
cu orzoaică. Firește că se 
va cultiva și orz și ovăz.

- Se va pune sub braz
dă sămânță din producția 
acestui an ?

— Am stat de vorbă cu 
mulți oameni, să folosească 
sămânță de bună calitate. 
Ne gândim să procedăm ca 
și in anul trecut. Prin con
silierii primăriei vom sta 
de vorbă eu fiecare pro
prietar de pământ, vom 
întocmi tabele cu toți cei 
ce solicită sămânță și o 
vom aduce în satele co
munei. (Tr. B.)

Centenarul din Bulzești

Culoarea politică 
a... hârtiei

De la șoseaua asfalta
tă, care duce până la 
extremitatea vestică a 
comunei Bulzeștii de Sus, 
intre comună și satul 
Bulzeștii de Jos, apucăm 
pe o potecuță spre deal, 
ce se însoțește cu un 
fir de apă zglobiu. O ca
să, două, trei și ultima. 
Doi câini dau de veste 
stăpânilor că cineva le 
tulbură liniștea.

Iese o femeie care îl 
astâmpără. întrebăm de 
badea Gheorghe Străuț. 
Da, atei stă, el îi. în prag 
apăruse o mogâldeață de 
om. li dăm binețe, ne pof
tește să intrăm și se a- 
rată bucuros să stăm de 
vorbă.

Ne așezăm pe o laviță 
ți începem să povestim. 
Cum vă mai simțiți bade 
Gheorghe ? (așa i se adre
sează localnicii — n.n.). 
Bine, dar dumneavoas
tră ? Doi ochi mici ne 
privesc de sub borurile 
înguste ale unei pălăriu
țe. Și băturăți pe muchie 
suta de ani, bade Gheor
ghe... 100 și unu. In fe
bruarie curent l-am fă
cut pe ăsta unu. E bine. 
Tot aici ați locuit ? Tot, 
dară unde ? N-ați fost 
plecat niciodată, nicăieri? 
Unde să plec de la casa 
mea? In război n-ați fost? 
In război am fost. In pri
mul ? Da. Și-n al doilea ?

REFLECȚII PE MARGINEA 
„PERFORMANȚELOR MANAGERIALE ‘

Badea Gheorghe Străuț, 
de 101 ani, nu prea mai 
aude bine, l-a lăsat ni
țel ți memoria. Dar răs
punde scurt la întrebări, 
cu vocea pală. Cu ce 
v-ați hrănit mai mult ji 
mai mult ? Ce-am mân
cat ? Da, ce ? Ce mănân
că lumea. N-am mâncat 
eu pe alese. Da de băut? 
De băut am băut, da nu 
să mă fac porc, nu. Bol
nav ați fost vreodată ? 
N-am fost. Ba, a suferit 
cu stomacul, spune fiica 
sa, Rozeta. Da, am su
ferit cu stomacu. Am 
luat medicamente de prin 
farmacii ți mi-a trecut. 
Și acum mă mai doare. 
Da mă simt bine. Nu- 
mas slăbit. Ani mulți. 
101. Tata a murit de 70 
de ani. Frați, surori ați 
avut ? Avut. Trei frați 
și trei surori. Toți bine 
or murit. Și or fost mai 
tineri ca mine. Eu am 
rămas. Așa o vrut Dum
nezeu. Ați fost credincios, 
ați mers la biserică ? 
Fost. Am mers, dară... 
Eu n-am urât biserica. 
Copii ați avut ? Da, trei 
fete. Rozeta — ea, Roza
lia și Marița. Astea 
douăs in Banat. Da una 
a murit, spune Rozeta.

De tinerețe vă mai a- 
mintiți ? Ce-ați făcut in 
tinerețe ? Am tot lucrat, 
dar am mers și la nunți.

la petreceri. Cu vioara. 
Am cântat cu vioara. Da 
ți cu gura. Când beam 
o gură de vinars aveam 
curaj, și ziceam și din 
gură. Cu alții am fost 
dus cu gorduna, cu cla
rinetul, cu torogoata. Cu 
soția v-ați înțeles bine, 
nu ? Da, bine. Da am fost 
ți la mândruțe. Eram de 
meserie.

Vă mai amintiți cum 
era viața atunci, în tine
rețea dvs ? Nu mai știu. 
Da nu era rău. Și acum? 
E bine. Numa că eu îs 
bătrân. 101 ani. Trecuțt. 
Ai, ai, să mă pot face eu 
iară tânăr. Cu vioara, la 
petreceri. îmi plăceau fe
meile. Și ele trăgeau du
pă mine. Câteodată stă
team o săptămână, mai 
mult. Terminam ospă
țul ăsta, plecam la altul. 
Unde ne chemau oame
nii. Și acum mai merge 
cu vioara ? Nu mă mai 
țin mâinile. Da mai cân
tă uneori, spune Rozeta. 
Acum nu vrea. Ziua dor- 
miți ? Nu. Doar stau. Și 
noaptea ? Dorm toată 
noaptea. Când o vrea 
Dumnezeu să mă ia la 
El, mă ia.

Rozeta spune că tatăl 
său are sănătate destul 
de bună, că n-are pen
sie de veteran de război 
fiindcă n-ar fi fost în 
război. Da el nu mai știe.

Mănâncă bine, numai 
n-are putere. La 101 ani... 
Continuăm să povestim 
cu centenarul Gheorghe 
Străuț din comuna Bul
zeștii de Sus. Apare și 
factorul poștal, loan As- 
lău. li aduce familiei 
Străuț ziarul „Cuvântul 
liber", la care nepotul 
lui badea Gheorghe are 
de mulți ani abonament 
Pensie de veteran de răz
boi n-are, spune factorul 
poștal, că zice lumea că 
n-a fost pe front. Dar 
are pensie de țăran cu 
gospodărie individuală 
de pe timpul lui Ceau- 
șescu, fiindcă avea ani
male și contracta cu sta
tul. 46 338 lei îi aduc în 
fiecare lună.

Interesantă discuția cu 
acest bătrânel simpatic, 
trecător prin două vea
curi, care n-a cunoscut 
vacarmul orașelor, mân
carea contrafăcută, gri
jile serviciului după pro
gram, ori durerile noii 
perioade pe care o tra
versează țara, pentru ca
re, in noiembrie trecut, 
el a votat primul în sa
tul lui.

Sănătate șt încă mulți 
ani de viață, bade Gheor
ghe Străuț, în acel colț 
de rai românesc care vă 
ține la pieptul său de un 
secol ți mai bine.

DUMITRU GIIEONEA

O știre apurută recent în 
presa referitoare la demi
sia (cane anticipează demi
terea iminentă din func
ție, cum s-a întâmplat și 
in alte cazuri similare) ma
nagerului de la fabrica de 
hârtie dm Letea, singura 
la ora actuală care produ
ce și comercializează ma
teria primă pentru ziare, 
a stârnit unele controverse 
și nedumeriri. Premergător 
deciziei propriu-zise a FPS, 
Intuind pericolul ce îl paș
te, managerul invocând 
motive de sănătate, și-a 
prezentat demisia. Ante

HUNEDOARA. Te strada Mureșului lipseau cândva numai caii. Acum, au 
devenit o realitate. Foto CORNEL POENAR

rior însă au fost înlocuiți 
reprezentanții în AGA, a- 
ceștia anunțând că vor tre
ce la restructurarea fabri
cii. Ei fac parte din PD, 
PNȚCD și PNL.

Simțind la cât este cea
sul și cam ce ar însemna 
„restructurarea", pentru a 
nu da ocazia noii numite 
AGA să-l demită pe ma
nager pe motiv de „neîn- 
dephnire a performanțelor 
manageriale*,  managerul a 
consimțit la consens și a 
preferat soluția înaintării 
demisiei din proprie ini
țiativă. Corect, nu? (N.T.)

Impresii din
Geoagiu-Băi

LA SFÂRȘIT DE SAPTAmANA

Contraste vizibile 
între spațiile verzi 

de la un bloc la altul
In plin sezon estival 

! sfârșitul de săptămână la
să turistului de ocazie sau 
celui venit la odihnă sau 
la tratament o serie de im
presii, unele plăcute, alte
le mai puțin plăcute. De
sigur că dominante sunt 
părțile pozitive. Dincolo de 
acestea însă, atenția nu 
poate să nu-ți fie reținută 

de comportamentul unor a- 
șa ziși turiști consumatori 
de băuturi care, după goli
rea sticlelor, nu găsesc alt
ceva de făcut decât să le 
arunce în apa curgătoare 
ce străbate stațiunea. Pe 
lângă sticle, în apă, prin 
parc și pe alei, deși sunt 
instalate peste tot coșuri 
pentru gunoaie, nu vezi 
decât pungi de plastic, cu- 

I tii goale de conserve hâr- 
■ tii și tot ce-i mai prisoseș- 
; te turistului lipsit de mi- 
I nlmum de cunoștințe eco

logice și de respect pentru 
semenii săi și pentru per
sonalul care face curățenie 
prin stațiune.

Cât privește economia de 
piață aceasta ține pasul cu 
cca de la orașe, produsele 
oferite de SRL-Urile din 
Geoagiu Băi având prețuri 
medii pe kilogram de 6000 
lei la roșii și ardei, 2000 lei 
la cartofi, 7000 lei la pier
sici, 2000—2500 lei la lu- 
beniță, 8000 lei la banane,

■Fiind vorba despre edu
cația turiștilor sugerăm ca 
fiind binevenită necesitatea 
ca la locurile vestigiilor Is
torice din zonă să se pu
nă hărți prin care să fie 
explicate importantele des
coperiri arheologice de aici. 
Altfel munca istoricilor și 
arheologilor rămâne în a- 
nonimat. (N. T.)

