
ÎN ZIARUL DE AZI: • Dobra în pragul 

urbanizării; • Din țară și din lume; • Prono; 

Locuri de nuincă vacante; • Reformă — Res

tructurare; • Satul azi.

----------------------------
ÎN EDIȚIA DE MÂINE; • Cosinzeana; 

• Programele săptămânale TV; • Viața Hu
nedoarei; • O zi la Dupăpiatră; • Conferință 
de presă la P.U.N.R.; • Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane la a 115-a aniversare; • 
„îmi lipseau mult colegele**.

VREMEA

Vremea va fi frumoasă 
și caldă pentru această

perioadă. Cerul va fi mai 
mult senin. Vânt in ge
neral slab.

Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 
10—15 grade C, ia. maxi
mele intre 23—28 grade 
C. (Ileana Govoreanu).

■

Din acest an școlar

CUVÂNTUL
LIBER

RADU CAMPEANU iese la rampă, lansând

0 SCRISOARE DESCHISA
LIBERALILOR

viitorilor

Folclor și muzică ușoară
la „Serbările Cetății"

nume, 
de fă
li bora- 
de ele

noastră 
majoră: 

ca în gu-

O singură comisie 
dă „verdicte" pentru
învățământul special

Dialog cu dl. FILIP LÂȚUG, 
inspector pentru învățământul primar 

și special

Mă a-dresez pe această 
cale tuțturor acelora care 
s» consideră liberali în 
sufletul șj gândul lor, fie 
că fac parte dintr-unui din 
partide le cu acest 
fie Câ, descurajați 
rămlțarea mișcării 
te, s-au îndepărtat
și stau de-o parte. Le pro
pun tuturor un examen de 
conștiință care pornește 
de la recunoașterea cinstita 
a unei realități incontesta
bile rezumată în constata
rea absenței di pe scena 
politică românească a unei 
forțe liberale semnificative 
care să reprezinte o veri
tabilă alternativă de gu
vernare și o speranță pen
tru eleetc.iatul de

Cauzele acestei 
au fost multiple, 
găsesc originea în 
brarea marelui P.N.L. prin 
acțiuni determinate de in
terese din afara partidu
lui. Dar clarificarea acestei 
hestiuni se cuvine

lăsăm în scama 
analiști politici.

Acum în fața 
stă o întrebare 
ce trebuie făcut
vernarea de mâine a țării, 
concepția liberală și 
țională sâ-și poată 
cuvântul pentru a

na-
spunc 

opri

RADt; CAMPE IM.
președinte P.N.I..

(Continuare în pag a 2-ai

Ea 1 septembrie a.c., în 
baza art. 43 și 44 ale Legii 
învățământului, prin ordin 
interministerial (Ministe
rele Educației Naționale. 
Muncii și Protecției Soci 
ale, Sănătății și Secretaria
tul de Stat pentru Han
dicapați) a fost înființată 
Comisia de Expertiză Com
plexă pentru învățămân
tul Special — CECIS. Prin 
intermediul acesteia se e- 
liberează un certificat de 
expertiză și orientare șco
lară și profesională. ce 
are un caracter juridic și 
pedagogic, în urma lui co- 
piii/elevii beneficiind de 
unele drepturi financiare 
în învățământul special 
(casă, masă, haine gratuit).

— Die inspector, practic 
ce bsențe de până acum 
suplinește actuala CECIS, 
ce aduce ea nou în această 
formă de învățământ*'

— CECIS înlocuiește co
misia de ocrotire a mino
rilor și colaborează cu co
misia de diagnostic și triaj 
din policlinici. Hotărârea 
acesteia (cuprinsă în cer
tificatul de expertiză) este 
singura care stabilește ce
rințele educaționale spe
ciale și dă dreptul copi-

lului de a benefL'i de o 
educație specială. De ase
menea, CECIS are puterea 
de i recomanda planuri 
de învățământ și progra
me eurriculare diferențiate, 
în raport de cerințele e- 
ducaționale a’e fiecărui 
copil.

Activitatea comisiei este 
la început și 'itâmpinăm 
unele dificultăți: lipsa u- 
nui cadru juridic foarte 
bine definit pentru mem
brii comisiei (psihopeda- 
gogi, psihologi, logopezi, 
cadre didactice, medic, a- 
sistent social etc.) neexis
tând încă structurile or
ganizatorice stabilite funo- 
țional; lipsa unej baze 
materiale adecvate, dar șl 
a unei experiențe într-un 
domenii atât de delicat, 
de examinare psihologică, 
pedagogică și socială 
personalității unui 
în condițiile în care 
btiie să ia o hotărâre 
multă responsabilitate 
fesională și morală.

— Cu toate acestea.

Sub genericul „Pe la 
noi vine badea**, în cadrul 
„Serbărilor Cetății*' marți 
s-a desfășurat la Casa de 
Cultură din Deva un am
plu spectacol folcloric, sus
ținut de rnsatnblul de cân
tece și dansuri „Silvana" 
(al Casei de Cultură) și de 
cei mai cuuoscuți soliști1 

din 
„Silvana" 
frumoasa 
.străbă- 

si

mai cuuoscuți
: de muzică populară
' județul nostru 

și-a (re)onorat 
carte de vizitii, 
tund" prin dansurile 
costumele populare purtate 
mai multe zone folclorice.

i

ale Ardealului (coregrafia 
— Elis Ursu), în acordurile 
orchestrei ansamblului (di
rijor Ghiță AlbuȚ Alături 
de aceștia, Drăgan Mun
tean, Mariana Angliei, Ma
riana Deac, Ana Banciu, 
Lia Ciobanii și... generația 
următoare — Valentin 
Crainic ș. Cosmina Mun
tean nu tăcut ca întregul 
spectacol (agrementat 
d- momentele vesele 
lut. Mircea Păcurar) 
primească aprecierea 
bliculm dfvean.

și 
ale 
să 

bu

Ijlumn zilei
mâine.

situații 
Ele îșl 

dezmem-

în aceste zile (l!—10 
.Serbările Cetății'

☆

Dcva. Piața 
i>H și contribuie

Victoriei. Amenajarea florală din imagine înfrumusețează 
la îmbunătățirea circulației

(Continuare in pag. o 2 a)

oct.), 
Momc continuă

cu cea de a XV-a c-dițic 
a Festivalului interjude- 
țean al tinerilor soliști de 
muziică ușoară „SteleleIIOROSCOl*

RAC: Mari satisfacții la serviciu. O să 
fii dat afară, prilej cu caro îi vei putea 
spune șefului: marc dobitoc,
măgarule!"

rutiere din zonă.
Foto) ANTON SOGAC1

a
copil, 

tre
cu 

pro-

a-

Dialog realizat de 
GF.ORGETA BÎRLA

(Conțin- oro în nag. o 2-a)MITING DE PROTEST
60

„Mi- 
(fostul 

ieri, 
fata 

în-

Un număr de circa 
' de oameni de la S.C.

nexfor" S.A. ’eva
1PEG) s-au aduna* 

i in jurul amiezii, în 
' Prefecturii județene,
I ți-un miting de protest.

Participanții la acțiune ce-

reau să fie încadrați în 
aceeași categor -■ de muncă 
în care sunt înscriși mi
nerii și, 'astfel, cei dlspo- 
nibilizați prin Ordonanța 
22 a Guvernului să bene
ficieze de aceleași drep
turi ca și aceștia. (Tr.B.)

IMPORTANT DE ȘTIUTCAMPANIA NAȚIONALADE PLANIFICARE FAMILIALA
Inspectoratul de Sănătate Publica 

Hunedoara — Deva, prin Compartimen
tul de Promovare a Sănătății și Educa
ției pentru Sănătate, anunță locuitorii 
județului Hunedoara că începând cu 
data de 1. 09. 1997 se desfășoară Cam
pania Națională de Planificare Familială, 
organizată de Ministerul Sănătății în 
colaborare și cu sprijinul Fondului Na
țiunilor Unite pentru Populație.

Această campanie va consta în difu
zarea de materiale publicitare specifice 
— pliante, post”.--, sp turi audio și vi
deo — concomitent în toată țara.

Obiectivele acestei campanii sunt: să 
prevină sarcinile nedorite și să reducă 
incidența atât a sarcinilor cu risc crea

cut cât și a mo itâții
induse de sarcină; să pună la dispoziție 
informații de c—iia' , accesibile tuturor 
celor care au nevoie dec'e; T îmbunătă
țească calitatea educației, comunicării; să 
sporească participarea bărbaților și să-i 
determin? să împa ” răspundere în prac
tica curentă a planificării familiale.

încă nu este deșt ■’ ' it si de
acceptat faptul că planificarea familială 
este unul dintre cel? mai importante 
mijloace prin care sănătatea femeilor 
și a capiilor poate fi îmbunătățită Pla
nificarea familială înseamnă să alegi 
momentul potri ’ pentru a avea copii, 
precum și numărul lor.

Folosirea unei METODE
CEPTIVE vă dă această libertate.

CONTRA- 5
c

Compartimentul de Promovare a Sănătății
și Educație pentru Sănătate al Inspectoratului de Sănătate Publică

Hunedoara — Deva I
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[Urmare din pag. 1)

DEPUTATUL GHEORGHE ANA CĂTRE 
ROMÂNIEI » 
găsiți că în democrația ce * 
dorim să caracterizeze 1 
România este permis și * 
normal ca: »

a) o asemenea cauză ♦ 
să facă obiectul unei ac- i 
țiuni judecătorești?

b) din raționamente in- | 
explicabile logic, juridic * 
și al precedentelor judi
ciare. un grup de 
silieri rău oitori 
orgolioși să nu se supună 
legilor statului român? *

Guvernul României, în * 
această situație, este con- • 
știent că a produs o. 
gravă încălcare a drep-, 
turilor cetățeanului ro
mân, egal în fața legii? * 

Crede Guvernul Româ- * 
niei că este benefic pen- » 
tru țară ca un asemenea • 
caz să fie adus la 
noștința Consiliului 
uropei?

Adresând această 
terpelare, cerem Guver-, 
nulul României să dea 
răspuns public asupra a-* 
cestei inadmisibile încăl- * 
cari a legilor țării.

GUVERNLL
Legislația țării noastre 

privitoare .a organizarea 
și funcționarea partidelor 
politice, ca și cea 
renta admin.sirației 
blice loca.e conțin 
vederi neechivoce privi
toare la aiegerea și 
darea 
mari, respectiv de 
silieri

Așa cum rezultă 
răspunsul Prefecturii 
nedoara, dluj SOCoL 
IOAN MARCEL, îndrep
tățit prin lege să fie 
consilier in Consumi lo
cal Brad, 1 se refuză a- 
ceasta calitate de 
„majoritatea" aliata 
putere.

Facem 
raportul 
lidare a 
3 A o-al 
dării mandatului de con
silier a dlui SOCOL IOAN 
MARCEL.

Având în vedere justa 
cauză a celui îndreptățit 
să reprezinte interesele 
electorilor ce l-au votat.

Dr. GHEORGHE ANA,
Deputat P.D.S.R. de Hunedoara

funcțiilor de

locali.
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Comisiei de 
Consiliului local 
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♦

con- • 
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recesiunea economică șl 
subminarea unității națio
nale, dar și pentru a reda 
poporului român încrede
rea în propriile sale forțe. 
Răspunsul poate fi dat de 
o regrupare liberală pu
ternică, care să însănăto
șească economia n-țională 
prin liberalizare și priva- 
tibare, folosind în princi
pal inițiativa, inteligența 
și munca românească.

