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In greva foamei pentru locuri de muncă

începând de luni, 30 martie 
a.c., în fața Primăriei 
municipiului Petroșani câțiva 
foști salariați la unități miniere 
din Valea Jiului au intrat în 
greva foamei. Ieri dimineață, în 
corturile instalate aici se 
găseau 8 foști angajați care 
acum solicită locuri de muncă.

\_____________ ___ __________________

Primul care a intrat în 
greva foamei a fost dl 
Frederich Cîrlig, care a lucrat 
la E.M. Aninoasa și a 
beneficiat de prevederile 
Ordonanței nr. 22/1997. 
Greviștilor li s-a alăturat și dna 
Pasc Daniela Felicia, care a 
lucrat la Preparația din Lupeni.

Dacă revendicările 
greviștilor nu vor fi 
satisfăcute după discuția ce 
a avut loc ieri la Primărie, 
aceștia sunt deciși să 
continue aceeași formă de 
protest în Capitală, în
cepând de săptămâna 
viitoare. (N.T.)

CITIȚI IN ZIARUL NOSTRU DE MAINE 
COMUNICATUL DIRECȚIEI DE 

TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA 
PRIVIND MODIFICĂRILE DE TARIFE 

Ct Al INTRAI ÎNV1OOARK 
BOepând cu data

• - Spune-mi, Mimi, 

cât poți iubi doi 
bărbați?
- Până nu află 

celălalt...
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Când am relatat întâlnirea 
președintelui Consiliului județean 
cu presa și oameni de afaceri din 
județ am pomenit succint despre o 
inițiativă editorială - album intitulată 
"Oportunități de afaceri și investiții 
în România".

Oportunitatea tipăriturii a fost 
hotărâtă anul trecut la întșlnirea 
președinților consiliilor județene. 
Ea se înscrie într-o amplă acțiune 
de promovare pe plan extern a 
potențialului economic, turistic ori 
de investiții al fiecărui județ din 
România. Ea va fi difuzată în 
aproximativ 50 de țări de pe glob 
prin Oficiul pentru Promovarea 

Exportului și Turismului sub 
genericul "România - un 
partener de nădejde.”

în ce privește județul 
Hunedoara, el este prezentat prin 
informații diverse despre Consiliul 
județean, este reprodusă harta 
economică a județului, coor
donatele sale geografice și 
istorice, potențialul economic, 
turistic și investițional al acestuia.

Sunt prezentați în album 
câțiva agenți economici-sponsori 
ai lucrării.

Un ultim capitol cuprinde 
informații din legislația româ
nească în domeniu. (I.C.).

COALIȚIA Șl TRANZIȚIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acum este momentul să câștigi de doua ori cu QUASAR! Pag. 8

Schimbarea puterii în 
România în anul 1996 

a fost, indubitabil, nece
sară. Procesul trecerii de la 
sistemul totalitar la unul 
democratic nu a fost 
niciunde rapid și ușor. Iar la 
noi, el devenea din ce în ce 
mai greu. Așa că lumea a 
vrut schimbare. Și ea s-a 
produs. Numai că nu s-a 
produs în bine. Legile dure 
ale tranziției la economia 
de piață - prin privatizare, 
restructurare, reformă - își 
cer tribut de așteptare și 
suportare a multor priva
țiuni. Iar când ai o clasă 
politică modestă, în for
mare, cu prea mulți oameni 
fără vocație și tot cu prea 
mulți puși pe harță și 
căpătuială, când ai un 
guvern care plutește în 
abstract și nu are curajul 
să adopte măsurile dure
roase pe care le impune 
acest drum teribil de dificil 
spre capitalism - căci ăsta 
este drumul nu te poți 
aștepta să înaintezi prea 
repede.

Așa s-a ajuns, din 
nepricepere și luptă acerbă 
pentru putere și privilegii, 
la slăbirea permanentă a 
coaliției parlamentare, la 
eșecuri în guvernare, la 
grava criză politică, econo
mică și socială în care se 
confruntă țara de luni de 
zile. Semnalele trase pe 
rând de anumiți politicieni

Un exemplu din multe altele '
Apropiindu-se vremea 

însămânțării porumbului, 
considerăm că este important 
pentru toți cultivatorii să 
readucem în atenție una din 
problemele esențiale care au 
influență decisivă asupra 
producției la ha, anume 
orientarea spre folosirea celor 
mai valoroase semințe. în 
privința alegerii hibrizilor, un 
exemplu deosebit l-a oferit și 
anul trecut, între mulți alți 
cultivatori, dl Gelu Buzdugan 
din comuna Bretea Română.

