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valului vor cădea ploi ■ 
care vor avr șl caracter'; 
de aversă. Vânt moderat*' 
din sector vestic. Tcmpc- * 
râturile minime vor osci- J 
Ia între 8—13 grade C, î 
iar cele maxime
16—20 grade C. ( 
Govoreanu)
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Vremea va deveni în 
general instabilă. Cerul 
se va înnoura treptat și 
în a doua parte a inter.

I
I

I 
între î

Ileana

Evoluția preturilor

Liberalizarea

a hotărât re
de apli. 
maximo 
amănun- 

floarca

la ulei
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Scara trecută a ecrut-o in căsălorie,

și ca a fost atât de surprinsă încât era
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in pericol
Dacă în acest an s-a 

ținut o producție de grâu 
mulțumitoare (datorită pre
gătirii ei cu temeinicie și 
facilităților acordate pro 
ducătorilor agricoli

rilor dc culturile premer
gătoare. încercând să 
lușim cauzele reale 
rămânerilor în urmă 
nalate, — acum când 
mai rămas nici trei

sem- 
n-au 
săp-

din toamna trecută 
mânță subvenționată și în
grășăminte gratuite), în a* 
ceastă toamnă ne găsim 
înlr-o situație alarmantă, 
ce pune în mare pericol 
asigurarea pâinii țării pen
tru anul viitor. Cum sub
liniam și cu alte prile
juri, situația pregătirii în- 
sămânțărilor de toamnă în 
județul nostru, ca de alt
fel în întreaga țară, este 
intr-o serioasă întârziere, 
în privința arăturilor, a- 
sigurării semințelor, pro
curării îngrășămintelor chi
mice și eliberării terenu-

tămăni pană la expira
rea perioadei optime pen
tru însămânțarea grâului 
— am notat că specialiștii 
și producătorii agricoli cu 
care am discutat sunt dc 
părere că, pe de o parte, 
există o lipsă acută de 
bani la proprietarii de 
pământ și la cultivatorii 
de grâu, iar pe de alta, 
este un inexplicabil de
zinteres pentru a decide 
soarta acestei culturi dc

Guvernul 
ducerea perioadei 
care a limitelor 
ale prețurilor cu 
tul la uleiul de
soarelui de la 31 octom
brie la 30 septembrie. în 
funcție de noile prețuri de 
achiziție la floarea soare

liij (1200—1400 d.e lei/kg), 
Ministerul Agriculturii și 
Alimentației estimează pre
țurile noi, eu amănuntul. 
Ia 9400—10300 lei/litru. 
Prețurile includ TVA de 
9 la sută și un adaos co. 
mercial de 15 la sută.

întreținerea locuințelor, 
mai scumpă

Costurile facturilor pen
tru întreținerea locuințelor 
vor deveni tot mal mari. 
Astfel, pentru un aparta
ment cu trei camere, lo
cuit de 4 persoane, între
ținerea s-a situat, pe tira
jul verii, la aproximativ 
00 000 de lei pe lună, 
entru perioada următoare 

estimează dublarea cos-

tur ior față de iarna tre
cută. întreținerea unui a- 
partament de tre, camere, 
locuit de 4 persoane, 
ajunge la 250 000 de
pe lună. Costurile energiei 
termice sunt cele care 
„saltă" cel mai mult cuan
tumul întreținerii.

va 
Lei

(Continuare ,n oag □ 2-a)
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CONCURSUL CU PREMII
CUVÂNTUL LIBER"

* ana 
I

to

I
«t

I

I 

I

a *

! ANGAJĂM REDACTORI!
Ziarul „Cuvântul liber" Deva angajează, j 

| nrin concurs:
>»

I

! 
i
i
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pri ti concurs:
• REDACTORI
Condiții de participare la concurs:
— tineri până la vârsta de 30 de ani;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;

I to 
I to

— de preferință persoane cu studii supe- | 
rioarc.

Concursul va avea loc în 
a.c., ora 10, la sediul redacției 
1 Decembrie, nr. 35.

Doritorii vor depune, până la

ziua 
din

de 27 oct. 
Deva, bdul

data de 20 
octombrie a.c., Ia secretariatul redacției, cere
rea de participare la concurs, copie după di
ploma de studii, autobiografie.

ZIARUL „CUVÂNTUL LIBER" DEVA
ANGAJEAZĂ
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• OPERATORI CALCULATOARE cu cx- |
, î periență în culegerea de texte și telmoredac-
I tarea computerizată. i

Selecția se va face pe bază dc probă dc j
I lucru în data dc 6 octombrie, ora 10, la sediul •

• ....... — _ — — «

I
I

Ă redacției din str. 1 Decembrie, nr. 35, Deva. 
Relații la telefon 211275.

Banca Agricolă Hațeg. loto: ANTON SOCACl

Glunm zilei

ftjihi sfi cadă «lin pal...
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Cu prilejul apariției, în data de 23 octombrie 1997, |

_____ st nnnn : f'....—„i..i llko»" Down
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a numărului 2000 al ziarului „Cuvântul liber" Deva, 
redacția noastră organizează, > period-' 23 septem 
bric — 17 octombrie a.c., un concurs cu nremii.

Cei care doresc să participe vor trebui * răspundă 
exact la următoarele două întrebări 1

1. Care este aata aoariției p ului număr al zia 
„Cuvântul

2. Dc când 
pagini ?

libor” Deva ?
apare ziarul „Cuvântul liber" Deva în

TALON NR. 8

Sc acordă următoarele premii:
Premiul I — 300 000 lei
Premiul II — 200 000 Ici
Premiul III — 100 000 lei
Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 oclonibric 

a.c-, la sediul redacției, iar pren icrea câștigătorului — 
in «.2 octombrie, cu prilejul festivității co*......... ■"> mo
mentului aniversar

f f t t aia* f
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Sâ nu mințim electoratul
și publi- 

nostru nr.

mutate, scrisă cu vârf .și 
îndesat, în termeni pe ca
re dl M.I.Q, nu i-a folo
sit.

vom consemna pasaje în
tregi fără nici o corectu
ră.

„în prezentarea numitu-

In legătură cu interviul 
pe care ni l-a acordat, în 
exclusivitate, dl Mircea Io- 
nescu Quintus, 
cat în ziarul
1977, din 20—21 septem
brie a.c., sub titlul „Cu 
președintele PNL despre 
mișcarea liberală", am pri
mit la redacție un așa-zis. 
drept la replică. Trei pre
ședinți de partide din ju
dețul nostru — ing. Paul 
Botez, PNL — CD (Cer- 
venl), ing. Mircea Alexa, 
PL '93 și ing. Virgil Bo
ca, PAG — îl iau la bani 
mărunți pe liderul PNL, 
dl Mircea Ioncscu Quin
tus, intr-o pagină și ju-

a.c.*

PNL
SSH

CD dă replica

Le cerem scuze celor 
trei lideri de partide că 
nu putem să Ie acordăm, 
așa cum ne solicită, „mă
car acel volum care i s-a 
acordat celui publicat", dar

lui (MIQ — n.n.) se scoa
te în evidență faptul că 
â fost ministru în guver
nul Stolojan. Această par
ticipare a liberalilor în 
regimul Iliescu nu a fost

agreată dc adevărații li
berali și a dus la scăde
rea popularității partidu
lui, deoarece a fost o co
laborare cu fosta putere, 
care s-a soldat cu rezul
tate dezastruoase pe care 
cu toții le știm. Aportul 
său ca Ministru al Justi
ției a fost nul. dat fiind 
faptul că s-a păzit să fa
că ceva ce ar fi putut su
păra puterea.

La întrebarea „Să înțe- 
logem că unificarea libe
rală nu este posibilă", răs
punsul a fost uluitor, mai

(Continuare în pag. a 2 a)
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Evofutia prețurilor 
S-a reintrodus TVA (Urmare din pag. 1)

Pâinea țării pentru anul 1998 este in pericol
de 18

(Urmare dir oag. 1)

Camera Deputaților a 
adoptat ordonanța privind 
modificarea unor regle
mentări referitoare la TVA. 
Ordonanța prevede reintre-

Prețul benzinei nu va 
crește, deocamdată!

Așa cum aprecia direc
torul genersj al ROMPE- 
TROM. în următoarea lună, 
prețul benzinei nu va creș
te. Nu se știe ce se va 
întâmpla în continuare.

Tatâl lui Gheorghe Hagi a 
fost înmormântat la

Constanța

la sută
ducerea cotei de 18 Ia 
sută pentru grâu și orz și 
aplicarea procentului re
dus, de 9 la sută, pentru 
produse și proteze ortope
dice. TVA-ul va fi tot de 
18 la sută și pentru le
gume și fructe comestibile.

Ceea ce este cert e faptul 
că prețul mediu al bari
lului de petrol, comunicat 
de OPEC, a crescut ușor 
săptămâna trecută la 18,7 
dolari față de 17,76 do
lari.

I importanță națională, care 
este doar declarată, dar 
nu și recunoscută în fapt, 

i Nedumerirea și durerea 
, producătorilor de grâu au 

rădăcini destul de adânci, 
, dacă ne gândim chiar și 
I numai la faptul că nici 
ț acum nu a fost plătită pro

ducția de grâu — moti- 
vându-se lipsa de bani, 
respectiv nealocarea resur
selor — care s-a preluat 
încă din vară. Ca urmare, 
mulți producători se gă
sesc acum în imposibili
tatea de a mai relua pro
cesul de producție, nea- 
vând banii necesari pen
tru plata lucrărilor sau 
pentru cumpărarea semin
țelor. In altă ordine de 
idei, mai trebuie semna- 

| lat că nici declanșarea cu- 
I pon iadei n-are efectul aș- 
’ teptat, nici la această da

tă cei în drept neintrând 
în posesia cupoanelor pro
mise.

în plus, se constată cu 
tristețe că nici acum, când 
grâul trebuie pus sub braz

dă, producătorii agricoli 
nu sunt informați asupra 
prețurilor ce se vor oferi 
pentru grâul ce se va 
achiziționa în anul viitor. 
Ce să mai vorbim despre 
încheierea de contracte 
ferme pentru valorificarea 
producției obținute, așa 
cum se întâmplă în cazul 
culturilor de sfeclă de za
hăr, floarea soarelui sau

tutun, unde beneficiarii 
producției vin cu însem
nate facilități, chiar cu 
plăți în avans, în contul 
recoltei.

Nu este nevoie de prea 
multe investigații pentru 
a constata că producția de 
grâu din anul 1998 ridică 
serioase semne de între
bare. fără ca strigătul de 
deznădejde și de neputin
ță al agricultorilor să fie 
auzit de către parlamentari 
—- care, în treacăt fie spus, 
au acum probleme mai 
importante la ordinea zi
lei, legate de îmbunătăți

rea confortului lor la ca
zare, prin construirea u- 
nui nou hotel în care scop 
se vor cheltui zeci de mi
liarde de Iei, dar când es
te vorba despre agricultu
ră nu se găsesc resurse 
financiare în buget — dar 
nici de către Guvern, care 
duce o luptă pe viață și 
pe moarte cu corupția, dar 
din care nu prea se ve

de mare lucru, ca și din 
reformă, care. în optica 
de până acum, nu înseam
nă altceva decât crearea 
de milionari vulnerabili, 
proveniți din disponibili
zări și închideri de firme. 
Sunt prea puține speran
țe că minerii milionari 
vor putea salva agricultu
ra românească de la ma
rile necazuri cu care se 
confruntă.

Atâta vreme cât agri
cultura românească nu es
te făcută de către specia
liști, în condițiile aplică
rii de tehnologii perfor

mante, fără ca prin aceas
ta să fie atins dreptul de 
proprietate asupra pămân
tului (ci el să fie folosit 
în exploatați! profitabile), 
nu este de imaginat și de 
așteptat să fii competitiv 
pe piața mondială, doar 
bunul renume al țării ca 
grânar al Europe; nemai- 
având nici o valoare, când 
suntem nevoiți să facem 
importuri, inclusiv de fă
ină albă.

Intuind pericolul iminent 
de a deveni total depen
dent! de importul de pro
duse agroalimentare, chiar 
și de grâu, dacă nu se iau 
măsuri urgente pentru în
curajarea producătorilor a- 
gricoli autohtoni., există u- 
nele voci ce cheamă la 
rațiune și la realism. în
să este păcat că acestea 
nu sunt auzite și luate In 
seamă. Dacă ignoranța gu
vernanților o ține tot așa, 
nu este greu să vedem 
primele urmări până la 
sfârșitul acestei luni, iar 
consecințele total dezas
truoase, la vara viitoare, 
când vom avea tot mai 
puțin grâu de secerat și 
de pus în hambare.