(Urmare din aag. I)

zona verde, cum să o- 
xiste așa ceva m a^eie 
blocului? Urcând înapoi, 
pe str. A. Vlaicu, pe colț, 
este blocul nr. 14. Aici, 
unii dintre locatari au în 
lata blocurilor straturi cu 
zarzavaturi. Din păcate și 
acestea sunt încoijurate 
de... buruieni. La reîn
toarcere, trecem din nou 
pe la scara B, a blocului 
4, și am avut plăcuta 
surpriză să-l vedem la 
treabă chiar pe „artiza
nul" frumoasei zone din 
acest loc, pe responsa-

i bilul de scară, dl Nico- 
I la? tosan. Era cu foar- 
I feca în mâini și se ocupa 
, de gardul viu ce-1 îm- 

prejmuiește. Aflăm că 
de multi ani se preocupă 
ca spațiul din fața scării 
să arate ca o grădină cu 
flori. „Aici, am plantat 
încă în urmă cu 20 de 
ani primii trandafiri" — 
ne spunea dumnealui. Ne 
u *eresăm  dacă primâ-

i ria i-a ajutat — așa cum 
promitea, mu -un afiș ce 
l-am găsit la multe scări 
din blocuri — cu mate
rial sad w (p->mi orna
mentali, gard viu, flori, 
trandafiri ș s ). „Noi, cel 
puțin, nu am primit așa 
ceva. Am primit o dată

' sămânță de iarbă. Atât. 

Eu m-am dus la pădure, 
în alte locuri șl am a- 
dus pomi ornamentali, 
gard viu. Aici când ne-am 
mutat a fost teren plin 
de moloz și piatră. îm
preună cu unii dintre ve
cinii" mei, am încercat să 
ne amenajăm această 
„grădină" cu multă ver
deață și flori".

E bine când există a- 
semenea gospodari, oa
meni iubitori de frumos, 
de inițiativă, care pun la 
inimă și interesele obștii, 
ale vecinilor lor. Insă, 
pentru a fi stimulați în 
acțiunile lor de bună 
gospodărie, ,) întreținere, 
acești oamini trebuie șl 
sprijiniți mai mult de 
primăria. Am apreciat 
că Ia unele scări am 
citit lă avizier anunțul 
„Locatarii sunt obligați 
să participe la amena
jarea și întreținerea spa
țiilor verzi din jurul blo
curilor, repararea gar
durilor. iar sârma ghim
pată să fie înlăturată. A- 
sociațiile de io :;.. -> să 
intervină la primărie pen
tru a primi sămânță de 
iarbă, gard "iu și pomi 
ornamentali...". Ar fi bine 
dacă s-ar iroceda așa 
în multe locuri împreju
rimile de la blocuri ar 
arăta mult mai bine decât 
acum.

» a • •••*•  a •••**%  •»*•*» ’» a. • • • • • e*a*a  • a a a • a a • a a a ....... a a a . a » ................................................  . a ... a a a
..... .......................................................................................... .

ANUL IX • NR. 19> • JQL 21 AUGUST 1997



/J'

7 y- ~. -—"Z "T35/J/

<>!,. 'V-v. ,

<A/VdL ▼ XJL
■^_.-..v^-r-^i- x: v<

‘RESTRUCTURARE
/

A
V'fa -VJ'Ț?' /

‘/I/'Zz

Intră în horă și mineritul, dar nu dispare
Că reforma a așteptat 

cam mult la barieră este 
bine știut. Că ea s-a de
clanșat acum abrupt, gene
rând- dureri și nemulțu
miri, este deja fapt împli
nit. Că guvernul n-a pre- 
gătit-o în toate amănun
tele nu mai trebuie argu
mentat. Că lumea afecta
tă de acest tăvălug ne mi- 
los este revoltată apare ca 
un lucru firesc. Cine vrea 
să-și piardă locul de mun
că, salariul, suportul exis
tenței ?

Dar că reforma este ne
cesară și trebuie urgenta
tă nu mai încape îndoia
lă. intr-o economie care 
se vrea de piață se înțe
lege că nu se poale ca 
unii să producă, iar alții 
să cheltuiască, să acumu
leze pierderi. Nu mai are 
cine și de unde să acope
re pierderile.

S~a declanșat dur, brusc 
restructurarea în mari u- 
nități economice, care au 
pierderi și datorii consi
derabile. Ea va începe 
foarte curând și în mine
rit, unde se înregistrează 
de asemenea mari pier
deri, iar subvențiile dijmu- 
iesc anual bugetul de a- 
preciabile sume de bani. 
Sigur, în minerit, reforma, 
restructurarea au altfel de 
coordonate decât în restul 
sectoarelor de activitate. 
Mineritul va fi în conti
nuare subvenționat, dar 
numai atât cât este nece
sar și numai în domeniile 
cu resurse importante și 
cu perspective de eficien
ță.

— Care este situația din 
aceste puncte de vedere 
la Sucursala Minieră 
Brad, die ing. Dorel O- 
prean, director al unității?

— Pot spune că la noi 
restructurarea își are e- 
fectele de mai multă vre DUMITRU GHEONEA
‘>WW?/AV.WAW>WAS¥>WAV.'A¥AVA¥/<WAW«W>VAWAW«W AW//AW.VAYAVAW.W.W

Având ca obiect princi
pal de activitate construc
țiile în domeniile agri
culturii, social-cultural 
sau orice fel de alte in
vestiții, precum și execu
ția lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, Socie
tatea comercială „CIF“ 
SA Deva, cu rază de ac
tivitate în întreg județul, 
demonstrează că, în ciu
da greutăților de tot felul 
cu care se confruntă a- 
cum societatea noastră, 
deci în tranziția spre eco
nomia de piață, unitatea 
reușește să fie profitabi
lă. Discuția purtată cu 
managerul societății, dl 
ing. Salvador Stângaciu, 
a relevat faptul că există 
suficiente temeiuri să cre
dem în reușita acțiunilor 
susținute cu eforturi aco
perite cu fapte de către 
cei peste 170 de salariați 
ai -firmei care, de trei 
ani încoace, lucrează fără 
credite bancare, în ace
lași timp, chiar dacă blo
cajul, financiar dă mare 
bătaie de cap multor uni
tăți, evitând postura de 
datornic și situațiile de 
neachitare a salariilor.

Pentru â nu dispersa 
prea mult forțele și pen

me. Treptat, treptat, efec
tivele s-au redus, produc
ția a scăzut, dezvoltarea, 
investițiile au stagnat. In 
acest an activitatea s-a 
diminuat și mai mult. Din 
cauza blocajului financiar, 
am ajuns în imposibili
tatea aprovizionării cu ma
teriale și piese de schimb, 
ceea ce a făcut să nu mai 
putem efectua la timp re
parațiile și reviziile la u- 
tilajele de bază, așa că 
s-a lucrat cu mult sub ca
pacitate, în luna iulie rea

O IVIai puține subvenții, mai muită eficiență;
O Sumele alocate — folosite in scopurile des

tinate ;
O Deși programele nu-s gata, minerii se cer în 

șomaj.

lizând un nivel de produc
ție de doar 41 la sută. 
Așa au fost și câștigurile 
oamenilor.

— Ce se va întâmpla 
in continuare ?

— Noi lucrăm la un 
program de restructurare, 
pe care îl vom prezenta 
Regiei Autonome a Cu
prului, care, la rândul ei, 
va înfățișa programul ge
neral guvernului. Suntem 
conștienți că unele zone 
trebuie închise, după cum 
ne gândim că centrele de 
profit trebuie dezvoltate, 
încă nu avem ceva exact 
conturat, mai bâjbâim. 
Credem totuși că guver
nul ar trebui să aprecie
ze mai bine munca din 
sectorul minier, care nu 
doar produce, dar face și 
protecție socială, deci ar 
trebui subvenționat pe mai 
multe canale, așa cum se 
întâmplă și în țări occi
dentale dezvoltate. Pentru 
că, după cum susțin, pe 

Fără credite și fără datorii
tru a înregistra rezultate 
notabile în privința pro-, 
ductivității muncii, punc
tele de lucru s-au. concen
trat în raport de solicită
rile beneficiarilor și de 
disponibilitățile lor bă
nești. In acest an — cum 
remarca interlocutorul — 
obiectivul principal aflat 
în execuție îl reprezintă 
continuarea lucrărilor la 

S C. „CIF“ S.A. DEVA

liceul din Hunedoara 
unde, în limita fondurilor 
alocate de către Ministe
rul Educației Naționale, 
prin Inspectoratul jude
țean de profil, se realizea
ză numai în acest an in
vestiții în valoare de cir
ca 1,4 miliarde lei, con
stând în trei corpuri de 
clădiri și o sală de sport. 
Există create premise ca 
acest important obiectiv 
să fie dat în folosință în 
anul viitor. De menționat 
că, și la Deva, după ce 
s-a construit bisericuța din 
cartierul Micro 15, tot 
aici se află la cota zero 
lucrările la o nouă biserică, 
evoluția lucrărilor fiind 
determinată de asigura- 

bună dreptate, unii spe
cialiști, politicieni, miniș
tri, restructurarea nu în
seamnă numai închise u- 
nități, desființate locuri de 
muncă, ci și reconstrucție, 
recalificare, protecție so
cială.