Afirm astăzi că actualul 
guvern face o privatizare 
pripită și insuficient gân
dită, care defavorizează 
capitalul autohton, privile- 
giind pe cel străin. Dacă 
guvernul Văcăroiu a gre
șit pentru că a frânat 
privatizarea, guvernul Cior- 
bea greșește pentru că o 
face la galop, sub biciul 
instituțiilor financiare in
ternaționale. nesocotind in
terese legitime românești. 
In aceste condiții libera
lismul național nu trebuie 
în nici un caz asociat li
nei asemenea politici. Un 
pertid l’beral demn de 
acest nume nu poate ac
cepta fiscalitatea excesivă 
de astăzi nu poate ră
mâne indiferent în fața 
defavorizării deliberate a 
capitalului autohton, a în

treprinderilor mici șl mij
locii, a degradării progre
sive a agriculturii. El nu 
poate admite ca sănătatea 
publică să fie periclitată 
ca urmare a restricțiilor 
impuse de instituții finan
ciare străine, tot așa cum 
nu poate accepta amputa
rea învățământului prin 
măsuri antiromânești puse 
în aplicare pentru a ob
ține certificate de bună 
purtare din partea unor 
cercuri străine.

Dacă vom continua să 
rămânem anchilozați pe po
zițiile pe care ne aflăm 
acum, din orgoliu prostesc 
sau din interese personale, 
vom întârzia, cu bună știin
ță, realizarea acele, forțe 
liberale puternice care să 
ofere țării alternativa de 
guvernare pe care o do
rește și vom dezamăgi a- 
legătorii de mâine

Dacă din v-jnitate per» 
sonalâ sau de grup, unii 
dintre noi ar pretinde că 
sunt mai liberali decât 
alții, mai bum. mai ca
pabili sau mai puternici, 
pentru ca să împiedice re
gruparea liberală, ar. ex
prima nu r.umai o prostie, 
dar mai grav ar comite o 
mare g-jșeală politică.

Pentru ca să reușească 
la viitoarea competiție e-i

Un răspuns de la MENt
i
I 
I
* din învățământ, a con- 

ven1!,
1. 09 1997, că prevederile 
Legii 
tutui 
tic -
începând cu data de 
septembrie 1997. 

Drepturile bănești pre- » 
văzute suplimentar prin • 
stal ut se acordă începând . 
cu data de 1 septembrie, 
1997.

Cu deosebită conside
rație.

Ministru,
VIRGIL PETRESCU

Diui Bogdan nicuLescu duvaz, 
ministru pentru Relațiile cu Parlamentul

La scrisoarea dvs. nr. 
1664/24. 09. 1997, prin 
care ne trim .eți interp 
larea formulată de dnul 
deputat Gheorghe Ana in 
ședința Camerei Depula- 
ților din data de 
se. . i .j ie 19a.. va 
ducem la cunoștință 
mătoarele:

Comisia con .ultativ„ de 
dialog social, formată din 
reprezentanții Ministe
rului Educație; Naționale 
;i ai federațiilor sindicale

la întâlnirea din

22

ur-

JOI, 9 OCTOMBRIE

128/1997 — Sta-» 
personalului didac- , 

se aplică integral , 
1

i — • _•

( TVR I )
6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR lași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12.05 Misterele S.P. (r); 13,00 
Micaela (r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 Dia
log. Actualitatea editorială; 15.30 Pom
pierii vă informează!; 15.45 Lege și fă
rădelege; 16,00 Conviețuiri; 17.10 Djl; 
17,35 Strada Libertății (s). 18,00 Timpul 
Europei; 18,30 Interactiv Tele-joc (cs); 
19.00 Sunset Beach (s): 20,00 lurnal; 21.00 
Marguerite Volant (s Canada '96, ep. 1); 
21.55 Cu ochii'n 4- 23.011 Jurnal; 23.30 
Canary Wharf (s). 23,45 Bank-Note; 0,25 
întâlnirea de la miezul nopții.

ț______ TVR2 ]
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;

8,55 Universul cunoașterii (r); 9.55 Me

i * 
I

Folclor și I 
muzicâ ușoarâ ; 
la „Serbârile 

Cetății**
(Urmare din pag 1)

——----- -------- - ~ I
Cetății**. După faza de pre- 
selecție. astăzi are loc, la 
Casa de Cultură, concursul 
de interpretare propriu- 
zis — în două etape; de 
la orele 16.30 și respectiv 
19,00 urmat de recitalul 
cunoscutului solist Aure
lian Temișan Gala la- 
ureaților va fi mâine, de 
la ora 17,00, festivalul în- 
cheindu-se cu recitalurile 
lui Florin Mureșan și A- 
drian Enache (prezentato
rul spectacolului). (G.B.)
s

dicina pt. toti (r); 10,25 Fetele schimbă
rii (r); 11,30 Canary Wharf (r); 12,00
Sunset Beach (r); 12,45 Bank-Note (r); 
13,30 Dreptul la adevăr (r); 14,00 Em. 
în Ib. germană- 15,10 Limb! străine: spa
niola; 16,00 Micaela (s); 17.00 Ceaiul de 
la ora 5... (div.l; 19,00 S.O.S. Patrimoniul 
cultural; 19.30 Fată în fată: 20.00 Secre
tul (s); 21,00 Time Out; 22,00 Orgolioșii 
(f. Fr. 1953); 23,40 Ecoturism: 0 05 Mu
zică simfonică; 0,30 TVM Mesager.

( ANTENA I )
6,30 Tele-Dimîneata; 9,10 Doctor Bram

well (r); 10.00 Scarlet Pimpernel (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s): 13.10 D.a; 
14,00 Știri; 14,20 Trei zile din august 
(dramă Rusia *92); 16,00 întoarcerea Sfân
tului (s); 17,00 D.a; 17,30 Telerebus; 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s); 19,00 Ob
servator: 19,45 Ferma mutantilor (co. 
SUA 1993); 21,30 Cronic] paranormale (s); 
22.30 Milionarii de ia...; 0.00 Aphrodisia.

.lectorală, național — libe
ralismul recrutat fie sub 
forma unei uniuni de 
partide, fie a unui partid 
unitar trebuie să îndepli
nească două condiții in
dispensabile: — să pre
zinte tării un program de 
guvernare specific, cu
prinzând soluții care să 
țină seama de nevoile ac
tuale ale societății româ
nești și să se prezinte cu 
întreg potențialul său pu
blic. în perspectiva acestei 
necesare împliniri o even
tuală regrupare înlăuntrul 
C.D.R. ar fi liasită de 
semnificație și de eficaci
tate, ar fi compromițătoare 
și prin urmare dăunătoare.

Asa cum o dovedește 
realitatea de astăzi, o a- 
semenea înregimentare sub 
steagul P.N.T.-C.D., con
ducătorul firesc al acestei 
alianțe, a adus câtorva 
persoane comodități de 
moment, dar a provocat 
in același timp o indiscu
tabilă decădere compromi
țătoare a liberalismului 
național. Țara așteaptă alt
ceva de la noi, așteaptă 
un reviriment moral și po
litic în care nu-și au locul 
șmecheriile electoraliste, so- 
cotetile de tarabă și lașitatea 
în fața alegătorului.

Trebuie să ne prezentăm

așa cum suntem, cu ideile 
și propunerile noastre, așa 
cum au făcut-o totdeauna 
marii noștri înaintași.

Electoratul așteaptă de 
la noi o alternativă cre
dibilă de guvernare care 
să așeze viat, mostră so
cială și economică pe baze 
solide și drepte, în așa 
fel încât să se evite popo
rului român o nouă expe
riență social zantă sau 
chiar socialistă.

Și este în puterea noas
tră să o facem dacă vom 
înțelege că a sosit ceasul 
înlocuirii declarațiilor po
lemice goale de conținut 
sau pline de enoritate 
absurdă eu o judecată res» 
ponsabilă care - i analizeze 
cu înț?i°pciune situația 
reală și să devbidă libe
ralismului nanonal ealea 
viitorului.

Cu asemenea gânduri pro
pun reprezentanților parti
delor liberale sau de orien
tare liberală o întâlnire ami
cală în care să dezbatem 
cu simț de răspund *re so
luțiile care ar permite li
beralismului na' n î. să de
vină un factor determinant 
al guvernării viitoare.

Să nu uităm ca timpul 
rămas până la alegerile 
viitoare nu iartă nici O 
întârziere.

=- = = ==-.-=3 cal

0 singură comisie dă „verdicte" 
pentru învățământul special

(Urmare dir. oag. 1)

veți deja în lucru o scrie 
de dosare. Cum s-a mate
rializat până acum rezol
varea lor?

— Până în prezent {săp
tămâna trecută — n.n.) au 
fost examinate 106 cazuri, 
principalii subiecți (peste 
90 la sută) fiind cei cu 
diferite grade de deficiență 
mintală, orientați ulterior 
spre cele trei școli spe
ciale din județul nostru 
(Peșteana, Săcel. Simeria 
Veche). Celelalte cazuri au 
fost ale unor copii cu ce
rințe speciale, ca urmare

a unor deficiente senzori
ale (hipoacuziei. surzi, 
orbi), orientați și ei spre 
școli speciale adecvate din 
Sibiu, Cluj, Timișoara, 
Craiova. O parte din ca
zurile examinate au tost 
reorientate spre școlile o- 
bișnuite, recomandându-se 
cadrului-didactic să adopte 
atitudini pedagogice dife
rențiate și să realizeze pro
grame pedagogice indivi
dualizate.

— Ce este necesar pen
tru întocmirea unui dosar?

— Expertizarea psiholo
gică, pedagogică și socială 
a unui copil se face in

(ANTENA l - TV-DEVĂ]
8,00 — 14,00 Reluări; 17,00 Preciosa (s); 

17,40 D.a; 18,05 Provocarea aturii idoc); 
19,10 Crsa de nebuni (s); 19,30 Farma
cia de gardă (s); 20.00 Ucigașul de po
lițiști; 21.30 Sporturi safari; 22,30 Bri
gada de șoc (s); 23,00 Liberace (f.a.J; 0,30 
Serial erotic; 1.30 Videotext.

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

năr șl neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer
(r) ; 10.15 MASH (s); 10.45 Snort la minut; 
11,00 Beyond Obsession (f/r); 12,55 Știri; 
13,00 Fată-n față cu Iile Șerbănescu (r); 
13,45 Am întâlnit și români fericit] (r); 
14,30 Marta (s); 15,30 Tânăr și neliniștit
(s) ; 16.15 Șoante de Iubire !s)- 17.00 Știri; 
17.15 Punctul pe i; 18,00 Urmărire gene
rală; 18.25 Știri; 18,30 Cine este șeful?

Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110

Consiliul de administrație ; DUMITRU GHEONEA, președinte 
SABIN CERBU. MINEL BODEA, NlCOtAE TÎRCOB, membri.

Adresa rcd"c»ie> ’700 Deva str. I Decembrie, nr. 35, ’ Hunedoara.

urma unei cerer.' idln par
tea familiei, a educatoru- 
lui/profesorului sapi a al
tor instituții i.necesate). 
Mai sunt necesaie i copie 
(nelegalizată| dup. certifi
catul de naștere ai copi
lului, o caracterizare din 
partea cadrulu 1 iidactic 
din care să rezulte difi
cultățile de învățare ți de 
integrare în Mvitatea 
școlară și, du^ă caz. an» 
chetă socială și i. . acte 
doveditoare.

Precizăm că sediul 
CECIS se află ia Palatul 
Copiilor din Deva (str. E- 
minescu, nr. 17).

(s); 19,00 Ști] și câștigi! (cs>; 19.30 Știri; 
20,15 Melrose Place (s); 21,15 Doctor în 
Alaska (s); 22.05 Știri; 22,15 Fam Bundy 
(s); 22,45 Sledge Hammer (s)- 23 15 Știri: 
23,45 Ce se întâmplă doctore? (f. SU'

[ PRO - TV - DEVA ,
6,15 — 6,45 No comment; vorbiți aici (r); 

6,45 — 7,00 Știri 1 cale (r); 18,00 — 18,05 
Știri — pe scurt; 18,05 — 18.25 .Oameni 
de milioane; 22,05 — 22,15 Știri locale.