Iancu Hagi, tatăl fot. 
balistului Gheorghe Hagi, 
a lost înmormântat la 
Constanța. El a încetat 
din v.ață la secția de 
urgență a Spitalului cli
nic județean Constanța, 
unde fusese internat. Ian
cu Hagi a murit dună 
două luni de suferință. 
La scurt timp după 
constatarea decesului ta. 
tălui său, Gheorghe Hagi 
a sosit la Constanța cu 
un avion pus la dispozi
ție de clubul Galatasaray.

Slujba religioasă de la 
biserica Sfinții Constan
tin și Elena, oficiată de 
cinci preoți, a ținut 50 
de m nute Iancu Hagi a 
fost vegheat de soție și 
de cele două tete, împie- 
t.nă cu Gheorghe. Iancu 
Hagi a fost înmormântat 
.’n cavoul fam.1 iei din 
cimitirul cen ta) ai ora-

Constanța. La 
au fost 
Bocali 
iui

antrenorii

șuln 
mormâniare 
zenli frații 
pr. sec ini ele 
saray 
ai echipei 
vrila Eal’.nt 
Șu-Iânescu. 
t .’lupei de 
Constanța, 
antrenorul 
Gache și 

în. 
pre- 

vice- 
Galata-
secunzi 

naționale, Ga- 
și Costică 
componenții

fcttal Farul 
împreună cu 

Constantin 
președintele

Jean Garabet, directorul 
DJTS Constanța, Elena 
Frîncu.

Gheorghe Hagi va ră. 
mâne la Constanța ală
turi de familie și are li
bertatea să se întoarcă la 
Istanbul atunci când do
rește. „Pentru mine, Hagi 
este ca un fiu și îi înțe
leg durerea. Este un ju
cător pe care îl iubește 
toată Turcia, nu numai 
Gaiătasaray'’ a declarat 
Kurtoglu, vicepreședintele 
clubului Galatasaray.

Să iul nuntim eLuit&MliLL
(Urmare din pag. 1)

mult chiar decât minci
nos, și-l cităm: „Putem 
spune că unificarea libe
rală din România în acest 
moment este realizată a- 
proape în întregime". Cre
dem că această afirmație 
face parte din domeniul 
absurdului. Vă lăsăm pe 
dumneavoastră să evaluați 
enormitatea minciunii și 
dacă un astfel de om me
rită să i se acorde încre
dere.

întrebat fiind cităm „O 
minoritate numerică" ? răs
punsul a fost într-adevăr 
uluitor, cităm : „Nu doar 
numerică dar chiar, să-mi 

fie Iertat, valorică". într- 
adevăr, Dumnezeu să-l ier
te că nu știe ce vorbește.

Apogeul cinismului este 
atins în momentul când 
afirmă, cităm : „în mo
mentul de față unitatea 
liberală nu mai trebuie să 
prezinte o preocupare". 
Chiar așa să fie ? Așa cred 
adevărații liberali ? Me
rită să se mai dea crezare 
unui astfel de partid con
dus de acest om și acoliții 
săi ?

Referitor la afirmația că 
PNL-ul cuprinde cităm 90 
la sută din forțele libe
rale care acționează tn 
România, scoate în evi
dență că acest partid se 
bazează pe „activiști" du
pă sistemul comunist și 

că nu numărul simpati- 
zanților ideii liberale con
stituie adevărata forță a 
unui partid.

Afirmația că cităm : „nu 
numai personalități de 
frunte, dar chiar organi
zații întregi din PL ’93 și 
PNL — CD au trecut la 
Partidul Național Liberal, 
constituie o altă metodă 
de a minți electoratul. în
tr-adevăr au trecut la ei 
exclușii acestor partide, de 
care a fost nevoie să ne 
debarasăm pe motive ju
dicios întemeiate. S-a trâm
bițat acest lucru despre 
întreaga organizație a Fi
lialei PNL — CD Hune- 
dora ca și a PAC-ului Hu
nedoara, fapt cu totul ne
adevărat. Intr-adevăr din 
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aceste partide au plecat 
numai niște membri care 
urmăreau profituri perso
nale pe care noi nu eram 
dispuși să le acordăm și 
s-au dus acolo unde li s-a 
promis așa ceva.

încheiem menționând că 
PNL — CD sub conduce
rea dlui avocat N. Cerveni 
rămâne un partid consec
vent în lupta sa pentru 
unificarea liberală și aș
teaptă pe adevărații libe
rali să vină spre el. Toc
mai din acest motiv se 
dorește scoaterea noastră 
din Convenție.

Dumnezeu să ne ajute 
să realizăm unificarea li
berală pe care marea ma
joritate a liberalilor o do
resc".

JOI. 2 OCTOMBRIE

( tvr i )
6,00 România: ora 6 fix!: 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Misterele S.P (r). 13,00 
Micaela ir): 11,10 Șcicul (r); 15,00 Orizont 
cultural; 15,30 Pompierii vă informează!;
15,45 Leneși fărădelege: 16.C0 Conviețuiri; 
17,05 D.a; 17,35 Strada Libertății (s); 18,00 
Bank ?’o:e; 18,30 Cine-i ce? (cs); 19,00
Sunset Beach (s); 20.00 Jurnal- 21,15 Iu
bire in erzisă 'f BBC 1998, ultima p.);
22,15 C’i orhîi’n 4. 23,00 Jurnal; 23,15 
Canary Wharf (s); 23 45 Timpul Europei; 
0,15 Emisiune muzi"a!ă

Sunset Beach (r); 12,15 Secretul (r); 13,30 
Reluări; 14,00 Em. în 1b. germană; 15,05 
Limbi străine: spaniola; 15,30 Volei: Ro
mânia — Germania (d); 17,15 Ceaiul de 
la ora 5... (div.); 19,00 Punctul pe i; 19,30 
Sănătate, că-i mai bună decât toate; 20,00 
Secretul (s); 20,50 Time Out; 21,45 Anna 
Karenina (f. Anglia 1948); 23,50 Ecotu- 
rism; 0,00 Muz. simfonică; 0,30 TVM M.

( ANTENA 1 - TU-DEVfl]
Alaska (s); 22,05 Știri; 22,15 Fam. Bundy
(s); 22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri;
23,45 Cinemateca Pro TV: film.

( TVR2 )
7,00 TVM Țelematinal; 8,00 Euronews;

8,55 Cam-' W’-arf <rl: 9.20 Reluări; 11,30

( ANTENA I )

6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Doctor Bram
well (r); 10,30 Austerlitz (f/r); 12,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 13.10 Minele rege
lui Solomon (f. da); 14,00 Știri; 14,20 O- 
noare între hoți (co. Fr. ’53); 16,00 Iluzii 
(s); 17,00 D.a; 17,30 Telerebus; 18,00 Ca
fea cu parfum de femeie (s); 19,00 Ob
servator; 19,45 Invadatorii (f. SF SUA 
1995, ultima p.); 21,30 Cronici paranor
male (s); 22,30 Milionarii de la...; 0,00 
Știri; 0,15 Aphrodisia.

8,00 — 8,15 Știri locale (r); 9,00 — 9,15 
Interviul săptămânii (r); 9,15 — 9,30 Mu
zică, publicitate; 17,45 — 18,00 Știri lo
cale; 19,30 — 19,45 Știri locale (r).

( . . PRO - TV )
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer
(r) ; 10,15 MASH (s); 10,45 Sport la minut; 
11,00 Marked for Murder (f/r); 12,55 Știri; 
13,00 Față-n față cu Uie Șerbănescu (r);
13,45 Am întâlnit și români fericiți (r);
14,30 Maria (s); 15,30 TAnăr și neliniștit
(s) ; 16,15 Șoapte de iubire (s). 17,00 Știri;
17.15 Punctul pe I; 18,00 Urmărire gene
rală: 18,25 Știri; 18,30 Cine este șeful? 
(s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri;
20.15 Melrose Place (s); 21,15 Doctor în

( PRO - TV - DEVA )
6,15 — 6,45 O poveste adevărată (rj;

6,45 — 7,00 Știri locale (rI; 18.00 — 18,05 
Știri locale; 18,05 — 18,25 Oameni de 
milioane; 22,05 — 22,15 Știri locale.

( DEVASAT ♦ «»_.]
8,00 — 13,30 Reluări; 17,00 Preciosa (s); 

17,40 Desene animate; 18,05 Provocarea 
naturii (s); 19,10 Casa de nebuni (s);
19,30 Farmacia de gardă (s); 20,00 Ora
șul de argint (f); 21,30 U.S. News for ever 
(s); 23,00 Heaven can help (f); 0,30 Film 
erotic; 1,30 Videotext.
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întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poarlă autorii acestora. Redacjia nu răspunde material sau moral pentru articolele necontractate; trimise

zia.-u.ur c.n oro5,io inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nuj nu se înapoiază autorilor.
ripsr’ji ex-cu'at la S.C. POL’.DAVA S.A. Deva
’'--i-r-m r'e lucru cu publicul : zilnic do luni până vineri. între orele 8—18, la sediul redacției și la telefonul 21 12 75.

ANUL IX • NK. • JOI. 2 OCTOMBRIE 19_9Jfr



^gwAWȚOTȚuBBRjMI
uuOuc

îți ri'd e lîderițM
WbVAV■«««»»»«

S3, B’.

»«»•««■■ »« ««■««»»«

Cum se văd Ardealul
și problemele lui 
de la București ?

— Cine sunteți dvs, die 
deputat ?

— Sunt bucureștean, a- 
colo locuiesc In prezent. 
De meserie — inginer con
structor. Am lucrat mulți 
ani Ia Metrou, la blocu
rile ce s-au ridicat în Ca
pitali

— Cunoașteți județul 
Hunedoara ?

— Pot zice că da. în 
Cuverturi Văcăroiu am 
activat In domeniul rela
țiilor eu sindicatele. Așa 
că știu cu ce probleme se 
confruntă Hunedoara, Că- 
lanul. alte localități.

— De câte ori veniți pe 
lună in județ ?

— Din două In două 
săptămâni, de obicei.

— Cum se văd Ardea
lul și problemele Iui de 
la București ?

— Știm că Ardealul este 
zona cea mai dezvoltată 
a țării Orașele și satele 
sunt frumoase, bine gos
podărite. oamenii sunt har
nici. prețuiesc munca și 
buna rânduială, sunt mal 
domoli, ocolesc pripeala, 
măsoară de trei ori și du
pă aceea taie. Nordul tă
rii se simte altfel decât 
sudul. Se mai știe că in 
această parte a țării exis
tă problema conviețuirii 
cu maghiarii.

— Pe care bucurește- 
nii, fie o nesocotesc, fie o 
exagerează.

— Așa este, fiindcă o 
privesc din afară și nu o 
înțeleg. Numai ardelenii 
o pricep deplin și acțio
nează In sensul soluționă
rii ei în spirit democratic. 
Știu tnsă că în ultima 
vreme în Ardeal circulă o 
idee foarte periculoasă.

— Care anume ?
— Aceea a autonomiei, 

Un prim pas spre inde
pendența lui, iar mai a- 
poi..

— Am auzit de ea, dar 
este prezentă numai în 
câteva capete, care nu prea 
judecă. Românii dim Ar
deal au militat vreme do 

secole să se unească ca 
România, așa că o aseme
nea idee n-are sorți de 
izbândă.

— Dar Însuși faptul că 
ideea există este foarte 
grav.

— Cine credeți că a lan
sat-o ?

—- Evident, cei ce vor 
să destabilizeze țara. Iar 
actualul guvern stă In ex
pectativă, nu o atacă in 
forță, așa cum ar trebui.

Discuție cu dl 

IOAN GIURESCU, 

deputat 

în Parlamentul 

României

Or, ardelenii sunt sensi
bili la tot ceea ce aten
tează la interesul națio
nal. Și este foarte bine, 
este o garanție că cei că
rora le zboară mintea la 
himere vor da chics.

— Să trecem la o altă 
problemă, care îi doare pe 
toți oamenii țării: refor
ma și restructurarea.

— Ceea ce a început 
Guvernul Ciorbea nu este 
reformă, ei demolare. Bi
ne, închidem întreprin
deri. dar ce punem în loc, 
ce alternativă le oferim 
celor ce ies în șomaj? 
Se închide o întreprinde
re mare. Asta afectează 
producția altora. In Ro
mânia, politica economi
că se face prin politica 
fiscală, care este înrobi
toare. Modul cum s-a pro
cedat în Valea Jiului re
levă că guvernul acționea
ză haotic, fără un pro
gram. I-a mitul t pe mi
neri cu milioane de lei, 

lichidând mineritul româ
nesc ce are îndelungată 
tradiție și de care țara 
are nevoie.

— Credeți că — se vor
bește de treaba asta și în 
Ardeal — ne îndreptăm 
spre dictatură ?