— Și totuși, die direc
tor, mulți dintre salariații 
S.M. Brad au luat-o îna
intea declanșării propriu- 
zise a reformei în mine
rit și s-au înscris pe lis
tele de încetare a activi
tății și primirii celor

12—15—20 de salarii pro
mise prin recenta ordo
nanță a guvernului. Cum 
apreciați această situație ?

— Aproape normală. Să 
știți că oamenii au gân
dit pozitiv. Ei știu că la 
nivelul de acum al pro
ducției activitatea nu va 
mai putea continua. 
Ei știu că avem datorii 
mari la bugetul statului, 
că avem de plătit mai 
mult decât de încasat, că 
subvențiile vor mai suferi 
o reducere de până la 50 
la sută, deci statutul lor 
de angajați nu va mai 
dura mult. Si atunci și-au 
făcut calcule simple: mai 
bine ies acum, primesc 
10—15—20 de milioane de 
tei, bani cheș, integral, 
după ultima promisiune a 
guvernului. cu care vor 
realiza ceva. Dacă mai 
stau, cine știe...- 546 de an
gajați din cei 3 593 al u- 
nității au gândit deja așa 
și s-au înscris pe liste.

rea fondurilor necesare. 
Tot la Deva, în raport de 
alocarea resurselor finan
ciare, urmează să se în
ceapă construcția grădi
niței de la Liceul de artă, 
a cărei licitație a fost câș
tigată de către „CIF“, do
rința constructorilor fiind 
aceea ca obiectivul res
pectiv, care se găsește 
cuprins în lista de inves

tiții, să fie atacat și rea
lizată cel puțin fundația 
în acest an.

Importante laturi ale 
producției, potrivit tra
diției, ca și complementa
ritate la lucrările de con
strucții propriu-zise sunt 
și alte activități organi
zate din nevoia de a asi
gura permanent resurse 
financiare, indiferent de 
anotimp. în acest scop, în 
poligonul de la sediul fir
mei se realizează bolțari, 
cărămizi din zgură, con
fecții metalice, reparații 
la mașini și utilaje, după 
comenzile beneficiarilor.

în ceea ce privește ac
tivitățile cu caracter agri
col, «u toate că ar fi ne

.........

y A*!'T  wrmîg

— Cine sunt, în prin
cipal, acești oameni ?

— Sunt cei care mai au 
unu-doi ani până la pen
sie și cei care au doar u- 
nu~doi ani de lucru și care 
se pot recalifica mai ușor 
în alte meserii.

— Ce alternative de re- 
conversie a forței de mun
că ar fl în Brad, die Do
rel Oprean ?

— Unii au .gospodării, 
pământ, vite și s-ar putea 
orienta spre acest dome
niu. Noi credem că guver
nul, altcineva ar putea spri
jini dezvoltarea fabricilor 
de mobilă și de umbrele, 
unde există baza mate
rială și tehnică, meseriași 
capabili și mai ales tra
diție, care ar putea absor
bi o bună parte din forța 
de muncă disponibilizată 
din minerit. Dar se pot 
începe și activități pe cont 
propriu, cei care știu și 
pot, eventual prin asocie
re, în diverse sectoare de 
activitate. Cu 10—20—30 
de milioane de lei se poa
te.

— Și sindicatele ce zic, 
cum gândesc 2

— Nimeni nu mai are 
de ales. Trebuie să găsim 
soluții pentru ca ziua de 
mâine, grea și incertă, să 
dea oamenilor măcar o 
speranță.

— Privind, totuși, mi
neritul...

— La Valea Morii exis
tă resurse pentru 50 de 
ani, iar la Barza pentru 
20 de ani, fără alte lucrări 
de deschideri. Tradiția de 
2 000 de ani a locurilor nu 
poate să dispară azi, mâi
ne. Mai ales că, așa cum 
spuneam, în unele zone 
poate deveni încă și mai 
eficientă.

— Așa să fie...

cesară, conform proiecte
lor existente, care trebuie 
reactualizate însă, exe
cuția unor investiții în lu
crări de îmbunătățiri fun
ciare în valoare de zeci 
de miliarde de lei, în spe
cial privind combaterea 
eroziunii solului în zonele 
Boșorod, Ilia, Vața de Jos 
ș.a., nu există solicitări, 
deoarece bugetul de aus
teritate face ca altele să 
fie acum prioritățile. Pă-' 
cat, mare păcat, având în 
vedere că producția agri
colă este serios afectată 
din această cauză, iar pa
gubele în timp sunt ire
cuperabile, degradându- 
se și scăzând simțitor po
tențialul productiv al pă
mântului pe zeci de mii 
de ha. Poate puterea ac
tuală se va trezi la reali
tate și va lua în calcul 
consecințele dezastruoase 
ale unei politici agricole 
dirijate din afară și cu 
unele accente străine In
tereselor naționale. Este 
timpul să se acorde, deci, 
atenția cuvenită și asigu
rării viitorului acestei na
țiuni, nu numai unor in
terese de moment ale u- 
nor partide politice.

NlCOLAE TÎRCOB
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Privatizații
Crișeiorului

vin în întâmpinarea
cerințelor

econo- 
și câș- 
și prin 
coope- 
comer-

unitățile 
localitate 
precum 

unitățiile 
cele ale

Gomuna Grișcior se nu
mără printre - localitățile 
rurale cu cei mai mulți pri
vatizați. Dl loan Bașa, pri
marul localității, aprecia 
că numărul acestora se si
tuează în jurul a 40. Fap
tul se explică prin aceea 
că marea majoritate a 
cetățenilor lucrează — în
că — la 
mice din 
tigă bine, 
aceea că 
ratiste și 
țului de stat nu fac față 
solicitărilor de consum ale 
populației. Omul din frun
tea comunei opina că pri
vatizați i Grișciorului fac 
treaba din ce în ce mai 
bună, sunt disciplinați in 
ce privește legislația fi
nanciară, achitarea obliga
țiilor față de stat ș.a.

Adevărul este că, în ul
tima vreme mai ales, a 
început să șchiopăteze ac
tivitatea acelor privatizați 
care au ca obiect comer
țul, dovedindu-se viabile 
societățile care produc sau 
oferă servicii. Printre a- 
cestea se numără fabrica 
de pâine a dnei Monica, 
moara dlui Bunea,, abato
rul dlui Molocea, unitățile 
de reparații și întreținere 
a mijloacelor auto, tâm- 
plăriile ș.a. Acestea nu 
numai că funcționează eu 
profit, ci chiar își extind 
activitatea. Pâinea produsă 
de S.C. „MONIu SRL a- 
junge și în piața Devei, 
fiind foarte apreciată pen
tru calitatea ei. Moara dlui 
Bunea macină pentru ță
ranii din toată zona, iar 

. micii, virșlii ș.a. făcuți de 
dna F. Glava pot fi găsiți 
la toate târgurile din îm
prejurimi. Deci, la Criș- 
cior — și nu numai aici

Sediul firmei dnci Florica

nu este terminat, dar se vede

oamenilor
— rezistă și merg mai de
parte, dezvoltându-se con
tinuu numai acele socie
tăți care vin în întâmpina
rea și răspund cerințelor 
oamenilor, lucru de altfel 
cât se poate de firesc.

Am stat de vorbă cu li
nul din privații Crișcioru
lui.

— Doamna Florica Gla- 
va, după cum poate vedea 
toată lumea, ați ridicat 
aici o bază pentru activi
tăți economice de multe 
feluri. .Când ați înființat 
societatea ?

— în 1991. Activitatea e- 
conomică pe care o desfă
șor s-ar putea spune că 
este comercială. Dar, eu 
fac comerț și alimentație 
publică cu mărfuri pe ca
re le aprovizionez de la 
terți, dar multe le produc 
singură. Achiziționez ani
male din zonă și prepar 
mezeluri pe care le vând 
în piața Bradului și mlnu- 
turi pe care le valorific 
prin bufetul pe care l-am 
deschis aici și care este 
proprietatea mea.

— Folosiți creditul ban
car ?

— Folosesc.
— La câți oameni le 

sigurațj loc de muncă 
salariu ?

— Am șase angajați, 
carte de muncă toți.

— Ce așteptați din par
tea guvernului pentru spri
jinirea micului întreprin
zător care, ca și dumnea
voastră, face și puțină pro
ducție și comerț și chiar 
servicii și care investește 
în cont'nuarc 7

— Să reducă impozitul 
pe profit și dobânzile la 
creditele bancare. (Tr. B„ 
I.C.).

a- 
și

CU

Glava din Crișeior încă 

că va fi foarte frumos. '
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Probleme prioritare in comuna
In discuția purtată cu 

dl Romi Bocșeri, secreta
rul primăriei comunei 
Turdaș, au revenit cu in
sistență câteva probleme 
prioritare care îi frămân
tă pe locuitorii satelor 
Turdaș, Spini, Pricaz și 
llâpaș. Dincolo de ches
tiunile legate de aplica
rea Legii 1811991, care 
se consideră în linii ge
nerale încheiată, cu ex
cepția neînțelegerilor ce 
se ivesc între neamuri pri
vind moștenirea, se gă
sesc o serie de alte' pro
bleme ce-și așteaptă so
luționarea în actuala le
gislatură, care au motiva
ție reală în susținerea și 
opțiunile locuitorilor co
munei. în context, inter
locutorul arăta cu clari
tate că, așa cum au fost 
și promisiunile electorale, 
prioritar se acționează 
pentru realizarea alimen
tării cu apă și canalizării 
în localitățile aparținătoa
re comunei.