( DEVASAT + )
8,00 — 13.30 Reluări; 14.0? V ieotext; 

17,00 Preciosa; 17.40 Desene animate; 18,05 
Provocarea naturii; 19,10 Casa d» nebuni; 
19.30 Farmacia de oardă; 20.00 Police mur
der (f): 21,30 Safari; 22,30 Brio de șoc; 
23,00 Eliberarea (t); 0,30 Film erotic; 1,30 
Video text.
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„Să faci câte ceva, dar să și păstrezi"

■M
Activitatea culturală

Discuția cu dl Mircea Iacob Com- 
șa, primarul Dobrei, a fost mal 
mult un monolog, în sensul că nu 
aștepta să fie întrebat, punctând 
probleme^, comunei de parcă ar fi 
făcut un raport (deși n-avea habar 
de venirea noastră). Am notat pro
blemele principale ale comunei șl 
câteva păreri tn urma vizitei în 
Austria, din care tocmai se întor
sese.

Aplicarea corectă a Legii 18 este 
dificilă. Au apărut multe încurcă
turi, cu sau fără intenție. în unele 
cazuri un proprietar mai trage o 
brazdă-două din terenul vecinului 
și se ajunge la ceartă. Nu in toate 
cazurile există concordanță între 
Cartea funciară și Registrul agri
col. între evidențe și starea de fapt. 
Dar multe probleme se datorează 
faptului că moștenitorii dobândeso 
un singur titlu de proprietate și 
trebuie să apeleze la un notar pu
blic pentru dezbateri succesorale. 
Alți moștenitori sunt risipiți prin 
țară șt nu-și ridică titlurile. Până 
acum au fost emise titluri de pro
prietate și întocmite procese ver
bale de punere în posesie în pro
cent de 75 Ia sută.

De la Instalarea în funcția de pri

așeză- 
primă-

mar. mai multe instituții și 
minte au fost reparate. In 
rie ploua, așa că s-a refăcut aco
perișul, s-a zugrăvit, s-a rașchetat 
și paluxat parchetul iar la parter, 
unde e dispensarul uman, s-a pus 
gresie. Au făcut obiectul atenției și 
școlile comunek Cea din Dobra, re
parată și cu geamurile dublate anul 
trecut, a fost recent «comparti
mentată, ceea ce a permis mutarea 
claselor mici în aceeași clădire și 
va duce la o mai bună Încălzire a 
sălilor. Va avea și un nou grup so
cial și apă curentă. Clădirile șco
lii din Roșcani au fost și ele reno
vate, ca și cele din Pane și Mihă- 
iești, unde se lucra și la căminul 
cultural. La Roșcani, în fosta clă
dire de primărie, gata să se dărâ
me, au fost amenajate două came
re pentru un punct sanitar.

Drumurile comunale din Pane Să- 
liște. Pane, Mihăiești, Dobra, Stre- 
tea, Abucea, Făgețel și Bujuru au 
fost balastate cu sprijinul SC „Con
dor" SA. Pentru drumul județean 
Lăpușnic — Rădulești se intențio
nează realizarea unui proiect de 
betonare.

Apa potabilă, cu sursa la Roșcani, 
își va extinde rețeaua în centrul

de comună, ca și cea de canaliza
re. Lucrarea se va face în propor
ție de 80 la sută anul acesta (a- 
tât ajung banii). Până la 
anului va fi gata și stația 
rare.

„Nu-s bani foarte mulți, 
că în fiecare an faci câte 
apoi păstrezi, te descurci" 
ciază dl primar. Și mai adaugă că, 
fiecare trebuie să privească dotă
rile comunei ca pe ceva personal, 
să nu le distrugă. A fost foarte plă
cut impresionat de ceea ce a văzut 
în Austria, unde a petrecut 10 zi
le în cadrul programului „Dezvol
tarea satelor românești". „Acolo to
tul parcă e desenat, pregătit de 
sărbătoare" — ne spune. Dar pe 
lângă utilitățile moderne din fie
care sat, oricât de mic, pe lângă 
florile și grija pentru frumos l-a 
impresionat și faptul că oamenii 
sunt dispuși să facă multă muncă 
voluntară pentru a-și amenaja u- 
tilități publice sau a-și pune în va
loare obiective ale patrimoniului lor 
cultural. La noi va mai curge mul
tă apă pe Mureș până când oame
nii vor înțelege că fără muncă, chiar 
șl în folosul obștii, bogăția și con
fortul nu sunt posibile.

sfârșitul 
de epu-

dar da- 
ceva și 

— apre-

I

Cu dl Dumitru Popa, 
preot la Dobra, am vorbit 
atât 
lă a 
ales 
Este 
care 
vată 
pictată în frescă, dar și de 
cei 1200 de ortodocși pe 
care-i păstorește.

Preluând o mai veche 
tradiție locală, dl Popa se 
ocupă și de activitatea cul
turală, fiind președintele 
Fundației „loan Stoica", 
compusă din intelectualii 
comunei. Fundația orga
nizează acțiuni (ca de pil
dă. seri de romanțe) prin 
care să adune bani nece
sari susținerii altor ; 
vități, tot culturale. O 
fel de acțiune va fi 
dicată comemorării a 
ani de la înființarea 
rului mixt, de către 
topopul Iosif Moraru. For" 
mație altădată cunoscută 
și apreciată, corul e acum 
în regres, pentru 
comună nu există un pro
fesor de muzică, 
evenimentul aniversar. îl 
va dirija dl Petru Chiseev, 
acum pensionar. Se do
rește readucerea corului la 
nivelul avut, promovarea 
talentelor existente.

despre viața spiritua- 
acestul sat. cât mai 
despre cea culturală, 
mulțumit de felul în 
arată biserica, reno- 
acum un deceniu și

actl- 
ast- 
de- 

i 110 
co- 

pro-

că în

Pentru

ales în rândul copiilor. Și, 
de asemenea, continuarea 
obiceiului ca din cinci î.S 
cinci ani, să fie puse pa
rastase pentru coriști și 
pentru prof. Stoica, cel ca
re a condus multă vreme 
corul dobrean.

Discuția cu preotul a a- 
vut Ioc în bib’ioteca din 
cadrul Casei de Cultură 
Dobra. Dna Maurica Buda, 
directoarea așezământu
lui. era plecată să rezol
ve ceva probleme, legate 
de sobe. Dar am aflat că 
aici există televizor color, 
radiocasetofon, stație de 
amplificare și se fac dis
coteci pentru tineri, mai 
ales în vacanțe, când se 
întorc acasă și liceenii ori 
studenții.

Dna Lucia Popa, biblio
tecară, se lăuda cu dotă
rile bib'iotecii. de când e 
noul primar în funcție. 
Dar și mai important este 
că s-au primit bani pen
tru cărți. Trei milioane de 
lei. ceea ce a dus la creș
terea numărului de cititori 
(400—420) Pentru elevi, 
biblioteca organizează con
cursuri din lecturile spe
cifice. iar cu cei mari, 
acțiuni pe microgrupuri. 
Solicitările cititorilor sunt 
foarte diverse, ca și pre
ocupările lor.

t • * •

.Comuna este mare, pro
blemele sunt multe... do
tările însă sunt așa cum 
sunt — reflecta dl pit. ma
jor Gheorghe Mihalache, 
șeful Postului de poliție.

Oameni, 
probleme

definitiv 
Mircea 
Primă*

Comună «nare, cu 13 
sate, Dotară are în jur de 
3 800—4 ®08 de locuitori, 
cu flotant» cu tot. Proba
bil că mulți dintre cei ca
re făceau naveta la Mun- 
cel, prta» disponibilizare, 
se vor stabili 
aici, consideră dl 
Simoc. secretarul
riel Dobra. Cele mai popu
late sate sunt cele din 
lunca Mureșului: Lăpuș
nic, Dobra, Stretea și A* 
bucea și „de nevoie oa
menii vor reveni la va
tră". Mai greu va fi pen
tru satele izolate, unde și 
pământul e mai puțin pro
ductiv.

Tot de la dl Simoc am 
mai aflat că aici anual 
sunt în medie 25—28 de 
căsătorii șt cam 90 de de
cese. De asemenea, eă fa

de anul trecut a cres- 
numărul de căsătorii 

la 10 la 15) și au scă- 
decesele (de la 82 la 

, iar timpul rămas nu 
confirme

ță 
cut 
(de 
zut 
47), 
poate decât să 
acest lucru.

în prezent sunt în pla
tă la ajutoare sociale 
de persoane, din cele 
de cereri Înregistrate, 
apțl de muncă, dintre 
neficiaril de ajutoare, pres
tează activități de cură
țenie în comună. Și dl Si- 
moc consideră că legea ar 
trebui 
ca de 
poată 
ce nu

modificată pentru 
ajutoare sociale să 
beneficia doar 
pot munci.

îngrijorați de prețul 
medicamentelor

Despre condițiile excep
ționale în care se acordă 
asistență medicală la Dis
pensarul medical uman am 
mai scris în urmă cu câ
teva luni. în ziua deplasării - _ .
30 
în 
pe 
Se . 
până la ora 12,30 un nu
măr de 40 pacienți, cei mai 
mulți cu viroze respiratorii 
și mai puțini cu boli croni
ce, respectiv de inimă, plă
mâni sau digestive.

Farmacia din localitate 
este bine aprovizionată cu 
medicamente și serviciile 
sunt prompte — cum a- 
precia o localnică. îi îngri
jorează însă pe unii pre
țul medicamentelor. „Nu 
toți beneficiază de gratui
tăți sau de compensații —

noastre la Dobra (marți* 
septembrie), am găsit-o 
cabinetul de consultații 
dna dr. Daniela Bena, 
prezentaseră la medio

spunea dna doctor. Pentru 
aceștia este foarte greu, 
deoarece medicamentele 
sunt scumpe*.

Noutăți? „Ne pregătim 
pentru sistemul nou de a- 
sigurări în sănătate, atât 
la adulți cât și la copii — 
spunea dna Bena. Pacien- 
ții vor putea opta pentru 
medicul familiei. Expe
rimentul n-a fost făcut în
că în județul nostru... Vor 
trebui mai întâi înființate 
casele de asigurări. încre
derea în medic va fl ho
tărâtoare".

Cum aprecia un pacient, 
„după părerea mea, nu 
sunt medici mai buni sau 
mai răi, ci important este 
să știe să se apropie sufle
tește de bolnav. Adesea o 
vorbă bună la căpătâiul 
unui suferind face enorm 
de mult".

Pagină realizată de :

ESTERA ȘINA, VIORICA ROMAN

„Avem abonații 
noștri loiali"

O- 
la 

es- 
in- 
lu-

Cu toate că era în con
cediu de odihnă, dna Lu
cia Pădurean. diriginta 
ficiulul poștal, se afla 
serviciu. Ne spunea că 
te legată sufletește de 
stituție, de 23 de ani
crând numai aici, dar șl 
de localitatea Dobra, unde 
s-a născut și a crescut șl 
unde și-a întemeiat o fa
milie frumoasă, binecuvân
tată cu doi copii cuminți.

Era mulțumită de numă-

ftlTR'APSVAR

rul abonamentelor la coti
dianul județean, publicație 
pentru care avea aprecieri 
deosebite.

Despre colegele dumneaei
— oficianta Dorica Olaru 
și factorii poștali Dorica 
Marița și Valica Muntean
— a vorbit foarte frumos. 
„Sunt fete bune, care mun
cesc mult, în Dobra și sa
tul Stretea, care aparțin 
oficiului nostru, numărul 
pensiilor atingând cifra de 
900. Locuiesc și ele în Do
bra, de peste 20 de ani 
fiecare, au familii cu câ
te unul sau doi copii, care 
le ajută in treburile gos
podărești. Că aici tot agri
cultura este baza. Plecăm 
de aici obosite și reluăm 
acasă lucrul ca odihnite, 
ajutându-ne soții la clâdi- 
tul fânului sau la pădure". 
Dar colectivul este unit și. 
acolo unde este 
greutățile sunt 
mai ușor.