— Da. Spre acolo ne du
cem. Nu vedeți, legi orga
nice sunt modificate prin 
ordonanțe. Dl Emil Con- 
stantlnescu practică o 
așa-numită dictatură Iu- 
m nată. Este prezent peste 
tot șl unde e nevoie și 
unde nu.

— Ce soartă are actua
la coaliție aflată la pu
tere ?

— Se va destrăma în 
curând, fiindcă este împo
triva naturii. Să te coali
zezi cu un partid ce nu 
a votat constituția, ce ac
ționează împotriva suve
ranității și independenței 
României este nefiresc.

— Se vorbește despre 
alegeri anticipate. Când 
credeți că vor avea loc?

— După părerea mea, 
în 1998, nu. Anul viitor 
se vor forma alianțe, se 
vor cristaliza înțelegeri 
între forțele politice. Ale
geri ar putea avea Ioc în 
1999.

— Sunteți bucureștcan,
deputat de Hunedoara.
Cum interveniți in folosul 
județului pe care îl repre-
zentați în Parlamentul
României ?

— Am avut numeroase 
interpelări la adresa gu
vernului, sunt activ în 
comisia de specialitate, in
tervin la ministere cu 
problemele specifice ju
dețului. iau parte la dife
rite manifestări ce au loc 
în județ. S’pur că aș pu
tea face mai mult spre a 
justifica încrederea ce 
mi-au acordat-o hunedo- 
renii. Este exact ceea ce 
mi-am propus și sunt ho
tărât să reușesc.

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

Il S-au înmulțit foarte 
!* mult telefoanele Ia pur

tător — așa numitele ce
lulare. Treaba aceasta 

i este firească, ținând sea- 
J ma de reclama ce 1 se 
ț face acestui sistem de 
l comunicare între oameni 
. prin mass-media. îl vezi 
I pe câte unul pe scaunul 
î din față al unui automo- 
/ bil. Cu o mână ține vo- 
J lanul, cu cealaltă o cu- 
ț tie plată — celularul a- 
l dlcă. Și rulând, vorbeș- 
J te. Te afli într-o oareca- 
1 re întrunire unde se dis- 
ț cută. în general — căci 
!se mai întâmplă șl alt

fel — treburi importan
te. Deodată auzi un tâ
râit melodios. Un om 

i caută în buzunar și scoa- 
I te aceeași cutie plată, o 
| duce la ureche și vor- 
i bește. Uneori încet, dar 
» și mai tare, astfel că 
ț dezbaterile se întrerup

! HOTARARI ȘI DECIZII
I Consiliul local al co- anulată de Prefectura | 
! munei Vețel a emis, în județului, dar nu din • 
I lunile trecute din 1997, pricina că nu s-a încă- I 
J un număr de 24 hotărâri, drat în lege, ci din cau- J 
Iiar primarul 48 de dis- ză că suprafața atribuită i 

poziții ce vizează toate unui cetățean care își J
J domeniile vieții econo- construise casă înainte 2 
I mico-soclale și cultura- de decembrie 1989 a fost | 
• le. Din cele 24 de hotă- mai mare cu câțiva ari. * 
| râri. numai una a fost (Tr.B) |

Pădurenii — copiii munților.
Foto ANTON SOCACI

Celularele
șl se așteaptă ca domnul 
să-și încheie convorbi
rea. Autorul acestor rân
duri — martori pot fi 
colegi de la alte publi
cații ce apar la Deva, 
de la posturi de radio 
și televiziune locale — 
a dat curs invitației de 
a lua parte Ia o confe
rință de presă convoca
tă de liderii filialei ju
dețene a unui partid ce 
face parte din coaliția 
guvernamentală. Când 
amfitrionul a vrut să 
deschidă manifestarea, 
s-a auzit un țârâit și 
unul din domnii ce stă
teau în fata ziariștilor 
a scos celularul șl a în
ceput să vorbească. La

câteva minute după de- j 
butul conferinței de pre- i 
să s-a auzit din nou țâ- i 
râitul și a urmat o altă J 
convorbire. Apoi încă ț 
altele. Evident că, în ( 
vreme ce domnul cu ce- J 
lular vorbea. ceilalți i 
din sală am sistat orice 1 
discuție, auzind, vrând- J 
nevrând. niște lucruri J 
banale și de neînțeles, ț 
Treaba aceasta i-a ne- i 
mulțumit și pe organi-) 
zatorii conferinței de i 
presă și pe invitații pre- ț 
zenți. Liderul filialei a 1 
fost la un moment dat ’ 
de părere că la anumi- ț 
te manifestări — ședin- 1 
țe. consfătu’ri. conferin- ’ 
țe de presă etc. — ar ț 
trebui ca domnii ce iau l 
parte la ele să lase ce- î 
lularele la birou sau a- ) 
casă. ț

. I TRAIAN BONDOR }

FAMILII NOI
în perioada trecută din 

acest an, la Primăria co
munei Vețel au fost ofi
ciate 10 căsătorii civile, 
cam tot atâtea cât și în 
perioada corespunzătoare 
a anului trecut Ultima 
pereche ce și-a unit des
tinele, rostind „Da" în fa
ța ofițerului stării ciyile, 
a fost alcătuită din Delia 
Larisa Cucea din Vețel și 
Sorin Marius Popa din He- 
repeia. Tuturor „Casă de 
piatră" și urarea să-și 
cheme neamurile și la bo
tez! (Tr. B.)

Metodele de cunoaștere 
a elevilor în vederea o- 
rientării lor școlare și 
profesionale sunt, în 
general, cunoscute. De 
obice’ activitatea de cu
noaștere începe cu sta
bilirea principalelor date 
biografice ale celui în 
cauză. în cazul orientării, 
un loc important în ca
drul acestor date îl are 
profesia părinților. Aceas
ta deoarece, In multe ca
zuri, profesia părinților 
influențează opțiunea pro
fesională a copilului, fie 
în sens pozitiv (când pă
rinții an satisfacții în pres
tarea el și vorbesc elo
gios despre ea), fie nega
tiv (când părinții sunt ne
mulțumiți de profesia lor 
și o comentează ca atare).

Observarea nu pare a 
oferi prea multe elemen
te necesare orientării. Cu 
toate acestea, dacă este 
făcută de către un spe
cialist și cu atenție, ea 
poate furniza date impor
tante în acest sens. Aceas
ta deoarece ea se poate 
face nu numai asupra

Metode de cunoaștere a elevilor
persoanei elevului, ci și 
asupra lucrărilor efec
tuate de el, ca și asupra 
documentelor școlare In 
care sunt consemnate per
formanțele sale. De alt
fel, ea este prezentă In 
utilizarea tuturor celor
lalte metode.

între metodele frecvent 
utilizate pentru cunoaș
terea elevului se situează 
și convorbirea. Prin a- 
ceastă metodă „se pot a- 
borda teme de orientare 
școlară sau profesională, 
de informare a tânărului 
asupra posibilităților sale 
sau asupra caracteristici
lor profesiilor, ajutându-1, 
prin informația oferită, 
în decizia pe care trebuie 
să o ia cu privire la dru
mul de urmat In viață". 
Ea este folosită, de ase
menea, în consilierea ele
vului. Când este bine con
dusă, convorbirea poate 
aduce date complemen

tare, cu elemer te care nu 
au putut fi puse în evi
dență prin celelalte me
tode (observația, chestio
narul, testele etc). Condi
ția esențială a eficienței

ORIENTAREA ȘCOLARA

ȘI PROFESIONALA
1

acestei metode este since
ritatea subiectului (ele
vului) care, la rândul ei, 
este condiționată de încre
derea pe care i-o stimu
lează anchetatorul.

în r strânsă legătură cu 
această metodă este ches
tionarul, care nu este alt
ceva decât o convorbire 
In scris. Este însă mai 
eficientă decât convorbi
rea, deoarece poate cu
prinde un număr mai ma
re de subiecți. Cu ajuto

rul acestor metode (con
vorbirea și chestionarul) 
se pot recolta date cu pri
vire Ia dorințele, intere
sele, preferințele, aspira
țiile și idealurile celor an

chetați. Aceste date, coro
borate cu cele recoltate 
prin celelalte metode, pot 
completa tabloul cunoaș
terii personalității elevu
lui.

O metodă mai adecvată 
acestei activități sunt tes
tele, în special cele de 
aptitudini, deoarece prin 
acestea se depistează unul 
dintre elementele esen
țiale ale potențialului ce
lui testat. Ca atare, sfatul 
de orientare care i se va 

acorda elevului va tre
bui să aibă în vedere în 
primul rând această tră
sătură a personalității ce
lui consiliat.

în afară de utilizarea 
lor în momentul consi
lierii, testele vor trebui 
introduse, cu necesitate, 
ca probe preliminare la 
examenele de admitere în 
liceele de specialitate și 
în facultăți. în acest fel 
va spori numărul celor 
cu opțiuni adecvate și 
realiste și va scădea cifra 
(procentul) reorientărilor 
după absolvirea liceului 
(facultăților).

Cunoașterea elevilor cu 
ajutorul metodelor tra
tate aici (și a altora la ca
re nu ne-am referit) va 
trebui să aibă caracter 
procesual-diacronic, adi
că să se desfășoare de-a 
lungul întregii școlarizări 
(și nu așa cum se prac
tică: doar în clasa termi

nală a fiecărui ciclu). A- 
ceastă perspectivă ontoge- 
nctică în studierea elevu
lui asigură cunoașterea e- 
voluției dezideratelor ds 
personalitate și a poten
țialului acestuia, de ten
dințe și înclinații mani
festate în joc (la grădi
niță), până la exprimarea 
unor motive raționale șl 
a unor ver tabile aptitu
dini. în anii de școlariza
re gimnazială și liceală, 
în care există condiții 
pentru o asemenea expri
mare, atât în activitățile 
didactice (diverse obiecte 
de învățământ) cât și în 
act'vitflți extrașcolare (con
cursuri zonale, naționale 
sau internaționale).

Activitatea de cunoaș
tere a elevului este siste
matizată. sintetizată ți 
concretizată în fișa indi
viduală, care este o denu
mire mai generală dată 
diverselor fițe (psihologi
că. pedagogică. psihope- 
dagogică. școlară).

Prof. univ. dr. 
ION DRAGAN
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0 investiție de 3 milioane DM ar 
relansa mineritul in zona Bradului
Aceasta este opinia dlui 

ing. Vasile Dorel Oprean, 
director al Sucursalei Mi
niere Brad, 
pornit de 
mente pe 
Ordonanței 
nului le-a 
nibilizările 
țările miniere și uzina de 
preparare componente ale 
sScursalei s-au t. 
până în prezent în 
valuri. i.
celor 
ridică la cea. 800 de per
soane 
3 660 de angajați.

O explicație pentru 
faptul că minerii de la 
sucursala din Brad s-au 
lăsat în proporție mai mi
că atrași de sumele „fa
buloase" ale Ordonanței 
22 poate fi lunga tradiție 
și continuitate a mineri
tului aici. Cea mai mare 
parte a minerilor din a- 
ceastă zonă sunt oameni 
ai locului, lucrul la mină 
fiind, din tată în fiu, 
principala sursă de venit. 
Și totuși, cei 800 de mi
neri plecați din sistem 
generează necesitatea a- 
doptării unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
sucursalei. „în cea mai se
veră formă de restructu
rare pe care noi am pro
pus-o, declară dl Oprean, 
numărul maxim al celor 
dișponibilizați nu depășea 
600 de persoane. Prin ple
carea acum a opt sute de 
salariați, s-au produs niș
te dezechilibre pe care 
trebuie să le eliminăm. în 
primul rând este dezavan
tajoasă pentru noi struc
tura personalului care a 
plecat. Am pierdut la ni
velul general al califică
rii personalului prin dis
ponibilizarea unor sudori, 
electricieni, operatori din 
cadrul uzinei de prepara
re, toți cu înaltă expe
riență". în aceste condiții 
se impune o redistribuire 
internă a personalului ră-

Discuția a 
la noile eveni- 
care aplicarea 

22 a Guver- 
generat. Dispo- 
de Ia exploa-

succedat
‘i două

Numărul total al 
dișponibilizați se
dintr-un total de

mas. Se va trece la înlo
cuirea personalului direct 
productiv plecat cu sala
riați 
ru lui 
tiv. 
nologic 
personal la sectorul 
tracție, autozdrobire (un
de peste 50 la sută 
angajați au plecat), uzina 
de prelucrare și decantor.