Cu toate că bugetul es
te destul de sărac, s-a in-

Aplicarea Legii fondului funciar
s-a accelerat

Dl Ovidiu Georgescu a 
lucrat mulți ani,. până a 
ieșit Ia pensie, ca topome- 
trist în subteran. După ce 
a inceput să se aplice Le
gea fondului funciar a în
cheiat un contract de pre
stări servicii cu OCOT De
va și contribuie efectiv la 
înfăptuirea actului de ma
re importanță pentru în
toarcerea pământului la ță
rani. L*am  întâlnit recent 
la Crișcior, implicat în pro- 

-ma la care ne referim 
am avut cu domnia 

o scurtă discuție.
— Am venit aici cu 

legul loan Almășan.
— Ați luat treburile 

acolo de unde au rămas?
— Nu, de mai înainte. Li

nele parcele au fost remă- 
surate, au fost reverificate 
actele — anexele, procesele 
verbale ș.a.

— în Crișcior — ziarul 
nostru a scris despre asta 

sa

co

de

£
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țiganii, dar ii Insa și lui 
Foto ANTON SOCACi

Vecin ai țiganilor din Berlin-Buceș. îl mai fură 
câte ceva.

sistat să fie demarate lu
crările, în limita fondu
rilor existente, începându- 
se studiul de fezabilitate 
și proiectarea. în ceea ce 
privește satul Pricaz se 
pornește de la posibilita
tea racordării la conducta 
municipiului Orăștie, iar 
la Spini și Turdaș se mer
ge pe varianta găsirii pe 
plan local a resurselor de 
apă necesare. în raport 
de rezultatele analizelor, 
se vor adopta soluțiile 
convenabile solicitându-se 
și sprijinul organelor a- 
bilitate, în scopul atinge
rii obiectivelor propuse, a~ 
died asigurarea unor con
diții mai bune de viață 
pentru locuitorii comunei. 
Un pas important în a- 
cest sens s-a făcut prin 
introducerea gazului me
tan în peste 400 de gos
podării, ceea ce constitu
ie deja o opțiune atinsă 
spre confort.

în altă ordine de idei, 
am notat că, în funcție 
de interesele locale, un 
volum important de lu
crări, exprimat valoric la

— sunt multe neînțelegeri 
cu privire la împărțirea pă- 
mântului.

— Au fost, dar nu mai 
sunt. De la alegerile din 
vara anului trecut, aplica
rea Legii fondului funciar 
s-a accelerat foarte mult. 
Acest fapt se datorește im
plicării puternice a primă
riei, a Drimarului dl Joan 
Bașa, în această acțiune. 
Primarul ia efectiv parte 
la măsurarea terenului, in
tervine operativ în soluțio
narea neînțelegerilor ce a- 
par între oameni. La acest 
fapt se adaugă și acela că 
acum lucrăm doi topome- 
triști.

— Să înțelegem că ne
mulțumirile au dispărut?

— Ba, mai sunt câteva 
cazuri. Familiile Borza și 
David, de pildă, nu sunt 
mulțumite de încadrarea 
terenului si nu vor să în

circa 70 milioane de lei, 
s-a efectuat pentru repa
rația școlilor, clădirile gă- 
sindu-se de ani de zile 
într-un avansat stadiu de 
degradare. De asemenea, 
s-au făcut lucrări de re
parații și la căminul cul~ 

■ tural din Turdaș. Speran
ța este că, după rectifi
carea bugetului, se vor 
găsi posibilități financiare 
ca și la Pricaz, în fostul 
sediu al CAP, să fie a- 
menajate puncte de lucru 
pentru poliție și sănătate, 
unde aceste instituții să-și 
poată desfășura în bune 
condiții activitatea în 
mod periodic, la datele 
convenite cu sătenii.

în altă ordine dc idei, 
în discuție au revenit și 
problemele legate de pla
ta ajutoarelor sociale. Du
pă noile reglementări s-au 
triat dosarele și au mai 
rămas- cu susținere finan
ciară doar 28 de cazuri, 
plata făcându-se în acest 
an pentru cinci luni, a- 
jutorul fiind de peste 3 
milioane de lei lunar.

Durerea cca mai mare 

țeleagă că aceasta s-a fă
cut corect. Șapte familii din 
cartierul așa numit Corne- 
tu nu sunt mulțumite de 
modul cum s-a măsurat o 
tarla. Se mai petrec și a- 

cum — deși mult mai puține 
— mutări de țăruși, intrarea 
unora în terenul vecinilor 
ș.a. Ne mai confruntăm cu 
un fenomen. Este vorba de 
acela că atunci când mă
surăm o tarla toți oamenii 
ce au pământ acolo sunt 
mulțumiți de modul cum 
a fost împărțită, dar mai 
apoi refuză să semneze pro
cesele verbale. Primăria a 
hotărât — cred că a pro
cedat bine — să-i cheme 
pe acești oameni Ia sediul 
său și să lămurească fie
care caz în parte. Este vre
mea să terminăm odată cu 
aplicarea Legii fondului 
funciar că și așa s-a întins 
pe multi ani. (Tr.B.)

Turdas t
a oamenilor, cum remar
ca interlocutorul, este a- 
ceea că, din cauza vremii 
nefavorabile și a lipsei de 
dotare tehnică, mai mult 
de jumătate din produc
ția de grâu s-a compro
mis, încolțind în lanuri, 
ceea ce înseamnă o mare 
pierdere pentru producă
torii agricoli din comună. 
O altă constatare cu se
rioase semne de întrebare 
privește și faptul că în 
comună există o tendință 
demografică negativă. în 
discuție au revenit și pro
blemele legate de situa
ția neclară și comporta
mentul necivilizat al ți
ganilor aciuiți în incinta 
fostei cărămidarii a IMO, 
aflată pe raza comunei, 
aceștia producând mari 
pagube, prin furturi, în 
dauna producătorilor a- 
gricoli din zonă. Iată, suc
cint, doar câteva dintre 
obiectivele aflate în pre
ocupările primăriei din 
comuna Turdaș.

NICOIAE TtRCOB
'.WV.W.W -.VM.W.
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PĂDUREA 
SE ÎNTOARCE 
LA ȚARANI

Din inițiativa primarului 
comunei - Blăjeni, Traian 
Lazăr, în fiecare sâmbătă 
și duminică vine în loca
litate un topometrist din- 
tr-o comună vecină care 
măsoară pădurea, împreu
nă cu brigadierii silvici și 
întocmește, pe baza acte
lor prezentate de cetățeni, 
documentele necesare în ve
derea eliberării certificate
lor de proprietate. Până 
în prezent aproape toți ce
tățenii care și-au dovedit 
dreptul la pădure au intrat 
în posesia suprafeței ce le 
revine, fiind întocmite Și 
distribuite circa 300 titluri 
de proprietate. (Tr.B.)

Cine ne mai lucrează pământul | 
și ne omoară porci1 j

Dacă și așa suntem puși 
pe falimentari și pe dis
trugeri, să vedem ce se 
mai întâmplă și prin a- 
gricultura românească. în
tre altele ar fi de con
semnat (atenția fiindu-nc 
atrasă dc știrile apărute 
în presă) faptul că, pro
fitând de starea precară 
a agricultorilor din țara 
noastră și nu atât din do
rința de a ne sări cu bu
ne intenții în ajutor, s-au 
găsit și „arendași" străini, 
în speță din Elveția, ca
re au venit cu utilaje și 
tehnologie pentru a lucra 
pământ prin sudul țarii, 
deocamdată.

Neavând altă soluție la 
îndemână, proprietarii u- 
nor mari suprafețe au con
simțit, pentru cele circa 
1000 kg cereale oferite 
pentru fiecare ha, să ac
cepte acest mod dc lu- 
eru. Evident, „arendașii" 
au astfel posibilitatea să 
dispună de o bună parte

„Dacă nu pot avea un 
Mai ales că el 
toate lucrările".

inacar ui> cal. 
nu consumă motorină. Si-mi (ace

Nemulțumire privind 
punerea în posesie

De mulți ani dna llortenzia Savu, din satul Ban- 
poloc, comuna Hărău umblă să-și caute dreptul asupra 
pământului, având în acest sens și un proces câștigat cu 
.primăria de la Hărău. Nemulțumirea dnei H.S. porneș
te de la faptul că, așa cum ne-a spus — comisia locală 
pentru aplicarea Legii 18/1991 nu a procedat corect — 
în opinia sa — atunci când a stabilit dreptul de pro
prietate asupra pământului, în discuție găsindu-se câți- 

....................”------------------------T------------" -z „Pe- 
alto».
Co»-

în opinia sa — atunci când a stabilit dreptul de

va zeci de ari aflați în locurile numite „Luncă" și 
rimetru", unde terenul respectiv a fost atribuit 
proprietari, respectiv fiind vorba despre Dumitru 
nea, Emilian Filip și Aurelia Zoica.