„De greutăți
cum ne feri — mai spunea 
dna Lucia. Ca părinți, sun
tem îngrijorați pentru că 
nu știm ce rezervă viitorul 
coplitoj- noștri. Dar sperăm 
că va fi șl mî,' bine..^ Da
că n-ar fi speran —

Deplasările se fac pe jos 
și mai apelăm și la oameni 
de încredere, serioși, din 
comună". în general, cola
borarea cu Primăria este 
bună

Ca și în alte părți, feno
menul infracțional este în 
creștere, pe primul loc în 
comună aflându-se furtu
rile din avutul personal, 
al căror număr a crescut 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Notăm că s-au mai sem
nalat și unele dezordini pe 
fondul consumului de al
cool. mai ales în rândul ti
neretului. „De regulă sun
tem printre ei și nu-1 lă
săm să facă scandal — mal 
spunea dl pit. maj. Miha- 
lache. Este pozitiv că în 
acest an nu avem infrac
țiuni cu violență, crime, 
violuri sau tâlhării".

înțelegere, 
depășite

nu avem

• Nu 
centrală 
deschis o farmacie veteri
nară, unde lucrează doi 
medici veterinari. Serviciile 
unității sunt apreciate de 
către localnici, fiindu-le do 
mare folos în îngrijirea a- 
nimalelor,

O Pentru cele două blo
curi, atât cel vândut unei 
firme (8 A) cât ți cel ră
mas în patrimoniul RAGCL 
trebuie găsită o firmă ca
re să le reevalueze.

O In perspectivă tre
buie rezolvată situația, nu 
prea bună, a unor cămine 
culturale. La Lăpușnic va 
fi reînființat în fostul se
diu de primărie.
• Problema iluminatu

lui public e rezolvată în 
toate satele. Doar anul a- 
cesta s-au cumpărat lămpi 
de 10 milioane Ici. care se 
montau.
• In această lună, se pu

ne în funcțiune o centra
lă telefonică digitală, care 
rezolvă integral problema 
telefoanelor în Dobra, Mi
hăiești, Roșcani, Pane și 
Pane Siliște, anul viitor 
telefonia extinzându-se în 
toate satele.

de mult, în zona 
a comunei s-a
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RESTRUCTURARE

I.

Liderul de sindicat de la 
F.T.D.E.E. Deva acuză 
administrația RENEL și 

guvernul de matrapazlâcuri 
pe spatele regiei

într-o conferință de presă desfășurată cu câtva timp 
în urmă, dl Adolf Mureșan, liderul Sindicatului Ener- 
geticienilor din cadrul F.T.D.E.E. Deva, preluând unele 
materiale apărute în presa centrală, a adus acuzații 
asupra modului în care se fac anumite tranzacții în 
cadrul RENEL. Au fost date două exemple. Unul viza 
acordarea reparației complexului Porțile de Fier firmei 
elvețiene Sultzer Hydro ABB. Federația Națională a 
Sindicatelor din Electricitate „Univers" acuză faptul că 
acordarea acestei lucrări s-a făcut fără licitație consi- 
derându-1 implicat în această afacere pe ministrul Co
merțului și Industriilor, Călin Popescu Tăriceanu. S-a 
reproșat faptul că reparația, ce costă 140 milioane do
lari, a fost obținută de firma elvețiană peste capul 
RENEL, alegerea aparținând exclusiv Guvernului. Dl 
Mureșan a amintit apoi de o scrisoare de intenție pe 
care fiul senatorului american Tom Lantos a înain
tat-o administrației centrale a RENEL, pentru vânza
rea a 100 000 de contoare „inteligente" în valoare de 
400 de dolari fiecare. Vorbitorul a apreciat că dacă a- 
ceastă ofertă este acceptată fără a fi trecuta prin fur
cile caudine ale unei licitații, înseamnă că cineva a 
obținut un comision neeuvenit.

Până la a se elucida ce cotă de corupție rezidă în 
scrisoarea de intenție a americanului, trebuie spus că 
sindicaliștii au convingerea că restructurarea prin spar
gere a RENEL va deschide era gigacorupției grefată 
pe interesele particulare ce apar în privatizarea unor 
zone deosebit de rentabile din actuala regie. Acesta 
nu este singurul argument pe care îl invocă sindicate
le din electricitate pentru ca restructurarea regiei să 
nu se facă prin desprinderea producerii, transportului 
și distribuției în organizații distincte. In viziunea Fe
derației Sindicale „Univers", din care face parte și Sin
dicatul Energeticienilor de la F.T.D.E.E. Deva, formula 
de restructurare prin dezintegrare a sectorului ener
getic românesc este nerealistă, iar graba cu care se ac
ționează generează riscuri pentru viitor. Printre efecte
le negative identificate de sindicaliști se regăsesc de
pendența energetică a României precum și creșterea 
prețului energiei la consumatorii casnici. Se apreciază 
că electricitatea trebuie să rămână un serviciu public, 
lucru care reclamă modelul de restructurare integrat 
propus de sindicaliști. Acesta, conform celor afirmate 
de dl Mureșan, ar putea asigura continuitatea servi
ciului, adaptabilitatea la evoluția necesarului și egali
tatea tuturor utilizatorilor.

S-a prezentat ca model demn de urmat pentru 
RENEL societatea franceză de electricitate, care struc
turată la fel ca regia de electricitate românească este 
una dintre cele mai puternice producătoare și exporta
toare de energie din Europa. Sindicaliștii din cadrul 
sectorului energetic doresc să atragă atenția opiniei pu
blice asupra importanței pe care o are restructurarea 
RENEL și mai ales modul în care se va face acest pro
ces pentru fiecare din cei aproape 9 milioane de abonați.

A. SĂLAGEAN

Rezervele de 
cărbune de la F.E. 
Mintia ajung până 
în luna februarie 

1998
Discuția pe care am a- 

vut-o cu noul lider al sin
dicatului de la F.E. Min
tia, dl ing. Marcel Manga, 
a gravitat în jurul proble
melor generate de procesul 
restructurării în RENEL, 
al moduluj în care exodul 
minerilor din Valea Jiu
lui va afecta aprovizionarea 
cu cărbune a termocentra
lei de la Mintia.

într-o statistică apărută 
în „Impuls" — buletinul de 
informare al Regiei Auto
nome de Electricitate 
RENEL, a fost prezentat 
procentual nivelul costurilor 
unitare pentru producerea 
energiei electrice realizate 
de filialele de centrale e- 
lectrice în anul trecut com
parativ cu un cost mediu 
evaluat la 78 664 lei/Mwh. 
Dacă F.E. Giurgiu produce 
energie cu costuri de 4 ori 
mai mari decât costul me
diu. F.E. Paroșeni cu cos
turi de 3 ori mai mari, în 
timp ce la Oradea costu
rile sunt aproape de două 
ori mai ridicate, decât cos
tul mediu stabilit, la F.E. 
Mintia producerea energiei 
electrice depășește cu foar
te puțin valoarea luată ca 
reper. Tocmai acest lucru, 
că la Mintia eficiența pro
ducerii energiei electrice 
se apropie cel mai mult 
de nivelul acceptat, dă în
credere în puterea acestei 
termocentrale de a trece 
cu bine prin „botezul" re
structurării RENEL. Se 
poate spune că din prin

cipalii producători de ener
gie electrică pe cărbune 
din țară F.E. Mintia pro
duce cel mai ieftin.

Interlocutorul este de pă
rere că cele 570 000 tone 
de cărbune existente în 
stoc la Mintia ajung până 
la mijlocul lunii februarie 
anul viitor. S-a făcut pre
cizarea că dacă după exo
dul forței de muncă din Va
lea Jiului nu se va mai pu
tea asigura un ritm minim 
al aprovizionării cu com
bustibil solid, vor fi făcu
te sesizări la nivelul Mi
nisterului Industriilor ur
mând să se treacă la im
portarea anumitor cantități 
de cărbune din Mozambic 
sau Polonia.

A. SALAGEAN

astfel de firme au apărut 
ca ciupercile după ploaie, 
tot atât de adevărat este 
și faptul că, neputfindu-se 
adapta și neputându-se îm
bogăți peste noapte din 
diverse speculații de mo
ment, o bună parte din a- 
ceste firme au dispărut fă
ră urmă. Acolo unde a e- 
xistat seriozitate și corec
titudine în afaceri, clienții
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Firma Quadra (avându-i 
ca patron pe dl Ilie Arșa- 
nu și ca director pe dl A- 
drian Popa) a apărut doar 
de câțiva ani în peisajul 
comercial al municipiului 
Deva. Dacă foarte multe 
firme cu profil comercial 
au fost înființate ca urma
re a liberalizării acestei 
practici și privatizării, la 
o vreme spunându-se că

au căpătat încredere șl 
le-au rămas fideli. Acesta 
este și cazul firmei Qua
dra, al cărei principal o- 
biect de activitate îl repțe 
zintă comercializarea en 
gros a unei largi game de 
produse alimentare, de- 
tergenți, produse cosmeti
ce. diverse alte articole ne
cesare în gospodărie.

Bunul renume — ceea

Quadra-o firmă 
atractivă, care 

se respectă
ce este foarte important 
— s-a câștigat prinți;-» 
fructuoasă colaborare «u 
furnizorii de mărfuri, ți' 
nându-șe o legătură per
manentă cu importatorii 
direcți, de unde se face 
aprovizionarea. în același 
timp este de remarcat și 
grija față de soarta con
sumatorilor, care au viața 
tot mai grea datorită ve
niturilor scăzute și redu
cerii puterii lor de cum
părare. fapt reflectat prin 
practicarea prețurilor ce
lor mai reduse posibil la 
vânzarea produselor. Tot
odată. este de remarcat 
strădania oelor 12 salarlați 
ai firmei, pentru a prac
tica un comerț modern șl 
civilizat, relațiile cu clien- 
tii fiind din cele mai fa
vorabile Astfel coordona
tele reușitei în afaceri, 
pentru Urma Quadra le 
reprezintă, fără îndoială, 
seriozitatea și corectitudi
nea. (N.T.)

>*

Singura șansă—privatizarea urgentă
7n condifiile când mai 

este încă o bună bază teh- 
nico-materială funcționa
lă, existând capacități dis
ponibile pentru creșterea 
și îngrășarea câtorva mii 
de bovine și de ovine (ca
re nu sunt ocupate însă 
nici în proporție de 10 la 
sută), singura șansă pen
tru o firmă cu capital ma
joritar de stat — cum es
te și cazul concret al S C. 
Agrocom Hațeg — nu este 
alta decât privatizarea ra
pidă, pentru a nu se de
grada tot ce a fost con
struit și se mai menține 
cu eforturi deosebite. Din
colo de aceste considerații, 
dl Badea, un om cu agri
cultura în sânge cum se 
spune, îmi mărturisea cu 
tristețe că, datorită con
juncturii actuale și decapi- 
talizării sistematice a agri
culturii în general, yte 
greu ca cineva să mai pba- 
tă înțelege, pentru că nu 
este nevoie de explicații, 

de ce acum, în plină cam
panie de însămânțări, trac
toarele (20 la număr) și ce
lelalte utilaje stau nefolo
site, neexistând solicitări 
nici din partea proprieta
rilor, care au primit pă
mântul, din lipsă de bani, 
evident.

