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VREMEA

Vremea va fi predo- 
minat frumoasă 
rut variabil. Se pot pro

duce averse de ploaie. 
Vântul va sufla in gene, 
ral slab.

Temperaturile minime 
vor oscila întro 10—15 
grade C, iar cele ma

cii ce- xime între 21—26 grade 
G.
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După cum nf 
cat dna Claudia Bedea, 
consilier al Prefectului, 
la Prefectura județului 
Hunedoara a avut Ioc 
marți la amiază o tele, 
conferință de presă, în 
cadrul căreia conducerile 
Departamentului . pentru 
Administrația Publică Eo 
cală și Ministerului Eco
nomiei Naționale au discu
tat cu prefecții, subpre- 
fecții și inspectorii gene
rali școlari modul în care 
se pregătește în fiecare 
județ deschiderea noului 
an de învățământ 1997— 
1998.

Consemnăm in continuare

din materialul remis re. 
dacțici ziarului nostru.

Ea teleconferință au fost 
prezenți din partea jude
țului Hunedoara dnii: 
Pompiliu Budulan — pre
fect, Gheorghe rbu, ?. 
ședințele Consiliului ju
dețean, Ionel Moș, inspec
tor general școlar al ju. 
dețului Hunedoara.

Conducerea județului a 
informat DAPIs șl M.E.N. 
că din bugetul local s-au 
alocat la acest capitol doar 
21 miliarde <’e lei. deși 
cererile unităților din în.

(Continuare în pag. a 2-a)

Daca mergeți pe Râu Mare
Cine nu a fost de mult 

pe Râu Mare — Retezat 
va rămâne surprins de 
metamorfoza locurilor. Fru
musețea peisajului i-a în
demnat pe mulți oameni, 
din zonă ori mai de de
parte, să-și construiască 
aici frumoase căsuțe de 
vacantă. Fiecar.- dună nui. 
rimea pungii. Iar unii 
chiar pr lângă lege. Or
ganele abilitate probabil 
că știu și vor repun0 lu. 
erorile în deplină legali
tate.

Ce ne-a impresionat pe 
noi în mod deosebit în- 
tr.o recentă deplasare pe 
Râu Mare a fost gospodă
ria profesorului loan Un- 
.ur, respectiv casa și Pen. 

siunca turistică ..Dumbră- 
vița"' Nici nu putea
a dcnim 
in acea zonă largă, aeri
sită. luminoasă și liniștită. 
Ni se spusese că fru
moasa și spațioasa clă
dire (restaurant — bar — 
bucătărie — hotel) -ste 
realizarea unui român în 
asociere cu un olandez. 
Am vrut să aflăm exact.

— Nu 'sunt asociat cu 
nimeni decât cu soția 
mea, ne explică dl. loan 
Ungur. Avem niște prie
teni foarte buni în Olan, 
da, însă ei nu au investit 
nimic. Tot ceea ce se 
vede am realizat cu 
mâinile mele și cu ajuto
rul unor prieteni, înglo-

Metamorfoza 
locurilor

bând aici, de vreo patru 
ani, toată agoniseala fa. 
miliei mele — din sala, 
rii. din produsele agricole 
vândute, din puținele a- 
cumulări avute. Iar per. 
manent s-au aflat lângă 
noi, la clacă, fiica și gi
nerele, deși ei au căminul 
lor, rostul lor.

— Gum v.a venit îdeea?
— Terenul este al nos

tru. Copil fiind, am cres

cut aici, în căsuța mo. 
destă a părinților meii 
lângă vite și oi. Initial 
ne-am gândit să ne facem 
o cabană, o căsuță. Și 
am făcut. E drept că a 
ieșit o casă în toată re
gula. Și ătunci am prins 
curaj și am pornit o nouă 
construcție. Am lucrat e- 
norm de mult. Dar cred 
că a ieșit ceva frumos.

Da, a ieșit o clădire 
cochetă, în stil rustic, care 
atrage privirea și interesul 
de a o vizita. I s-a dat 
un nume ingenios și o u- 
tilitate „la zi", extrem de 
necesară în _onă: hotel — 
restaurant. Sau invers. 
Totul este plăcut- făcut 
cu gust, funcțional. O 
sală marc de mese șl o 
terasă, o bucătărie și un 
bar, cinci camere de ca. 
zare — cu tot ceea ce 
trebuie: apă rece și caldă, 
grup sanitar, sobe de te
racotă, nișe pentru haine,

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

„Să vină primarul să-mi facă 
curat în fata blocului?”

Gu excepția șantierelor 
mai mici sau mai mari 
(se construiește pe alo-, 
curi, se refac fațade) și a 
săpăturilor de pe margi. 
nea carosabilului se poate 

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

afirma că străzile Devei 
sunt curate, spațiile verzi 
corect întreținute După 
cum se poate vedea, eci 
care au activități la par
terul blocurilor de locu
ințe fac și mențin de-a 
lungul zilei curățenia în 
fața magazinelor, pe bu
levardul Decebal, spre c- 
xemplu, existând chiar o 
competiție în acest sens.

Aspectul ordonat, grija 
pentru frumos și curat 
se datorează în primul 
rând bunei organizări a 
activității la nivelul Sec
torului de gospodărie mu
nicipală al Primăriei. Dna 

Francisca Viorica Cristca, 
inginer tehnolog la Serele 
de flori' spunea că, bi- 
săptamânal, respectiv lu
nca și vinerea, cele patru 
echipe de înlrctinerri ac

tion- ază în zonele ce le 
sunt repartizate pentru 
curățenie generală. Una 
dintre acestea arc spre 
întreținere parcul mare al 
orașului. „Asociațiile își 
fac singure curățenie în 
cartiere. Acolo unde lo
cuitorii sunt în majoritate 
vârstnici, și solicită aju. 
torul nostru, noj ii aju 
tăm“.

Mai notăm că in sera 
se fac în prezent lucrări 
de pregătire a terenului și 
a paturilor germinative 
pentru suiturile din toamnă, 
primăvară- ca și recoltări 
de semințe la flori șl ar. 

bori pentru material se- 
mincicr. Se fac semănături 
la „Roza canina" . (tran
dafirul sălbatic) pentru 
obținerea de portaltoi, spre 
a nu-1 mai cumpăra.

„Avem șl e pepinieră 
dcndiologică în Sântuhalm 
in care producem mate
rial săditor dendrologic, 
pentru zonele verzi din 
municipiu — mai spunea 
dna Gristea. Aici se pre
gătește acum terenul pen
tru repieajele din toamnă 
ale puieților.

în oraș s<3 fac lucrări de 
întreținere — tuns de 
gard viu, prășit- plivit și 
săpat, se cosește iarba, se 
elimină arborii compro
miși estetia șl biologic, se 
eliberează terenul pentru 
înlocuirile din toamnă — 
iarnă.

Ebl’ERA SÎNA

(Continuare în pag. a 2-a)

i

prieteni, 
dc antre- 
Bcla Ra

de 15 ani

ve- 
flori- 

zâmbete.

DUMITRU GHEONEA, 
SABIN CERBU

S-au oferit 
împărțit 
consumat îmbrăți- 

și sărutări, au curs

.'ă'.'-'.'.'.'jjxj

Celebrii antrenori Marta și Bela Karoly
Atlați intr-o scurtă vi

zită în România, la pă
rinți, rude, șl 
celebrul cuplu 
nori Marta și 
roly, stabiliți 
în Statele Unite ale A- 
mericii' care au ridicat 
gimnastica românească și 
americană la cele mai 
înalte cote ale măiestriei 
și performanțelor, au po. 
posit scurt timp în mu
nicipiul Deva, 
normal dacă avem 
vedere că aici 
cela mai mari 
de gimnastică 
timpurile ale 
în frunte cu steaua mon. 
dială Nadia Somăncci, ea 
însăși stabilită în Ame
rica, ducând împreună

■.-. tt . 11 iți 11

Absolut 
în 

au șlefuit 
campioane 
din toate 
României,

pe meridianele globului 
(antrenori — sportivi) 
gloria sportului româ
nesc, numplc României și 
al municipiului Deva.

Ca o recunoaștere mai 
mult decât meritată a 
prestigiului conferit o- 
rașului Deva de acești 
inegalabili ambasadori 
ai imaginii țării noastre 
în lume, Consiliul iocal 
Deva a adoptat marți 
la amiază o importantă 
hotărâre privind acorda
rea soțiloi Marta șl Bela 
Karoly a Titlului și Di
plomei de ,'Cetățean de 
Onoare" al municipiului 
Deva. Evenimentul s-a 

consumat Ia puține minute 
de la adoptarea hotărârii, 
în sala mare a Primărie!

Deva, devenită netncăpa- 
toare.

Oficiul înmânării im
portantelor documente a 
revenit viccprimarului 
Dumitru Gâlcescu, mo
ment desfășurat într.o 
atmosferă de entuziasm 
și emoție, în aplauze pre
lungite, sub blițurile in
sistente ale aparatelor 
de fotografiat și rotirea 
camerelor de luat 
deri.
s.au 
s-au 
sări

(Continuare în pag. a 2-a)



L CUVÂNTUL LIBER

Celebrii antrenori de gimnastică Marta 
și Be'a Karo'y — „Cetățeni de Onoare" 

ai municipiului Deva
(Urmare din pag. 1)

și lacrimi de emoție și 
de aduceri aminte.

Au fost prezenți la 
festivitate dnii Pompiliu 
Budulan, prefectul ju

dețului Hunedoara, Gheor
ghe Barbu, președintele 
Consiliului județean, Ni
col ae Segesvari, sub
prefect

Vizibil impresionat și 
luat pe nepregătite, ine
puizabilul Bela Karoly 
— in stilul -ău spiritual, 
debordant, spontan — a 
rostit cuvinte cu largi 
și profunde reverberații 
emoționale, de suflet. Nu 
a omis să sublinieze va
loarea materiei prime 
pe care. împreună cu so
ția sa, a șlefuit-o la De
va și i-a dat strălucire 
în toate întrecerile inter
naționale la care a con
dus echipa reprezentativă 
de gimnastică a Româ
niei, ca și pârghiile de 
încurajare și susținere

morală carp au fost con
ducătorii de atunci ai 
sportului devean, autori
tățile locale, echipa de 
profesori de la Școala 
sportivă Deva, alți cola
boratori ți prieteni.

Proaspeții „Cetățeni de 
Onoare'*'  ai municipiului 
Deva au fost felicitați, B 
s-a mulțumit pentru tot 
ce au făcut in slujba spor
tului românesc ți în be
neficiul moral al orașu
lui Deva, de către dnii 
Virgil Boca, Gheorghe 
Nițescu, Dorin Costa, 
Aurei Oprișa- Ovidiu 
Jnrca — consilieri lo
cali, Aurelia Pisoiu — 
profesoară Ia Școala spor
tivă Deva, Pompiliu Bu. 
dulan, Gheorghe Barbu, 
Nicolae Segesvari. Cu 
glasul gâtuit de emoție, 
un învățător pensionar 
din Timișoara, care l_a 
cunoscut în împrejurări 
plăcute pe Bela Karoly, 
i-a mulțumit pentru pro. 
digioasa carieră de an
trenor de gimnastică-

subliniind că „dna Marta 
și dl. Bela au folosit în 
activitatea lor cea mai 
simplă și mai importantă 
metodă, care i-a dus la 
rezultate de excepție — 
„Metoda muncii'*.

Felicitări ' și gânduri 
de ■ simpatie bravilor 
profesori și antrenori de 
gimnastică de renume 
mondial Marta și Bela 
Karoly și din partea zia
riștilor de la „Cuvântul 
liber*'  Deva, pe care i-au 
onorat cu prezența la 
redacție, împreună cu 
echipa reprezentativă a 
României, după răsună
toarea victorie din 1975, 
la Olimpiada de la Mont
real. Sunt clipe care nu 
se uită.

N.R. In ziarul nostru 
de sâmbătă, 6 septem
brie a-c» puteți citi un 
interviu care ne.a fast 
acordat cu amabilitate, în 
exclusivitate» de soții 
Marta și Bela Karoly.

Dacă mergeți pe Râu Mare
(Urmare din pag. 1)

un superb balcon străjuit 
de două steaguri tricolore.

Profesorul — patron
care nu a renunțat la o- 
rele de clasă de la Școala 
generală din Râu de Mori, 
umblă după marfă, o des
carcă, servește la mese, 
mai finisează câte ceva, 
se întreține cu oaspeții, 
își găsește timp și pentru 
producția agricolă, și pen
tru animale- și pentru

locuința din Râu de 
și pentru familie, 
un bărbat dinamic, 
put la toate, agreabil 
discuții, care știe 
ce vrea și face exact ce 
știe. Numai asemenea oa
meni pot duce p umeri 
tranziția din România. Nu

mai prin muncă asiduă, prin 
inteligență și pasiune- idei
le capătă concretețe, con
sistență. Iar la Pensiunea 
turistică ,-Dumbrăvița**,  
de pe Râu Mare — Rete
zat, asemenea

Mori, 
Este 

price- 
în 

exact

deja finalitate și rezo
nanță. Prin vocația unul 
om. Și pașii profesorului 
loan Ungur nu se opresc 
aici, după cum ne-a măr. 
turisit. Câte nu mai sunt 
de făcut..