„Se va face o recalifi
care din mers a persona
lului de manieră să -facă 
față noilor posturi. S-ar 
mai putea opera dispo
nibilizări de personal în 
continuare prin plecarea 
ctflor care nu vor să fie 
încadrați în posturi direct 
productive" precizează dl 
Oprean. Interlocutorul 
este de acord cu faptul că 
disponibilizările de per

la 
eco-

din zona secto- 
indirect produc- 

Pe fluxul teh- 
trebuie înlocuit 

ex-

din

ne. Dar oare ar fi justi
ficat un asemenea efort 
financiar, pentru zăcă
mântul susceptibil de a fi 
pe sfârșite de la Gura- 
barza ? „In principiu ideea 
acestei investiții este a- 
preciată până la cel mai 
înalt nivel al guvernului, 
având cunoștință de pro
punerea noastră atât dl 
Victor Ciorbea, prim mi
nistrul guvernului cât și 
alți miniștri și secretari 
de stat din echipa ce răs
punde de implementarea 
reformei. Tot 
noi să facem 
să convingem 
investiție este
și justificată. Am dat co
mandă pentru întocmirea 
unui studiu de prefezabi- 
litate care să demonstreze 
existența unor importan
te cantități de aur în ia
zurile de decantare și în 
haldele de steril ale ex
ploatărilor. Prin noile teh
nologii, după părerea mea, 
am putea scoate aur încă 
10 ani de acum înainte la 
parametrii celei maj mari 
rentabilități" 
în încheierea 
Oprean.

1

ce trebuie 
acum este 
că această 

rentabilă

După cum se știe, începând din data 
de 1 octombrie a.c., a intrat în vigoare 
noul Cod vamal al țării noastre. Pentru 
a clarifica o serie de probleme specifice 
legate de acest act normativ, din iniția
tiva C.C.I. a județului Hunedoara, la 
sfârșitul săptămânii trecute, la Deva a 
fost organizată o întâlnire cu agenți eco
nomici care au activitate de import-ex
port, la care au luat parte și parlamen
tari hunedoreni. Cu acest prilej au fost 
reliefate principalele aspecte ce sunt re-

agentul vamal, cum mai este denumit}, 
se bucură astfel de protecție, ca și poli- 
țistul.

De asemenea, sunt de menționat e- 
forturile ce se fac pentru de birocratiza
rea și informatizarea vămilor românești, 
ținând seama de necesitatea alinierii la 
standardele europene existente la nive
lul vămilor.

în baza noului Cod vamal, pornind 
de la faptul că în economia românească 
se resimte cu acuitate lipsa de telino-

Noul Cod vamal în acțiune

disponibilizările de 
sonal vor contribui 
creșterea eficienței 
nomice a activității, fără 
a fi însă determinantă în 
acest sens. „Ceea ce con
tează acum este începerea 
unei restructurări tehni- 
co-tehnologice, declară dl 
Oprean. Spun acest lucru 
deoarece nu doar reduce
rea cheltuielilor cu munca 
vie ne apropie de pragul 
rentabilității". Se 
vedere 
nei tehnologii de 
crare 
minereului de 
prin actuala 
de flotarc, se 
randament de 
sută, prin metode electro- 
chimice s-ar putea obține, 
imediat după exploatare, 
în uzina de preparare au
rul fin cu randament de 
90 la sută. Dacă în pre
zent sucursala primește 
50 de milioane de lei pe 
kilogramul de aur în con
centrat. aceeași cantitate 
de aur fin se plătește cu 
82 milioane de lei, îmbu- 
nătățindu-se astfel consi
derabil nivelul venituri
lor. Costurile noilor teh
nologii sunt apreciate la 
3 milioane mărci germa-

a precizat 
discuției dl

4

are în 
achiziționarea u- 

prelu- 
electro-chimică a 

aur. Dacă 
tehnologie, 

obține un 
cca. 47 la

ADRIAN SALĂGEAN

glementate prin noul Cod vamal. în con
text, dl Sorin Moldovan, șeful Vămii 
Deva, s-a referit, în detaliu, la conținu
tul Codului vamal, arătând că acesta 
devine operațional de la începutul aces
tei luni, însă practic mai există unele 
nedumeriri deoarece încă nu a apărut 
în Monitorul Oficial regulamentul de a- 
plicare, până la această dată, ceea ce 
face ca într-o astfel de situație operațiu
nile aflate în derulare să se desfășoare 
după vechile prevederi.

De reținut că modificările aduse pri
vesc mai multe capitole, printre care un 
loc de seamă îl ocupă cele referitoare la 
infracțiuni și contravenții, prevederile 
actualizându-se în raport de evoluția e- 
conomiei și. a inflației. în același timp, 
noul Cod vamal are în vedere și întări
rea rolului autorității vamale, prevăzân- 
du-se dotarea cu armament a persona
lului vămilor, pentru a putea contracara 
fenomenele de contrabandă, violența și 
evaziunea economică. Operatorul (sau

și post- 
încolo, 
româ-

logii moderne, prezintă interes 
bilitatea ce se oferă de acum 
pentru a prelucra materii prime 
nești în străinătate, după care bunurile 
realizate sunt aduse în țară sau sunt 
vândute în străinătate.

în condițiile când relațiile economice 
cu țările din Uniunea Europeană și 
CEFTA se desfășoară pe baza unor noi 
acorduri, s-a simțit nevoia armonizării 
legislației românești în domeniul vamal 
cu legislația țărilor respective. în cadrul 
discuțiilor s-au abordat în detaliu și o 
serie de probleme specifice legate de în
tocmirea documentelor vamale și de 
conținutul acestora, de taxele vamale, 
modalitățile de vămuire, posiumtățile de 
a obține diferite informații de specia
litate și alte aspecte ce fac obiectul nou- . 
.lui Cod vamal. întâlnirea s-a dovedit a. 
fi .deosebit de interesantă și eficientă în 
același timp.

NICOLAE TiRCOB

l

Se așteaptă o singură lege a investitorului
După multe ezitări și 

poticneli, se pare că par
lamentarii români au a- 
juns la un consens în pri
vința adoptării Legii in
vestitorului, anume refe
ritor la faptul că este ca
zul să fie elaborată o sin
gură lege, care să fie va
labilă atât pentru inves
titorul străin, cât și pen
tru cel autohton. Evident, 
o asemenea lege trebuia 
bine gândită de la înce
put, fără a se ajunge în 
situația de a crea discri
minări între deținătorul 
de capital românesc și de-

ținătorul de capital străin. 
Dacă înainte de a se a- 
dopta Legea investitoru
lui străin se bătea multă 
monedă pe faptul că este 
nevoie ca pe durata in
vestiției pământul să apar
țină investitorului 
iată că acest 
rezolvat, dar 
(dacă aceea 
piedică), să 
acum capitaliștii 
mânia, ceea ce în realita
te nu se prea întâmplă. 
Oare ce i-o mai fi împie
dicând să facă investiții

străin, 
deziderat s-a 
tot 
o 

se

așteptăm 
fi fost o 
înghesuie 
spre Ro-

De ce nu se 
miliardele 

ca ni

materie 
pot 
nici 

repar- 
întru-

în România ? 
îmbulzesc cu 
promise în trecuta 
panie electorală de către 
actuala putere ?

Evident că, în
de investiții, nu se 
face discriminări, 
chiar în privința 
tizării profitului, 
cât, chiar dacă investito
rul autohton nu are o pu
tere economică compara
bilă cu cea a investitoru
lui străin, trebuie să i se 
acorde aceleași șanse,
vând în vedere că fără

a-

Marmodev’ 97
Interviu cu dl ing. CRISTIAN SOLOMON, 
șef de compartiment Ia Camera de Comerț 

și Industrie a județului Hunedoara
— Așadar, Marmodev 

ajunge în curând la a pa
tra ediție. Privind în ur
mă, cum vi s-au părut 
cele trei ediții de până 
acum, ca număr de par- 
ticipanți și din punct de 
vedere al importanței a- 
cestor manifestări ?

— Marmodev este o ma
nifestare aflată încă de 
la început cu o evoluție 
semnificativă. Dacă la 
prima ediție au participat 
doar 15 firme, dintre ca
re două din Italia, s-a a- 
juns ca la cea de a treia 
ediție să fie prezente în 
stand 57 de firme, prin 
tre care din Belgia, Gre
cia, Italia, Suedia și, bine
înțeles, România. în ceea 
ce privește participarea 
acestor firme, cred că 
este suficient să amintim 
câteva dintre cele care 
sunt consacrate pe plan 
mondial: Bombieri—Ven

turi, Delas, Superselva, 
Fantimi, Astra, Pelini, In
ternational Stone, Dal Pre- 
te, Benetti (din Italia), ITT 
Flygt (Suedia), Marmur 
Helliniki (Grecia), Dia
mant Boart (Belgia) etc. 
Este de menționat că și 
numărul firmelor româ
nești a fost destul de în
semnat, iar gama produ
selor prezentate a fost 
diversă, de la marii pre
lucrători de marmură, 
până la micii producă
tori particulari.

— Considerați că expo
zițiile organizate și-au a- 
tins scopul ?

— Constanța cu care 
o serie de expozanți par
ticipă la fiecare ediție, 
numărul lor în continuă 
creștere precum și con
tactele realizate în tim
pul expozițiilor ne fac să 
concluzionăm că, în ma
re măsură, scopul a fost

investiții, în mod deose
bit în domeniul impor- 
tului de tehnologie, nu se 
poate concepe dezvolta
rea economică sub nici o 
altă formă.

Important 
parlamentul 
dezbaterii și
pentru ca apoi să 
mulgată cât mai 
posibil, acea lege mult aș‘ 
teptată a investitorului, 
după care să așteptăm un 
salt cât de cât sesizabl 
al economiei românești.

este 
să 
să

deci ca 
supună 
adopte, 

fie pro- 
repedf

(N. T.)

0 MANIFESTARE DE LARG INTERES
atins. Evident, nu poate 
fi trecut cu vederea nici 
faptul că maj este câte 
ceva de perfecționat, atât 
din punct de vedere orga
nizatoric. cât și logistic.

— Ce reprezintă Mar-

modev pentru agenții eco
nomici și pentru econo
mia județului în general?

— Marmodev, alături de 
Rommin, constituie prin
cipalele acțiuni care sunt 
organizate de către €a-

Produsele realizate din marmură de către S.C. 
Macon s-au bucurat de in teresul participanților Ia e- 
diția anterioară a Marmo dev.

mera de Comerț și Indus
trie a județului Hunedoa
ra, acestea reprezentând 
singurele manifestări ex- 
poziționale cu caracter 
internațional din Deva și 
din județul nostru. Cu 
toate acestea, trebuie să 
spunem că, din păcate, 
nu toți factorii implicați 
acordă importanța cuve
nită reușitei depline a 
acestei acțiuni. Așa cum 
s-a constatat la unii a- 
genți economici, care-și 
desfășoară activitatea în 
aceste domenii, există o 
oarecare notă de superfi
cialitate, ceea ce atrage 
după sine și scăderea co
tei de interes, precum și 
a profiturilor pe care 
le-ar putea obține firme
le respective. Potențialul 
județului nostru în pri
vința extracției și prelu
crării marmurii precum 
și a rocilor ornamentale 
este unul din cele mai în
semnate din țară, el pu
tând reprezenta o alterna
tivă pentru dezvoltarea 
economică a zonei, inclu

siv o șansă de absorbție 
a forf'i de muncă dispo- 
nibilizate din alte sectoa
re. Prin caracterul său 
cuprinzător, Marmodev 
’97 reprezintă o manifes
tare de larg interes nu 
numai pentru specialiștii 
în materie, ci și pentru 
beneficiarii produselor fa
bricate — obiecte de de
corat iun i interioare și al
tele, menționând ca o nou
tate absolută și prezen
tarea la ediția din acest 
an a metodelor de prelu
crare a granitului negru. 
Desigur cu fiecare vizita
tor își va putea forma O 
imagine proprie despre 
realizările specifice dome
niului de prelucrare a 
marmurii și pietrelor pre
țioase, participând la ma
nifestările ce se organi
zează în cadrul expozi- 
ției-târg de la Deva, ee 
vor avea loc în a doua 
parte a lunii octombrie 
a.c.

A consemnat 
NICOLAE TlRCOB
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1 Toamna si efectivele!
? de animale i

LA BURJUC

începe construcția
.- Boiu de Sus, comuna 
, Gurasada, este un sat de 
» munte, izolat. Ia mare 
| distanță de reședința co- 
« munei. Pământul arabil 
1 de care dispun oamenii 

ce trăiesc aici este puțin 
Iși sărac în recoltă. In 

schimb, suprafețele de J fânețe și pășuni sunt în- I semnate. Din această 
» pricină oamenii se ocu- I pă, în principal, de creș- 
* terea animalelor, Boiul 
Ide Sus este, raportat la 

numărul de gospodării, I satul cel mal bogat în 
animale de pe raza co- 

' munei. Sunt foarte nu- 
I meroase gospodăriile ca- 
J re cresc 5—6 bovine, mul- 
| te oi, porci ș.a. Amintim 
' pe Trandafir Coste, Sam- 
| son Gătuță, Gheorghe 
« Gostea ș.a.