Societatea comercială A- 
grocom mai are în pro
prietate — asta până la a- 
plicarea modificărilor la 
Legea 18/1991, deoarece tot 
terenul respectiv poate fi 
revendicat de către urma
șii proprietarilor — numai 
220 ha teren arabil și fd- 
naț, însă a lucrat până a- 
cum 1200 ha, solicitările 
fiind mult mai mari. În
trucât, așa cum bine se 
știe, agricultura este în 
bună măsură la discreția 
factorilor naturali, iar în 
acest an au fost precipita
ții în exces, rezultatele de 
producție nu au fost cele 
așteptate. Numai la cultu
ra grâului, spre exemplu, 

care a ocupat 420 ha și a 
fost cultivată cu grâu eli
tă pentru producerea de 
sămânță, s-a înregistrat o 
pierdere apreciată la circa 
900 milioane lei. Se înțe

Discuție cu dl ing. PUIU BADEA, 
managerul S.C. Agrocom Hațeg

lege că o asemenea pier
dere cauzată la recoltare, 
din pricina ploilor abun
dente, atârnă greu în ba
lanța producției și în bu
getul unității, paguba fiind 
irecuperabilă.

In ceea ce privește cele
lalte culturi, este de men
ționat că porumbul de pe 
cele 100 ha va fi reparti
zat acționarilor, iar floarea 
soarelui de pe 200 ha este 
contractată cu fabrica de 

la Podari. Necazuri au e- 
xistat și la această cultu
ră, ploile abundente in
fluențând polenizarea, ca
re s-a făcut numai la 80 
la sută din plantele afla

te în cultură. Oricum, a- 
ceastă cultură rămâne sin

gura rentabilă la ora ac
tuală, având în vedere că 
beneficiarul preia la un 
preț acoperitor — 1400 lei/ 
leg, — întreaga producție, 
în plus, fabrica a acordat 
în avans sămânța și erbl- 
cidele necesare, care se 
scad la vânzarea produc
ției. Una peste alta, anul 
agricol a fost destul de 
greu, nici în zootehnic ne- 

înregistrându-se rezultate 
deosebite. Pe lângă că pre
țurile la lapte, carne și lâ
nă sunt departe de a aco
peri cheltuielile efectuate, 
nici încasarea banilor de 
la beneficiarii producției 
nu se face decât după luni 
de zile de așteptare, astfel 
fiind ineficient orice efort 
spre performanță. Din dis
cuția cu dl Badea am des
prins faptul că (fără a in
tra în toate detaliile ce 
privesc greutățile cu care 
se confruntă acum firma) 
existența acestei unități 
mai este susținută numai 
cu puterea puținilor dar 
inimoșilor angajați, toți cu 
vechime de 15—20 de ani, 
care sunt plătiți cu salarii 
de numai 200—300 mii lei 
lunar. Acesta să fie oare 
prețul real și echitabil al 
muncii celor ce se ocupă 
de asigurarea securității a- 
limentare a populației?

Lipsită de o perspectivă 
clară și de resurse finan

ciare — bani pentru moto
rină și sămânță — unita
tea va mai însămânța în 
această toamnă numai o 
suprafață de circa 150 ha 
cu grâu, restul terenurilor 
rămânând, poate, nelucra
te. Divizarea activelor și 
privatizarea, în special pen
tru producția zootehnică — 
cum afirma interlocutorul 
— .este singura șansă de 
a mai salva ceea ce se mal 
poate din baza tehnico-ma- 
terială a S.C. Agrocom. Și 
pentru a valorifica eficient, 
cu un profit rezonabil, pro
ducția agricolă în viitor, 
spune dl Badea, neapărat 
în producția zootehnică es
te nevoie de integrare, a- 
sigurând baza furajeră, 
creșterea animalelor, ob
ținerea și vânzarea pro
ducției finite, respectiv a 
preparatelor din carne și 
lapte.

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB
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TOAMNA SE NUMĂRA BOBOCII
• Dl Nicolae Iuga face agricultură ca la carte, 
260 ha în localitatea Lăpușnic, comuna Dobra 

• Cu toate rezultatele foarte bune, ca agricultor 
privat are și unele dezamăgiri • Dacă ținea în 
bancă cele peste 580 milioane lei, bani cheltuiți cu 
lucrările agricole, ar fi putut trăi liniștit cu o do
bândă bună, fără să mai muncească • Dar cine va 
mai cultiva atunci pământul ? • Dl Iuga se mân
drește cu fiii săi, Ghiță, Neluțu și Nieușor, care sunt 
trup și suflet pentru agricultură • Li/psa banilor 
(nici în octombrie nu s-a plătit grâul preluat din 
vară) și Guvernul păcătos îi „omoară" pe țărani • 
Preocupați de politică, demnitarii uită de agricul
tură și de securitatea alimentară, fiind nevoiți să 
apelăm și să trăim din importuri.

Fără bani și fără tra
gere de inimă în ziua 
de azi nu se mai poate 
face, sub nici o formă, 
nici măcar, pentru sub
zistență, o agricultură 
rentabilă. Confruntat cu 
o asemenea problemă, dl 
Iuga, agricultor privat 
din Lăpușnic, comuna 
Dobra, a demonstrat că, 
luptând cu condițiile cli
matice și ele potrivnice 
țăranului român în acest 
an, greutățile pot fi în
vinse cu multă trudă, cu 
știință, și cu dragoste 
pentru ■•lucrarea pămân
tului, dar și neapărat cu 
bani, fie ei chiar și luați 
de la bancă în condițiile 
unor dobânzi nesubven
ționate.

In discuția purtată, in
terlocutorul arăta că pen
tru cultivarea celor 260 
ha (în mare parte teren

lucrat sub formă de a- 
rendă). a cheltuit mai 
mult de 580 milioane 
lei, bani care, puși la 
bancă, i-ar fi adus o do
bândă șl putea să tră
iască fără atâta bătaie 
de cap. Insatisfacția de
rivă însă și din alte mo
tive întemeiate, în spe
cial din faptul că nu e- 
xistă o certitudine asu
pra pieței și prețului de 
desfacere a produselor, 
așa cum s-a întâmplat și 
cu grâul, care nici până 
la începutul acestei luni 
nu a fost plătit produ
cătorilor. Cum se poate 
relua oare, în astfel de 
condiții, producția pen- 

, tru anul următor, când 
numai costul semințe
lor pentru un ha de cul
tură se ridică la pese 
600 000 lei. Doar acorda
rea de cupoane, care și

chiar șl 
în țări- 
șl U.E.

puter-

acestea au venit destul 
de târziu, nu reprezintă 
un semn de încurajare 
a agriculturii pe măsura 
așteptării țăranilor, a- 
vând în vedere 
numai faptul că 
le din CEFTA 
agricultura este
nic subvenționată și pro
ducătorii primesc însem
nate prime pentru pro
dusele exportate.

Dincolo de necazuri șl 
greutăți, dl Iuga spunea, 
aluzie făcând la zicala 
potrivit căreia 
se numără 
că anul agricol 
1997 a fost destul de 
în zonă, reușind să 
țină 
tone 
tofi, 
care 
cumpăra, 
plexele 
cam fost terminate), în
trevede o producție de 
circa 1400 tone. Obține
rea acestor producții se 
datorește, fără îndoia
lă, aplicării cu rigurozi
tate a tehnologiilor spe
cifice fiecărei culturi. 
Cei trei fii ai dlui Iuga 
sunt cu adevărat mese
riași în ale 
Cu toate că 
este inginer 
tură, acum a 
că este și un 
list în cultura

,toamna 
bobocii" — 

1996— 
bun 
ob- 
200 

car- 
(pe 
va 

cont
au

mai mult de 
grâu, 1000 tone 
iar 
nu

la porumb 
știe cine-l 
deoarece < 
zootehnice

agriculturii. 
dl Ghiță 
în silvicul- 
demonstrat 
bun specia- 

cartofi-

semințe- 
folosin- 

de plan
ta Insti- 
din Bra-

lor, celălalt fiu — Nelu
țu, este omul de bază la 
executarea lucrărilor pre
tențioase (semănat, er- 
bicidat), iar Nieușor se 
ocupă de partea tehnică 
și de transporturi. Nu 
este de neglijat nici ro- 
-tul decisiv al 
lor, la cartofi 
du-se material 
tat provenit de 
tutui de profil
șov, iar la porumb — 
hibrizii marca Pioneer. 
Datorită nesiguranței în 
valorificarea recoltei și 
importurilor ce se fac, 
interlocutorul spunea că 
în această toamnă va re
duce de la 60 la 40 de 
ha suprafața destinată 
culturii de grâu.

Urmărind printre pi
cături, cât îi permite 
timpul, evenimentele re
flectate în presă și 
TV, dl Iuga afirmă 
este dezamăgit de pres
tația demnitarilor noș
tri care, făcându-se că se 
preocupă de intrarea Ro
mâniei în organismele 
euroatlantice, de corup
ție, de problemele Ardea- . 
lulul și de mai știi ce, 
uită de agricultură și de 
șansa acesteia de a ne 
scoate din sărăcie și ne
voi, trecând-o pe un plan 
secundar, ceea ce nu este 
bine nici pentru . țară, 
nici pentru popor.

la 
că

1
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SATUL
■ într-o discuție pe care 

am avut-o cu dl ing. Oc
tavian Zepa, directorul 
Direcției fond funciar din 
cadrul Prefecturii, inter
locutorul a ținut să facă 
unele precizări în legătu
ră cu cupoanele și utili
zarea acestora de către a- 
gricultori. După cum pre
văd și normele metodo
logice de aplicare a ordo-

AZI
De menționat că distri

buirea cupoanelor se fa
ce prin oficiile sau fac
torii poștali, în conformi
tate cu listele întocmite 
de către primării. Cetă
țenii îndreptățiți să pri
mească cupoanele vor In
tra în posesia lor pe ba
za buletinului de identi
tate sau a adeverinței de 
identitate, precum șl a

Cupoanele pentru 
agricultori și

utilizarea acestora
de 
la 
de 
se

urgență refe- 
cupoane, aceste 
valoare (127 360 
pot diviza în 

egale —

nanței 
ritoare 
bonuri 
lei, ce 
două fracțiuni 
n.n.) se utilizează pentru 
lucrările agricole 
toamna acestui an. 
poanele se distribuie de
ținătorilor de terenuri a- 
gricole, care au suprafețe 
cuprinse între 0,5 și 10 ha, 
pentru acestea primind 
câte 1—6 cupoane. Bene
ficiarii cupoanelor — per
soane fizice utilizează a- 
ceste cupoane pentru a- 
chitarca’ costului 
rilor agricole 
mecanizat, pentru 
rarea semințelor și 
terialului săditor, a 
șămintelor chimice 
pesticidelor, pentru 
inclusiv pe pășuni 
nețe.

din 
6u-

lucră- 
efectuate 

procu- 
a ma- 
îngră- 
și/sau 

lucrări 
și fâ-

actelor doveditoare de pro
prietate, cei în cauză sem
nând pentru primirea cu
poanelor respective. In ca
zul moștenitorilor, cupoa
nele se acordă pentru în
treaga suprafață celui ca
re se prezintă să le ridi
ce, acesta dând o decla
rație pe proprie răspun
dere din care să rezulte 
Că are și acceptul celor
lalți moștenitori. De ase
menea, titularii cupoane
lor pot împuternici' alte 
persoane să le ridice, a- 
cestea având’ asupra lor 
actul de identitate și o 
împuternicire olografă din 
partea titularului, precum 
și o declarație pe proprie 
răspundere, scrisă pe for
mularul tip, obținut de la 
poștă. în situațiile de e- 
rori, acestea se corectează 
de către primării, care se 
fac numai cu . ^semnătura 
și pe răspunderea prima
rului. De menționat eă 
decontarea cupoanelor se 
face prin Banca Agricolă, 

Banca Religiilor, 
Bankcoop. Banc

După întâlnirea ce a a- 
vut loc recent la Minis
terul Agriculturii și Ali
mentației, la care au par
ticipat membrii Consiliu
lui liderilor Federației 
Sindicatelor Specialiștilor 
din Agricultura Româ
niei, am avut o discuție 
cu dnii ing. loan Furcă 
și ing. Alexandru Indrea, 
liderii sindicatelor spe
cialiștilor din județul nos
tru. Cu acest prilej, in
terlocutorii au punctat 
principalele probleme su
puse analizei de la Bucu
rești. intre altele, s-au a- 
bordat aspecte referitoa
re la trecerea unor spe
cialiști de la centrele a- 
gricole în schema primă
riilor, salarizarea perso
nalului bugetar din acest 
sector, legislația în dome
niul agriculturii și situa
ția actuală a agriculturii 
românești în ansamblul 
său. Din capul locului s-a 
subliniat că, datorită ne- 
implicării în măsură
ficientă a conducerii Mi
nisterului Agriculturii și 
Alimentației — fapt pen
tru care s-a și cerut de
misia ministrului — în 
soluționarea problemelor, 
în special a celor de or
din bugetar, acceptându- 
se în mod cu totul nejus
tificat (la rectificarea bu
getului) diminuarea a- 
cestuia cu 400 miliarde 
lei după ce anterior se o*

su

perase deja o reducere a 
acestuia cu 30 la sută față 
de prevederile inițiale. A- 
ceasta a afectat, evident, 
și salarizarea personalu
lui din domeniu, aplicân- 
du-se încă din luna iunie 
a.c. o reducere de 10 la 
sută a personalului. Fi
resc era, ca o soluție re
zonabilă, să fie 
restructurarea de 
nai având în vedere și pri
vatizarea unor activități, 
cum sunt cele sanitar- 
veterinare, protecția plan
telor ș.a.