JOI,
4 SEPTEMBRIE

T eleconf erință 
Prefectură

'Urmare din oăg I)

vățământ s-au ridicat la 
41 miliarde de lei, iar 
Legea Bugetului pe 1997 
prevede 37 milioane de lei. 
Inspectoratul Școlar 
dețean s-a 
țumit de 
vestițiilor 
liarde de 
rile pentru reparații 
rente si cheltuieli de in. 
tretinerp sunt insuficiente.

In cadrul teleeonferi î 
ței s-a cerut de către pre
fectul județului 
pentru rezolvarea 
probleme deosebite

ju. 
mul-

in. 
mi

declarat 
finanțarea 
(circa 12 
lei). dar fondu. 

cu

sprijin 
a 3 

ale

atribute au

• * • • •

învătământuluJ
rean: 
dare la 
Sportiv 
de lei); 
sentință 
finitivă a unui imobil care 
a aparținut Grupului Șco 
Iar Auto Deva și care a 
fost folosit ca laborator și 
internat: situația deosebită 
a Liceului de Informatică 
Hunedoara, care s-a mu 
tat In spațiu nou.

Reprezentanții Guver
nului au adus la cunoș
tința conducerii județului 
că bugetul local a fost de 
curând suplimentat cu 
încă 4 miliarde de lei.

,.Să vină primarul să-mi îacă
curat

(Urmare din pag. 1)

Dar și locatarii au atri
buții în buna gospodărire 
a cartierului în care lo
cuiesc, 
cestora 
spună 
cuitori
ale Devei.

„Locuiesc în blocul 26,

Despre aspectul a- 
am invitat să.și 

părerea câțiva lo- 
din zone diferite

în fața blocului?44
jență, copiii aruncă pe 
jos tot felul de gunoaie".

„Cândva a fost destul 
de frumos și la noi, pe 
strada Violetelor, colț cu 
Gh. Doja (cartier Mărăști) 
— spunea un domn- care 
a dorit să-și păstreze a. 
nonimatul. Acum, pe zona 
verde din fața blocului 
14, sunt stive de bolțari 
și lăzi cu mortar, trotua-

[gospodărirea localitățilorÎ
iâl

rwn

din strada 22 Decembrie 
— afirma dl. Mihai B. 
Este o zonă frumoase- cu 
trandafiri și gard viu. 
Noi, locatarii, am făcut 
plantările încă în *84  când 
ne.am mutat aici, și con. 
tinuăm să le întreținem. 
In acest an am plantat și 
pomi, unii locatari au și 
viță de vie în balcon. A- 
cum în spatele blocului • 
șantier (se construiește in. 
Iernatul Liceului de Artă); 
Dar dacă și constructorii 
țin ordine în spațiul de 
lucrări, nu ne deranjează".

„In fața blocurilor noas
tre- respectiv 41 și 42, de 
pe strada 22 Decembrie, 
este curat — afirma dna 
D.G. Și în spate ar putea 
fi mult mai îngrijit, căci 
containerele 
regularitate. Dar locatarii 
sr fi cazul 
mai bine aceste 
Există încă multă

se ridică cu

să întrețină 
spații, 
negli-

• • •

rul este ocupat cu remorci 
de tractor (și asta de 
e&țiva ani, de când a în. 
ceput să construiască aici 
un privatizat). Deci, n-avem 
ce să mai facem. Aspec
tului de șantier 1 se i 
alătură cel al haitelor 
câini vagabonzi care 
tră, urlă- deranjează'*.

„Noi avem probleme 
iluminatul public — spu
nea dL Alexandru Onea, 
locatar In blocul 4, din 
Aleea Plopilor, cartier Da. 
cia. Înainte de 
S-au pus stâlpi șl 
de-a lungul aleii și 
mas să se continue, 
nu mai sunt nici 
care au fost. Apoi se sparg 
mereu geamurile la casa 
scării, de nenumărate ori 
a trebuit să le înlocuim".

-,In spațiile verzi din 
jur — spunea un domn 
din același bloc, care n.a 
vrut să-și decline identi-

mai 
■ de 
la.

cu

alegeri 
becuri 
a ră- 
Aeun 

cele
f

tatea, pasc ai și 
cai. Vin țigani și 
căruțele și caii pe 
verde. Păcat, că 
ar fi frumos și curat și 
la noi, 
a 2—3 
nu ies 
ceilalți 
în fața imobilelor, 
cauza unora 
mulți. Tot din 
celor care nu-și 
datoriile către 
ni se taie apa caldă sau 
rece".

„Lângă blocul 65, din 
Micro 15, în care m-am 
mutat în urmă cu câteva 
săptămâni, sunt amplasate 
două containere — spunea 
dna Doina Roșu. Acestea 
sunt mereu pline de gu. 
noaie. Niei pre sfârșitul 
săptămânii, n-au fost go
lite. Se degajă un miros 
urât- zona este infestată 
de resturi. Și, în plus, 
câinii vagabonzi, de care 
nu mai scăpăm...**

De remarcat că interlo
cutorii noștri au tos» în 
unanimitate t ■ părere că 
aspectul îngrijit ai cart e
rului sau al străzii în 
care locuiesc ține de fie
care cetățean. „< 
tept să vină 
să facă curat 
mea?**  — spunea 
Este- în opinia 
un pas spre. 
Căci ignorarea 
general pentru 
cât mai plăcută 
lor în care trăim 
sinonimă eu llpta de 
pect pentru semeni.

noapte 
lasă 

zona 
altfel

căci, cu excepția 
rău-platnici, care 
nici 1» curățenie, 

locatari fac ordine 
Din 

suferă mai 
pricina 
achită 

asociație.

,Ce, să aș- 
primarul, 
pe aleea 

cineva, 
noastră. 

civilizație 
efortului 
imaginea 
a lociu'j 

es1e 
ro

•*•*•*•♦•*•*• s *

bus ; 19,30 Alondra (s); 
20,30 Observator; 21,30 
Urmărire pe Rio Grande 
(SUA); 23,20 Disraeli (sj.

La limita imposibilului 
(s). 1-45 Film erotic.

9-00 Planeta Cinema : 
10,00 în flagrant (rj; 11,35 
Sunset Beach (rj; 12,30 
Mândrie - și prejudeca
tă (rj; 13,30 Emisiune în 
limba germană; 
Desene animate; 
Secretele nisipului 
17,00 Ceaiul de Ia ora 5; 
19,00 Gimnastieă artis
tică o C.M. — finala 
feminină pe echipe (d): 
20-15 Time Out; 21,00 
Gimnastică artistică • 
C.M. — finala masculină 
Pe echipe (d); 0,00 TVM 
Mesager.

ț
l ț\<Ii

*

(PRO-TV-DEVfl)15,30 
16J90

(s);
[PRO - TV)România: ora 6 

8,30 Desene ani- 
9,00 TVR Cluj.N.; 

TVR Timișoara; 
Secretele nisipului;
Serial • Șeicul ; 

Desene animate; 
Pompierii vă in

formează!; 16,00 Con
viețuiri; 17,05 Serial • 
Specialitatea casei; 18,05 
Gimnastică artistică • 
C.M. de la Lausanne (dj; 
19,00 Sunset Beach (sj; 
20.00 Jurnal; 21,00 Se
rial • Dr. Quinn; 224)0 
Memorialul durerii; 23,00 
Serial • Canary Wharf; 
23,50 Un secol de cine
ma • Marlene (doj.

6,00 
fix;; 
mate; 
11-00 
13.03 
14,10 
15,00 
15,30

6,00 — 7 ,00 Reluări; 
15-00 — 16.00 F.s. Re
boot ep. 11 și divertis
ment: 18,15 — 18-35
Vorbiți aici; 21,50 — 22,00 
Știri locale.dl- 

la
(sj; 

de iubire
Cap-
12,00
13,00
Șer-

hunedo 
consoli- 

Școlar 
miliarde 
printr-o

lucrări
Grupul

Deva (2 
pierderea 
judecătorească de.

de

ANTENA 1]

f TVR 2 )
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 Canary Wharf (r);

6,30 Tele—Dimineața; 
9,50 Viata în trei (r); 
10,25 Serial • Iluzii (rj; 
11,15 Expediție riscantă 
(f/r); 13,10 Model A. 
cademy (sj; 14,20 Serial
• Lumină călăuzitoare;
15,05 Nixon (d); 16-10
Madison (s); 16,50 Serial
• Iluzii; 18,20 Desene a- 
nimate; 18,45 Telere-

7-00 Ora 7, bună 
mineața!; 9,00 Sport 
minut; 9,15 MASIl 
10,30 Șoapte
(rj; 11,15 Serial • 
cana timpului ; 
Beverly Ilills (r); 
Față în față cu I.

14,30 Dese. 
16,00 Tânăr 
(sj; 17-30 
18,15 Sport 

18,35 Serial •

bănescu (rj; 
ne animate; 
și neliniștit 
Hercule (s); 
la minut;
Cine este șeful?; 19,00 
Știi și câștigi!; 19,30 Știri; 
20.00 Serial • Melrose 
Place ; 21,00 Serial •
Doctor în Alaska; 22,00 
Familia Bundy (s); 23,30

(devasat+J
7,00 — 12,30 Reluări; 

13,00 Videotext; 17.00 Pre- 
ciosa; 18-00 Desene ani
mate; 18,30 Provocarea 
naturii; 19,00 Casa de ne
buni; 19,30- Farmacia de 
gardă; 20,00 Lush 
(fj; 21,30 Zoo; 22.30 
gada 
când 
Film 
text.

de șoc; 23,00 
munții (f); 
erotic;

Life 
Bri. 
Miș- 
0-30

1,30 Video..
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[CUVÂNTUL liber M^niipsgiVi
Avram lăncii — iscusit 

și talentat strateg militar
Avram, Iancu a fost nu

mit și recunoscut de către 
moți „Împăratul Munților", 
toți aveau încredere în el 
și în iscusința lui de stra
teg militar. A fost un con
ducător dibaci și neîntre
cut în organizarea lupte
lor. El folosește tactica 
marilor înaintași Mircea 
cel Bătrân, Mihai Viteazul 
și Ștefan tel Mare folo
sind ținuturile bine cunos
cute ale Munților Apuseni 
in favoarea luptătorilor săi. 
Locul luptei este atât de 
bine ales încât să-l avan
tajeze. Var nici Iancu n-a 
dezmințit această încre
dere în masele populare, 
cărora te a închinat întrea
ga sa erît&ență.

In luptele organizate în 
Munții Apusen lui i-a re
venit întotdeauna sarcina 
deloc ușoară de a organiza 
apărarea zonei. Organiza
rea și desfășurarea opera
țiunilor militare i-a dat 
mult de furcă curajosului 
conduaător, ce a trebuit 
în multe -cazuri să impro
vizeze pentru a obține vic
toria. După cum singur ne 
mărturisește: „Trebuie să 
facem, pe vrăjmași să crea
dă că au în fața lor o pu
tere mult mai mare".

Aflat in apropiere, el 
este chemat în satul Mă- 
rișel pentru a organiza a- 
pararea localității împo
triva honvezilor cc încer
cau s-o cucerească. Comu
na Mărișel este situată în
tre Someșul Cald și Some
șul Rece, la vest de Cluj. 
Nu avea mai' mult de 600 
de săteni, bărbați apți de 
luptă. In -mt, omul de în

credere și conducătorul 
gărzii naționale era tână
rul Roșu Pelagea. Apăra
rea localității a fost conce
pută de Iancu și coman
dantul gărzii locale pe trei 
coloane a câte 100 de să
teni înarmați cu arme de 
foc și lăncii. Dispozitivul 
de apărare este organizat 
pe culmea Muntelui Gro- 
hotu, ce se afla în apro
pierea localității și care 
era un amplasament favo
rabil pentru apărare, având 
o amplă vizibilitate a mo
dului de deplasare a for
țelor dușmane. Au fost 
mobilizați și țăranii, femei
le și bătrânii satelor veci
ne cu făclii uriașe (ce tre
buiau aprinse la comanda 
lui), cu multe buciume, pen. 
tru „a umple văzduhul de 
alarmă" și strategic au fost 
puse multe căpițe de paie 
ce trebuiau aprinse, la un 
semnal dat, pentru a da 
luptei un aspect de groază 
și a înspăimânta dușmanul.

Iancu avea însă nevoie 
de câțiva curajoși luptă
tori cu care să organizeze 
o diversiune. Lipseau efec
tiv acești oameni, deoare
ce diminuând numărul 
luptătorilor din cele trei 
coloane ar fi riscat o pă
trundere a honvezilor și o 
învăluire primejdioasă pen
tru 'ei. Crearea unei ase
menea' situații ducea la în. 
frângerea "moților.