Gu toate că posedă un dosar voluminos cu acte de 
tot felul pentru a argumenta dreptul de proprietate ce, 
îl are, dar care în fapt consideră că nu îi este recunos
cut, dna H.S. își vede epuizate posibilitățile de a mai 
putea fi ajutată pe plan local, inclusiv după adresele și', 
intervențiile la prefectură, situație în care se vede ne
voită să ia calea Bucureștiului unde poate va găsi au
diență și înțelegere pentru soluționarea corectă a pro
blemei. Până atunci mai are, totuși, nădejdea că mo-., 
dificările propuse a fi aduse de actuala putere la Legea 
18 vor aduce corecturile necesare, mai ales că acestea 
au în vedere și sancțiuni severe față de cei care nu iaU; 
în considerare aplicarea cu discernământ a legii. Dorin-, 
ța dnei H.S. nu este alta decât aceea ca terenul asupra 
căruia are drept de proprietate să îi revină în totalitate; 
în posesie, ceea ce ar stinge și conflictele actuale crea-; 
te, cum spunea, de către comisia locală pentru aplicarea 
Legii 18. ji

NICOLAE TtRCOB

din potențialul nostru a- 
gricol. Daca, prin exten
sie, să presupunem că 
vom proceda așa cu în
treaga suprafață arabilă a 
țării, se înțelege că vom 
rămâne cu numai un sfert 
din producția de cereale 
ce se poate realiza, situa 
ție de care nu suntem de
parte dacă ne gândim că 
se dorește cu înverșunare, 
prin actuala politică a~ 
griiolă, să-l ducem de. râ
pă pe producătorul ro
mân. Bine ar fi ca în rea
litate lucrurile să nu se ~ 
întâmple așa, pentru că 
ar trebui să plătim prea 
scump lipsa măsurilor de 
încurajare față de pro
ducătorul autohton.

In conjunctura când se 
demolează cu înverșuna
re complexele zootehnice 
de porci și păsări, adu- 
cându-se din import pro
duse mai scumpe și de 
calitate mai slabă, se gă

sesc și «„binevoitori" din 
afară care pun umărul 
pentru ca triumful să fie 
deplin. Abordarea subiec
tului nc-a fost prilejuită 
dc situația în care — cum 
s-a arătat în presă — un 
complex pentru creșterea 
porcilor a fost nevoit să 
exporte carne în Vngaria 
în schimbul furajelor pri
mite. Din păcate însă s‘a 
constatat că porumbul pri
mit în schimbul cărnii a 
provocat moartea porcilor 
în hrana cărora a fost 
folosit, ceea ce a condus, 
pe baza analizelor ulte
rioare efectuate, că a fost 
vorba despre cereale vechi 
de peste 10 ani. improprii 
utilizării in furajarea a- 
nimalclor. Să fim noi oa
re așa dc neputincioși și 
blestemați încât să nu 
mai găsim resurse de fu
raje. în țară pentru și a- 
sa înj’.înmtătuele efective 
pe care le. mai avem? 
IN.T '

ANUL IX • NR. 1955



AMUUUiAAA

® co t i d ia n >: i nxiepe nderi t VZV4 t U HBTHaH I?

M'nistrul Sănătăț i va cere 
Executivului să majoreze

veniturile personalului 
medico-santar

Ministrul Sănătății, Ște
fan Iosif Drăgulescu, a 
hotărât tn ultima ședin
ță de colegiu, să înainteze 
Guvernului un proiect de 
hotărâre privind majora
rea veniturilor persona
lului medico-sanitar.

Drăgulescu a declarat, 
luni, agenției Mediafax, 
eă atât timp cât sănăta
tea este considerată, de 
e&tre Guvern, drept o 
prioritate națională, re
tribuția personalului me
dico-sanitar nu poate ră
mâne cea mai mică din 
întregul sector bugetar.

Profesioniștii din re
țeaua medicală reușesc să 

Legăturile comerciale dintre

țină în funcțiune un sis
tem sanitar învechit și 
ineficient, este de părere 
Drăgulescu. El a adăugat 
că menținerea unor retri
buții umilitoare nu va 
descuraja perpetuarea ..plă
ților făcute“ și nici nu va 
anihila condiționarea ac
tului medical.

în prezent, salariul me
diu brut al personalului 
medico-sanitar este: medic 
debutant — 369 500 de 
lei, rezident — 376 400 de 
Iei, specialist — 492 700 de 
lei, medic primar — 
643 250 de lei și medic pro
fesor universitar 846 400 
de lei.

Tractorul Brașov și Daewoo 
vor crea o societate mixtă

Uzina Tractorul din Bra
șov și concernul sud-co- 
reean Daewoo vor crea o 
societate mixtă, informea
ză corespondentul MEDIA
FAX.

Conducerea societății s-a 
întâlnit, duminică, 17 august, 
cu o delegație din care au 
făcut parte ambasadorul 
Coreei de Sud în România 
și parlamentari coreeni.

Directorul administrativ 
al SC Tractorul UTB SA, 
Emil Niță, a declarat a- 
genției MEDIAFAX că în 
urmn discuțiilor s-a stabi
lit că. în cursul lunii sep

tembrie, uzina Tractorul și 
concernul Daewoo să cre
eze o societate mixtă și 
a adăugat că FPS și-a dat 
acordul de principiu pen
tru această asociere.

Niță a precizat că uzina 
va produce blocuri motor 
pentru Daewoo.

Programul de restructu
rare al uzinei Tractorul 
prevede împărțirea societă
ții în șase centre de pro
fit, care se vor transforma 
în cursul lunii septembrie 
în societăți comerciale.

SC Tractorul UTB SA 
va scoate la vânzare, la 
începutul lunii septembrie, 
o sene de active, însumând 
8,3 miliarde lei.

Un ofițer de grăniceri 
a fost trimis în judecat 

pentru contrabandă
Un ofițer de grăniceri de 

la Oravița va fi judecat, 
în stare de arest, pentru 
contrabandă, alături de un 
cetățean iugoslav și doi 
români.

Locotenentul Claudiu 
Munteanu este acuzat că 
primea valută de la un 
subaltern, de fiecare dată 
când acesta efectua câte 
un transport de marfă de 
contrabandă, peste graniță, 

în schimbul banilor, ofi
țerul îi comunica subalter
nului traseele patrulelor de 
grăniceri. Conform rechi
zitoriului, Munteanu a pri
mit în total 1 200 de mărci.

La începutul anu’z£J L 
iugoslavul Scop Josef 
împrietenit cu grăniec 
Dan Tordache, sergent 1 
jor la UM 0266 Orav 
județul Caraș-Severin.

Cei doi au convenit 
cumpere mărfuri din 
mânia, pe care să Ie 
mercializeze în Iugosla 

Ei au încercat con 
cializarea unor bax-uri 
țigări, dar afacerea s-a 
vedit a nu fi rentabilă; 
terior, au trecut pe eoni 
bandă cu carburanți.

f

i

România și Iordania
Primul ministru Victor 

Giorbea s-a întâlnit, luni, 
cu prințul Abdullah Bin 
al Hussein al Iordaniei, o- 
cazie cu care oaspetele a 
subliniat existența unor 
posibilități de colaborare 
în domeniul economic, in
clusiv in cel militar.

Ciorbea a arătat necesi
tatea dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări în

i

Statul ungar va acorda 
victimelor regimului 

horthist compensații
Vicepreședintele execu

tiv ai UDMR Cluj, Josef 
Birtalan, a declarat agen
ției MEDIAFAX, că statul 
ungar va acorda victimelor 
regimului horthist compen
sații sub forma unor pen
sii viagere, pe care le esti
mează la aproximativ 3000 
de forinți pe lună.

Josef Birtalan afirmă că 
de compensațiile stabilite 
prin legea intrată în vi
goare în data de 7 iunie 
a.c. vor beneficia și per
soanele care au mai primit 
începând din anul 1903 
compensații din partea sta
tului ungar, cărora Ie va 
reveni un procent de 10 la 
sută din suma total’ă ca
re va fi stabilită. Cei care 
nu au beneficiat, până în 
prezent, de nici un tip de 
compensații vor trebui să-și 

condițiile în care acestea 
au marcat, în ultima pe
rioadă, o stagnare. De a- 
semenea, premierul român 
i-a prezentat etapele pro
cesului de reformă din Ro
mânia. precizând că refor
ma economică va avea ca 
rezultat creșterea compe
titivității produselor româ
nești pe piețele internațio
nale.

La întâlnire a participat 

întocmească un dosar în 
care să fie inclus și un for
mular special al cărui preț 
a fost stabilit de statul un
gar la 50 de forinți.

Josef Birtalan afirmă că 
modul în care vor putea fi 
procurate formularele spe
ciale nu a fost stabilit pâ
nă în prezent. Dosarele ca
re vor fi întocmite vor fi 
trimise Guvernului Unga
riei, care va stabili dacă 
sunt îndeplinite toate con
dițiile necesare. Aproxima
tiv 40 la sută din persoa
nele care ar trebui să pri
mească compensațiile sunt 
de naționalitate română.

Peste zece persoane au 
solicitat, filialei Cluj a 
UDMR, consultanță cu pri
vire la întocmirea dosare
lor pentru compensații. 

și generalul Dan Zaharia, 
secretar de stat în Ministe
rul Apărării Naționale, șe
ful Departamentului pen
tru înzestrarea Logistică a 
armatei.

Prințul Abdullah Bin al 
Hussein a apreciat vizita 
sa în România ca un real 
succes și a adresat primu
lui ministru invitația de a 
efectua, la rândul său, o 
vizită în Iordania.

Primarul Clujului, Ghcor- 
ghe Funar, i-a adresat, 
luni, o scrisoare deschisă 
premierului Victor Cior
bea, în care îi cere să pro
moveze o ordonanță prin 
care toți românii ale că
ror nume au fost maghia
rizate după Dictatul de Ia 
Viena să fie obligați să 
revină la numele lor tra
diționale de familie.

Solicitarea lui Funar 
vine în contextul în care 
Parlamentul ungar a apro- 
bat o lege prin care sunt 
acordate despăgubiri ce
tățenilor români care au 
avut de suferit în urma 
celui de-al doilea război 
mondial.