Profitând de rândurile 
I de . maj s.us, să specifi- I căm că în comuna Gura

sada numărul de bovine 
« crește de la un an la al

I
l♦

tul. Efectivul la această | 
specie este, în prezent, ' 
mai mare, în comparație | 
cu 1 Ianuarie a.c., cu cir- • 
ca 40 capete. i

Dl Dimitri Ioschici me- ’ 
dicul circumscripției ve- | 
terinare Gurasada ne * 
spunea : J

— Aproape nu este gos- | 
podărie unde se află oa- • 
meni în putere, să nu | 
crească cel puțin o vacă . 
cu lapte. |

— Ce fac oamenii cu J 
laptele ce Ie prisosește? ■

— Cei ce locuiesc în I 
satele de lângă calea J 
ferată, îl duc la piață la | 
Deva. Cei din satele de • 
munte. îl dau la porci. I

— Toamna, numărul de ' 
animale scade. De ce? ■

— Fiindcă oamenii in- • 
tră în iarnă cu atâtea a- > 
nimale câte furaje au. J 
Anul ăsta a fost bogat | 
în fân și otavă, așa că • 
preconizăm o scădere mi- I 
că a -numărului de bovl- .

1 
î
«
1I
I

J

«
I
•

1 
I
I 
j 
j

«
1
I A

Am intrat în biroul 
dnej Eugenia Mariș, pri
marul comunei Burjuc, 
în același timp cu o 
doamnă și doi domni, li
nul dintre domni a în
ceput discuția:

— Dna primar, suntem 
de la SG „Podconstruct" 
SRL Timișoara, filiala 
Deva, firma care va con
strui o parte din pasa
rela pește râul Mureș.

A început astfel o dis
cuție ce a durat mal 
multă vreme și este mo
mentul să oferim câteva 
detalii cu privire la o- 
biectivul ce urmează a 
fi realizat la Burjuc. De 
multă vreme sătenii din 
Tisa trec Mureșul cu 
brodul pentru a veni la 
halta de cale ferată din 
Burjuc sau în satul de 
reședință a comunei. Dar 
brodul când mergea, când 
nu. De aceea, ani la rând, 
au cerut să se constru
iască un pod sau cel pu-

i
l
r
»

I
l
|

s-au *țin o pasarelă. Li
oferit, în timp, promisiuni. ? 
Dar iată că — la insis-» 
tențele dnei Eugenia Ma- | 
riș personal — pasarela I 
a fost înscrisă printre o- * 
biectivele de investiții a- ? 
le acestui an. Dar să-î» 
dăm cuvântul dnei prl-» 
mar:

— Am primit 270 mi- [ 
lioane de lei pentru a- j 
nul în curs, cu care poa- 
te începe construcția pa- » 
sarelei. Lucrarea o va e- * 
xecuta Direcția județea- f 
nă de drumuri și poduri. |

— Și atunci ce caută * 
la Burjuc SG „Podcon-» 
struct"? *

— Firma respectivă 
participă la construcția | 
pasarelei. •

— Banii primiți ajung? • 
— Nu, dar cu ei poate < 

începe lucrarea. Pasa- • 
reia va fi terminată a- t 
nul viitor. Sperăm să L 
primim și alțl bani.

ț

i Experimentul
• Dl Gheorghe Matej de 
J la Centrul agricol din 
ț Brănișca a organizat în 
i acest an un lot experi- 
’ mental în suprafață de 
1 67 de ari în lunca Mure-
i șului. Dar să-i dăm mai 
■ bine cuvântul să ne vor- 
» bească despre experimen- 

tul său.
i — în lotul respectiv 
’ am însămânțat șapte so- 
ț iuri de porumb hibrid. 
I Sămânța am luat-o di- 
, rect de la Stațiunea ex- 
| perimentală din Turda. 

Pregătirea terenului șl 
însămânțările le-am fă
cut în strictă conformi
tate cu cerințele agroteh
nice. Am aplicat îngră
șăminte șl erbicide la 
timp șl cu eficiență. Nu 
s-a intrat cu sapa în lo
tul respectiv. Cultura a 
evoluat foarte bine.

— €e producții s-au 
obținut, die inginer7

— în știulete între 6608 
șl 14 560 kg, în boabe fi
zice între 5139 și 11622 
kg la hectar.

>

de la Brănișca1
— De ce ați organizat 

lotul experimental?
— Din două motive. 

Primul: să le arăt oame
nilor cum trebuie să lu
creze terenul cultivat cu 
porumb. Al doilea: să 
constat ce soiuri de po
rumb merg cel mai bi
ne în condițiile comunei 
noastre. Rezultatele ob
ținute le-am popularizat 
larg în localitate și mulți 
oameni s-au dovedit foar
te interesați de ele Mulți 
proprietari de pământ 
vin la mine și mă întrea
bă ce soiuri sunt mal 
productive. Și atunci le 
prezint recoltele obținute 
pe cele 67 de ari. la fie
care din cele șapte so
iuri. Asta îi ajută să-și 
aleagă soiul de porumb 
cel mai productiv.

— Geea ce ați făcut 
dvoastră este cercetare?

— Nu. Cercetare nu, cl 
doar un experiment, fes
te. de fapt, aplicarea re
zultatelor cercetării în 
activitatea de producție.

Zgârcenie
RAGCL Deva a predat 

gospodărirea localității Ilia 
primăriei din localitate. Gu 
această ocazie între cele 
două s-a încheiat un pro
tocol prin care RAGCL se 
obliga să predea primă
riei și un oarecare inven

Magazin redeschis
După un an de zile cât 

a fost închis, magazinul 
mixt din Burjuc. aparți
nând „Consumcoop" Zam, 
a fost repus în funcțiune. 
Lucru foarte important în

tar — scule, agregate, u- 
nelte, aparatură etc. Pâ
nă în prezent aceasta n-a 
primit nici măcar o șuru
belniță deși s-au făcut in
tervenții pentru respecta
rea protocolului respectiv. 
Zgârcit RAGCL-ulI 

trucât privatizații din lo
calitate — în număr de 
4 — nu asigură oamenilor 
articole de care au nevo
ie în mod curent — sare, 
oțet, ulei, zahăr ș.a.

Dna Măricuța Gioazâ 
din satul Tîrnăvița apar
ținător comunei Brănișca 
ne-a spus:

— Târnăvițenil sunt 
foarte supărați, necăjiți 
și îngrijorați.

< Un întreprinzător din 
J satul Sârbi, comuna Ilia, 
I a amenajat pe pământul 
» său o crescătorie de porci 
1 și un atelier de produ- 
' cere a plăcilor de beton 
I pentru garduri și a bol- 
! țarilor. Are de gând să 
I realizeze aici și un a- 
’ bator și încă cine mal 
■ știe ce, mai încolo.
! — Gum merge aface-
I rea?, l-am întrebat
! — Merge. Crescătoria
I — ce va avea 500 cape- 
w te porcine — am termi-

Supărarea târnăvițenilor
— Din ce pricină?
— Fiindcă din luna Iu

nie a.c. n-au primit nici

Poftiti la lucru »
nat-o și am început s-o 
populez. La ora actuală 
cresc 100 capete de porci 
și voi merge în continu
are pe prăsilă proprie. 
Am produs și produc 
plăci pentru gard și bol- 
țari. In curând voi în
cepe construcția abato
rului.

— Câți lucrători aveți 
» angajați?

un leu pe laptele ce l-au 
predat la Fabrica de lap
te din Deva. Mulți s-au

dlor șomeri!*
— Deocamdată, unul 

singur, permanent. Aici 
este marea greutate cu 
care mă confrunt: nu am 
oameni. Am solicitat bi
roului forță de muncă 
și șomaj din Deva să-mi 
trimită vreo zece oameni 
ca să-i angajez. N-a ve
nit nimeni până acum.

— Ce le oferiți?
— 60 000 lei pe zi, bani 

dus să-i întrebe de ce s-a 
ajuns Ia treaba asta pe 
dnii de la Centrul din I- 
lia. Și li s-a spus să al
bă răbdare. Dar uite că 
oamenii nu au, fiindcă 
le trebuie banii.

1

*

în mână. Le pot asigu- « 
ra și cazare la câțiva. Ii I 
angajez cu carte de mun ■ J 
că, achit toate datoriile 
pentru ei către stat, asl- I 
gurările sociale ș.a. ,

— Să nu fie .șomeri în | 
Sârbi, Ilia sau în împre- < 
jurimi? J

— Ba sunt destui, dar " 
uite că mai bine stau în | 
șomaj decât să lucreze.

Poftiți la lucru. dlor » 
șomeri! Dl Mircea Arde- I 
lean patronul firmei „Ar- J 
deleana" din Sârbi vă I 
așteaptă. •

— C3CZÎ —L

„PROLACTINA" MERGE MAI DEPARTE
UN OM VINE LA 

REDACȚIE FURIOS

Cu ceva vreme în ur
mă dl Radu Dumitrean a 
venit la redacția ziaru
lui nostru supărat foarte, 
ba chiar furios. Ce l-a a- 
dus în această stare?

— Am înființat, cu mai 
mulți ani în urmă, în in
cinta fostului complex 
zootehnic de la Bacea, co
muna Ilia, societatea „Pro
lactina". cu încă un aso
ciat de care, mai apoi, 
m-am despărțit.

— Ce obiect de acti
vitate are „Prolactina"?

— Colectez lapte de la 
oamenii din zonă — între 
500 și 1000 1 pe zi — din 
care fac, după o rețetă pro
prie, cașcaval foarte cău
tat și apreciat.

— Foarte bine, v-ați pri
vatizat pe producție, nu 
pe turnatul în pahar cum 
au făcut-o cei mai mulți. 
Și de ce sunteți furios?

— Fiindcă mi se pun 
bețe în roate în continua
rea activității. Vor să mă 
desființeze.

— Cine pune bețele?
— Primăria și niște 

domni.
Dl R. Dumitrean ne-a 

rugat să mergem la fața 
locului, i-am promis că 
ne vom duce și ne-am ți
nut promisiunea.

LA „PROLACTINA" 
ACASĂ

— Vă mulțumese tare 
mult că ați venit I

Ne-a prezentat încăpe
rea unde se prepară caș
cavalul. O sală mare, cu 
pereții faianțați de jur- 
împrejur, dotată cu câte
va utilaje, boiler ș.a. Pa
tronul ne-a spus că toc
mai este, pe cale să înde
plinească niște măsuri de-, 
cise de Inspectoratul sa
nitar: o nouă aducțiune 
de apă, repararea și scli- 

visirea pardoselii etc.
— Toate astea le fac îm

preună cu soția și fiul 
meu, vreau să-mj continui 
activitatea, dar, cum v-am 
spus, primăria și domnii 
care au câștigat licitația 
spațiului vor să mă deter
mine să renunț.

CE NE SPUNE 
PRIMARUL ILIEI

Firesc, următorul po
pas l-am făcut la Primă
ria comunei Ilia unde am 
stat de vorbă cu dl Nelu 
Ardelean, omul din frun
tea localității. I-am pre
zentat Interlocutorului ce
le aflate de ia patronul 
„Prolactinei".

— Nici vorbă să punem 
frână privatizării — ne-a 
spus dl primar. Avem în 
localitate circa 80 de so
cietăți comerciale priva
tizate ceea ce relevă că 
sprijinim acest proces. Gu 
„Prolactina" nu avem ab

solut nimio căci spațiul în 
care funcționează a fost 
câștigat la o licitație — la 
care dl Radu D. n-a par
ticipat și nu pricep de ce 
— de trei întreprinzători 
printre care se numără și 
dl Dimitri Ioschici din I- 
lia pe perioada a 20 de 
ani. Personal cu dl Dumi
trean n-am absolut nimic. 
Poate face cașcaval cât 
vrea și unde vrea.

CUVÂNTUL UNUI 
OM DE CUVÂNT

Pe dl Dimitri Ioschici 
l-am întâlnit la Dispensa
rul veterinar din Gurasa
da unde lucrează.

— Așa este, am câștigat 
licitația spațiului unde 
funcționează societatea 
„Prolactina", ne-a spus in
terlocutorul.

— Și vreți să scoateți 
societatea respectivă afa
ră?

— Nu, nicj vorbă. Din 
partea noastră poate func
ționa în continuare. cât 
vrea patronul.

— Să scriem asta în 
„Cuvântul liber"?