La față locului se adu
naseră. femeile și mamele 
luptătorilor din sat, care 
așteptau să fie și ele folo
site în lupta ce se organi
za, după puterile lor. Vă
zând că Iancu se afla în 

dificultate, mama lui Roșu 
Pelagea, comandantul găr
zii, se înfățișează lui Ian
cu, cerând să fie ele luate 
în folosul luptei. Ele pri
mesc pălării bărbătești, 
încalecă mărunții cai de 
munte și acționează cu 
mult curaj și dezinvoltură. 
Când trupele maghiare 
s-au apropiat la un punct 
dinainte stabilit, buciu
mele au început sunetul 
lor puternic, sunt aprinse 
căpițele de paie și femeile 
pornesc vijelios călare spre 
dușman, dându-i acestuia 
impresia prin iureșul nă
vălirii și zgomotele produ. 
se că întreaga oștire co
boară și atacă frontal. Duș
manul își schimbă direcția 
de atac, derutat consideră 
că aici este forța puterni
că a moților, moment în 
care, a comanda lui Ian
cu, flancurile deschiseră 
foc puternic, nimicitor, lo
vind dușmanul în plin, de 
unde nu se aștepta. Hon
vezii nu pot face față ata
cului de învăluire și diver, 
siunii cu iscusință reali
zată. Ei se retrag în dezor
dine, fug și renunță la 
luptă cu mari pierderi în 
vieți omenești.

Acest moment, ca de alt
fel și altele, din multele 
lupte ale moților, a avut 
puternice implicații psi
hologice pentru luptătorii 
șl apărătorii Munților A- 
puseni. El a sădit încrede
re în forțele lor de luptă 
și îndeosebi încredere și 
afecțiune pentru conducă
torul lor stimat și prețuit.
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Pe lângă numeroasele 
excursii organizate cu 
regularitate, lunar, . pen
sionarii din Simeria au 
realizat, recent, una din 
cele mai frumoase și reu
șite excursii ale acestui 
an. Este vorba în fapt 
de vizitarea mănăstirilor 
din Bucovina, precum și 
a altor obiective turisti
ce deosebite din „Țara 
de Sus".

Beneficiind de diferi
te facilități pe calea fe
rată, excursia cu autoca
rul din Suceava a durat 
trei zile, timp în care, la 
un preț de numai 20 000 
lei, pensionarii simerieni 
au vizitat locuri și obiec
tive de neuitat. Astfel, 
în ziua întâi s-a vizitat 
mănăstirea Putna, cu 
mormântul marelui Vo
ievod Ștefan cel Mare, 
muzeul, Chilia lui Daniil 
Sihastru, precum și mă
năstirea din lemn, din 
secolul XIV, adusă de la 
Volovăț.

Ziua a doua a cuprirts 
un mare număr de obiec
tive de același mare in
teres. Dintre ele enume
răm : Cetatea de Scaun, 
Mănăstirea Sf. loan (cu 
participarea la slujba re
ligioasă), Mănăstirea Do
rințelor (armenească), Mă
năstirea Dragomirna (cea 
mai siluetă dintre mănăs
tiri), apoi casa memo

Comemorarea a 125
de ani de la 

moartea 
lui Avram Iancu

Împlinirea a cinci sferturi de veac de 
la trecerea în eternitate a eroului nați
onal Avram Iancu prilejuiește organizarea 
în perioada 12—14 septembrie a.c. a unor 
emoționante manifestări cultural-științi
fice : • 12 septembrie a.c. — Brad — 
Baia de Criș: Simpozion științific național 
„125 de ani de la moartea lui Avram 
Iancu"; • 13 septembrie a.c. — Blăjeni : 
Dezvelirea monumentului dedicat eroilor 
comunei căzuți in timpul Răscoalei lui 
Horia și în Revoluția de la 1848/49 con
dusă de Avram Iancu; • 14 septembrie a.c. 
— Țebea, ora 10; Te Deum, depuneri de 
coroane, evocări, spectacol folcloric or
ganizat în colaborare cu T-V.R.

Cursuri pentru 
surorile voluntare 

de Cruce Roșie
Dată fiind importanta socială a activi

tății desfășurate de surorile voluntare de 
Cruce Roșie, multe tinere se înscriu la 
cursurile specifice de pregătire. De la. 1 
octombrie 1997, la sediul Filialei de Cru
ce Roșie a județului din Deva, Aleea 
Viitorului, nr. 4 (lângă Școala Generală 
Nr. 4 Deva, din Gojdu), se deschid cursu
rile pentru pregătirea surorilor volunta
re de Cruce Roșie.

Aceste cursuri sunt organizate de Fili
ala de Cruce Roșie a județului în cola
borare cu Direcția Sanitară Județeană și 
Spitalul Județean Deva. Persoanele in
teresate se pot înscrie zilnic intre orele 
8—12, la sediul filialei. Informații su* * 
plimentare se pot primi telefonic la nu
mărul 226358. (V.R.)

(atribuit drept recunoaș
tere a celor cinci mă
năstiri unicat, ca unica
te în lume, aflându-se 
sub tutela UNESCO).

în cea de a treia zi, 
pe un traseu înălțător al 
unui verde în degrade, 
ce.și împletea nuanțele 
sub strălucirea soarelui 
binevoitor, șerpuind prin
tre brazi (parcă și tra
seul voia să ne anunțe 
că va urma mănăstirea 
Sucevița)... cu verdele-i 
propriu — specific. De
sigur, în drum s-a mai 
făcut un popas (ca atâ
tea altele), pentru a po
za cu toții la „Monumen
tul Constructorului" de

rials, muzeul, mormântul 
marelui Ciprian Porum- 
bescu de la Stupea. Tot 
în această zi s-au mai vi
zitat mănăstirile Humor, 
Voroneț, cu altarul său 
tainic și inegalabil, pre
cum și mănăstirea Mol- 
dovița, unde se păstrea
ză trofeul Mărul de Aur

Excursia 
anului

la cea mai înaltă cotă J 
a Obcinei Mari. i

După Sucevița nu le-a J 
scăpat excursioniștilor nici j 
muzeul de ceramică-nea- I 
gră de la Narina. ce da. Z 
tează de pe vremea da- | 
cilor. De a ci — ca și de » 
la mănăstiri — pensio- | 
narii și-au cumpărat, di- ' 
rect de la sursă, minu- | 
nate și ieftine obiecte. O J 
nouă mănăstire vizitată > 
a fost cea a lui Bogdan. I 
Vodă de la Rădăuți A J 
urmat apoi mănăstirea | 
Solea și în sfârșit mă- « 
năstirea Arbore. Au fost | 
vizitate douăsprezece mă- , 
năstiri. Reîntorși din cir- | 
cuitul de mei zile la Su- • 
ceava autocarul a oprit 2 
în fața muzeului de is- | 
torie care a fost deopo- ' 
trivă vizitat. împreună | 
cu „Sala Tronului" (o « 
realizare de excepție a | 
muzeografilor de aici). ■ 
precum șj alte obiective • 
ale municipiului amintit '

A fost o excursie de I 
ncdescris atotcuprinză- J 
toare și... Ieftină (•> |

Cei 4-1 de turiști-ppn- J
sionari care au umplut | 
autocarul din acest tra- » 
seu de excepție s-âtf de- I 
clarat pe deplin mulțu- ! 
miți. susținând că au l 
realizat cea mai frumoa. J 
să excursie a anului. |

IOSIF MERCEA. 
S'mcria I

Prof. LIV IU LUCACIU

La Țebea străjuiește Avram Iancu. fala moților. Alături de mormântul 
tribunului se află pietrele funerare ale eroilor căzuți în cele două războaie 
mondiale. Foto: PAVEL LAZA

Armata română în al doilea război mondial
In cei 52 de ani scurși 

de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial 
s-au scris și publicat nu
meroase lucrări cu carac
ter istoric, memorialistic 
șl beletristic, al căror con
ținut este axat pe com
plexa protAemat.ică a con
tribuției armatei omâne la 
cel de-al doilea război 
mondial. Acestora li se a- 
daugă an important, im
presionant ți vibrant ciclu 
de patru volume memo
rialistice apărute în ulti
mii ani tub titlul generic: 
„Veteranii pe drumul o- 
noarei și jertfei (1941— 
1945)*,  editat de Asociația 
Națională a Veteranilor de 
Război. Prim l volum este 
intitulat ^Auâni peste Car- 
păți*  și cuprinde aspecte 
din luptele duse de arma
ta română între 23 august 
— 25 octombrie 1944; al 

doilea este intitulat „De la 
Cărei în Podișul Boemiei", 
reflectând perioada octom
brie 1944 — mai 1945; al 
treilea poartă titlul „Spre 
cetățile de pe Nistru", re- 
ferindu-se la perioada 23 
iunie — 26 iulie 1941; iar 
cel de-al patrulea, apărut 
în 1997 la Editura „Vasile 
Cârlova", intitulat „De la 
Nistru la Marea de Azov*,  
cuprinde: „Mărturii, episoa
de și documente privind 
acțiunile armatei române 
de la Nistru la Marea de 
Azov, la (Odessa, în Cri- 
meea șl la sud de Harkov, 
iulie 1941 — iunie 1942*  
(pag. 1).

In ansamblul său, pe în. 
tregul spațiu al celor 576 
de pagini, acest volum cu
prinde o suită impresio
nantă de amintiri cu o 
imensă încărcătură afec
tivă, depănate de un mare 

număr de ofițeri Șl ostași 
al ai matei rr mâne, care 
au cunoscut toate rigorile 
necruțătoare ale unul răz
boi purtat la sute și, trep
tat treptat, la aproape două 
mit de kilometri de hota
rele țării, în condiții deo 
se Ut de aspre șl de v'tre- 
ge, păstrându-șl neconte
nit demnitatea militară în 
momente de victorie, de 
înfrângere, de durere șl de 
jertfă.

După „Cuvântul înain
te", edificator pentru con. 
ținutul șl semnificația vo
lumului și după căldurosul 
elogiu adus ostașului ro
mân în patetica și emoțio
nanta scrisoare: „Ție, brav 
veteran, supraviețuitor al 
războiului", semnată de 
g-ral de corp de armată 
Marin Dragnea, președin
tele Asociației Naționale a 

Veteranilor de Război, co
ordonatorii volumului fg-ral 
de corp de armată Vasile 
Bărboi, g-ral de brigadă 
Gheorghe loniță și col. dr. 
Alexandru Duțu) au selec
ționat, ordonat și structu
rat materialele numeroși
lor colaboratori, prezen- 
tându-le în opt capitole co
respunzătoare marilor e„ 
tape ale luptelor dintre 
Nistru și Marea de Azov, 
precum și unor arme și 
servicii speciale.

Dintre cele opt capitole 
ale volumului, cel care a- 
trage în mod deosebit a- 
tenția cititorului, deși este 
cel mal puțin extins (21 
pag.), este capitolul inti
tulat „Trecerea Nistrului, 
o decizie controversată". 
In cuprinsul acestuia, pe 
baza unor documente de 
epocă, a declarațiilor unor 

importanți oameni politici 
(Iuliu Maniu, Dinu Brătia- 
nu, Ion Antonescu, Grigo- 
re Gafencu ș.a.), precum 
și a unui număr aprecia
bil de cadre militare care 
au participat la campania 
din URSS, se încearcă ex
plicarea și luminarea con
troversei, semnalată în 
titlul capitolului. Declara
țiile și atitudinile pro și 
contra campaniei de din
colo de Nistru se doresc 
persuasive — și unele șt 
altele — concluzia absolu
tă rămâne, după părerea 
noastră, un privilegiu al 
istoriei, singura ce se va 
putea detașa de factorul 
afectiv, care este încă pre
zent în sfera judecării u- 
nor evenimente atât de a- 
propiate epocii noastre.

In capitolul al ll-lea, 
„Armata 4 română în o

fensiva de la Odessa (8 au
gust — 16 octombrie 1941)" 
este inclusă și evocarea 
regretatului g-ral de bri
gadă invalid de război, 
Viorel Cugereanu, din O- 
răștie, distins cu Ordinul 
„Mihai Viteazul", care, prin 
acțiunea sa curajoasă, a 
respins atacul inamic și a 
restabilit situația din sec
torul frontului in cadrul 
căruia lupta (pag. 153— 
154).

Prezentate cu patosul, cu 
sensibilitatea și frămân- 
tul sufletesc al ostașului 
român din această etapă a 
războiului, faptele de arme 
inserate in volumul „De la 
Nistru la Marea de Azov" 
oferă cititorilor o lectură 
bogată prin mulțimea trăi
rilor și tulburătoare prin 
natura și intensitatea lor.

Prof. DUMITRU SUSAN

..................
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■! O SITUAȚIE ALARMANTA PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA^Peste 60 la sută din vagoanele 
Regulatorului exploatare marfă 

Deva au devenit fier vechi

unor

doreni, SNCFR-ul are 
încasat- în prezent 113 
liarde de lei. Conform 
lor declarate de dl Geor
gescu, principalii debitori 
sunt S.C. Siderurgica S,A. 
Hunedoara, ce are o dato
rie de 67 de miliarde de 
Iei (din care 58 miliarde 
de peste 30 de zile) și S.G. 
Sidermct S.A. Călan, care 
are de plătit 35,2 miliarde 
dc le» (din care 29 de mi
liard' de peste 30 dc zile).