Primarul Clujului cre
de, însă, că de această le
ge vor beneficia doar et
nicii maghiari și cei care 
și-au efectuat serviciul mi
litar în armata Ungariei 
și au fost ulterior depor-

Poliția italiană caută un român suspect; 
că a ucis mai mulți homosexual

Un cetățean român este 
căutat de poliția italiană, 
fiind suspectat de comite
rea unor crime în cercu
rile de homosexuali din 
capitala italiană, relatea
ză corespondentul Media
fax la Roma.

Românul, cunoscut sub 
numele de Marian Trei- 
Degete, pentru că îi lip
sesc două degete de Ia o 
mână, pare să corespundă

Personalul diplomatic congolez de la 
București este nevoit să-și restrângă 

spațiile folosite
Personalul diplomatic al 

R.D. Congo acreditat la 
București a fost obligat să 
renunțe la folosirea cancer 
lariej ambasadei, datorită 
datoriilor foarte mari pe 
care le are față de regiile 
autonome românești, a a- 

la Legea compensațiilor 
din Ungaria

tați în fosta Uniune Sovie
tică. Funar consideră că, 
astfel, vor primi ajutor e- 
conomic și „criminalii care 
au săvârșit atrocitățile de 
Ia Ip, Trăznea și Moisei”.

Gheorghe Funar propu
ne ca ordonanța privitoa
re Ia schimbarea numelor 
maghiarizate să intre în 
vigoare la 30 august, iar 
întreaga acțiune de pre
schimbare să se încheie la 
1 Decembrie — Ziua Na
țională a României. Funar 
cere ca în această perioa
dă să fie stopată operațiu
nea de schimbare a acte
lor de identitate pentru 
a nu fi trecute în noile 
acte numele maghiarizate.

Primarul din Cluj, mem
bru al P.U.N.R., protestea
ză față de mandatarea 
UDMR, care este formațiu
ne de guvernământ în Ro
mânia, cu punerea în apli
care a legii aprobate de 

portretului-robot întocmit 
de poliție pe baza unor 
mărturii.

Ultima dintre depoziții 
este cea a unui olandez, 
care a afirmat că a fost 
torturat timp de cinci ore 
în propria sa vilă de către 
presupusul criminal și că 
ar fi scăpat ca urmare a 
unui scurtcircuit produs 
la sistemul de iluminare.

Poliția, care a inițiat o- 

nunțat Ministerul Afaceri
lor Externe.

Ambasada R-D. Congo a- 
vea, la 30 iunie, o datorie 
de 1 391 565 de dolari re
prezentând chiria la Regia 
Autonomă LOCATO pen
tru cele trei imobile și șa-

Parlamentul ungar.
în același timp, liderul 

PUNR, Vaieriu Tabără, a 
sesizat toate filialele par
tidului asupra legii adop
tate de Parlamentul ungar, 
pentru înștiințarea celor 
îndreptățiți să primească 
despăgubiri.

Tabără a protestat față 
de această lege și de im
plicarea UDMR, cerând ca, 
înainte de a se lua price 
măsuri reparatorii, Unga
ria să prezinte scuze sta
telor și cetățenilor cărora 
autoritățile ungare le-au a- 
dus grave prejudicii în cel 
de-al doilea război mondial.

UDMR Cluj, acordă con
sultanță în legătură cu 
noua lege, vicepreședinte
le filialei Josef Birtalan 
precizând că aceste com
pensații vor fi sub forma 
unei pensii viagere în va
loare de aproximativ 3000 
de forinți pe lună. 

perațiunea de căutare 
românului, a afirmat 
nu deține suficiente d 
pentru a vorbi despre 
criminal în serie.

Presa italiană a reiat 
însă, despre suspectul 
mân, denumit „un 
Cunanan", după num 
celui bănuit că l-a ucis 
creatorul de modă Giar 
Versace.

se apartamente a^inu 
care însumează o supra 
ță de circa 3 000 de me 
pătrați. La această sumă 
adaugă penalizările afere 
te pentru perioada 199J 
1997, precum și datori 
de zeci de milioane de 
pe care ambasada le r 
față de regiile de apa, c 
rent electric, gaze și te 
foane.

Ca urmare a derbsrsu 
lor întreprinse de LOCA! 
care a cerut sprijinul MA 
ambasadorul R.D. Conf 
Musugayi Nkuembe Mai 
puya, a fost de acord’ 
evacueze imobilul din .. 
leea Alexandru 41, în ic 
re funcționa cancelaria ai 
basadei. Birourile cancel 
riei au fost mutate în Ci 
direa reședinței ambasad 
rului, care are o supraf 
ță locativă de 680 de in 
tri pătrați.

Cei patru diplomati aer 
ditați la București de Șt 
tul congolez, împreună| < 
familiile lor, ocupă în co 
tinuare două imobile șijș; 
se apartamente. i'

MAE precizează, în 'c 
municatul remis, agenți 
MEDIAFAX, că restrâng 
rea spațiilor folosite ! c 
personalul ambasadei ft.l 
Congo la București are 
bază un aranjament bil 
teral între LOCATO și Im 
siunea congoleză. Ministi 
rul de Externe nefiind in 
plicat în această chestiun

••• . I;,., ' T
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S.G. MOL ROMANIA SJR.L
, ANGAJEAZĂ PENTRU DEVA

Vânzători/Gestionari 
iVânzătoare/Gestionare
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E SOCIETATEA COMERCIALĂ CASIAL S.A. DEVA J

CONCURSUL 
DIN 23

1 9

*

a

de

I x

i 
și

AUGUST
9 7

x 
fl 

ieși

X 2 
față

7. FARUL C-ȚA (15) — FORESTA (13) 
Deși cu antrenorul schimbat, Farul

■ decât alternativa victoriei.
8. PETROLUL (16) — UNIV. CRAIOVA

Anunță deținătorii de acțiuni la soeietate despre modificarea ca
pitalului social și a numărului de acțiuni aferente certificatelor de ac
ționar, conform hotărârii AGA din 28. III. 1997, după cum urmează:

pentru complexul de deservire earburami tip MOL 2000
i

r

»

CONDIȚIi||

W STUDII MEDII
■ CUNOȘTINȚE DE UTILIZARE PC
■ PERMIS DE CONDUCERE DE

■ ■ GARANȚIE MATERIALĂ

t.

♦

Prezintă avantaj;
, ■ EXPERIENȚĂ ANTER1.0ARĂ1ÎW03EW
■ PERSONALITATE COMUNICATIV SElMlJIL \

, Cunoaștere alimbirmAChiare
MM

I

I

Persoanei».Interesate vor trimite£V£fcris da mSnâ,tcopie 
woă,diplomă studii,'fotografie^cazier judictaflpână la data 

->de 05 Septembrie.1997 pe adresai 
srCtiMOUROMANIA S.R:LJ2900.Arad, Q-dul.iDclgkbaiAnr.2-d

SOCIETATE COMERCIALA 
CU CAPITAL PRIVAT

Angajează:
• PROASPĂT ABSOLVENT al Facultății 

de Construcții —. cunoștințe PC
• SECRETARA — liceu 1995-1997.
Informații tel./fax 226149; 092/281325.

(7957)

/HJXURkDE PRIVATIZARE’ . NUMĂR DE ACȚIUNI VAL 1000 LEI
6IJBȘQRIS0 TIPĂRITE PE CERTIFICATE •> *• CONFORM REGISTRULUI

ACȚIONARILOR
21 19

2.. .... 42 . 38
*3 64 56
4- - 85 75

.. 5 . . . 106 94
----- 6 127 11.3

. 7 149 132
10 .. 213 189

-----------12- ... — 255 227 
------ 14 298 265

19 --------------------- ------- 404 Î59 —

425- 378
-2i ------------- 446 . . 397 ’

- - . . 25 532 473
^28 ..  . 595 529 .

29................. 617 548
.37 . 787 700 . . .

— .. .39'- . 829 738
40» 850 756

•—A- .. 41C . *• 872 775
--- - -----42 -. 893 . 794

'■ ... .. 43. 914 813
. 44- 936 832

■ -45. - 957 851
; 46 978 870
—47 ; 999 889

48 1021 908
• . .49 .. . - . . 1042 927

.50 . . 1063 946
 51 1084 965-- —^=7

. - 52 1106 983 ■

x  . ... 53 . 1127 1002
54 1148 1021

-55 — 1169 1040
-,57 1212 1078

58 1233 1097
59 1255 1116
61 . 1297 1154
66 1403 1248
67 1425 1267

'71 1510 ' 1343
■  „77 1637 1456

89 1892 1683
.......  . .'92 ’ 1956 1740 •

.. 93 "I 1978 1759
107“ - 2275 2024
115 ' 2445 2175

2764 2459
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N ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE 
PRIN 

CUVÂNTUL
LHEK“CORPUL GARDIENILOR PUBLICI 

AL JUDEȚULUI HUNEDOARA
sediul în Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 5. 
Organizează concurs in data de 25. VIII. 

1997, ora 9, în ’ vederea ocupării postului de 
muncitoare — îngrijitoare. Vârsta maximă 40 
de ani.

Relații suplimentare la sediul unității. 
(2048)

cu

I

k

STEAUA (3) — OȚELUL GALAȚI 
Derby-ul etapei a IV-a din Divizia

GRUPUL ȘCOLAR SPORTIV 
DEVA

Organizează în zilele de sâmbătă, 23. 08. 
duminică, 24.08. 1997, ora 9, concurs 

selecție la gimnastică, pentru clasele I—IV 
Ia atletism, pentru clasele V—VHI. 
Relații suplimentare la tel. 217015.