— Scrieți. Sunt un om 
de cuvânt, cum mă știe 
toată lumea. Poate func
ționa cu o condiție însă: 
dl Radu D. să vină la noi 
— l-am invitat, dar n-a 
venit — să încheiem un 
act pentru plata chiriei. 
Am hotărât ca pe suprafa
ța ce o ocupă să achite o 
chirie egală cu cea pe ca
re o plătim noi pe mp. 
Ba mai mult vrem să-l a- 
jutăm să-și modernizeze 
spațiul.
IN LOC DE CONCLUZII

Ne-am întâlnit, a doua 
oară în ziua aceea, cu pa
tronul „Prolactinei" și 
i-am prezentat ce ne-au 

spus primarul Iliei șl dr 
Ioschici. S-a bucurat de 
ele și am avut impresia 
că expresia încruntată de 
pe chip i-a dispărut Ne-a 
promis că va urma sfatu
rile noastre și s-a decla
rat hotărât să-și continue 
activitatea. Dacă în lămu
rirea problemei respective 
și în hotărârea sa am a- 
vut și noi „Cuvântul liher" 
o contribuție ne bucurăm, 
dar nu ne punem galoane 
pe umeri Treaba asta în
să poate fi încă o dovadă 
că ne aflăm în mijlocul 
evenimentelor în slujba 
cititorțlor noștri și a tu
turor celor ce apelează la 
noi.

l’agină realizată de 
TRAIAN HONDOR, 

VALENTIN NEAG"U

'e2aV<v« •. ■ vL^iii*ît‘*,*****‘*******‘*“*‘**,‘****1**

ANUL IX • NIL 1985 0 JU1, 2 OC lOlBRlE 1997



-*-* *.VSAAț

CUVÂNTUL LIBER J1 d 1 a n|i n d e pen den ț

Trei tineri și-au pierdut viața

-Q.u i^^Hu/ui de pompieri militari

de

NICOLAE T1RCOB
(v-i

di- 
SC

ziarul nostru do

'l!i|l!|l!lWîl

Foto : ANTON SOCACIArtiști maramureșeni la Țcbca.
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Constatând, probabil, că 
firmelor care se privati
zează le mer<,n prea bine 
(fapt neconfirmat de rea
litate) în condițiile când 
acestora li se returna 60 
la sută din suma cuvenită 
pentru cumpărarea pache 
tul”i de acțiuni scos la 
vânzare de către FPS, 
iată că Guvernul mai dă 
o O"d^nnntă ca să le taie

Jdăe^da

piuitul celor ce se priva
tizează sau se lichidează. 
Firește că, așa cum 
procedat până acum, 
de apreciat că din
durile ce se returnau so
cietăților comerciale aces
tea puteau realiza obiec
tive importante, destina
ția sumelor respective 
fiind foarte precisă, urmă
rind retehnologizarea pro
cesului de producție.

Găsindu-se într-o mare 
criză financiară. Guver
nul s-a gândit și a chib
zuit îndelung cum să iasă 
din impas și a adoptat 
imediat măsura ca 70 la 
sută din sumele cuvenite 
din privatizarea sau lichi
darea firmelor să fie pu
se de acum încolo la dis
poziția sa. O fi bună sau 
rea o asemenea prevedere?

Surse din conducerea 
FPS afirmă că o astfel 
de măsură va conduce cu 
s'.guranță la scăderea pre
țului acțiunilor, precum 
ți a interesului investi
torilor, aceștia știind că 
de acum nu vor mai primi 
nimic în vederea reteh- 
nolo-izării firmelor. în 

- același timp, vicepreșe
dintele FPS a făcut remar
ca potrivit căreia o astfel 
de decizie guvernamenta
lă are la bază niște ce
rințe formulate de către 
organismele internaționa
le care, se vede bine, se 
substituie tot mai mult și 
evident Guvernului actual. 
Temerea FPS este aceea 
că aceste sume vor fi în
dreptate spre consum, ceea 

ce ar însemna o mare gre
șeală, ținând seama că 
acum problemele presan
te ale firmelor impun gă
sirea grabnică a unor re
surse financiare pentru a 
depăși greutățile cu 
se confruntă privind 
tehnologizarea.

în ciuda declarațiilor ce 
le face, în loc să se ocu
pe de relansarea economi

că Guvernul îți dovedește 
Încă o dată lăcomia, pen
tru el reforma însemnând 
numai disponibilizări de 
personal, închideri de fir
me, inflație și sărăcie ge
neralizată. O dovadă con
cretă o reprezintă, dacă 
mai era nevoie și de aceas
ta, și recenta ordonanță 
prin oare se iau și banii 
ce reveneau retehnologi- 
zării firmelor.

GRAV ACCIDENT DE CIRCULAȚIE 
■' LA URICANI

De la Poliția județului 
Hunedoara am aflat că 
în 30 septembrie a.c., în 
jurul orei 21, în orașul 
Uricani a avut loc un 
grav accident de circula
ție, în care și-au pierdut 
viața trei tineri intre 14 
șl 21 de ani.

Autoturismul era con
dus de Adrian Constan
tin Condurachi, do 18 ani, 
din localitate. De preci
zat că el nu avea permis 
de conducere.

Circulând neatent și cu 
viteză, tânărul a intrat 
violent cu autoturismul 
în spatele unei autospe
ciale aparținând Compa
niei

SE ÎNGROAȘĂ TREABA 
DE LA „AVICOLA" DEVA 

tor la Direcția Generală'» 
a Finanțelor Publice ți„ 
Controlului Financiar de 
Stat Arad.

In cursul anului 1996,* 
dl inspector a favorizat * 
pe fostul director Bindea <■ 
ți pe achizitorul Grigore j 
Mari; să-și însușească su- j 
ma de 150 000 000 de lei! i 
(Se pare că suma a eres- * 
cut), »

Pentru această bunăvo- * 
•nță, inspectorul a primit [ 
15 000 000 
NEAGU)

In
ieri aduceam Ia cunoștința 
cititorilor că fostul 
rector ■ omercial al 
„Avicola" SA Deva, Mar
cel Bindea, este arestat 
șl cercetat împreună cu 
alți indivizi pentru crea
rea unii] prejudiciu 
100 000 000 de lei.

Astăzi, cu sprijinul Po
liției județului Hunedoa
ra, vă putem spune că 
în aceeași ca.ză a fost 
arestat și Gheorghe Cri- 
șan, de 39 de ani, inspec-

î r *
î 
îPetroșani, care staționa pe 

partea dreaptă a carosa- , 
bilului, fiind în pană. * 

In urma impactului * 
deosebit de dur și-au pier- * 
dut viața șoferul fără per- * 
mis de conducere și alți * 
doi pasageri. Este vorba ; 
de Cătălina Elena Ga nea, ' 
de 14 ani. elevă la Școa- * 
la Generală Nr. 1 Uri-| 
câni și Ion Igoianu, 21 * 
de ani, militar în termen. »

De remarcat că în au- * 
toturism se mai aflau al- 1 
te două persoane, 
însă au scăpat cu 
ușoare.

Comentariile sunt 
Prisos.

care , 
răni |•I 

de*
»
1
l
l

CONCURSUL DIN

5 OCTOMBRIE 1997

1. ATALANTA (7) — BRESCIA (13) 1
Cu toate că nu este exclus un rezultat de egali
tate, mergem pe mâna gazdelor.

2. EMPOLI (10) — MILAN (14) x 2
Locul umilitor pe care se află echipa lui Capello 
o îndeamnă să-și spele rușinea din etapa trecută.

3. INTER (1) — LAZIO (6) 1
Inter a început foarte bine turul campivinatt'Vaî 
ți ipe teren propriu va fi greu de trecut, chiar 
dacă e vorba de Lazio.

4. JUVENTUS (3) — FIORENTINA (9) 1
In ultimii trei ani, cu o singură excepție, toate 
întâlnirile s*au încheiat la scoruri strânse, în fa
voarea gazdelor și un singur rezultat de egali
tate.

5. LECCE (181 — BARI (17) 1 x
in „derby-uU codoașelor, mulți pronosportiști 
vor merge la un rezultat de egalitate.

«. PIACENZA (16) — BOLOGNA (15) x 2 
Intre cele două vecine din subsol se poate înre
gistra orice rezultat.

7. ROMA (4) — NAPOLI (12) 1
Noi dăm credit gazdelor.

8. UDINESE (11) — SAMPDORIA (3) x
In ciuda locurilor ocupate în clasament se pre- 
vede un meci echitabil, cu un ușor avantaj pen
tru oaspeți.

9. VICENZA (8) — PARMA (2) x 2
Gazdele vor trebui să se întrebuințeze serios ’n 
această partidă pentru a nu pierde.

10. GENOA (29) — CAGLIARI (7) 1 x
Pentru gazde (ultimul loc în seria B) o victorie 
are mare importanță pentru a sparge gheața ce 
se îngroașă de la o etapă la alta.

11. SALERNITANA (5) — PERUGIA (13) x 
întâlnire de forțe sensibil egale.

12. VENEZIA (1) — PADOVA (19) 1
Puțini sunt aceia care merg la o surpriză de pro
porții (un egal) intr-o partidă ce poate fi la dis
creția gazdelor.

13. VERONA (8) — TORINO (12) 1
Oaspeții n*au arătat nimic în acest început de 
campionat.

în Cupa UEFA

* STEAUA CONTINUA ASCENSIUNEA

> învingând cu 2—1 pe 
î Fenerbahce în deplasare
• marți seara. Steaua se
• califică mai departe în 
'. Cupa UEFA. A fost un
• joc tipic pentru o com
/AW,WA,.TW.W.V.'.W.‘.VAWAV.W.WA,.W^

petiție europeană în ca
re oaspeții s-au dovedit 
a fi mal buni înscriind 
de 2 ori prin Militaru și ;
Ciocoiu. (S.C.)

„Țara visurilor și a iu* 
| birilor romantice, a bo- 
! găției fabuloase și a ce- 
Ilei mai negre sărăcii.

Țara cu o sută de na- 
Ițiuni ți cu o sută de 

limbi. Cu o mie de reli- 
• gli și două milioane de 
| zei. leagănul umanității 
• și loc de baștină a lim- 
| bilor pământului, mamă J a istoriei, bunică a le- 
Igendelor". L-am citat pe 

Mark Twain. Despre a- 
I ceastă Indie și-a propus 
I — și a reușit — să scrie J o incitantă carte de re- I portaj ziaristul Bogdan 
* Ficeac. Succinta prezenta- 
| re de pe ultima copertă 
* recomandă cartea ca pe 
| o posibilitate creată citi- 
« torului român „să trăias- 
lj că alături de autor, ex- J perienta unică a descope- 
Iririi unui tărâm de le

gendă, care a fascinat și J continuă să fascineze o 
| lume întreagă".

BOGDAN FICEAC „India - o poartă spre eternitate"
India, milenara Indie 

a Vedelor, a Mahabhara- 
tei și Ramayanei și a în
tregii literaturi vedice a 
sărbătorit, în acest an, o 
jumătate de secol de Ia 
eliberarea de sub domi
nația coroanei britanice. 
O eliberare de sub do
minație colonială. înfăp
tuită pe cale pașnică, sub 
conducerea legendarului 
său părinte, Mahatma 
Gandhi. Acestui eveni
ment aniversar îi este 
închinată cartea lui Bog
dan Ficeac.

în paginile încărcate 
de har reportericesc ale 
cărții, cititorului român 
îi sunt înfățișate, spre 
delectarea ochiului min
ții. pe rând, un Delhi — 
metropolă a contrastelor. 

Orașul Roz — Jaipur, 
Khajuraho simbolizând 
măreția trecutului Vara
nasi sau contactul cu di
vinitatea, Bangalore-le 
încărcat cu parfumul su
dului sau Mumbai-ul ca
re poartă amprenta mo
dernității.

Bogăția de informație 
cu care această carte- 
reportaj 11 „bombardează" 
pe cititor, prezentându-i 
prin alternanță secven
țe ale Indiei istorice șl 
ale Indiei moderne, nu 
este doar rezultatul sim. 
piei „fotografii de retină", 
cl al unei temeinice pre- 
documentări realizate de 
autor cu trudă și miga
lă scriitoricească.

A-l dezvălui cititoru
lui doar secvențe ale a- 

ccstei lncitante cărți de 
reportaj ar însemna să-i 
stricăm plăcerea lecturii. 
O dată, o singură dată o 
vom face, totuși: „M-am 
hotărât cu greu să pără
sesc perimetrul (Khaju
raho — n.n.). Parcă tot 
aveam impresia că nu vă
zusem destul, că scăpa- 
sem o mulțime de detalii, 
că trecusem prea repede 
prin fața șirului de sculp
turi sau nu exploatasem 
cum se cuvine toate lo
curile pentru a înregis
tra pe retină sau pe film 
cele mai spectaculoase 
priveliști" — mărturisește 
autorul. despărțindu-se 
de templul Wishwanath.

Aceeași senzație de in- 
sațietate a lecturii l-o 
dă cititorul ui lectura căr

ții — o nevoie imperioa
să de a reveni asupra 
fiecărui capitol, pentru 
aprofundarea informa
ției.

Atât, deocamdată, de
spre cartea-reportaj.