REFORMA LA
SNCFR.

de 
mi- 
ce-

ne

Dialogul purtat cu dl Pe
tru Georgescu, coordona
torul activității Regulato
rului exploatare marfă 
Deva, a vizat aspecte ce 
țin de problemele trans
portului pe calea ferată. 
Imaginea SNCFR-ului în 
ochii opiniei publice este 
în prezent destul de șifo
nată. Contribuie la aceas
ta creșterea permanentă 
a tarifelor în condițiile u- 
nei calități continue de
plorabile a transportului. 
Este clar că schimbarea 
unor înalți funcționari ai 
societății căilor ferate pre
cum și adoptarea
ordine imperative la ni
velul ministerului de re
sort nu pot schimba peste 
noapte parametrii activi
tății în SNCFR. Chiar da
că ministrul Băsescu
convinge, că a schimbat ma
cazul, SNCFR-ul este 
voit să funcționeze, iner
țial, pe aceeași direcție.

De pildă, prin Ordinul 
83 al ministrului transpor
turilor, se interzice pune
rea vagoanelor de marfă 
la dispoziția beneficiarilor 
ce au restanțe la plată mai 
mari de 30 de zile. Neres- 
peotarea acestor prevederi 
din partea funcționarilor 
SNCFR-ului îi poate costa 
pe aceștia slujba. Poziția 
aceasta, care în contextul 
economic românesc al mo
mentului 
distanței între ciocan 

.nicovală, este deosebit de 
dificilă pentru 
cu decizie din 
căilor ferate. în ciuda de
mersurilor făcute către 
principalii debitori hune-

ne-

e la mijlocul 
Și

lucrătorul 
societatea

O situație critică se re
găsește la nivelul parcului 
de vagoane marfă admi
nistrate de regulatorul mar
fă. Chiar dacă la nivelul 
instalațiilor de centraliza, 
re-telecomandă, semnali
zare se apreciază că sun
tem la un nivel tehnologic 
bun, 8 383 din cele 13 800 
de vagoane de marfă de
ținute, deci cca. 60 la su
tă, sunt irecuperabile pen
tru transport. Ar fi deci 
mai mult decât necesară 
o investiție în material ru
lant. Sumele bănești ne
cesare sunt însă extrem 
de mari, ceea ce face ca 
perspectiva înnoirii masiva 
a parcului de vagoane al 
SNCFR să nu fie prea 
apropiată. Lucru confir
mat și de faptul că în pre
zent se înregistrează o re
ducere drastică a volumu
lui de comenzi de la be
neficiari. Dacă în luna au
gust 1996, prin Regulato
rul exploatare marfă De.. . . — _ . —"«*•  • ••

va au fost transportate 
600 000 de tone marfă, în 
luna august a acestui an 
această cifră n-a fost atin
să nici măcar la nivelul 
întregii regionale. Acest 
declin al transporturilor 
constituie cel mai elocvent 
barometru al regresului e- 
conomic general. Pe lângă 
această atrofiere a activi
tății, funcționarii SNCFR 
acuză și faptul că de la 
bugetul statului n-a venit 
nici un leu către societa
tea căilor ferate pentru 
compensarea gratuităților 
pe transportul ' călători a- 
cordate de guvern. „Pe 
calea ferată circulă gratuit 
veterani de război, eroi ai 
revoluției, studenți și elevi, 
pensionari.. Pentru toate 
aceste facilități oferite de 
SNCFR ca urmare a ho
tărârilor guvernanților, so
cietatea națională n-a pri
mit nici o subvenție de la 
buget. Totul a fost supor
tat din veniturile și asa 
atrofiate ale SNCFR-ului". 
precizează dl Georgescu.

Din câte se aude, decla
ră interlocutorul, continua
rea restructurării în 
SNCFR va însemna spar
gerea societății și transfor
marea actualelor regio
nale șî regulatoare de tra
fic in societăți comerciale 
de transport. Va exista 
pentru fiecare entitate un 
buget de venituri și chel
tuieli, urmărind să se 
plătească o taxă pe calea 
ferată, structură ce va ră
mâne în administrarea 
statului.

A. SĂLĂGEAN
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Toamna gâlceava se ascute

Grâu a fost destul în țară, 
dar depozitele sunt goale!

Asistăm de ani de zile 
cum în fiecare toamnă ni 
se pune aceeași placă în 
calitate de beneficiari ai 
prestațiilor RAGCL. Me
lodia cântată de firma a- 
mintită, acompaniată de 
furnizorul agentului termic 
Renel în cazul municipiu
lui Deva, vizează în pri
mul rând banii și nu fe
ricirea beneficiarilor de 
prestații. x

Când vine vremea pro
gramatelor reparații ale 
centralelor termice sau re
vizuirii șj spălării conduc
telor, ca un făcut, încep 
amenințările și războiul. 
Renelul spune că nu mai 
dă agent termic până ce 

nu plătește res- ;

pentru cine mai există pres
tatorii de servicii ? întreba
rea ce se pune cu acuitate es
te aceea : ce se vor face 
în această iarnă oamenii 
asupra cărora va apăsa 
tot mai greu povara notei 
de plată pentru agentul 
termic ?

Dincolo de aceste „schim.

buri amicale de mesaje", 
asistăm cum, sub forme 
mascate, diferite spații își 
schimbă destinația peste 
noapte, nu însă fără știin
ța RAGCL — stăpânul a- 
cestora. Nu se scot oare și 
de aici niște bani din ca
re să mai fie acoperite din 
datoriile către furnizorul 
de energie termică ? (N.T.)

i

Dintr-o discuție purta
tă recent cu dl ing. Cor
nel Nemet, manager al 
S.C. Comcereal Deva, am 
desprins câteva situații 
care ridică serioase sem
ne de întrebare în legă
tură cu modul cum se a- 
sigură grâul necesar pro
ducerii pâinii pentru 
populația județului nos
tru. Cu toate că firma a- 
mintită — acum proprie
tară a unor capacități de 
depozitare de 140 mii to
ne cereale, cuprinzând și 
unele baze de recepție în 
care se constituiau rezer. 
vele de stat — dispune 
de spații suficiente pen
tru a prelua și păstra 
cantități de grâu din ca
re să se asigure acoperi
rea cerințelor de consum 
ale populației județului 
pe cel puțin un an de 
zile, are în stoc, la ora 
actuală, abia 4 000 tone 
grâu. Din cantitatea amin
tită doar 800 tone înde
plinesc condițiile cerute 
pentru panificație, dife
rența necesitând alte o- 
perațiuni de prelucrare 
pentru a fi aduse în sta
re de panificație.

Pe marginea situației 
prezentate nu încap prea 
multe comentarii și nici 
nu este nevoie de aces
tea dacă avem în vede
re faptul că stocul de 
grâu existent la această 
dată la Comcereal acope
ră abia necesarul de con. 
sum al populației jude
țului nostru pe o perioa
dă de o jumătate de lună 
de zile, pentru nevoile 
pe un an întreg cerințele 
fiind undeva la 80 000 
tone de grâu. Evident, a. 
cum suntem mult prea 
departe de asigurarea a- 
cestei cantități. Conștient 
de răspunderea ce-l apa
să pe manager, dl Nemet 
a intervenit cu vorba, cu 
telefoane, cu faxuri și cu 
ce s-a mai priceput la 
Prefectura județului, la 
Ministerul Agriculturii și

Alimentației, la parla
mentarii județeni și pe 
unde s-a mai priceput 
pentru a-i sensibiliza asu. 
pra gravității situației în 
care ne găsim și pentru 
a se implica, în limita 
competenței fiecăruia, 
pentru ieșirea din impas 
și constituirea unui stoc 
cât de cât de siguranță 
de grâu pentru panifica
ție. Zadarnice au fost 
însă toate 
fiecare 
mult 
când 
voile 
lației 
Dacă 
obosit să dea vreun răs
puns la demersuri, alții 
de la nivel central în
cearcă să liniștească lu
crurile, afirmând că a- 
vem deja în depozitele 
unităților specializate ale 
statului circa 2,8 milioa 
ne tone grâu în stoc, așa 
că nu are de ce să ne mai 
doară capul. Când situa
ția o va cere, evident, se 
vor face și mutațiile ne
cesare de stocuri intre 
județe.

O asemenea optică 
este câtuși de puțin 
natură să liniștească 
să mulțumească. De 
oare ? Pentru că 
prea bine că la prima la- 
poviță, să nu mai spu
nem ninsoare, circulația 
feroviară începe să dea 
semne a neputință, că nu 
mai este sigur — în con 
dițiile capricioase alo vre
mii — cum se poate face 
transportul iarna și nu 
acum, când există și spa
ții și capacități de trans
port sigure și disponibile. 
Așadar, înțelegem pe de
plin neliniștea unui ma
nager care știe că are de
pozitele goale, insă i se 
spune că în sudul țării 
este suficient grâu în si
lozuri, urmând să se fa
că numai transferul aces
tuia la locurile de con
sum. Credem că acest

semnal de alarmă nu mai J I 
poate fi ignorat, în nici!; 
un an parcă neexistând! •

I

,-------- asigurarea ■ [
grâului pentru consumul Ji 
■nnnvln f-j/sj ‘înrfotiiJt/l w/io. ■ •

i

atâtea semne de întreba- ■ I 
re privind —- "■

au
demersurile, 

având treburi 
mai importante, fă. 
ureche surdă la ne
presante ale popu- 
unui întreg județ, 

unii nici nu s-au

populației județului nos-i; 
tru. ;■

Colac peste pupăză, de*!  
parcă nu ar fi fost des-!; 
tule necazuri, acest gu- ’ 
vern și această putere, < 
care au promis electora- J 
tului că ei se vor sacri- * 
fica in locul poporului, ■ 
care a făcut destule sa-J 
crificii până acum, iată*!  
că mai vin cu o lovitură!; 
— motivată bugetar, bine-’ 
înțeles și intervenită pe i 
fondul crizei generale șij 
austerității — anume cea’ 
a scumpirii iminente a!

I
I
I 

î!

■
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nu 
d.
P 
ce 

știm

I 
pâinii în perioada urmă-% 
toare, cu 
TVA-ului la grâu, 
unde are de plătit și 
suportat tot amărâtul 
consumator, care nu 
poate lipsi nici o zi 
acest i " 
pâinea.

Nu mai sunt necesare <t 
și alte comentarii, deo-ț 
camdală, în legătură cu;! 
modul cum ne este asi-i; 
gurată pâinea cea de toa_;C 
te zilele. Cred că orga- iE 
nele județene abilitate, înjf 
primul rând Prefectura, ■]! 
știu ce au de făcut pen- Jj 
tru a ieși din impas și a ji! 
sta bine mersi liniștite, »E 
pe perioada de iarnă. ! •

Intuind necazurile la *t  
care se expuneau prin * 
introducerea acestei taxe, 
pe spinarea consumato- < 
rilor, mai marii pâinii!1 
poporului au spus, în ui-* ’, 
tima oră. că TVA-ul se! [ 
va plăti de la buget și nu | > 
va greva direct prețul i [ 
pâinii. Atunci de ce s-aj1 
mai introdus, ‘
meni nu va 1__  ______
să plătească TVA-^l 7 ‘ 
Doar de dragul de a fii 
consemnat in rubricile!
formularelor ? *

introducerea J
de i 
de i 
se 5

lipsi nici o zi de 
aliment de bază — Jj 
i. •*

dacă ni» ;! 
mai trebui

TVA-ul ?;!

NICOLAE TtRCOB

'J* ■■■•a-.'As

Nici transporturile rutiere nu trăiesc zile pre fericite

RAGCL 
tanțele, iar RAGCL zice 
că n-are 
agenții 
persoane 
dice -- 
prestațiile anterioare, 
mari datorii este vizut spi
talul județean, care, la 
rândul său, motivează că 
nu i-au intrat alocațiile 
bugetare. Noroc că unii o- 
peratori — cum este cazul 
Avicolei — au fost lichidați 
și așa nu mai are cine să 
consume și să rămână da
tor. O fi oare aceasta o 
soluție viabilă și conve
nabilă de viitor, adică să-ți 

lichidezi consumatorii ? A- 
tunci pentru ce și mai ales

de
săi

fizice sau 
nu i-au

unde deoarece 
economici — 

juri- 
achitat 

Cu

l

I

ț

Societatea 
Romcamion S.A. 
specializată 
de transport local, inter
urban și 
Despre. problemele cu ca
re se confruntă Romcamion 
am avut un dialog cu 
ec. Gheorghe Hodorog, 
rector comercial, dna 
Măria Vieru, contabil 
și dl ing. Dumitru Beu, 
din cadrul Biroului tehnic 
ai firmei.

Unul din aspectele re
levate în cadrul discuției 
l-a reprezentat o oarecare 
inadaptabilitate a firmei 
la noile cerințe. Firma 
Romcamion, fosta Autoba
ză de Transport Marfă, a 
fost înființată în epocă, 
pentru a deservi necesită
țile de transport ale ma-

comercială 
Deva este 

pe prestații

comerț, 
nici in 
auto al so- 
găsesc mij-

.....................

internațional.

dl 
di
ce, 
șef

■v.va

Din 
pre-

rilor firme dc 
această cauză, 
zent în parcul 
cietății nu se 
loace de transport cu o
capacitate mai mică de 6 
tone. în aceste . condiții, 
Romcamion este frustrată 
de un tronson extrem de 
important al pieței trans
porturilor." . Cel ai micilor
beneficiari, care în condi- 

marii opera- 
cunosc re- 

cu pondere

țiile când 
tori economici 
greșul, sunt 
pe piață.