Anticipând greutățile 
ce aveau să survină. une
le primării — cum sunt 
cele din Rîu de Mori. De
va, Bretea Română, Șoi- 
muș. Hunedoara etc. — au 
preluat în schemă câte 
1—2 specialiști agricoli, 
reușita acțiunii fiind fa
cilitată și datorită înțele
gerii și implicării Prefec
turii și Gonsiliului jude
țean în această 
sperându-se într-o 
borare fructuoasă 
viitor.

în privința salarizării 
este de reținut nemulțu
mirea față de faptul că 
s*a creat o discrepanță 
inexplicabilă între nivelul 
salariului mediu al per
sonalului de la direcțiile 
agricole și centrele agri
cole, față de alte catego
rii profesionale. In pre
zent, salariul specialiștl-

făcută 
perso-

acțiune, 
cola- 

și în

lor agricoli se găs.ește un
deva la jumătatea sala
riului mediu înregistrat 
în județul nostru. Prin 
această prismă, poate că 
este privită și importanța 
muncii specialiștilor agri
coli care, până acum, nu 
au făcut manifestații de 
stradă (cum au procedat 
salariații din alte sectoa
re economice) pentru a-și 
cere drepturile. Părerea 
unor neavizați, după care 
n-ar mai fi necesar apor
tul specialiștilor agricoli, 
este total infirmată de 
exemplul țărilor cu agri
cultură avansată. Spre 
comparație, dacă în Israel 
există un specialist la 
1 300 ha, în județul nos
tru revin peste 1700 ha 
la un specialist, iar în lan
dul Hessen — Germania 
sunt 320 de specialiști la 
un efectiv de animale mai 
redus decât cel existent 
în județul nostru, unde a- 
vem numai 200 de specia
liști. Importanța activită
ții specialiștilor agricoli 
este de necontestat dacă 
avem în vedere că în spa
tele fiecărui specialist se 
găsesc circa 1000 de pro
ducători agricoli, care aș
teaptă îndrumări tehnice 
de specialitate. In același 
timp, să nu uităm că a- 
gricultura performantă, 
cu 5 tone cereale la ha 
sau cu 5 000 litri lapte pe 
cap de vacă, nu se poate

face după ureche, iar in
tegrarea europeană cere 
realizarea unor aseme
nea producții.

Lipsa unui cadru legis
lativ corespunzător, cu 
toate că proiecte s-au fă
cut de vreo doi ani în
coace, influențează 
tiv, la rândul său, 
sul activității din 
cultură, în ultimii 
ani necunoscându-se nici 
un fel de îmbunătățire a 
condiției specialiștilor, deși 
semnale de alarmă în a- 
cest sens au mai fost au-

nega- 
mer- 
agri- 
șapte

zi te. In asemenea condi1 
ții, cum afirmau Interlo
cutorii, responsabilitatea 
le revine celor ce nu iau 
în seamă aceste 
de disperare 1 
către sindicate, 
fac altă politică 
cea a pâinii, 
sindicatelor este 
demnitarii nu au 
totuși, de unde au plecat, 
precum și faptul că agri
cultura reprezintă singu
ra noastră șansă de a ieși 
din criza în care se află 
țara.

> semnale 
lansate de 

care nu 
i decât pe 

Nădejdea 
aceea că 

uitat.

I

la câmp și nu preaAu trudit 
știu pentru ce

o viață întreagă 
au făcut-o.

Foto: ANTON SOCAC1

• •
A' -4.

BCR 
BRD, 
Post și Banca Ion Tiriac.

Distribuirea cupoanelor 
se realizează până la data 
de 15 noiembrie a.c., in
clusiv, iar societățile ban
care pot primi spre decon
tare cupoanele până la 
data de 5 decembrie a.c., 
inclusiv Cupoanele ne
utilizate de către benefi
ciari sau nedepuse 
bănci până la data 
ționată devin nule, 
poanele deteriorate 
pierd valabilitatea și, ca 
urmare, nu vor fi plăti
te. In caz de pierdere sau 
deteriorare, contra cost 
se poate face 
acestora cu supoane 
rezervă 
ficare. 
țiunea 
ca și 
nede. 
din Codul Penal

O ultimă precizare: în 
cazul orașelor 
stabilit ca 
cupoanelor să

un singur
astfel : la Deva — prin 
nr. 4, la Hunedoara — 

1 (ghișeul mesagerie), 
Ia Petroșani — OP 1, iar 
Ia Petrila — OP 2.

la 
men- 

Gu- 
își

contra 
înlocuirea 

din 
In caz de falsi- 

sp constată infrao- 
și ce sancționează, 
falsificarea de mo- 
în temeiul art. 282

mari s-a 
distribuirea 
fie făcută 

oficiu poș-

Pagină realizată de
NICOI.tF TtRCOB
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CONCURSUL CU PREMII 
„CUVÂNTUL LIBER“—

i
I
I

2000
i

Cu prilejul aparijiei, în dala de 23 octombrie 1997, 
a numâru>u< 2001) al 
redac|ia 
brie —

Cei
exact la

ztaru'ui Cuvântul ‘«fe-" Deva, 
noastră organizează în perie ada 23 septem. 
I? octombrie a.c., un concurs cu eternii.
care doresc să participe vor trebui r3 răspundă 
următoarele două întrebări:

1. Care este aata aoariției p ' .ului număr al zia* 
i „Cuvântul
2. De când 
pagini ?

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

I*
I*
I
I*
Ik
I*
I*
I*
I*
II

TALON NR. 11

I
I

Se acordă următoarele premii:
Premiul I — 300 001 lei
Premiul II — 200 000 lei
Premiul III — 100 000 lei
Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie 

a.c, la sediul redacției, iar premierea câștigătorului — 
în 22 octombrie, cu prilejul festivității consacra’} mo* 
meniului aniversar

I 
I*
Ih
I

I
I*
I*
I

Adrian Severin s-a de
clarat, marți, decis să nu-și 
dea demisia din funcția de 
ministru al Afacerilor Ex
terne.

într-o declarație acorda
tă presei, după audierea sa 
de către Comisiile reunite 
pentru politica externă din 
Senat și Camera Deputa- 
ților, Severin a spus că o 
demisie în acest moment 
ar fi un act de lașitate și 
o încurajare pentru cei vi
zați de acuzațiile sale pri
vind apartenența la servi
cii secrete străine.

Ministrul de Externe a 
afirmat că recentele sale 
declarații, referitoare la 
infiltrarea unor servicii se
crete străine în viața pu
blică românească, se în
scriu intr-un efort de asa
nare a societății, efort ca
re presupune „o luptă pe

Adrian Severin este 
decis să nu demisioneze

viață și pe moarte" cu co
rupția din economie, din 
clasa politică și din mass
media.

Severin a cerut „solidari
tate din partea tuturor oa
menilor cinstiți", pentru 
combaterea unor astfel de 
pericole ce amenință so
cietatea românească.

Președintele comisiei pen
tru politica externă din 
Senat, Ghiorghi Prisăcaru 
(PDSR) a declarat, la sfâr
șitul întrevederii, că majo
ritatea membrilor celor 
două comisii îl susțin pe 
Severin, până la confirma
rea sau infirmarea decla

rațiilor sale de către orga
nele abilitate ale statului.

în cazul în care declara
țiile vor fi infirmate, di
plomația românească va 
fi foarte serios afectată, a 
spus Prisăcaru.

Prisăcaru a afirmat că, 
potrivit declarațiilor fă
cute de Severin, informa
țiile privind presupuse ac
tivități în slujba unor ser
vicii străine nu provin din 
surse externe, că sursele 
de informare sunt sigure 
și că afirmațiile vor fi do
vedite ca atare.

Președintele Comisiei se
natoriale a mai spus că,

în cadrul întrevederii, de
putății Mugurel Vintilă 
(ApR) și Sever Mesca 
(PRM) i-au cerut lui Se
verin să demisioneze.

Senatorul Teodor Meleș- 
canu, lider al ApR și fost, 
ministru de Externe, a pă
răsit sala de ședințe in 
timp x;e Severin făcea un 
expozeu privind activitatea 
MĂE din ultima perioadă.

Mcleșcanu s-a arătat 
profund nemulțumit de 
prestația lui Severin, de
clarând presei: „Ministrul 
de externe ori este nese
rios. ori ne ia drept proști".

Ministrul Adrian Severin 
a declarat, cu două săptă
mâni în urmă, că deține 
date potrivit cărora o se
rie de lideri de partide și 
directori de ziare s-ar a- 
fla în slujba unor servicii 
secrete străine.

CJi—»•—■ ■—1'—ir~ir-ir-7c~ir -i(—ir~ic~iat

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCA
SI PROTECȚIE SOCIALA

. A JUDEȚULUI HUNEDOARA

SITUAȚIA LOCURILOR
DE MUNCĂ VACANTE, 

LA DATA DE 8 OCTOMBRIE 1997 :
Administrator 1; agent 

comercial 11; agent de a* 
sigurare 9; agent de pază 
ți ordine 5; agent reclamă 
publicitară 30; analist 1 ; 
arhitect 3: arhitect clădiri 
5; barman 11: brutar 17; 
bucătar 4; cofetar 10: con
fectioner articole din piele 
ți înlocuitori 120; confec
tioner tricotaje după co
mandă 11: confecționer-
asamblor art cole din tex
tile 52: consilier economic 
4; contabil 3; contabil șef 
2; croitor 63: croitor-con- 
fectioner îmbrăcăminte du
pă comandă 21: cusător 
piese din piele și înlocui
tori 1; cusător piese la în
călțăminte 20; depanator 
de aparate radio și TV, 
redresoare și amplificatoa
re 1: desenator tehnic 2 ; 
director operații tranzac
ții 1: dulgher pentru con
strucții 15; economist în 
industrie 1: electrician au
tomatizări și forță 1; elec
trician de întreținere și re
parații 2: electromecanic 
elect realimentare 14: faian- 
țar 5: farmacist 1; fochist 
la căldări pentru încăl
ziri centrale 1: frezor uni
versal 1; inginer construc
ții civile, industriale și a- 
grlcole 5: inginer construc
ții hidrotehnice 5; inginer 
constructor instalații 1: in

giner de cercetare în con
strucții civile, industriale 
și agricole 1; inginer de 
cercetare în prelucrarea 
lemnului 1; inginer de 
industrializarea lemnului 
1; inginer electromecanic 
1; inginer electronist, 
transporturi, telecomuni
cații 2; inginer mecanic 2; 
inginer textile, pielărie 1; 
îngrijitoare la domiciliu 
1; instalator apă, canal 7j 
instalator frigotehnist 2; 
jurisconsult 1; laborant de
terminări fizico-mecanice 
1; lăcătuș mecanic 33: ma
caragiu 4; maistru în in
dustria textilă-pielărie 1 ; 
maistru mecanic 1; meca
nic auto 10: medic de spe
cialitate 1; muncitor neca
lificat 13; muncitor neca
lificat în agricultură 7; o- 
perator la fabricarea me
zelurilor 2: ospătar (chel
ner) 17; patiser 6; paznic 
22: secretară 1; șofer auto
buz 15; șofer de autoturis
me și camionete 6; strun
gar universal 5; sudor au- 
togen 3; sudor electric 5; 
tehnician arhitect 1: tâm
plar manual 6; tâmplar u- 
niversal 21 tinichigiu ca- 
rosier 1: tractorist 2; tra
ducător (studii superioare) 
1; vânzător 43; vopsitor 
auto 1; zidar rosar-tencui- 
tor 26; zugrav, vopsitor 14.