Ceea ce-i întărește con
sistența documentară es
te amplul interviu al au
torului cu ambasadorul 
Indiei la București. Răs
punsurile Excelenței sale 
la întrebările reporteru
lui II dezvăluie cititoru
lui român o parte a uria
șei moșteniri spirituale 
lăsate indienilor și lumii 
întregi de Mahatma Gan
dhi, cel definit de Lucian 
Blaga drept personalita
tea în care „totul era re
dus la esențial" sau „un 
om care a înfruntat bru

talitatea Europei cu dem
nitatea omului simplu, 
dovedindu-și superiorita
tea pe vecie" — așa cum 
l-a văzut Albert Einstein: 
natura unică a luptei 
pașnice de eliberare na
țională a Indiei — con
vingerea că orice conflict 
se poate aplana și stin
ge pe calea dialogului, 
fără a atenta la existen
ta acestei minunate crea
ții a Dumnezeirii, care 
este omul.

Rândurile acestea — 
modest îndemn la Iectu- 
rarea unei cărți mustind 
de informație despre mi
rifica, despre legendara 
Indie — sunt un răspuns 
— târziu, si ne cerem 
scuze pentru aceasta — 
la rugămintea Ambasadei 
Indiei la București de a 
atrage atenția cititorilor 
noștri asupra acestei cărți 
care merită a fi citită.

ION CIOCLEI
t
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IN CHIOȘCURILE

DE DIFUZARE A ZIA-

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

IAR ABONAMENTUL este calea cea mai ’ 
avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE I 
LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ | 
LUNA. PLUS TAXELE POȘ1ALE. $

Avantajul abonamentului este in conți- ț 
nuare evident, de șapte exemplare primite gra- ț 
tuit pc lună față de cumpărarea cu bucata.

li-’ u>n nro*"i ab -nardentului.
NU UIT ATI ! REÎNNOITI-VÂ ABONA

MENTUL LA ..CUVÂNTUL LIBER" iar dacă 
nu avjți abonament, solicitați factorilor poș
tali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT 1 Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 
factorii poștali — numai cu bani in numerar 
—, iar la Rodipet. la sediu) din Deva, in 
numerar si prin virament. Relații la telefoa
nele 213007, 233178.

RAMANEȚI CU NOII
3AMANEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

' Depozit — magazi n
Situat in incinta S.C. Polidava S.A. Deva, 

'r. 22 Decembrie, nr. 257.

I

EN GROS Șl EN DETAIL 

—- pate FICAT, 65 g
— pate FICAT, 125 g
— pate „SARMIS”, 125 g
—- pate FICAT, 200 g
— carne porc cu fasole
• bere „SILVA" 1/2 1
• bere „REGUN” 1/2 1
• bere „SILVA" 0,33 1
• bere „SILVA" (neagră) 1/2 1
• vodcă 1/2 1
<1 rom 1/2 I
9 rachiu alb 1/2 1
9 lichioruri diferite 1/2 1
9 apă minerală BIBORȚENI 1,5 1
• hârtie igienică

Il

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER*

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

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lânqă maga
zinul „Comtim"; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont*).

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926}.

• BRAD, strada Republicii (tel. 
6509W). la sediul S.C. ..MERCUR".

• OR A ȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul ..Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Aaentiile ziarului nostru asigură. Io 
taxe rezonabile publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate.

I*
I ft 
I
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1UILU1 „CUVÂNTUL

LIBER” AU INTRAT

PRODUSE NOI:

I 
I ft 
I 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I

• pungi PVC — 300 lei bucata 
© țigări de Tg. Jiu:

— Carpați — 2 300 lei
— Dacia — 3100 lei
— Amiral — 3100 lei
— Snagov — 3500 lei
• țigări de Timisoara:
— Carpați — 2200 Iei
— Dacia — 3000 Iei
— Bucegi — 2200 lei
— Bega — 2400 iei
— Snagov — 3500 lei
— Tim — 2500 lei
— Amiral — 3000 lei
• brichete
• chibrituri — 150 lei
• creioane CHINA, cu radieră — 400 lei •
• fise peimise auto — 3 000 lei
• lame ASTOR — 700 Iei
• lame GILLETTE — 1 100 lei
• caiete (48 file) — 1 600 lei
• pixuri — 800 lei
• stilouri CHINA — 4 000 lei.

NOU I NOU ! NOU | NOU !
SC tX s R L Arad vă oferă

faina
BL 80 la saci de 50 kg 
BL 55 tip.000 la 1 kg 

și la saci de 50 kg 
FBL42 la saci de 50 kg

Import UNGARIA
PRETURI FARA CONCURENȚA IU
INFORMAȚII: zilnic între orele 8 -16

Tel.Fax. 057 - 255838

CURSUL VALUTAR I
1 octombrie

• 1 dolar SVA 7621 leii• 1 marcă germană 4339 lei!• 100 yeni Japonezi 6317 lci|• ( liră st* rlină 12341 lei >• 1 franc e'v»tlail 5275 leii• 1 franc francez 1291 lei.• 100 lire italienp. 443 lei |
Cursurile Incluse în acea.-tă listă au la baza « 

cotați! ale societăților bancare autorizate să efec- I 
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă I 

J nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tnl 
0tranzacții efective de schimb valutar ți înregistrări. |

ȘTIAȚI CA.i

*I♦
1ftI

• ...pentru a parcurge 
un kilometru un melc tre
buie să meargă fără în
trerupere 14 zile ?

• ...ghepardul deține 
un adevărat record al a- 
lergării ? Performanța sa 
este de 135 km pe oră.

• ...viteza maximă de 
zbor a unei albine ajunge 
la 70 km/h ?

• ...lăstunul este pro
babil cea mai rapidă pa
săre 7 în picaj poate a- 
tinge 300 km/h.

• ...acum 106 ani se 
instala la București pri
ma centrală telefonică ? 
La început ea avea doar 
cinci abonați.

• ...cea mai amuzantă 
carte de telefoane din 
lume se editează tn in
sulele Bermude ? Acolo,

în afara numelui complet! 
ți a adresei respective,^ 
abonați i sunt înscriși și | 
cu poreclele lor. Astfel f 
la rubrica cu numele» 
Smith (nume foarte co-l 
mun) se poate citi „Smith-1 
Lunganul" sau „Smith-1 
Băftosul" sau „Smith-Tă-? 
cutul". ?

• ...cea mai mare pu- • 
blicație din lume estej. 
setul „British Parlamen-1 
tary Papers", publicat în-* 
tre anii 1968—1972 de ț 

Irish University Press ? » 
Lucrarea respectivă con-» 
ține 1112 volume și cân-^ 
tărește 3.64 tone. Pentru | 
a putea fi citită, ea so- * 
licită un timp de 6 ani,» 
într-un ritm de 10 ore *

Grupaj de ILIE LEAHU ț

T
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MINISTERUL JUSTIȚIEI 
DIRECȚIA ORGANIZAREA INSTANȚELOR 

SI RESURSE UMANE 
BIROUL CENTRAL PENTRU 

EXPERTIZE TEHNICE 
Organizează examenul pentru atribuirea 

calității de expert tehnic judiciar la speciali
tatea „construcții civile”, în ziua de 15 noiem
brie 1997, ora 10, Ia sediul Universității Teh
nice de Construcții — Facultatea de construc
ții civile, bdul Lacul Tei, nr. 124, sector 2.

Candidate trebuie să îndeplinească urmă
toarele condiții:

a) să aibă studii superioare de specialita
te — construcții civile;

b) să fi desfășurat o activitate de cel pu
țin 5 ani în producție, în activitatea de pro
iectare sau cercetare științifică, ori în învăță
mânt, corespunzător specialității respective;

c) să aibă o bună reputație.
Pentru înscrierea Ia examen, candidații 

vor depune dosarele personale conținând ur
mătoarele acte:

a) cerere cu datele personale (nume, pre- / 
nume, adresa, număr de telefon);

b) copie legalizată de pe diploma de ab
solvire a instituției de învățământ superior;

c) copie de pe carnetul de muncă;
d) memoriu de activitate tehnică;
e) certificatul de cazier judiciar.
Dosarele se vor depune direct sau prin 

Birourile locale pentru expertize judiciare, din » 
cadrul tribunalelor. Ia Biroul central pentru 
expertize tehnice — București, bdul Kogălni- 
ceanu, nr. 33. sector 5, et. II, camera 86, până 
la data de 31 octombrie 1997. .

Tematica de specialitate, legislația speci
fică domeniului și tematica privind dispozițiile 
din Codul de procedură civilă, Codul de proce
dură penală și alte acte normative care regle
mentează expertiza, drepturile și obligațiile 
expertului se găsesc Ia Birourile locale pentru 
expertize judiciare, contabile și tehnice din ca
drul tribunalelor.

SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE 
„ACȚIONARUL" S.A. DIN CLUJ-NAPOCA

Organizează selecție pentru angajare „A- 
genți de valori mobiliare" (brokeri).

Cerințe: Autorizație definitivă, eliberată 
de C.N.V.M.Uf V .IVI, ’ |

Informații la telefoanele: 064-193420 și » 
064-192945. I
___________-IV

i 

I

COMPANIA DE BLANURI 
„VIDRA" SA ORA ȘTIE

i La trei sferturi de veac de existență, Con
i’ siliul de administrație al S.C. FAVIOR & COM- 
JPANIA DE BLANURI VIDRA S.A. Orăștie 
) transmite salariaților, foștilor angajați, acțio- 
i narilor, tuturor colaboratorilor și beneficiari- 
/ lor cele mai bune urări de sănătate și pros- 
» peritate.

I
:F COMUNICAT !.

J» 
Partidul Național Liberal, Organizația mu-ij 

nicipiului Deva comunică membrilor săi că.;! 
adunarea generală de alegeri va avea loc du-;! 
minică, 19 octombrie 1997, ora 10, in sala ma-;i 
re a Primăriei Deva. Relații suplimentare la;! 

J telefon 233517, zilnic între orele 11—13. ;!
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MARIANA ANGHEL —
Lansare de casetă audio

Azi, ora 19, la Sa’->nul 
„Bingo“ din Simeria (si
tuat în zona gări; CFR), 
cunoscuta solistă d" mu
zică populară Mariana 
Anghel va lansa și pre
zenta caseta audio „Dra- 
gu-mi să cânt, să1 joc“, 
editată de Casa de dis-

curi „Electrecord", 
seta cuprinde cele 
recente înregistrări 
interpretei. Iubitori; 
zicii populare sunt
teptați să fit în număr 
mare alături de Mariana 
Anghel. (M.B.j.
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CUVÂNTUL LIBERI

f VÂNZĂRI -

• Vând apartament 3 
camere. ejtrace'i'r 1. mobi
lat, iilterfon, r‘ji*n Marc. 
Informații tel 215729.

(2971)
• Vând apartam. nt trei

camere, etaj 2, Simeria. 
Vând teren* intra’ ' n în 
Sântuhalm — 650 mp — 
10 000 lei/mp și grădină 
18041 mo — 5000 I”' 
Tel. 660839. (2952)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricațiC',^1987, 5 viteze. 
Informații te) 223872.

(7531)
• Vând apartament trei 

camere, central. Tel. 218116.
(2978) 

c Vând grădină 1000 mp, 
posibilități agrement — 
Luricoiu de Sus. Tel. 620608, 
orele 17—20. (2976)

• Vând schimb aparta
ment două camere ultra
central, îmbunătățiri, cum
păr apartament 3 camere. 
Tel. 219325. (2974)

• Vând Dacia 1310, an
fabricație 1980 și IFA în
matriculată, în stare per
fectă de funcționare. In
formați; la tel. 232846, du. 
pă ora 18. (2971)

• Vând Dacia break,
papuc, ARO camionetă, du- 
biță TV, pavilion apicol. 
Tel. 218245. (3003)

• Vând garsonieră par
ter central 17 mp (baie, 
hol, cameră). Tel. 212960, 
orele 8—15. (2988)

• Vând cuptor nou pen
tru panificație și patiserie. 
Relații tel. 625273. (2984>

• Vând apartament două 
camere decomandate cen
tral, etaj 2. Tel. 232414.

(7540)
• Vând grâu. Informații

Ia tel. 213557, după ora 
15. (7541)

e Vând apartament 3 
camere, parter, str. Pro
gresului, zugrăvit, ocupabil 
imediat, 15000 DM. Tel. 
092 — 341454. (2997)

• Vând tractor U 651, 
cu plug, Orăștie, G. E- 
nescu, 3, tel. 641571. (2603)

• Vând 854 mp teren
construcție cabană, Cos- 
tești, zona tabără. Infor
mații tel. 641016, (2605)

• Vând vitrină frigori
fică, Orăstie, tel. 641502.