Numeric, parcul auto al 
Romcamion-ului este im
presionant. Sunt 73 de au
tovehicule, printre care se 
află 12 basculante, 6 ca
mioane RABA, 16 trac
toare cu șa și semiremor
că de 16 tone, precum și

un mare număr de auto
dube. Mândria firmei o 
constituie 6 autovehicule 
IVECO, cumpărate în 1992. 
Din tot acest parc sunt pe 
roți 50 de mijloace de 
transport, pentru restul e, 
xistând abilitarea de a fi 
casate sau. după caz, vân
dute.

Cele 6 mașini IVECO fac 
pentru Romcamion servi
cii de transport interna
țional. Se merge pe rela
țiile Italia, Germania, Slo
vacia și Grecia. Autovehi
culele Dac Roman mai au 
încă agreere doar în Un. 
garia, Bulgaria sau fosta 
Iugoslavie. Transportatorii 
acuză o prea mare biro
crație ce trebuie depăși
tă pentru obținerea vize
lor șoferilor români de 
tir. De asemenea este de-

de 
starea de dotare 

„Au intrat în 
o serie de regle
la nivel european 
echipările mașini- 

transpert marfă

ja un serios semnal 
alarmă 
a mașinilor, 
vigoare 
mentări 
privind 
lor de
Sunt excluse de pe șose. 
lele europene mașinile ce 
nu dispun dc catalizator 
sau 
ză 
ale
ceea,

care nu se încadrca- 
între anumite limite 
nivelului fonic. De a- 

__ u, deși sunt în stare 
bună, nici o țară europea
nă dezvoltată nu va per
mite accesul pe autostră
zile ei al mașinilor noas. 
tre Dac Roman", precizea. 
ză dl Hodorog.

în condițiile în care ve
niturile transportatorilor 
auto sunt coborâte, pe 
fondul regresului economic

gen: rai, este nepotrivit să 
se vorbească de relansare 
și dotări moderne atunci 
când cuvântul de ordine 
este supraviețuirea. Totuși 
c.ci de la Romcamion sunt 
optimișt'. Se speră ca în 
scurt timp să 
datoria 
tionarea 
IVECO.
în vedere posibilitatea u- 
nui contract de leasing, 
care să aibă ca obiect câ
teva mașini produse la 
ROMAN Brașov. Ca per
spectivă mai îndelungată, 
se are în vedere achizițio
narea de mașini de trans
port dc mică capacitate 
pentru satisfacerea acestui 
tronson al pieței.

fie stinsă 
făcută la achizi- 

autovehiculelor 
Este avută apoi

I
A. SĂLĂGEAN
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•••••••••••«•«••••••««■•«a*»Este tot mai greu să fii producător agricol
O discuție pe teme agri

cole, purtată cu un pro
fesionist, respectiv cu dl 
ing. N. Cornel, care se o- 
cupă ca asociat efectiv și de 
producție evidențiază ele
mente interesante' despre 
soarta actuală a producă
torului agricol. în zona Ba
ți? — Băcia, unde s-a lu
crat terenul proprietarilor 
sub formă de arendă, re
zultatele au fost notabile, 
în condițiile specifice a- 
cestui 
cios.

Fără 
multe 
tehnologia culturilor și de 
rezultate, am consemnat 
preocuparea deosebită e- 
xistentă pentru producerea 
de semințe la cultura grâ
ului, unde Ia soiul 
s-au obținut, în 
3 800 kg boabe la 
când calculele de 
rezultă că s-a obținut un 
profit, dar nu cine știe ce, 
ceasta și din cauza credi
tor bancare cu dobânzi 

exagerate, care s-au practi
cat, omorându-i astfel pe 
mulți producători agricoli, 
în condițiile când în alte 
țări se subvenționează pu
ternic agricultura, cu 50 
la sută și chiar mai mult, 
dar la noi s-au tăiat toa
te aceste subvenții, este 
de - neconceput să poți in
tra în competiție. Acor
darea cupoanelor, care se 
face însă cu mare întâr
ziere, după cum se con
stată, nu reprezintă decât 
o amăgire și nicidecum o 
încurajare 
proprietarul 
producătorul
»•••••

loarea cuponului respectiv 
neacoperind decât undeva 
în jur de 10 Ia sută din 
volumul cheltuielilor ce se 
fac pentru un hectar la 
înființarea culturilor, în
treținerea și recoltarea a- 
cestora. într-o asemenea 
situație, la care se adaugă 
și starea nefavorabilă a 
vremii și lipsa de dotare 
tehnică a exploatațiilor a-

calitate, care și așa se gă
sesc. cu mare greutate, de
notă că nu mai există in
teres de la nivel central 
și local pentru a-i sprijini 
efectiv pe producătorii a- 
gricoli. Un calcul simplu 
arată că numai pla*  
ta cantității de semin
țe necesară pentru un hec
tar se ridică în această 
toamnă la o jumătate de

an agricol caprl-

a intra în prea 
detalii legate de

Arieșan 
medie, 

ha. Fă- 
rigoare,

reală pentru 
de pământ și 

agricol, va-

PREA MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE 
LA ACEST ÎNCEPUT DE TOAMNA

nu va mai sur
pe nimeni dacă nu 
mai putea însă- 
în toamnă cu pă- 
suprafețele progra-

gricole, 
prinde 
se vor 
mânța 
ioase 
mate, iar în anul următor 
vom fi nevoiți să impor
tăm masiv produse agri
cole, în special făină pen
tru pâine.

Rău este că nici guver
nanții și nici parlamentarii 
nu realizează un asemenea 
pericol și nu iau măsuri 
nici în ceasul al 12-lea, 
cum nu au făcut-o nici în 
vara trecută, când s-a pier
dut o mare parte din pro
ducția de grâu a țării, ne- 
găsindu-se resurse de fi
nanțare necesare cumpă
rării recoltei, pentru ca 
proprietarii de pământ să 
poată relua ciclul de pro
ducție în această toamnă. 
Faptul că nici nu se mai 
vorbește și nici nu se în
treprinde nimic pentru a 
mai subvenționa o parte 
din
• •

milion de lei. De unde să 
aibă oare un producător 
agricol atâția bani 7 Ne
găsind răspuns la întreba
re, fj,ecare va pune, poa
te, cu mari riscuri de com
promitere, grâu din pro
ducție proprie, netratat și 
pe suprafețe cât să-i aco
pere consumul propriu. Ar 
fi aceasta o mare pierde
re pentru fiecare gospodă
rie și pentru țară în an
samblul său.

în altă ordine de idei, 
în discuție a revenit și 
problema culturii porum
bului, care la asociația 
respectivă ocupă 40 de hec
tare. Starea culturii ara
tă promițător, la însămân- 
țare utilizându-se numai 
semințe provenite de la 
firma Pioneer, de mare ca
pacitate productivă. îngri
jorarea și necazul produ
cătorilor 
șansa ca 
pitațiilor

tru această toamnă, să în
târzie vegetația și produc
ția să nu ajungă la ma
turitate. Pe lângă un ast
fel de risc potențial, pro
ducătorii agricoli, cum ni 
s-a spus, sunt confruntați 
și cu alte greutăți. Fără 
a ignora • pagubele cauzate 
prin furturile din recoltă, 
în zona pădurilor de la 
Totia spre Bucium și până 
la Pui, se constată că se 
înregistrează distrugeri în
semnate, cauzate de mis
treți. Din păcate, demer
surile făcute pentru a se 
interveni în vederea pre
venirii și combaterii pier
derilor, acestea au rămas 
fără ecou, soluția propu
să fiind aceea de a pro
teja cu forțe proprii cul
turile, prin îngrădire, sau 
să se asigure o pază 
respunzătoare. Se poate 
țelege cu ușurință că 
arii extinse este greu 
realizat un asemenea 
biectiv.

Trecând peste aceste 
cazuri, este de așteptat 
totuși, producătorii agri
coli să nu se descurajeze 
și să depună eforturi pen
tru a-și vedea finalizată 
munca pe ogoare.

co- 
în- 
pe 
de 
o-

ne-
ca,

Discuție cu crescători
t

costul semințelor 
••••••••.

ar consta în ne
din cauza preci- 
abundente, anun- 
meteorologi pen-
*•♦••••»

animale
din zona Brad

Capul de afiș la acest 
sfârșit de vară și început 
de toamnă (în ciuda tim
pului nefavorabil) al preo
cupărilor multor proprietari 
de pământ și crescători de 
animale din zona Brad 
l-a deținut reușita expo
ziției târg ce a avut loc 
la Baia de Criș. Aici am 
avut 
mai 
spre 
spre 
se Ocupă de creșterea a- 
nimalelor. imaginea aces
tora nefiind apreciată și 
privită așa cum merită de 
către cei ce au putere de 
decizie, pentru a le schim
ba în bine munca și via
ța Dai iată, în esență, câ
teva din opiniile ce le-au 
exprimat interlocutorii.

Dl Dumitru Pantea, din 
Țeben ; Am 75 de ani si 
nu mă pot despărți de 
creșterea animalelor. Cu 
părere de rău se consta
tă că tineretul de acum 
nu mai are același atașa
ment și dorință do a se o- 
cupa de zootehnie. Am 
crescut in gospodărie și 
bovine din rasa Siemental. 
însă rele din rasa Pinzgau 
am observat că se adap
tează mai bine și sunt mal 
rezistente, la condițiile lo
cale. Fu am adus la expo
ziție o vacă- pe nume Flo
rina, în vârstă de 3 ani, 
pe care am cumpărat-o cu 
1,6 milioane lei. A fătat o 
dată și dă producție mul
țumitoare de lapte. Fără

prilejul să discut cu 
mulți proprietari de- 
soarta zootehniei, de- 
condiția omului care

lucerna sau trifoi în hra
nă, nu se pot aștepta pro
ducții prea bune de lap
te, calitatea furajelor in
fluențând în mare măsură 
rezultatele.

Dl Aure) Bulz, din Lunca 
Moților : Am participat la 
fiecare ediție a acestei ex
poziții târg, obținând și 
premii, între care și pe 
cel special. în gospodăria 
proprie cresc patru ani
male mari, dintre care va
ca Bujoara (care are pa
tru ani), vițelul de la ea 
și două juninci, din care 
una este aproape de fă- 
tare. Producția de lapte 
pe care o obțin de la vacă 
depășește 3 000 litri pe o 
perioadă normală de lac- 
tație. Deoarece fostul ICIL 
nu a mai organizat pre
luarea laptelui din zonă și 
nu-1 plătea la timp și cum 
trebuie, valorificăm la pia
ță, la Brad,, surplusul. Gu 
prețul nu prea suntem 
mulțumiți, că nu se plă
tește munca țăranului, dar 
n-avem ce face, nu ne pu
tem lăsa fără animale în 
gospodărie. Acum' necazul 
este că și fânul are cali
tate slabă, din cauza plo
ilor multe, acesta ajun
gând să putrezească pe 
câmp. Dar eu am ca aju
toare în gospodărie pe so
ția mea ■ Aurelia, pe ’băia
tul Iosif, care este și an
gajat, ca și soția lui. Ast
fel ne putem descurca mai 
bine cu muncile în gospo
dărie, cu toate că ne dă

bătaie de cap, mai 
strângerea furajelor.

mare 
ales 
Eu am 66 de ani și sunt 
mulțumit că n-am renun
țat la creșterea animale
lor. Nu e prea încuraja
tor faptul că acum, în loc 
de 15 000 lei, costul unei 
însămânțări artificiale, cu 
o repetare gratuită, a fost 
majorat la 25 000 lei. Da
că mai este nevoie de o 
altă însămânțare, trebuie 
să plătim încă o dată 25 000 
lei. Este cam mult pentru 
posibilitățile actuale ale 
unui agricultor sărac. Con
sider că este bine că par- 
ticipanților cu animale la 
expoziție li se dau pentru 
fiecare vacă sau junincă 
câte 200 kg tărâțe, în a- 
fara premiilor în bani, fu
raje, obiecte sau asigurări 
pentru cazuri de pagubă, 
celor care sunt cei mai 
buni, adică se clasează pe 
primele locuri.

Septuagenarii Gheorghe 
și Minerva Mihalache din 
Lunca Moților țin acum 
în gospodărie 3 vaci, porci 
și păsări. Una dintre vaci, 
adusă la expoziție, dar fă
ră drept de a participa la 
concurs, provine din Aus
tria, 
cum 6 ani.
este că aceste animale va
lorifică eficient resursele 
locale, producția de lapte 
ce se vinde la piață fiind 
direct influențată de cali
tatea și cantitatea furaje
lor produse și utilizate în 
hrana animalelor.

ea fiind primită a-
Mulțumirea

Păcăleala cu bonificația
♦

în noianul de ordonanțe guvernamentale care au de
venit modă în conducere de către actualul executiv a 
economiei țării, se regăsește și cea prin care s-a regle
mentat acordarea de credite cu dobândă bonificată pen-

pro
ci in

se

tru producătorii agricoli. La vremea respectivă, în 
măvară, unii agenți economici s-au bucurat și au 
fitat de efectul Ordonanței nr. 6/1997 prin care 
bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației 
suporta 25 la sută din dobânda la creditele acordate 
de către bănci, în vederea susținerii culturilor de car
tofi, sfeclă de zahăr, grâu, orz și porumb, urmând ca 
rambursarea să se facă Ia recoltarea și valorificarea pro
ducției.