Total locuri dc muncă vacante: 716.

NOTA : Informații despre locurile de muncă va
cante. comunicate de către Oficiul de Forțe de Mun
că și Șomaj Hunedoara-Dcva. puteți primi de la Bi
roul Medierea Munc i, Centrul de Informare și Do
cumentare, Clubul Șomerilor Deva, precum și la Bi
rourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, 
Călan. Orăștie. Brad. Simcria. Hațeg, Petroșani. Lu* 
peni. Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi 
între orele 8,30—14,30.

—

Meleșcanu declară că este 
prematur să se pronunțe 
asupra participării ApR 
la o coaliție de centru 
Teodor Meleșcanu, lider 

al ApR, consideră că es
te prematur să se pronun
țe în privința participării 
alianței pe care o conduce 
la o coaliție de centru, du
pă formula anunțată 
Virgil Măgureanu.

Proaspăt aderent la 
tidul Noua Românie,
gil Măgureanu și-a expri
mat dorința de a coaliza 
mai multe partide de cen
tru, între care a numit 
ApR, PUR, PDAR și PAG.

Meleșcanu a declarat, 
marți, agenției Mediafax, 
că tendințele de apropiere 
a ApR de alte partide se 
îndreaptă, în primul rând, 
către formațiunile politice

de

Par- 
Vir-

parlamentare șl că numai 
o perspectivă Îndepărtată 
vizează și partide mai mici, 
în opinia Iui Meleșcanu, 
care săptămâna trecută a- 
precia experiența fostului 
director al SRI 
nepotrivită cu 
ApR, eventualele 
pentru formarea 
lianțe de centru nu ar avea 
drept criteriu persoana 
Măgureanu, ci partidul din 
care face parte — Noua 
Românie. In același timp, 
liderul ApR spune că, î- 
nalnte de a demara discu
țiile pentru formarea unei 
alianțe, partidul pe care 
il reprezintă așteaptă po
larizarea centrilor de pu
tere în spectrul politic.

ca fiind 
ambițiile 
negocieri 
unei a-

Germania nazistă 
a cumpărat petrol 

românesc cu aur furat
de la

Germania nazistă a cum
părat petrol din România, 
în valoare de 58 de mi
lioane de dolari (circa 580 
de milioane de dolari la 
valoarea actuală), pe care 
l-a plătit cu aurul confis
cat de Ia evrei, releva un 
raport publicat, marți, de 
Congresul Mondial Evre
iesc (WJC) și citat de Reu
ter.

Raportul afirmă că Ger
mania nazistă a furat aur 
în valoare de cel puțin 8,5 
miliarde de dolari de la 
propriii cetățeni, de la e- 
vreii europeni și din tre
zoreriile țărilor pe care 
le-a ocupat. Suma depășeș
te cu aproximativ 1,5 mi
liarde de dolari estimările

Guvernul bulgar a decis instalarea unei
linii telefonice speciale între

Guvernul bulgar 
cls instalarea unei linii te
lefonice speciale între So
fia și București, care să fie 
folosită de cele două exe
cutive în cazuri de urgen
ță, relatează cotidianul bul
gar „Standart", citat de 
corespondentul MEDIA
FAX la Sofia.

Sofia și București
a de- Până acum, cele două gu

verne comunicau prin in
termediul unei linii tele
grafice speciale. O linie 
telefonică specială între 
cele două țări a funcționat 
în perioada comunistă, ea 
legând cabinetele celor doi 
dictatori — Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu.

Potrivit cotidianului „De- 
mokratia", oficiosul parti
dului de guvernământ, ca
binetul bulgar a mai ho
tărât. in ședința sa de luni, 
la insistența părții româ
ne. să se renunțe la ser
viciile liniei telegrafice 
speciale, deoarece aceasta 
nu era suficient utilizată.

evrei
anterioare. Un raport pu
blicat în luna mai de ad
ministrația americană afir
mă că Germania 
și-a însușit aur in 
de șapte miliarde 
lari.

Raportul WJC a 
tocmit de economistul Sid
ney Zabludoff, care a ac
tivat la Casa Albă, la De
partamentul Trezoreriei a- 
mericane și la CIA. EI a 
avansat această sumă in 
urma cercetărilor întreprin
se asupra documentelor na
ziste privind aurul captu
rat în perioada 1933—1945.

Germania a depus cea 
mai mare parte a aurului 
în Elveția, folosindu-l pen
tru a cumpăra bunuri stra
tegice și servicii. în perioa
da celui de-al doilea răz
boi mondial. Raportul WJG 
afirma că valoarea auru
lui depus în Elveția depă
șește cu două sau trei mi
liarde de dolarj valoarea 
tezaurului repatriat de Ber
na Ia sfârșitul războiului.

Raportul adaugă că cea 
mai mare parte a aurului 
nazist provenea din trezo
reriile băncilor centrale a- 
le Belgiei, Olandei și Aus
triei.

nazistă 
valoare 
de do-

fost in-

MEDIAFAX

CONCURSUL
DIN 12 OCT. 1997 :

J 1. CAGLIARI (5) — MONZA (18) 1
| Slabe speranțe pentru oaspeți pentru a obține un
* scor favorabil.
| 2. CASTEL DI SANGRO (10) — SALERNITANA (2)
« p. K
| Cel mai indicat ar fi un rezuliat do egalitate.
J Până acum gazdele au remizat acasă de 2 ori,
Iiar oaspeți) de 3 ori în deplasare.

3. CASTEL DI SANGRO — SALERNITANA f. 1 x 
J In final acordăm o șansă gazdelor,

4. FIDELIS ANDRIA (3) — ANCONA (13) 1
J Pe teren propriu gazdele au la activ 3 victorii, 

iar oaspeții în deplasare doar uu egal.
» 5. GENOA (20) — FOGGIA (12) p. x
I Până la paietă s-ar putea păstra un scor nedecis. 
J 6. GENOA — FOGGIA I x

Elevii lui Salvemini se vor strădui să înregis- 
» treze prima victorie în acest campionat. Mai a-

’ * * MM» • ** • «w» • MW « MW • .---- - ■ —- . ^w M

proape de adevăr ni so pare un rezultat dc ega
litate.

7. PADOVA (19) — REGGIANA (14) p. 1 K
Se pare că de rezultatul acestui meci depindo 
soarta antrenorului Pillon de la gazde. Deci, se 
va apăsa pe accelerator din prima repriză.

8. PADOVA — REGGIANA f. 1 
înclinăm spre victoria gazdelor.

9. PESCARA (17) — LUCCIIESE (8) 1
Având în vedere setea de puncte pentru Pescara, 
prevedem o victorie a gazdelor.

10. REGINA (6) — PERUGIA (7) P. x
Sensibil egale — o spun și locurile în clasament 
ale celor 2 formații, prima parte a jocului se 
poate încheia nedecis.

11. REGGINA — PERUGIA f. 1 x
Gazdele vor insista lp victorie, însă Perugia ar 
putea pleca cu un punct prețios.

12. TORINO (15) — VENEZIA (1) x 2
Liderul are deja 2 victori] în deplasare și dacă 
nu învinge e greu să părăsească terenul învins.

13. TREVISO (16) — RAVENNA (11) 1 x
Treviso dorește mult să-și adjudece toate trd 
punctele. Și pare posibil.
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Aiiila ■CUVÂNTUL LIBER"
în chioșcurile de difuzare proprii ale ziarului „Cuvântul liber”. Abonament la ziaru. .

..CUVÂNTUL LIBER” este ziarul cei 
apropiat de dumneavoastră.

• PASTA DE TOMATE

IMPORT ITALIA

GARANȚIE 2 ANI

Relații la depozitul — magazin, tel. 225904, orele 12—15,30.

70 gr., 1350 lei

FABRICAȚIE 1997
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Foarte important!!
S.C. SCORPION

Jffi/ C0MPA1Y S.R.L
HUNEDOARA

I 
I*
Iw
I
I
i
I
I

PRIMARIA COMUNEI GLOAGIU
•I
r
I 
I

i
o

I
I*
I* 
I
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■ *
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Vinde, la prețuri de importator, preturi 
fără concurență, prin depozitele din:

1. Stand nr. 1 din incinta complexului |
Eurovenus” Sintuhalm. j

2. Hunedoara — centrul vechi, str. Con- •
stantin Bârsan, nr. 1. I•

Hunedoara •— b-dul Dacia, nr. 47, Mi- | 

i
o

I 
I

3. 
cro 5.

URMĂTOARELE PRODUSE:

CITRICE (banane, portocale, lămâi, 
mandarine, grepuri)

LEGUME (roșii, castraveți, ceapă)

S Anunță concurs în data de 24 octombrie! 
51997, pentru ocuparea următoarelor posturi va-!

■ cânte:
■ • Șef serviciu public de gospodărie comu-!; 

Ijnală.
I; • Referent cămin cultural.
!; • Șofer !;
I; Informații Ia sediul Primăriei Geoagiu, «|
i: ------------------------------------------------------------------ :>
j!CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HAȚEG? 
•: ‘ :: 
! Organizează licitație publică pentru închi-; 
! rierea unei suprafețe de teren de 6,50 mp, si-; 
îtuat în orașul Hațeg, str. Tudor Vladimirescu,;
■ nr. 2, in vederea amplasării unui chioșc pen-;

■ » ■
. > Licitația va avea loc la sediul Primăriei! 
:>în data de 24. 10. 1997, ora 10. Informații su-! 
î-plimentare se pot obține la sediul Primăriei!

I Hațeg, str. Libertății, nr. 5, tel.! 
•777210 sau 231586. !

■

, • V • z..

!; orașului fc

I

■ 
:■ 
!; 
îi

■
> REGIONALA CFR TIMIȘOARA — DIVIZIA 
■ ! CALATORI

IAR ABONAMENTUL este calea cea 
avantajoasă de a intra în posesia iui. 

COSTUL UNUI ABONAMENT
■ LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE
■ LUNA. PLUS TAXELE POȘTALE. 
I Avantajul abonamentului este in conti- 
inuare evident, de șapte exemplare primite gra- 
| tuit p. lună fată de cumpărarea cu bucata. I adică jumătate din prețul abonamentului.

I1 NU UITAȚI ! REINNOIȚI-VA ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER” iar dacă 

Inu avjți abonament, solicitați factorilor poș- 
! tali să vă facă.
? FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
Ifac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și la ia factorii poștali — numai cu bani în numerar 

—, iar la Rodipet. ia sediul din Deva. în 
numerar si prin virament. Relații la telefoa
nele 213007, 233178.

RAMANETI CU NOII 
RAMANEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

I<k
I*
I«■
I*
I*
I
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I*
I*
I*
I«.
I
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I*
I*
I*
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I
I

PUI — import Ungaria

PULPE PUI — import Ungaria 
PARIZER (pasăre, porc, curcan) 
port Ungaria
ULEI — import și indigen
PASTE TOMATE import
Etc.