Pentru instalații de'încălzire centrată
RADIATOARE DIN FONTĂ 
CAZANE (24KW) DIN FONTA 

pe cărbune sau gage. 
Td.Ul/4205620/4208885; 094644225
----------------- <SmJ

I
k

I
k

I
k

I
k

I
k

I
k

I
k

I
k

I

(1) 1 x
A s-ar putea 

încheia cu orice rezultat. Deși Steaua va juca cu 
gândul la meciul cu P.S.G., credem că se va impu
ne în fața oțelarilor.

2. FC ARGEȘ (4) — DINAMO (12) 1
Este una dintre partidele ce se anunță a

disputată. E mare ambiția argeșenilor de 
victorioși.

3. CEAHLĂUL P.N. (14) — JIUL (18) 
Jiul, debusolat, fntr-o criză financiară

efectiv nu poate opune rezistență.
4. “ ‘„U“ CLUJ-N. (11) — FC NAȚIONAL (2) 

Deși nu vor -ceda ușor, studenții vor face 
greu elevilor Iui Halagian.

SPORTUL STUD. (17) — FCM BACAU (7) 
Studenții vor să părăsească zona periculoasă In 

«are se află. Dar e foarte greu cu Bacăul, antrenat 
acum chiar de fostul... lor „profesor" — M. Marian!

6. GL. BISTRIȚA (10) — CS’'" HEȘIȚA (5) 1 X
Bistrițenii trebuie să Re mobilizeze serios pen

tru a-ți lua punctele puse îq joc.

cu
5.

______ . . . _____  .(6) X 2 
Petroliștii nu și-au găsit cadența la începutul 

campionatului. Dacă oaspeții joacă la valoarea lor, 
pot pleca cu cel puțin un punct de la Ploiești.

9. FC DAMBOVIȚA (0) — RAPID (8) 2
Diferență mare de valoare între cele două 

formații. Șansa e de partea lui Mircea Lucescu.
10. FC BRAȘOV (6) — GL- BUZĂU (5) 1

Brașovenii n-au arătat ceva deosebit în primele
două etape ale Diviziei B, seria I. La scor strâns, 
dar se pare că va fi victorie a gazdelor.
11. METROM BV. (11) — TRACTORUL BV. (7) 1 x 

Se pare 3 nu există o anumită „înțelegere”
între formațiile brașovene. Oricum, tot gazdele...
12. ASA TG. MUREȘ (1) — POLI TIMIȘ. (13) 1

început foarte bun al mureșenilor (două victo
rii) și neconcludent al oaspeților. In mod normal, 
gazdele își vor apropia victoria.
13. U.M. TIMIȘ. (3) — CORVINUL (7) 1 X

Timișorenii vor căuta să profite de avantajul
terenului și vor ataca poarta experimentatului 
Ceclan. La hunedoreru reintră vârful Păcurar, 
semn bun.

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ I 

UNIC DISTRIBUITOR
PENTRU PRODUSELE 

COMPANIEI 
KOBER ROLAC 
PIATRA-NEAMȚ 

LA CELE MAI MICI 
PRETURI DE PE PIAȚĂ

VOPSELE 
Tâmplari» EMALUX 
Metal EMAIL
DIVERSITATE DE CULORI 

• Lac de parchet
DUROLAC

■ Grund metal și lemn
■ Nitrolacuri și dif""

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

“L Deva, zona Casei de Cultură
2. Deva, Str. Libertății, Bl. O1 parter, (zonwgării) 
.Pentru vânzări en-gross - reducertsubstarrtiale 

și transporfigratuik
Vă stăm la dispoziție zilnic între.orele 8a19rșilsâlfițlâl9 

între 9-13. Telefon^054-216160t : .
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CUVÂNTUL LIBER

L;« închiderea ediției PĂRINȚII COPIILOR BOLNAVI DE SIDA
DIN VALEA JIULUI VOR DA STATUL ÎN JUDECATA Mai e nevoie și de alte

Părinții copiilor infec- 
tați cu virusul I1JV din 
Valea Jiu’ul intenționea
ză să dei în juctecată 
statul român, pentru a 
obține 9 serie de aju
toare pe-rr.n» întreținerea 
și tratarea eopiilor bol
navi, informează BEC.

Gele rproximativ 180 
de familii reunite în Aso
ciația „Raza soarelui — 
Valea Jia ai'1 vor apela 
la • Avocatul Poporului, 
Paul Mitroi pentru a 
Intenta acțiunea iude- 
«ătoreas«3 împeti iva sta
tului.

Potrivit lai Nicușor Da- 
VW. reprezentantul Aso
ciației „Raza soarelui", 
^părinții copiilor infectați 
•u virusul HIV se plâng 
teă nu mal pot face față 
cheltuielilor pentru în
treținerea și tratamentul 
eopiilor bolnavi. Ei vor 
tea • statul să le acorde 
e alocație suplimentară 
de hrană. Membrii aso
ciației s-au adresat Pre

ședinției, cu propunerea 
de a înființa o comi
sie care să .evalueze cu
antumul . alocației de 
sprijin și pe cel al aju
torului de înmormântare, 
în cazul decesului cu- 
pilului bolnav de SIDA. '

Nicușor David a decla
rat că Ministerul Sănă
tății a dispus rezervarea, 
dc către Direcția Sanita
ră Județeană Hunedoa
ra, a unei secții de 30 
de paturi, la un spital din 
Valea Jiului, pentru tra
tamentul copiilor din zo
nă infectați cu HIV. Deși 
înființarea acestei sec
ții ar scuti copiii bolnavi 
de .un drum Ia alte cen
tre de specialitate din
țară, conform declarațiilor 
iui David, unitatea da 
tratament în cauză nu 
există decât pe hârtie.

Ministrul Sănătății con
sideră. însă, că este foar
te greu âă se găsească

persoanele 
infectarea 
actualilor 
cauza unor 
spitalicești, 
secretar de

Vinovate de 
cu HIV a 
bolnavi, din 
infecții intra- 

Geza Molnar, 
otat în Mi

nisterul Sănătății, a afir
mat că, din cci 4 000 de
copii purtători ai virusu
lui înregistrați la nivel 
național din 1989 în
coace. mai mult de jumă
tate au fost infectați ca 
urmare a transfuziilor de 
sânge infectat și netes
tat.

în privința înființării, 
în Valea Jiului, a unei 
secții specializate în tra
tamentul bolnavilor de 
SIDA, secretarul de stat 
Geza Molnar a declarat 
că nu ar fi în avantajul 
copiilor bolnavi să fie 
Izolați într-un pavilion 
propriu, pentru Că prin
cipala problemă a acestor 
ce-pll este tocmai inte
grarea în societate. (ME- 
D1AFAXJ.

accidente rutiere ?
Fără pretenția dc a se 

considera amator de sta
tistici privind accidente4 
le rutiere în adevăratul 
sens al cuvântului, dl 
Gh. Tudor, șofer pro
fesionist din Deva, este 
de părere —> și nu a- 
vem argumente să-l con
trazicem —, că cele mal 
multe coliziuni între auto
mobile, unele soldate 
chiar și cu victime ome
nești, se înregistrează la 
intersecția străzii Garpați 
cu Bdul 22 Decembrie, 
respectiv îa locul cunos- 
«ut de către deveni sub 
denumirea dc „Poșta 
Nouă", lângă Liceul Tran
silvania (auto) din locali
tate. După cum ne se
sizează, aproape că mi 
este săptămână în care 
Să nu existe cel puțin un 
caz (alteori întâmplân- 

du-se și 2—3 pe zi) de 
ciocniri între mașini de 
diferite mărci, gabarite, 
culori și puteri. Din ob
servațiile pe care le-a 
făcut personal rezultă că, 
dacă loealnicii se cam fe
resc de acest loc parcă 
blestemat, unii . ocolind 
zona cu premeditare, mai 
ales străinii de localita
te sunt deopotrivă atât 
provocatori cât și victi
me sigure ale acciden
telor rutiere în locul a- 
mintit. Bun cunoscător 
în ale circulației, între- 
Lându-se de ce lucru
rile s« petrec întocmai ca 
după un scenariu bine 
stabilit, concluzia la 
care a ajuns este cât se 
poate de clară și logică. 
Acaasta se referă la fap
tul că schimbarea culo
rilor semaforului de Ia 

roșu la galben se face 
nu în peste șapte secun
de cum ar fi normal, 
ci în mai puțin de ju
mătate din timpul res
pectiv, astfel derutân- 
du-se automobilistii (și 
de ce nu, chiar și pie
tonii).

tată aici un serios mo
tiv de meditație care nu 
mai îngăduie, după pă
rerea dlui Gh. T., nici un 
fel de așteptare și de 
amânare pentru a inter
veni în vederea preve
nirii producerii altor e- 
venimente rutiere. atât 
din partea serviciului de 
specialitate al primăriei 
municipiului cât și al Po
litiei rutiere. Am fi bu
curoși să consemnăm că 
fată de această situație 
s-a intervenit operativ șl 
eficient fără prea multe 
ezitări și căutări de scu
ze sau da vinovaț. Aso- 
ciindu-ne propunerii res
pective, așteptăm mă
surile concrete. (N T.j.

ușa
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I VÂNZĂRI - 
l CUMPĂRĂRI
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• UZO Balcon vinde 
din stoc: făină import 
Ungaria Bb 55 — 2320
plus TVA, BL 80 —
2140 plus TVA, făină
din producție pro-
prie. tip 505 -• 1800
plus TVA.