Chiar și în aceste condiții, unii s-au încumetat să a- 
peleze la credite, însă păcăleala a venit mult mai târ
ziu, când deja unii producători au vândut o bună parte 
din recoltă pentru a-și încasa banii și a-și acoperi chel
tuielile făcute, vânzarea efectuându-se nu la cei cu care 
au existat contracte, ci la alți agenți economici care 
au dispus de bani să plătească produsele, respectiv or
zul și grâul, până acuna. în această situație, cum băn-, 
cile au comunicat, cei ce au obținut credite și nu au 
respectat contractele, nu mai pot beneficia de bonifi
cația de 25 la sută. Măsura respectivă nu mai poate fi 
apreciată ca fiind benefică pentru producătorul agri
coli dacă se are în vedere faptul că unitățile cu care 
s-au făcut contracte, nu dispuneau de fonduri pentru 
a plăti produsele preluate decât, poate, peste câteva 
luni, după ce trece și vremea insămânțărilor din toam
nă. Iată cum, o măsură aparent bună inițial, vine să 
taie elanul și dorința de muncă, a unor producători a- 
gricoli, care depun eforturi să mai asigure niște pro
duse, pentru hrana populației de la orașe. (N.T.).Pagină realizată de 

NICOLAE TÎRCOB

Despre pasiunea dlui Emil Stănculescu, 
medic veterinar la circumscripția din 
Baia de Criș, pentru creșterea cailor, am 
avut prilejul să mai consemnez, in zia
rul nostru, unele impresii favorabile, el 
fiind cunoscut în zonă ca un adevărat 
împătimit pentru creșterea acestei specii 
de animale. Cu toate că n-a primit încă 
nici o recompensă pentru munca depusă 
și pentru rezultatele obținute în privin
ța creșterii cailor (așa cum s-a întâmplat 
recent la expoziția de la Baia de Criș, 
prin acodarea unui ceas de la federația 
austriacă de specialitate, ca simbol al 
preocupării sale pentru promovarea și 
revigorarea rasei de animale Pinzgau în 
zonă), dl doctor Emil Stănculescu nu pre
getă să arate ce a învățat, cunoaște și 
poate să facă pentru îmbunătățirea acti
vității de creștere a cabalinelor. In ciuda 
decimării efectivelor de prin hergheliile 
consacrate, este bine că se mai găsesc 
pasionați care vor să încurajeze sporirea 
efectivelor de cal și ameliorarea speciei, 
în condițiile agriculturii privatizate din 
zonă, dovedindu-se eficientă și indispen
sabilă creșterea cailor 
gospodăriile particulare.

doctor
Aceste afirmații au fost argumentate 

concret în cadrul expoziției-târg de ani
male de la Baia de Criș, unde dnii Vtt- 
sile Simedrea, din satul Țebea și Teo
dor Bene a din Cărăstău au prezentat caii 
pe care-i cresc în gospodăriile private, 
specialiștii în materie și participanții la 
manifestație exprimându-și admirația 
pentru grija dovedită față de exempla
rele aduse aici, care constituie o 
drie pentru proprietari și un simbol 
puterii lor economice.

Vorbind cu dl Stănculescu despre 
timele rezultate ce se pot consemna 
domeniu, am reținut, cu titlu de infor
mare pentru cititori, că in cei trei ași 
de când a fost adus armăsarul Viscol 
(proprietate a OJRSA Deva), au fost efec
tuate mai mult de 200 de monte natu
rale, obținându-se 203 mânji din rasa se
migrea, adaptați condițiilor și cerințelor, 
specifice zonei. In rezultatele dobândite 
se regăsește și o însemnată parte din 
munca dlui Stănculescu, care se ocupă 

tragere de inimă și statornicie demnii 
invidiat de ridicarea performanțelor 

creșterea cabalinelor.

mân.' 
al

ul- 
in

pentru muncă

La standul semigreilor prezentați
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iTCUVÂNTUL LIBER J

POSIBILITATEA ALOCĂRII UNOR FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU MApN ȘI MI

1
PRIORITĂȚI LEGISLATIVE ALE

OPOZIȚIEI

Consiliul Suprem de A- 
părare a țării (CSAT) a re
comandat Guvernului Ro
mâniei să analizeze, în 
scurt timp, posibilitatea a- 
focărji MApN și MI a su
melor necesare pentru pre
gătirea și instruirea cadre- 
for și militarilor în ter
men, pentru asigurarea in. 
tegrală a drepturilor lor 
bănești, pentru acoperirea 
^cheltuielilor aferente hra- 
«ci, echipamentelor mili
tarilor și aprovizionării de 
jarnă. CSAT a analizat, 
fotr-o ședință extraordina- 
>ră, consecințele diminuă
rii, prin rectificarea buge
tului național, a sumelor 
alodătc Unor instituții 

olimpici de la Colegiul Național „Docebal" Deva în fața Uni- 
Ileidelberg (Germania). Moment al unei excursii binemeritate

Grupul de
versității din ..
_ cadou pentru rezultatele obținute la faza națională. 

Foto : ROXANA SICOE — TIREA

atribuții în domeniile apă. 
rării, ordinii publice și si
guranței naționale.

Din rapoartele prezen
tate de conducătorii insti
tuțiilor respective a reie
șit faptul că actuala recti
ficare a bugetului, deși ne
cesară, are implicații ne
gative asupra procesului 
de instrucție și de pregă
tire, asigurării hranei, e- 
chipamentului și celorlal
te condiții de viață pentru 
cadrele și militarii în ter
men. De asemenea, redu
cerea bugetului acestor in
stituții își poate pune am
prenta asupra continuării 
măsurilor de interoperabi- 
litatc, îndeplinirii atrlbu- 

țiilor din sistemul apără
rii, ordinii publice și sigu
ranței naționale, au apre
ciat membrii CSAT.

Analizând situația exis
tentă, Consiliul Suprem de 
Apărare a larii a apreciat 
că cel mai mare deficit 
în asigurarea fondurilor 
se regăsește la Ministerul 
Apărării Naționale și Mi
nisterul de Interne, se a- 
rata intr-un comunicat re
mis agenției Mediafax de 
Biroul de presă al Preșe
dinției. tn consecință, Con
siliul a recomandat Gu
vernului să analizeze po
sibilitatea creșterii sume
lor alocate MĂpN și MI.

Consiliu] Suprem de A- 
părare a Tării a apreciat,

la misiu- 
Stabiliza- 
va conti- 
realizare

de asemenea, că, în pofi
da bugetului de .austerita
te, România își menține 
angajamentele luate în ve
derea participării 
nea Forțelor de 
re din Bosnia și 
nua procesul de 
a intcroperabilității cu ar
matele țărilor membre 
NATO. CSAT a aprobat și 
propunerile celorlalte in
stituții cu atribuții în do
meniul siguranței naționa
le referioare la încadrarea 
cheltuielilor cu sumele a- 
locate, astfel încât acestea 
să-și îndeplinească sarci
nile si obligațiile stabilite 
prin lege față de cetățenii 
României.

Mediafax

Guvernul a stabilit, prin- 
tr-o Ordonanță publicată 
în Monitorul Oficial de 
joi, 28 august, exceptarea 
de la plata taxei pe valoa
rea adăugată a unor pro
duse și servicii. Printre 
produsele și serviciile care 
sunt scut’te de la plata 
TVA se numără pâinea, 
combustibilii pentru con
sum casnic, energia electri
că și termică pentru con
sumul casnic, editarea, ti
părirea și vânzarea de zia. 
re, cele de salubritate, de
ratizare, dezinsecție, vân
zările și arendările de te
renuri. De asemenea, sunt 
scutite lucrările de con
strucții, amenajări și repa
rații ale monumentelor e- 
roilor, agenții economici 
caro au ca obiect de acti-

Deputații opoziției au 
opinii diferite față de 
cei ai puterii în ceea ce 
privește prioritățile legis
lative ale acestei sesiuni 
parlamentare. Vicepreșe
dintele Camerei Deputa. 
ților, Vasile Lupu 
(PNȚCD), a afirmat că 
vor fi avute în vedere 
proiectele de lege referi
toare la fondul forestier, 
bugetele locale, răspun
derea ministerială, statu
tul funcționarului public 
și la acordarea de credi
te agricultorilor. El a spus 
că ordinea în care vor 
intra în dezbatere va fi 
stabilită în ședința Con
siliului de Coordonare al 
coaliției majoritare. Va
sile Lupu a declarat că 
în această sesiune parla
mentară proiectele de le. 
ge vor urma calea obiș
nuită de dezbatere în 
Parlament și nu vor mai 
fi emise Ordonanțe de 
Urgență în locul acesto
ra fără acordul liderilor 
parlamentari.

Pe de altă parte, A- 
drian Năstase (PDSR); vi
cepreședinte al Camerei

REDUCEREA SAU ANULAREA TVA
de noroc,vitate jocurile 

societățile de investiții fi
nanciare, unitățile de cer- 
țetare-dezvoltare. Unități
le sanitare, inclusiv cele 
veterinare și de asistență 
socială, precum și unită
țile și instituțiile de învă
țământ beneficiază și ele 
de prevederile acestei or
donanțe.

Ordonanța prevede ca o 
cotă redusă de 9 Ia sută, 
reprezentând TVA, să se 
aplice la carne, pește și 
produse de pește, lapte, u- 
leiuri comestibile, ouă, 
făină, griș, mălai, paste făi. 
noase, biscuiți, zahăr, orez. 
Tot o cotă redusă, de 9 la 
sută, se aplică și pentru 
medicamente, animale vii, 
transportul în comun ur
ban și lucrările agricole.

j
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că 
vor 

pro- 
interes

Deputaților, a spus 
parlamentarii PDSR 
promova, în special, 
iecte de lege de 
cetățenesc și local. în a- 
cest sens, Năstase a spus 
că PDSR va insista ca pe 
ordinea de zi să fie in
trodusă inițiativa legisla. 
tivă referitoare la acor
darea unor fonduri com
pensatorii pentru crește
rea prețurilor la energie, 
acordate persoanelor cu 
venituri mai mici decât 
salariul minim pe econo, 
mie. PDSR va susține 
inițiativele coaliției majo
ritare în măsura în care 
corespund principiilor 
partidului, a spus Năs
tase. PUNR va face toa
te demersurile pentru 
dezbaterea cu prioritate 
a Ordonanțelor 22 și 36, 
de modificare a Legii ad. 
ministrației publice loca
le și, respectiv, a Legii 
învățământului, a decla
rat Valeriu Tabără, pre
ședintele PUNR. 
mentarii PUNR 
în vedere Legea 
agronomic și cea 
zitului pe profit.

Parla- 
mai au 
corpului 
a impo-

Lista produselor 
port, pe poziții 
supuse cotei de 9 la sută, 
se stabilește prin ordin al 
ministrului Finanțelor.

Nu se deduce TVA pen
tru transportul internațjo 
nai de persoane și mărfuri, 
reparațiile la mijloacele de 
transport contractate cu 
beneficiari din străinătate 
ș.a.

în anexa care însoțește 
această ordonanță este pu
blicată și lista materiilor 
prime pentru care se sus
pendă plata Taxei pe Va
loarea Adăugată în vamă. 
Printre acestea se numără 
zahărul brut destinat ra
finării, motorina, păcura, 
gazul natural, uleiuri br- 
te din petrol și din mi 
rale bituminoase.

din im 
tarifare,

SUSPENDAREA PEDEPSEI
Tribunalul Militar Teri- 

•forial București a judecat 
cererile de suspendare a 
executării pedepsei înain
tate de membrii Lotului 
Timișoara. Ion Coman, 
fost secretar al CO al 
PCR, Matei Ilie„ fost prim- 
secretar al PCR Timiș, Si
ma Traian, fost șef al Se
curității Timiș, Ion Popes
cu, fost șef al Inspectora
tului MI Timiș și I 
Deheleanu, fost șef al 
liției Timișoara, au 
condamnați la câte 15 
de închisoare. Cornel 
coste, membru în CC al

Ioan 
Mi- 
fost 

i ani
Pa-

PCR, a fost condamnat la 
10 ani de închisoare. Con
form rechizitoriului, com- 
ponenții Lotului Timișoa
ra au fost acuzați ca fiind 
responsabili de reprimarea 
sângeroasă a manifestații
lor de stradă ce au avut 
loc, în perioada 16—22 
decembrie 1989, în orașul 
de pe malurile Begăi. Gu 
acel prilej, au fost uciși 
33 de oameni și 300 au fost 
răniți. Acuzați inițial de 
genocid, membrii Lotului 
Timișoara au fost condam
nați pentru omor deosebit 
de grav. Sentința de con
damnare este definitivă.

CONTINUA CERCETĂRILE 1N DOSARELE MINERIADELOR

Generalul de brigadă 
Samoilă Joarză, adjunc
tul șefului Secției Parchet 
telor Militare, a declarat 
că anchetele privind mi- 
neriadele șl împușcarea 
celor patru persoane 
fața Ministerului de 
terne sunt în curs de 
fășurare.