(2606)
• Vând apartament ele

gant, etaj I, Orăștie 
Fricazului, bloc 38, ap. 13, 
sc. II. Relații la domici
liu, după ora 18. (2607)

• Vând Flat 1100 și mo
tocicletă IJ 350, intr-un 
piston, Orăștie, Petru Ma
ior, nr. 4. (2608)

• Vând casă (P plus 2) 
poziție centrală, sau schimb 
cu apartament, plus di. 
îerență (variante). Hune
doara, tel, 054/713939 sau 
715473, până la ora 19.

(2234)
• Vând cățCj Boxer, 2,5 

luni. Hunedoara, bdul De- 
tebal, nr. 6. tel, 716465.

(2235)

• Vând urgent Dacia
1100, preț convenabil. In
formații . Sarmizegetusa, 
nr. 158. (6295)

• Vând apartament 2 
camere, etaj II, Hațeg, sau 
schimb cu Alba Iulia. Re
lații la tel. 058/812945.

(6296) 
« Vând pătuț metalic 

cu plasă și saltea iarbă de 
mare. Tel. 216442, între 
17—19.

• Spray contra ejaculării
rapide, medicamente po
tentă, frigiditate, afrodisi- 
ace 01 — 6376273, 018/
606134. (OP)

data de 16 octombrie 1997, 
ora 11 — a doua convo
care la Casa de Cultură 
a Municipiului Deva —• 
pentru a hotărî:

— Descărcarea de gesti
une pe baza, bilanțului la 
31 iulie 1997.

— Hotărârea de fuzio
nare în conformitate cu 
art. 2 din ordonanța nr. 
47/1997.

Informații suplimentare 
la sediul societății tel. 
217950 din Deva, str. 22 
Decembrie, bl. 11. (2983)

I comemorări)

• Azi, doi octombrie, 
se împlinesc doi ani 
de Ia trecerea în ne
ființă a scumpei noas
tre soție, mamă și bu
nică

Din activitatea
O.J.P.C. Hunedoara

; ÎNCHIRIERI! Ji

I) • NOU ! Centrale' 
l termice automatizate, , 
’ HERMAN SICO etc. I- ( 
) talia, Germania, orice j 
i combustibil, capac!.. î 
< tate. Distribuitor a- ț 
J utorizat, Imperial O- l 
) răștie. 054/642580. /
( (2381) )

(( DIVERSE î
• Minuta Sentințe; Ci

vile nr. 4700/1996 pronun
țată în dosarul 2615/1996 
al Judecătoriei Deva. Ad
mite acțiunea civilă intro
dusă de reclamanta Pepe- 
nar Antonia domiciliată în 
Deva, str. Mihai Eminescu, 
bl. 13, ap. 3, împotriva pâ
rât >lor Somanescu Ccpstan- 
tin și Florea Sorin Aure
lian, ciațî prin mica pu
blicitate a ziarului „Cu
vântul liber" și în conse
cință:

Obligă pe pârâțj în so
lidar să plătească recla
mantei suma de 1 200 DM 
sau echivalentul în lei în 
sumă de 2 640 000 lei, și 
suma de 481 778 lei chel
tuieli de judecată.

Cu drept de apel în 15 
zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința pu
blică din 19. 12. 1996.

(2979)

( pierlerTI
• Pierdut chitanțe fis. 

cale nr. 725219, 386693 a- 
parținând SG Metalotex 
SA Deva. Se declară nule.

(2985)
• Pierdut ștampilă ro

tundă aparținând SC Pa- 
nifcom SRL Călan Strei. 
Se declară nulă. (2973)

• Pierdut certificat ac
ționar la SG Casial SA 
Deva pe numele Clej Io
nel, sat Ormindea, Se de
clar;! nul. (7543)

(> CONVOCĂRI)'
• Echipa managerială 

a SC „PECO“ SA Deva 
convoacă Adunarea Gene
rală Extraordinară a Ac. 
ționarilor în conformitate 
cu prevederile ordonanței 
de urgență nr. 47/97 și 
Legii 31/91 pe data de 15 
octombrie 1997, ora 11, — 
prima convocare și pe

Donație din... capitală

|l

Singura donație pe ca
re a primit-o în acest an 
Casa de copii din mu
nicipiul Brad a venit din 
partea Asociației umani
tare „SERA" din Bucu
rești. Donația a constat

în 18 milioane de lei, da- l 
torită cărora copiii s-au ? 
putut bucura de trei ta- ? 
bere îp această vară — ’ 
pe Litoral, la Predeal și 1 
la Căprioara. (G.B.) |

anul IX • NR. 1985

• Ofer spre închiriere 
apartament două camere. 
Transport marfă cu auto 
de 7,5 tone. Vând panouri 
beton. Informații tel. 613409, 
222376, după ora 16. (2972)

• închiriez apartament 2
camere Deva, chiria DM. 
Tel. 615012. (7546)

OFERTE DE ' 
L SERVICII
• Societate comercială

angajează în condițiile le
gii contabil autorizat și cu 
experiență în domeniu. In
formații la tel. 232846, du
pă ora 18. (2971)

• Angajăm vânzători
presă în condiții avanta
joase. Tel. 233511. (2999)

• Firma Goldstern Inter
național GSM, cu sediul 
în Timișoara, angajează 
de urgență personal fe
minin pentru reprezentanța 
din Deva. Informații su
plimentare la sediul repre
zentanței dih Deva, bdul 
Decebal, bl. 15, parter sau 
tel. 233633 sau 092/244662 
(dna Pașkui). (912073)

i • Sunați azi — 054/ 1 
i’ 627527. Start mâine!
i Selecționăm persoane ( 
ț pentru pregătire grâ- ’ 
( tuită în domeniile: ) 
’ marketing direct, în. I 
î ventar, management. < 
î Experiență non — ne- J 
ț cesară! (2964))

(L LICITAȚIII î
• Casa de cultură a Mu

nicipiului Deva organizează 
licitație pentru lucrarea 
punct termic în data de 
13. 10. 1997, ora 9. Caietul 
de sarcini se poate ridica 
de la Casa de Cultură în
tre orele 8—15. Taxa de 
participare se achită în 
preziua licitației. Alte In
formații la tel. 216882.

NICULA 
ELISABETA 

(BUBA) 
Mereu te plângem și 
nu te vom uita nicio 
dată. Soțul Nelu, fiii 
Erjica, Monika, Mircea 
și nepoții. Slujba în 
Cimitirul Catolic Deva.

(2998)

( BECESEL 1

• Cu adâncă durere, 
familia îndoliată a- 
nunță încetarea din 
viață a celei care a 
fost o iubitoare soție, 
mamă și bunică 

ELENA GOLEA, 
de 66 dc ani, din De
va.

Trupul neînsuflețit se 
află depus la Casa 
mortuară din strada 
Mihai Eminescu.

înhumarea va avea 
loc vineri, 3 octom
brie, ora 13.

Dumnezeu s-o odih
nească!

• Cu adâncă durere, 
familia anunță înceta
rea din viață a celui 
care a fost un bun soț, 
tată si bunic.

DOliNAUER IOAN 
(IANCSI) 

Trupul neînsuflețit se 
află depus la Capela 
Cimitirului Romano 
Catolic din Deva, str. 
Eminescu. Funeraliile 
vor avea loc joi, 2 
octombrie 1997, la ora 
11. (2981)
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■ Primăria ! I I
i comunei Romos j

Organizează j

îl LICITATlE PUaL.ICA j 
*
| în vederea vânzării fostului Complex AEI J 
; Vaidei. *

Licitația va avea loc în dala de 27 octom- | 
| brie 1997, ora 10, la sediul Primăriei comunei j 
j Romos. în caz de neadjudecare se va repeta în I 
l fiecare zi de luni a săptămânii, de 3 ori. j 
| Relații suplimentare la sediul Primăriei } 
j comunei Romos, telefon 054/649120. *
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în luna septembrie a.c., O- 
ficiul Județean pentru Pro
tecția Consumatorilor Hu
nedoara — Deva a efec
tuat prin inspectorii săi 
peste 80 de acțiuni de con
trol, vizând calitatea pro
duselor comercializate pe 
piață, precum și a servi
ciilor prestate către popu
lație, acțiuni proprii- pre
cum și în colaborare cu 
alte organe de specialita
te ale administrației pu
blice locale.

în urma acestor acțiuni, 
s-au încheiat un număr 
de 70 procese-verbale de 
constatare contravențio
nală, aplicându-se amenzi 
în valoare totală de peste 
11 milioane de lei.

Au fost depistate măr
furi indigene cu abateri 
de la legislația în dome
niul protecției consumato

rilor, în valoare totală de 
peste 50 milioane de lei, 
din care oprite definitiv 
de la comercializare măr
furi In valoare de 9 mi
lioane lei.

în ceea ce privește pro- 
duse’e provenite din im
port, au fost depistate cu 
abateri mărfuri în valoa
re totală de 85 milioane de 
lei, din care au fost o- 
prite definitiv de la co
mercializare mărfuri in 
valoare de 60 milioane de 
Iei.

Activitatea a fost com
pletată cu cercetarea ce
lor 30 de sesizări și re- 
clamații primite din par
tea consumatorilor.

Ing. IOAN MARCU, 
director

Ing. RADU COSTAI,, 
inspector

Datorii de 92 miliarde lei
Datoria Societății Româ. 

ne de Televiziune (SRTV) 
a crescut cu 39 de mili
arde de lei în primele 
opt luni ale acestui an, 
ridicându-se în prezent la 
cifra de 92 do miliarde, 
ă declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă. 
Stere Gulea, director ge
neral interimar al TVR. 
Creșterea de anul acesta 
a fost pusă de conducerea 
TVR pe seama indexărilor 
și mojorărilor salari
ate și a devaloriză
rii accentuate a le
ului în primele luni ale
anului, dar nu au fost
excluse nic; pierderile de 
producție. Gulea crede că 
o mare parte a a- 
cestei datorii sunt „TVA- 
uri, taxe locale șl pena
lizări, care, se acumulează 
din cauza neconcordanței 
legilor și multe sume sunt 
de fapt fictive".

Conferința de presă la 
care au participat, printre 
alții, directorul Departa
mentului Emisiuni Infor
mative, Alina Mungiu Pip- 
pidi și Cristian Țopescu 
— a fost organizată ca 
reacție la protocolul — de.

nunț al Colegiultij Reali
zatorilor, publicat în presă 
și depus săptămâna tre
cută la Parlament. Potrivit 
directorului Gulea, atacu. 
rile de acest fel nu voi 
înceta până ce TVR nu își 
va găsi un echilibru, dar 
el și-a exprimat temerile 
că intrarea în legalitate a 
instituției prin numirea 
Consiliului de Administra
ție nu-i va aduce acesteia 
și echilibrul necesar.

Suma de 700 000 de do
lari SUA vehiculată in 
presă în legătură cu un 
contract încheiat recent 
de către TVR are o bază 
reală, susține Gulea, ară. 
tănd că ea reprezintă esti
marea pentru următoarele 
două investiții preconizate 
de către conducerea insti
tuției — echiparea studio
ului pentru Actualități și 
schimbarea sistemului de 
emisie al TVR. „Decizia de 
modernizare a fost luată 
doar la nivel de' Consiliu, 
din păcate însă acești bani 
nu există și, în consecință, 
nici contractul", a preci
zat directorul adjunct teh
nic al SRTV, Bogdan I’os- 
telnicu.

Autoritățile cecene amenință
Autoritățile cecene au a- 

vertizat guvernul de la 
Moscova că îl vor expulza 
pe reprezentantul diploma
ția rus în Cecenia, a a- 
nunțat agenția de presă 
Itar-Tass, citată de ' RE
UTER. Anunțul autorități
lor cecene a fost făcut 
de vice-președintele Vakha 
Arsanov, care a precizat 
că acest incident a fost 
provocat de refuzul mili
tarilor ruși din Cccenia de 
a transporta, duminică, o 
delegație oficială cecenă 
la Baku, capitala Azer
baidjanului.

Arsanov a mai declarat 
că guvernul de la Groz- 
nîi va cere, de asemenea, 
administrației de la Mos
cova să își ceară scuze 
în mod oficial pentru ati
tudinea militarilor ruși 
și să ofere, în același timp,

garanții că nu se vor mai 
ivi astfel de probleme în 
viitor.

Autoritățile de la Mos
cova nu au putut f; con
tactate pentru a comenta 
asupra acestui ultim inci
dent.

Relațiile dintre Rusia 
și Cecenia au rămas ten
sionate și după semnarea, 
în luna august 1996, a 
acordului de pace, care a 
pus capăt celor 21 de luni 
de război civil. Convorbi
rile bilaterale de săptă
mâna trecută dintre Mos
cova și Groznîl s-au în
cheiat fără nici un rezul
tat pozitiv. Rusia dorește 
ca Cecenia să rămână, în 
continuare, parte a Fede
rației Ruse, în timp ce 
autoritățile cecene insistă 
asupra obținerii indepen
denței.
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