Preturile sunt fran-
co depozit Ileva.

Pentru contracte 
peste 50 dc tone 
transportul este gra- 
tfli . Relafii Ia tel.: 
054/711752. Tcl'-mobil: 
092281889.

(72971 

COLEGIUL UNIVERSITAR I
PEDAGOGIC CU SPECIALIZARE 

INSTITUTOR — DESEN DIN BLAJ |

Anunță |

CONCURS DE ADMITERF intre 15—25 | 
I septembrie a.c.

I 
Probele de concurs:

I I
• Aptitudini pedagogice și artistice (eli-

‘ minatorie); |
I • Limba și literatura romană — scris ; j
| • Desen liber — probă practică.
i înscrierile încep din 4 septembrie a.c. și i 

se Iac la secretariatul Universității din Blaj, * 
str. Dr. Vasile Suciu, nr. 26. î

• Vând talon autotu
rism Me~cedes, fabricație 
It9'5. Tel 617376.

(7638/
• Vând apartament i 

cam re zoaa Astoria, preț 
1)6 000 000, negociabil. Tel. 
624600

(7634)
• Vând apartament 2 

camere, ultracentral De
va. bdul Dccebal, bl. 11, 
Sc. C ap. 21. Tel. 232925

(7631/35)
• Vând depozit 200

721206.

Informații suplimentare la tel. 058/711231 I
• Vaud apartament, 

str. G. Encscu. sc. A, par
ter, posibilități de pri

mp,' teren aferent 1200 
mp, telefon, central, Pe
troșani 054/541500.

(7629/
• Vând urgent casă, 

grad'na, trei camere, bu
cătărie, baie, gaz Că- 
lan. str. 1 Mai, nr. 23. 
tel. 731676

(7630)
• Vând casă cu gră

dină, în corn. Buceș. In
formații fel. 762276, fam. 
Tttdoran, Sarmizegctusa.

(7479/
• Vând apartament 3 

camere (îmbunătățit/., N. 
Bălccscu, plus garaj. Tel. 
621838.

(7478)
• Vând fișet metalic, 

pupitru bar. joc distrac
tiv 200 DM, grilaje me
talice. Tel. 660091.
i (7625/

• Vând casă grădină 
mare, Ccrtej, nr. 120, 
55 000 000 ’ci, negociabil.

666526

(7623)
• Vând două arme vâ-

nâtoare IJ plus Gul ca*
librul 16; tractor U <550,
funcționabil , cu plug. Pă
râu Petru. Brăriișca, (el.

(7621)
• »aud Dacia 1310 

break. Toi. 225099.
(7621/

• Vund casă și grădi 
nă în Ghclari, zonă ex
celentă de dezvoltare, în 
continuarea linei ferme 
pomicole, și zootehnică 
Informații la tei. 215232.

(7641)

• Vând apartament 2 
camere îmbunătățit. In
formații tel. 625082.

(7646/
• Vând tractor V 445, 

sat Trestia, nr. 31, com. 
Băița, jud. Hunedoara, 
Mihăilâ Roman,

(7182)
• Vând frigider Arctic? 

Relații tel. 051—233023, 
după ora 16.

(7183)
• Vând urgent apar

tament trei camere, bdul 
Dccebal, bl. 23. Telefon 
234553.

(748 D
• Vând casă, in Sm*  

tandrei, tel. 673191.
(7185/

• Vând Lada combi
1200 nefiincționabilâ, ta
lon, preț convenabil. In
formații tel. 762231, după 
ora 20. (7486)

• Vând apartament 2 
camere. Dacia, bl. 14, se, 
1, ap. 26. Tel. 2J5907

(7481/
• Vând Ilarkas 1000, 

an fabricație 1988, cu G.l. 
Tel. 229846, zilnic între 
orele 16—20.

(7652/
• Vând garsonieră, 

Orăștic, sau schimb cu 
similar Deva. Informații 
tel. 227785.

(7643/
• Vând proteză audi

tivă. Sunați la 216695, De
va. între orele 18—22.

(7952/
• Cumpăr coarne cerb,

8—9 mărci/kg. Telefon 
059/419926, orele 8—10; 
20-23. (MP/

■ Vând casă, Orâștie, 
str. M. Kogălniceanu, nr. 
21, tel. 641018.

(7116)
• Cumpăr sau închiriez 

garaj, zona Gojdu. Tel. 
220898. după ora 18.

(7655/
• \ .iuti haină piele 

h.irli.K.ixtă, lungă, mă
linii .i 51 I Tel. 656173.

(GRT)
• Vând (schimb cu 

casă) Nissan Combi și 
garsonieră, Geougiu Băi. 
Tel. 233131.

(6825)

• Vând apartament 4 
camere, confort I, ultra- 
central in Hunedoara.

(6821)

vatizare și casă pe strada 
Parângului, ur. 9, zona 
pieței. ‘ Tel. 718145.

(6823/
• Vând avantajos so

cietate comercială (SRL). 
Tel. 715807, între orele 
16—19.

(6822/
• Vând SRL fără ac

tivitate, Căstău, nr. 190, 
preț convenabil.

(7420/
• Vând garsonieră con

fort I, Orăștie, Privazu
lui, bl. 55/20. Telefon 
612008.

(7421/
• Vând casă, curte, gră

dină mare, grajd, car cu 
osii de lemn în Turmaș, 
nr. 21, comuna Mărti- 
nești Tel. 611136, Orăș
tie (7419/

• Vând garsonieră, str. 
Independenței bl, 3, sc. 
B, ap. 22. Informații la 
familia Bojin loan, loca
litatea Păcbșa, nr. 37

(6269)
• Vând urgent mobilă

diversă, preț convenabil. 
Tel. 225542. (7625/

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro- 
disiace. 01 — 6376273 ; 
018—606131.

I ÎNCHIRIERI. )
• Ofer pentru închi

riere apartament două 
camere nemobilat, cen
tral, parter Tel. 216971, 
PI 7508.

<7647/

i OFERTE M ' 
SERVICII

• Brutăria „Mihuț Prod" 
Teiu angajează urgent 
BRUTARI. Informații la 
tel. 220061, după ora 15, 
sau la sediul firmei din 
Teiu, corn. Lăpugiu, nr. 50.

(7633/
• Angajăm contabil, 

merceolog, vânzători și 
voiajori cu garanție ma
terială. Tel. 721752.

(6829)

• Disco Max — Sala 
Sporturilor angajează 
barmani -- ospătari. In
formații (el. 231010 j 
21G8GG.

(7480)

• S.C. Belopcrone Imex 
SRL Deva execută fil
mări video șî fotografieri 
la diverse ocazii. Tel. 
611641.

(7G14/
• SG Efy — Styl anga

jează agenți comerciali. 
Garantăm salariu minim 
de 500 000 lei net și carte 
de muncă. Informații Ia 
sediul firmei din str. Gh. 
Barițiu, nr. IA, în spatele 
restaurantului Baclius.

(7645)

• Aneajăm urgent bar- 
inană deb'arasatonre.
Tel. 211121

(7605)

• Angajăm vânzător 
(bărbat) de preferință 
absolvent liceul pro
moția 1997 Ia depozit 
cn gros în Deva. In
formații la cafeneaua 
Amigo (zona Casa de 
cultură), orei» (10—14) 
sau la tel. 212057.

(7620/

[( DIVERSE ])
• Grupul Școlar In

dustrial Horea Deva so
licită ofertă pentru re
pararea centralei ter
mice. Telefon 622231 și 
623528.

(7632)
• Societatea comercială

TRANSLOG SA Deva, 
strada Depozitelor, nr. 2, 
anunță intenția de majo
rare o tarifelor de trans
port marfă și prestații 
servicii, ca urmare a ma
jorării prețurilor ener
giei electrice, piese de 
schimb, anvelope, ma
teriale, prestații servicii 
etc. (7627/

• MANAGERUL GENE
RAL al S.G. Apollo SJ1. 
Deva convoacă Aduna- ■ 
rea Generală a Acțio
narilor - pe data de 5 sep
tembrie 1997, ora 14, Ia 
sediul societății, cu ur
mătoarea ordine de zi i

— prezentarea bilanțu
lui contabil pe semes
trul I 1997 ț

— hotărârea organiză
rii selecției manageria
le, urmare a O.Q. 39/ 
1997;

— diverse.

COMEMORĂRI)
• Cu pioșenie anun, 

împlinirea a 7 ani dc la 
decesul scumpei noastre 
mame și soții

OLIMPIA FURDUI 
și 6 săptămâni de ia de
cesul mamei și bunicii 

MÂRIOARA FURDUI 
Comemorarea dumini

că, 24 august, la Biserica 
Ortodoxă Glielari.

(7284/

• Pustie îmi este 
casa, îndurerate îmi 
sunt zilele, de când 
în urmă cu 6 ani a 
plecat dintre noi su
flet blând și neuitat

AVRAM MIIIUȚ
Iți ud mormântul 

cu lacrimile mele. Te 
plâng în veci, nemâir 
gâiatâ a ta soție Ma
ria. Parastasul va 
avea loc în data dc 
24 august 1991 la 
Biserica Ortod >xă /in 
comuna Balșa. Dum
nezeu să-țî ierte su
fletul și să te odih 
nească in paer !

(7622)

L-JeceSK 1
• S-a stins din 

viață, după o grea 
suferință

TRIF MARICA 
din Mihăiești. Dum
nezeu s-o odihnească 
in pace. Familiile 
Matiaș șl Bulgăr.

T

—
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