într-un comunicat 
Mediafax, 
Asociației 

Mineriadelor

în 
In- 

des-

re-

I*
I

I 
I

I 
I
I

I

PRINȚESA DIANA VA FI 
ÎNMORMÂNTATĂ SÂMBĂTĂ

Funeraliile prințesei 
Diana vor avea loc, sâm
bătă, la Westminster 
Abbey, din Londra, a a- 
nunțat Palatul Buckin
gham, citat de Reuter. 
Diana, care a murit du
minică, într-un accident 
de mașină, la Paris, va 
fi înmormântată la Alt- 
horp, în centrul Angliei, 
în cavoul familiei Spen
cer.

Conform dorinței fami
liei regale britanice și 
familiei Dianei, sicriul 
a fost așezat în fața al-

I 
I 
I 
I 
I

I 
J

tarului din Capela Rega
lă, din Palatul St. James, 
până în momentul fune
raliilor, care vor începe 
sâmbătă, la orele 10,00 
GMT. în Marea Britanie, 
drapelele vor fi coborâte 
în bornă până în ziua 
funeraliilor. Serviciul de 
presă al Palatului Buc
kingham a anunțat că la 
Palatul St. James vor fi 
deschise patru cărți de 
condoleanțe, pentru ca 
publicul să poată aduce 
un ultim omagiu Prințe
sei Diana.

mis agenției 
președintele 
Victimelor 
(AVM), Viorel Ene, soli, 
cită demiterea 
rilor gen. Mihai 
Popa Chcrecheanu, 
Samoilă Joarză, 
Gheorghe Oancea și a 
lui Alexandru Cinteză,
deoarece „tergiversează 
cercetările în dosarele
mineriadelor și i-a absol
vit'de răspundere pe cei 
care au împușcat oameni 
în fața Ministerului de 
Interne". AVM a formu
lat o plângere penală îm
potriva lui Miron Cozma, 
Nicolae Cămărășescu, Ion 
Iliescu, Petre Roman, 
Gelu Voican Voiculescu, 
Gheorghe Diamandescu, 
Mihai Chițac, Traian Ba
sescu și a lui Gheorghe

procuro-
Ulpiu 

gen. 
col.

Robu, în care îi acuză 
pe cei nouă de „organi
zarea. instigarea și trans
portarea minerilor din 
centrele miniere impor
tante ale țării în Capita
lă, precum și de comite
rea actelor de barbarie 
ale minerilor, care s-au 
folosit de diferite unelte 
apte de a produce moa 
tea (securi, topoare, răngi, 
târnăcoape, lanțuri, ca
bluri electrice), distru
gând lăcașuri de învăță
mânt, laboratoare etc. 
AVM susține în plângere 
că minerii au „sechestrat, 
maltratat, schingiuit, vio
lat și ucis". De aseme
nea, AVM arată că orga, 
nele de poliție au fost 
complicii minerilor și că 
au fost dirijate de putere, 
Iar procurorii au arestat, 
anchetat și maltratat, fă
ră temei legal, oameni 
nevinovați.

Inițial, plângerea AVM 
a fost înregistrată la 
Direcția de Urmărire Pe
nală și Criminalistică din 
Parchetul General, care, 
Ia 26 mai a.c., și-.a decli
nat competența în favoa
rea Secției Parchetelor 
Militare, motivând că

două dintre persoanele 
reclamate aveau, la data 
evenimentelor, calitatea 
de militar. Aceste persoa
ne sunt Mihai Chițac, 
fost ministru de Interne 
și Gheorghe Diamandes- 
cu, fost șef al Inspecto
ratului General al Poli
ției. Generalul Samoilă 
Joarză a declarat că, la 
10 iunie a.c., Viorel Ene, 
președintele AVM, a fost 
invitat la Secția Parche
telor Militare pentru a 
completa plângerea și a 
stabili unele mijloace de 
probă.

Secția 
litarc a 
nulul și 
mân de 
mentele 
gătură
din 13—15 iunie 
(note informative, 
grame de ședință, 
transmise). De 
nea, Ministerului
terne i s-a cerut efectua
rea 
vind 
tate, 
tivă, 
care 
dă și a celor la care au 
fost conduse persoanele

Parchetelor Mi- 
solicitat Guver- 
Serviciului Ro- 
Informații docu- 
întocmite în le- 
cu evenimentele 

1990 
steno- 
ordine 
aseme- 
de In-

unor verificări pri- 
documentele adop- 
în perioada respec- 
stabilirea unităților 

au acționat în stra.

reținute, ordinele trans
mise la diferite eșaloane. 
„Am solicitat și de la 
Parlament transmiterea 
raportului întocmit de că
tre Comisia de cercetare 
a mineriadei din 13—15 
iunie 1990", a spus gene
ralul Joarză. El a adău
gat că cercetările efec
tuate în cazul persoane
lor împușcate, la 13 iu
nie 1990, în apropierea 
clădirii Ministerului de 
Interne, nu au condus la 
stabilirea identității 
soanelor celor care 
tras.

„Ancheta este în 
în prezent cauza 
înregistrată cu autori ne- 
cunoscuți. Este o anchetă 
deosebit de dificilă, având 
în vedere că la data res
pectivă nu s-a făcut o 
cercetare a locului fap
tei, nu au fost 
cate munițiile și 
mele folosite”, a 
firmat generalul 
Documentele solicitate de 
către Secția Parchete
lor Militare, necesare so
luționării cauzelor, nu au 
fost încă transmise pro- 
curorilor.

per. 
au

curs, 
fiind

identifi- 
nici ar
mai a- 
Joarză.
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CONCURSUL DIN 7 
SEPTEMBRIE 1997

întâlnirea de lucru a

1. CASTEL DI SANGRO — ANCONA K! 2

Deși joacă în deplasare, Ancona are posibilitatea 
să scoată un rezultat bun.

2. FIDELIS ANDRIA — CHIEVO (p) 1 K

încă din prima repriză, gazdele ar putea 
conducerea.r

3. FIDELIS ANDRIA — CHIEVO (f) 1 X

lua

Fidelis își dorește mult victoria. Dacă atacul 
oaspeților va da rezultatul așteptat, pot lua măcar 
un punct

4. FOGGIA — VENEZIA 2

Oaspeții și-au întărit mai bine lotul de jucători 
'pentru acest campionat decât adversarii lor.

5. GENOA — LUCCHESE 1 I

I Genovezi, doresc prea mult revenirea în seria A, 
tunde au evoluat mulți zeci de ani.
J
i! 6. RAVENNA — PERUGIA (p) X

Finalul primei reprize poate să găsească ambele 
f, formații cu un rezultat nedecis.

7. RAVENNA — PERUGIA (f) 1 53
Credem că în repriza a doua gazdele vor izbuti 

să se impună și chiar să câștige dacă pot contracara 
atacurile rapidului atacant al Perugiei, pe Rapajic.

8. REGGINA —• REGGIANA X 2

întrucât de la Regeiana au plecat 4 jucători bine 
apreciați în campionatul trecut (printre care și Sabău), 
oaspeții ar putea tranșa partida în favoarea lor.

ii

9. TORINO — PADOVA (p) 1 X

Gazdele au o echipă mai valoroasă decât a ad. 
versorilor lor de duminică.

10. TORINO — PADOVA (f) 1

Dacă până la pauză gazdele nu înscriu O fac în 
repriza a doua.

11. TREVISO — SALERNITANA (p) S I

k Este o partidă care se anunță a fi disputată, 
j oaspeții având totuși o oarecare superioritate în 

'.ia de atac.

12. TREVISO — SALERNITANA (f) X 2

Dacă apărarea gazdelor nu 
I oaspeții pot spera mai mult

va putea face față 
de un punct.

13. VERONA — MONZA 1

Mult mai experimentată, 
favorită în acest meci.

Verona pornește mare

Liderii rromilor aparți
nând Uniunii Generale 
a Rromilor din România, 
cu ocazia întâlnirii de lu
cru ce a avut loc la data 
de 30. 08. 1997 în munici
piul Deva, au dezbătut si
tuația social — economică 
a rromilor, prezentare fă
cută de prim-vicepreședin- 
tele acestei organizații, 
dnul Bologa Nicolae, si 
tuație care va fi trimisă 
guvernului României. Din 
această prezentare am no
tat următoarele:

• Din aproximativ 
2 500 000 de rromi câți 
trăiesc în țara noastră se 
poate spune după 7 ani 
de 
85 
de 
70 
un 
velul de subzistență.

• Populația de rromi 
are un nivel de educație 
roarte scăzut, la o dife
rență enormă față de 
populația majoritară. Nu
mărul analfabeților și al 
celor cu doar câteva clase 
este foarte ridicat. 
Iul educațional , 
de scăzut limitează 
sela de integrare a 
inilor într-o economie mo1 
demă, în obținerea locu' 
rilor de muncă 
Lipsa de educație 
cu ea factorul 
lipsa de speranță 
tor. Este necesar 
deril rromilor să 
să impulsioneze 
copiilor pentru a-șî 
mite copiii la școală, să 
caute un control asupra 
frecvenței la cursuri și să 
se caute un dialog cu ca
drele din învățământ, pri. 
v nd comportarea acestor 
elevi.

• Nivelul redus de ca
lificare este accentuat la 
femei, în regimul socialist 
multe dintre femeile do 
rromi s-au angajat de re. 
gulă numai în posturi 
nocalificate. Iar bărbații 
și-au pierdut profesiile 
tradiționale, fără însă a 
se fi produs un proces de 
masă da calificare in pro
fesiile moderne. A rămas 
o largă populație mascu-

analizg și sondaje că 
la sută au un nivel 
trai foarte scăzut, iar 
la sută din aceștia au 
nivel de trai sub .ni-

Nive. 
extrem 

șan- 
rro-

vacante, 
aduce 

sărăciei, 
în vii. 

ca li- 
caute 

părinții 
tri.
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j LICITAȚIE PUBUCĂ
!1. Concesionare teren aferent blocului C 

' in vederea construirii de garaje și boxe de 
ț lemne necesare locatarilor.

f Preț de pornire licitație este de 1 500 lei/ 
| mp/an.
1 ~
I 
țlei.

( 
î *
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PRIMARIA BAIȚA

ORGANIZEAZĂ

2. Saivan oi CAP Săliște (construcția).
Preț de pornire licitație este de 1 500 000

licitație este deTaxa de participare la 
ț30 000 lei.

Garanția de participare
1. 10 la sută din redevența minimă anuală ], 

pentru suprafața licitată.
2. 150 000 lei pentru saivan oi.
Data licitației este de 12. 09. 1997, ora 

10,00, și in fiecare joi până la adjudecare.

la licitație este:

i 10,00, și in fiecare joi pânS Ia adjud< 
Relații Ia sediul Primăriei Băița,

i

>

-

pre-
rromilor
lină fără calificare 
cisă.

o Putem aprecia că cea 
mai mare parte a popu
lației de rromi se află 
într-o tranziție socială ne
controlată de nici o colec
tivitate. Sunt absolut ne
cesare o gândire și o a- 
meliorare a acestei 
printr-o decizie și 
guvernamentală 
modul de viață 
trai al rromilor și 
cât mai urgent posibil.

e Unele din aceste mă
suri de redresare a vieții 
marii populații de rromi 
ar fi:

— Procesul de calificare 
— recalificare să se facă 
prin M.M.P.S. cu preve
dere specială pentru aceste 
persoane defavorizate.

— Numirea în fiecare 
prefectură a unui consilier 
cu probleme ale rro. 
milor cu sarcini precise.

— Mamele care au ac 
la trei copii în sus să 
primească pentru fiecare 
copil 100 800 lei indemni
zație.

— Atribuirea de teren 
agricol, după verificarea 
serioasă a terenurilor a- 
tribuite până în prezent.

— Sancționarea până la 
suspendarea societăților 
care refuză angajarea rro
milor din alte motive de
cât cele prevăzute de 
lege. La fel și a acelor 
societăți care desfac con. 
tractul de muncă fără un 
temei legal.

— Crearea în zonele 
populate cu rromi și per
soane defavorizate social 
a unor complex^ de 
sistență și protecție so. 
dală, având în compo
nență spații pentru 
zare, servirea mesei, 
sistență socială etc.

Acestea sunt unele 
tre măsurile rapide și de 
început, care se pot aplica 
pentru integrarea socială 
a rromilor și pentru o 
reală protecție socială, fără 
a angaja fonduri deosebit 
de însemnate.

BOLOGA NICOLAE, 
Prim — vicepreședinte 
al Uniunii Generale a 
Rromilor din România

sitâații, 
măsură 
privind 
și de 
aceasta

a-

ca-
a.

din-

S.C. „CHIMICA" S.A. ORĂȘTIE
Deschide, incepând cu data de 8 septem

brie 1997, un magazin de p tzentare și des
facere a următoarelor produse:

— piese auto: Dacia, Aro, Oltcit;
— bunuri de larg consum din mase plas

tice;
— țevi și fitinguri pentru instalații, la 

cele mai mici prețuri.
Magazinul se află în incinta stației de car

buranți a societății, strada Codrului, nr. 24 
(intrarea în municipiul Orăstie dinspre Deva 
D.N. 7).

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA
Organizează licitație pentru realizarea lu

crărilor de reparații la sistemul de scurgere 
ape pluviale (cetârne, burlane) la sediul socie
tății din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257.

Depunerea ofertelor se va face la sediul 
societății până la data de 8. 09. 1997, ora 10,00.