Organizează o licitație în data de 18. 11. !; 
1997 pentru preluarea prestației de salubrizare!; 
vagoane de călători în stațiile Timișoara Nord,!; 
Arad, Simeria. Licitația se va organiza cu o-!; 
fertă închisă care se va depune la sediul Di- •] 
viziei Călători din Timișoara, str. Gării, nr. 2, >1 
cu cel puțin 10 zile înaintea datei de ținere a'l

■ I■! licitației. Relații suplimentare la tel. 191702, 
;!03, 04 —- interior 2300.! 03, 04 — interior 2300.

»
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str.

Depozit — magazin
Situat in incinta S.C. Polidava S.A. Deva,. 
22 Decembrie, nr. 257.

EN GROS ȘI EN DETAIL

— pate FICAT. 65 g
— pate FICAT. 125 g
— pate „ȘARM IS”. 125 g
— pate FICAT. 200 g
— carne porc cu fasole
• bere „SILVA” 1/2 1
• bere „REGUN” 1/2 I
• bere „SILVA” 0,33 1
• bere „SILVA” (neagră) 1/2 19 vodcă 1/2 1
• rom 1/2 I
• rachiu alb 1/2 1
• lichioruri diferite 1/2 1
• apă minerală B1BORȚENI 13 1
• hârtie igienică

I
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S.C. „UZO BALCAN TRANS” S.R.L. !
HUNEDO\RA (

Str. Libertății, nr. 12.
I w 
I *
I 
I 
I 
% 

I
2, 5 !

I• 
I
I 
I 
I 
I
I 
a 

(3032) I

OFERĂ

1

S.C. MOL ROMÂNIA S.R.L.

ANGAJEAZĂ PENTRU ORAȘTIE
Prin depozitul situat în Deva, str. Ardea

lului, nr. 1, sediul „ROMCEREAL". LA COMPLEXUL DE DESERVIRE CARBURANȚI TIP MOL 2 000.

Făină import:

Tip

Tip

BL

BL

BL

80 — 2170 Iei

55 — 2350 lei

Tip 
kg — 2800 lei

55 ambalată la pungi de 1,

Făină indigenă:

480 — 2050 lei
550 — 1850 lei
630 — 1850 lei
780 — 1650 lei

Tip 
Tip 
Tip 
Tip
Tărâțe grâu — 700 lei.

Paste făinoase vrac — 5100 lei.
Prețurile nu includ T.V.A. 
Relații la telefon 092/227592.

• ȘEF COMPLEX DE DESERVIRE • vânzători — vânzătoare
Condiții:

— studii superic -re tehnice
— cunoaștere utilizare P.C.
— permis de conducere categ. B
— vârsta minimă: 30 ani
— garanție materială

Condiții:
— studii medii (licev)
— cunoaștere utilizare P.C. 

vârsta minimă 22 ani
— garanție materială

Prezintă avantaj:

— experiență anterioară in domeniu
— personalitate comunicativă, serviabilă
— limba maghiară, engletă sau germană

Persoanele interesate vor t/mitii CV scris de mână, fotografie, copie după diploma 
3e studii, cazier judiciar până la data de 15. 10. 1997 la adresa:

S.C. MOL ROMÂNIA S.R.L.
Bdul Decebal, nr. 2—4.
2900 — ARAD.
Informații la telefon: 057/280895.

T7T"

•±2
• JOI. 9 OCTOMRHiv vot»»ANUL IX • NR. 1990



.j • <••••* •.•.*.•.• • •••«■ ..............................  . ...< Js^racotidian&gindependent
■ ■■■■■■ ,,■■■■— ■■■■■■■■■■■■■ ......................................... ■■■■■■■■ A A

CUVÂNTUL LIBERI

• Vând urgent casă, a- 
nexe gospodărești, grădină 
1,50 ha, teren arabil, 1 
ha pădure în sat Gârbo
vita, 31. jud. Alba. Tel. 
058/733418, după ora 19.

(2994)

• NOU 1 Centrale 
termice automatizate, 
HERMAN SICO etc. T* 
taiia, Germania, orice 
combustibil, capaci
tate. Distribuitor a- 
utorizat, Imperial O- 
răștie. 054-642580.

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente po
tența, frigiditate, afrodisl- 
ace, 0W37"73. 018-606134.

(OP)
• SG Ana Exim SRL 

vinde sobe teracotă, trans
port domiciliu. Tel. 620411.

(3225)
• Vând apartament două 

camere, Deva, tel. 626919.
(3239)

• Vând apartament 2
camere, parter, Deva, Al. 
'Armatei, 30 000 000 lei. 
Tel. 614171. (3240)

• Vând tractor U 445,
corn. Băița, sat Trestia, 
nr. 36, Olariu. (3241)

• Vând apartament 2
camere, Liliacului, telefon 
■*22187. (3243)

• Vând convenabil 1200
buc țiglă, Rapolt, nr. 100, 
tel. 669277. (3878)

• Vând apartament trei
camere, ultracentral, tel. 
219176. (3080)

• Vând urgent dubă 
Citroen G 25 Diesel, în
matriculată, mobilă bucă
tărie, dormitor, fără du
lapuri. Tel. 661993.

(3252)
• Vând casă cu grădi

nă, anexe, pământ, pădure. 
Brad, str. Valea Brad, nr. 
29, tel. 057-245398, Arad, 
după ora 16. (3076)

• Vând teren în pantă,
de 1080 mp, situat în 
Geoagiu Băi (lângă poli
ție), preț 15 DM/mp, ne
gociabil. Informații, Geoa
giu Sat, 143 sau Brașov, 
068-189125. (3253)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1990, preț 3400 
DM, negociabil. Tel. 623618.

(3084)
• Cumpăr dulap două

usi, ofer 490 000 lei. Tel. 
232943. (3085)

• Vând urgent dubiță
Renault 4 F 6, benzină, 
1980, 1100 cmc/6 L, CI, 
ARO 10 4 x 4, 1992, ca
bină dublă, metalizat. In
formații 213487 — 092/ 
287393 Deva. (3248)

• Vând spațiu comer
cial central. Tel. 218801, 
între orele 10—14, sau 
621028. (3259)

• Vând Mercedes 200
D, stare bună, preț nego
ciabil. Informații Geoagiu 
Sat, tel. 211, familia De- 
mian. (3618)

• Vând teren construc
ție casă, 10 ari, Romos. 
Informații Romos, nr. 207, 
telefon 649191. (2619)

• Vând apartament 2
camere, în Simeria, str. 
I.L. Caragiale, bloo 3, sc. 
G, ap. 19. (2621)

• Vând TV Izotermă, 
motor Brașov, 14 milioa
ne, negociabil. Tel. 641167.

(2620)

• Vând sobă teracotă,
bucătărie (veche), plită, 
cuptor (noi), teracotă mi
că (nouă), dulap două uși, 
birou, Hațeg, Eminescu. 
76, tel. 777164. (2654)

• Vând Dacia, zero km,
orice tip, relații la tel. 
092-352685. ’ (2238)

• Vând Mercedes, sta
re foarte bună. Informa
ții tel. 233431. (2245)

• Ofertă deosebită ! 
Două ferestre lemn ma
siv, cu rulouri montate 
și ușă. 250 000 lei/buc. 
712234, după ora 17.

(2246)

• Vând teren intravi
lan, 2000 mp, la șosea. 
Tel. 713666. ' (2248)

• Vând Citroen GX,
motorină, fabricație 1984, 
2 500 mărci, negociabil, 
înmatriculat. Batiz — Că- 
lan, nr. 64. (2249)

• Vând avantajos ma
șină electronică de scris, 
profesională. Informații la 
tel. 724620. (2259)

• Vând apartament 3 
camere, decomandate, bd. 
Bălcescu, Deva, sau schimb 

cu garsonieră, plus dife
rență. Tel. 621156.

(2142)

i PIERDERI
• Pierdut certificat de 

înregistrare fiscală, cu nr. 
7425483, aparținând SG 
Elfisto Prodimpex SRL 
Deva. Se declară nul.

(3237) 
o Pierdut legitimație de 

serviciu pe numele Ma- 
rișca Cornel, eliberată de 
ICSH Hunedoara. Se de
clară nulă. (3042)

[ ÎNCHIRIERI ),

• Caut urgent spa
țiu comercial, central, 
60—100 mp, pentru 
magazin. 963-226448. 
după ora 21. (3219)

. OFERTE DE
SERVICII

• SG Silog Electronics
SRL Deva angajează ingi
ner calculatoare, inginer 
vânzări. Informații la tel. 
216759, 233061. (3215)

• Angajez un mecanic
și un tinichigiu auto. Caut 
să închiriez un biliard. 
Tel. 666531. (3227)

• SG Grolux angajea
ză confectionere. Deva, tel. 
212100. (3243)

• Meditez matematici,
clasele V—VIII. Telefon 
613732. (3251)

• S.C. „Coturnix" SRL
Deva, distribuitor de pro
duse cosmetice și chimico- 
casnice. angajează agenți 
comerciali. Condiții : stu
dii medii, vârsta maximă 
35 ani, stagiul militar sa
tisfăcut. posesor de per
mis de conducere. Relații 
telefon 212838. (3258)

• Sunați azi — 054-
627527. Start mâine ! Se
lecționăm persoane pentru 
pregătire gratuită în do
meniile : marketing .di
rect, inventar, manage
ment. Experiență non-ne- 
cesară ! Câștiguri zilnice 
mari, promovare rapidă.

(3249)

• Meditez matematică,
telefon 211797. (Grt.)

• Școala Specială Peș
teana organizează în data 
de 23. 10. 1997, ora 10. 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi : — 
un post soră medicală; 

CURSUL VALUTAR
8 OCTOMBRIE

• 1 dolar SUA — 7690 lei• 1 marcă germană — 4369 lei• 100 yeni iapr.nezi — 6289 lei• 1 liră sterlină — 12466 Ici• 1 franc elvețian — 5303 lei• 1 franc francez — 1300 lei• 100 lire italiene — 446 1

Cursurile incluse în această listă au la bază î 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec- g 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă g 
nu implică obligativitatea ' utilizării cursurilor în | 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

— două posturi instruc
tori de educație. Biblio
grafia pentru concurs, con
dițiile de înscriere și alte 
informații se pot afla de 
la sediul unității, din sa
tul Peșteana, corn. Densuș, 
județul Hunedoara.

(2655)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

Schimb apartament 2 
camere, confort 1, Hune
doara. cu garsonieră De
va. Informații la telefon 
720718. (2247)

L DIVERSE )
• SG ,.Ilvotrans“ SA 

Ilia anunță Adunare- Ge
nerală a Acționarilor, care 
va avea loc în data de 
15. 10. 1997. la sediul so
cietății, ora 10,00. (3201)

Texaco Havoline Formula 3 — Sponsorii Formulei 1 în Europa

Tu

0 R M U t A

In comparație cu uleiurile de calitate inferioară, Texaco 
Havoline Formula 3 menține motorul autoturismelor 
mai curat și cu mai puține depuneri. Astfel, un motor 
curat va însemna un grad redus de uzură și coroziune] | 
piese cu o viață mai lungă, economie de combustibil și 
consum redus de ulei. >

Pentru detali; despre gama completă (le produse Texaco pentru orice tip de motor de autoturism contactați-ne la :
( OMATCIIIM S.A. Tel.: 01 78 06 630/1’ax 01 42 09 916 DUCOIL S.R.L. Tel.: 057 259 318/Fax 057 259 514 RETCO S.R.L. Tel.: 068 311 852/Fax: 
068 311 852 S.C. STAR OIL S.R.L. Tel.: 061 438 027/Fax: 064 435 327.

CÂND PERFORMANȚA 
CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT

Dumneavoastră sunteți genul de șofer care pretinde de la uleiul de motor înaltă performanță zi de zi. De ce ? 
Pentru că asta contează cu adevărat pentru dvs. Iată de ce ar trebui să folosiți același ulei pe care îl folosesc și 
mașinile de Formula 1.
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