Taxa de participare 50000 lei se va achita 
la casieria S.C. Polidava S.A. Deva.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefon 221750, interior 28.
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I 1997,
i Informații suplimentare la secretariatul
J Colegiului din str. Dr. Vasile Suciu, nr. 26, 
| Blaj, telefon 058/711231.
•
I
k

I
| 39, bl. 47 parter, oferă la prețuri
* rență:

DE-

RE

COLEGIUL UNIVERSITAR PEDAGOGIC 
BLAJ

AUTORIZAT OFICIAL.
SPECIALIZAREA: INSTITUTORI 

SEN.
ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITE- 
în zilele de 18, 19 si 20 septembrie 1997. 
PROBELE DE CONCURS SUNT: 
— aptitudini pedagogice și artistice;

limba și literatura română — probă
scrisă;

— desen — probă practică, 
înscrierile se fac între 1—17 septembrie
e

Informații suplimentare

S.C. „SCORPION COMPANY" S.R.L. 
Cu sediul in Hunedoara, bdul Dacia, nr. 

fără concu-

r
w

I
k

I 
I jși 
t

— Pui import Ungaria
— Pulpe pui
— Ficat pui
-- Tacâmuri
— Ouă
—— Ulei floarea soarelui
•— Făină albă „BL 55" ambalată la 1 kg 

Ia sac 50 kg.
Angajează operator — calculator, operator

facturi manuale.
Relații la sediul societății sau la telefoanele: 

| 717439; 232181, zilnic între orele 8 Ml—17.00. 
w .
I
I.
k

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL M.R. 
SI MERIA 

prin concursAngajează 
I autorizați.

Concursul 
J brie 1997, ora

trei FOCHIȘTI

are loc in data 
11,00, la sediul 

î meria, Șoseaua Națională, nr. 136.

I
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INfJ 233443.

*

de 24 septem- 
unității din Si-

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AUTOPARTYTRANS" S.R.L. DEVA

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, DM STR DE
POZITELOR, NR. 17 (SITUAT IN INCINTA S.C ROM- 
CAMION DEVA)
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MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORT I 
PRETURI ACCESIBILE: •

— PAL MELAMINĂ IN 20 NUANȚE
— FOLIE CANT ASORTATA DE 19 și 28 mm I,
— BLATURI BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO* • 

IZOLATA |
— CHIUVETE INOX MARCA 8LACO "

— ACCESORII MOBILA (balamale «încolo ev V 
runcâior, șuruburi: balamale, îmbinare și confirmare^ 
mânere diferite mărimi și nuanje)

— BORDURA PVC de 19 și 28 mm In nuanțe 
ferita

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE Șl CULORI
— GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA

PROGRAM DE LUCRU: ZILNIC ORA 7J0 ORA 
inclusiv SÂMBĂTĂ.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054,

V.

Pentru instalații de încălzire centrală: 
- RADIATOARE DIN FONTA 
_ PATANP rtAVWl mN PANTA '- CAZANE (24K.W) DIN FONTA, 
pe cărbune sau gaze.
Tcl.01X420f>62Q/4208885; 0^644225
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I VÂNZĂRI-
Lciimpârâri

multiple îmbunătățiri, po
sibilități privatizare. Tel. 
211919, după ora 20. (7790)

cotidian ^^independent

central, nemobilat, etaj II. 
cu telefon.
056/205251.

Informații 
(6276)

închiriat 
central, 
minim

• Caut pentru 
spațiu comercial 
cu linie telefonică, 
25 mp. Tel. 056/199662.

(7814)

...... ..."r,1 33
■ CUVÂNTUL LIBER

I DIVERSE i J
• SC Servcomtrans SRL 

Deva anunță 
autorizare din punct 
vedcre al protecției 
diului a spațiilor 
în Deva Complex
gară, DN 7. Sugestii 
sesizări se primesc in ter
men de 15 zile de la a- 
pnriția anunțului la APM 
Deva. (7791)

• Vând 
sel, Import 
nia. 53 000 
cați(> 1989, 
titalc. Tel.

ARO 21 Dn- 
reccnl Germa, 
km. an fabri.

cu carte iden- 
225301 229561.

(7795I

• V ănd apartament 
parter, centfal, numai pri
vatizare. Tel. 222389, De
va. (7774)

• l and vilă nouă Ti
mișoara. Tel. 056/125608.

(2299)

• Caut spațiu de 
închiriat în Hunedoara 
sau Petroșani pentru 
activitate comercială 50 
—70 mp. Sunați la tel. 
018623032, între orele 
7—9. (OP)

• Vând garsonieră par. 
ter. central. 621303.

(7785)

• V ănd apartament trei 
camere, Gojdu. E 2, etaj 3, 
multiple îmbunătățiri, zo
nă liniștită. Tel. 218116.

(7783)

• Vând urgent conve. 
nabil Nissan Suny, fabri
cație 1986, capacitate ci
lindrică 1500, înmatricu. 
lat cu CI> stare excepțio
nală și Ford Sierra, 
bricațic 1986, 
cilindrică 
nou. Tel.

1800, 
mobil

• Vând apartmncnt 
camere decomandat, 
traecntral, etaj 1, 
negociabil. Informații 
Ale In tel. 219125-

trei 
ul. 

preț 
iii- 

7788)

In
capacitate 
cu motor 
092281378. 

(2298/

apartament trei• V ănd 
camere Simeria, preț con. 
venabil. Tel. 661756.

(2299)

• Caut pentru închiriat 
pe termen 
camion TIR. 
G47789.

lung 
Tel.

auto-
054/

(777OJ

• închiriez 
pe termen lung. 
620030, 668144,

garsonieră 
Deva, 

226538.
(2293)

• V ănd apartament două 
camere zona Lido- preț 
7(1 000 000 negociabil. Tel. 
221951 (2288)

• Vând apartament două 
camere, nou, decomandate 
(lângă plata 
625311

• Ofer spre închiriere 
garsonieră mobilată, zonă 
centrală. Deva, tel. 232999.

(7800)
rușilor]. Tel. 

(7809)
• Spray contra cjacu. 

larii rapide- medicamente 
potența, frigiditate, afro
diziace. 01 6376273 ;
018 — 606134.

• Vâud apartament două 
c:>mei'e Deva. Micro 15, 
bl. 76, ap. 55, Tel. 621631.

(7799)

• ' ănd în 
avantajoase 
tractor, Raba cu 
morcă 17 t> TVA 
rabil, posibilități 
Efectuez transport
intern. Tel. 092281904.

(2300)

condiții foarte 
2 buc. cap 

semire- 
recupe- 

ratc.
17 t

[ PIERDERI |

• Pierdut pașaport eli
berat de IPJ Hunedoara 
Pe numele Stafie Mihaela. 
Patricia. Se declară nul.

(7798)

• Vând urgent 
meni două camere 
da — Deva. Tel. 
după ora 16.

aparta-
Goj. 

225233, 
(7791)

• Vând apartament 
camere, chioșc, 21 
preț negociabil. Tel.

2 
mp, 

712821. 
(6850)

* Vând SRI. Tel. 231816.
(7796)

• Vând urgent 
Cristur, nr. 110, 
avau ta jos. Tel,

casă
Preț 

671630.
(2162)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

X

.«
Ui jos 
t rd, 
(MM) 
«nalii

pre(V and la
trei jocuri

avan-
Jolly 

mașină modelat 
pâine, nouă. Infor- 
zilnic la tel. 731538.

. (7797)

• Vând casă Orăștic, 
str. Arcului, nr. 11, 50
milioane, negociabil.

(2351)

• Schimb casă Oră.știe 
central cu apartament două 
camere central, plus di
ferență. Tel. 642929.

(7789)

•
/•ița 
U 
4ion
e<R2i5.

Vând Dacia 1310. du. 
TV, motoare Saviem, 

650, ABO și pavi- 
apicol. Informații 

(7793)

• land vitrină 
fică, Orăștie, tel.

frigori.
G11502. 

(2352)

• Vând mașină 
sut Ccaika, nouă, 
balaj. Tel. 641260.

de cu- 
în am-

(2353)

• Vând in Hațeg prunc 
jdin livadă, culese de cum- 
^rărălor. Tel. 051/770715. 
| (2266)

• Vând Dacia 1300, Un. 
garia, an fabricație 1980, 
negociabil, Zdrapti, nr. 
76. (6904)

intenția de 
de 

mc- 
situate 
Auto. 

Și

(COMEMORĂRI]!

• S.au scurs 10 ani 
de când ne*a  părăsit 
iubitul și regretatul 
nostru fiu, sot, tată, 
DORIN-IOSIF JUDE 
Lacrimile noast o și 
florilc eternității îi 
vor stiăjui mormân. 
tul. I‘ar£,Tfasui de po
menire va avea loc 
sâmbătă, 6 septembrie, 
1997, ora 13, Ia Ci
mitirul Ortodox din 
str. Emincscu Deva.

(7802)

L DECESEl J

• Soția Aurelia, ma. 
ma Rafila și 
apropiate 
tuturor celor 
le-au fost 
ireparabila 
pricinuită 
la numai 
celui care

rudele 
mulțumesc 

care 
alături la 

pierdere 
decesul 
ani a 

fost

de
64 
a 

ing. ANDREIU
11ALUȚA 

Dumnezeu să i aibă 
sub ocrotirea sa!

(7801)

1
I

Abonament la ziarul
.^VANTULUBW1

l

iCURSUL VALUTAR î
3 SEPTEMBRIE

t cotații ale societăților bancare autorizate să efe.

• 1 dolar SUA 7482 leii
1 marcă germană 4072 lei!• 100 yeni japonezi 6174 leeil
1 liră sterlină 11893 Iei
1 franc elvețian 4961 Iei
î franc francez 1210 IciI- 100 lire italieiip 418 lei

Cursurile incluse în această listă au la bazâ

Stueze • operațiuni pe piața valutară Prezenta listă I 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în I*  
■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. |

î ' 1i Societate comercială i 
i cu capital privat |
I VINDE

EN GROS Șl EN DETAIL țj I
IO pate de ficat în diferite sortimente, 

carne de porc cu fasole boabe în cutii metalice *

i • bere „SILVA" 1/2 1 — 2614 lei1
• berc „REGUN" 1/2 1 — 2331 Ici

J • bere „SILVA" 0,33 1 — 2272 lei
• berc „SILVA" (neagră) 1/2 I — 2950 le: ’

I® apă minerală BIBORȚENI 1,5 1 — 2601 ’ 
lei ,

• rom 32 grade 1/2 1 — 2664 lei

Relații la depozitul — magazin, situat in •
incinta S.C. Polidava S.A. Deva, str. 22 Dc-

I cembrie, nr. 257 (Tipografie). j
î Telefon: 225904, orele 10—15. J
* i

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LZBER" I

I 
r

* • Vând apartament două
‘camere etaj 4 mobilat, 
•Al. Romanilor, preț 
••formativ 26 milioane 
informații Deva, str. 
.turn — Mărăști, bl.
etaj 3, ap. 15, de luni până 
vineri, orele 15—20. (7792)

in. 
Ici. 
Sa-
23,

• Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, bdul 
1848, bloc 7, ap. 6> tel. 
723650. (2161)

( INCHIRIEfit j

I 

l 
mai l

I !I
Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PeI 

LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 1 
LUNA, PLUS TAXELE POSTAI E.

Avantajul abonamentului este in conți- î 
nuare evident, de șapte exemplare primite gra- ț 
tuit pe lună față de cumpărarea cu bucata, * 
adică jumătate din prețul abonamentului.

ABONA- ' 
iar dacă ț * I ♦ I

..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
apropiat de dumneavoastră.

mai

IAR ABONAMENTUL este calea cca 
avantajoasă de a intra in posesia lui.

Din păcate, cheltuielile continue sporite 
cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, 
intr-o economie de piață demolatoare, ne o- 
bligă să majorăm și noi prețul ziarului.

i
i
i4 
I «
î
♦
* 

din str. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea \ 
Tribunalului județean); — la chioșcul din i 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-' 
zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont").

j Pentru a economisi timp și bani 
țieți publica anunțuri de mică și mare 
iblicitate în ziarul nostru, apelând la agen- I țiile publicitare din î

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI

pil 
ptl-

• închiriez apartament, 
două camere, Deva, ultra-

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMĂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

• Vând apartament 4 
camere parter Gojdu, E6,

NU UIT ATI! REINNOITI 
MEN TUL LA „CUVÂNTUL LIBER".

aveți abonament, solicitați factorilor poș 
să vă facă.

<* 
I * I

CUVÂNTUL

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

factorii poștali — numai cu bani în numerar f 
—, iar la Rodipet, la sediul din Deva, în * 
numerar si prin virament. Relații Ia telefoa- j 
nele 213007, 233178.
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^Agențiile ziarului nostru asigură, laț 
taxe rezonabile; publicarea cu maximă 1 
promptitudine a tuturor anunțurilor de | 
mică și mare publicitate: • |

| • HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel1 716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. 
I 650968), la sediul S.C. „MERCUR".ț
* • ORÂȘT1E, la chioșcul de lângă ma- j gazinul „Palia":I • HAȚEG, pe sir. Progresului, nr. 1 
)(in spațiul secției foto). Telefoane : 770367, 
]770735.î
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