Exprimate sintetic, rezul
tatele pe care le-a obținut în 

,1997 se concretizează într-o 

și specialiști, din interior și 
din afară, din perimetrul 
coaliției și din opoziție, n-au 
fost luate în seamă de 
diriguitorii țării. Și iată că 
inevitabilul s-a produs. Cam 
târziu, dar s-a produs. 
Premierul a trebuit să-și dea

demisia (încă un zâmbet 
trlumfalist, după cel al lui 
Ion Iliescu, s-a stins!), 
guvernul s-a dizolvat, noi 
formule - de executiv, de 
buget, de conducere a 
reformei - se pregătesc în 
retortele partidelor politice 
aflate la putere și în cea de 
la Cotroceni. Consultările 
șefului statului cu liderii 
acestora dau speranța 
refacerii coaliției CDR-USD- 
UDMR, alcătuirii unui nou 
guvern și reluării, de pe 
poziții mai solide, mai con
crete, a drumului prin 
această tranziție barbară.

Va fi bine? Va fi rău? 
Cine știe? Nimeni nu are în 
mânecă soluția magică. Nici 
nu o poate avea, în con
dițiile prăpăstioase din 
multe puncte de vedere în 
care se află țara. Corupția, 
hoția, șmecheria, nesoco
tirea legilor, nemunca, iar pe 
de altă parte abuzurile și

producție medie ce a depășit 
16.000 kg știuleți la ha, 
înregistrată la hibrizii Helga și 
Raissa, din marca Pioneer. 
Convinși de aportul seminței în 
balanța recoltei, este de notat 
că în fiecare an, pe lângă 
cultivatorii tradiționali ai 
hibrizilor din marca amintită, 
vin noi producători agricoli 
care se orientează spre 
promovarea în cultură a celor 
mai valoroși hibrizi, care sunt 
adaptați condițiilor pedocli
matice specifice județului 
nostru.

Având în vedere rezul
tatele ce se înregistrează an 

nesăbuita poftă de 
parvenire și îmbogățire a 
multor politicieni și înalți 
demnitari - probate din 
plin până acum - ne vor 
agrava încă multă vreme 
ieșirea la liman și 
anunțarea nădejdii în mai 
bine. Sunt multe, enorm 
de multe probleme care se 
arată deja de acum în 
perspectiva funcționării 
coaliției și a viabilității 
noului guvern. Unii țin la 
algoritm, în timp ce alții 
optează pentru varianta 
competenței; unii pretind 
un cabinet de politicieni, 
în timp ce alții preferă 
soluția cu tehnocrați; PD 
preconizează reducerea 
numărului ministerelor și 
a secretarilor de stat; 
PNȚCD a anunțat deja că 
dacă opțiunile sale nu vor 
fi acceptate de aliați va 
ieși de la guvernare; 
UDMR nu va renunța la 
ideile sale privind învă
țământul, bilingvismul, 
autonomia.

Coaliția se reface și va 
mai funcționa o vreme. 
Bine ar fi ca ea să funcțio
neze unitar și eficient cât 
mai mult, spre împlinirea 
năzuințelor națiunii. Coa
liția trebuie să facă 
tranziția. Este însă greu de 
crezut că politicieni cu

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

de an la cultura porumbului 
prin utilizarea hibrizilor marca 
Pioneer, apare cât se poate 
de normală tendința ce se 
conturează, anume aceea de 
a extinde permanent, 
considerându-se că raportul 
cel mai convenabil este 
undeva în jur de 30 la sută, 
suprafețele cultivate cu astfel 
de semințe ce garantează 
producții competitive, lată un 
motiv de meditație și pentru 
cultivatorii de porumb din 
județul nostru, având în 
vedere tendințele europene 
și mondiale în acest 
domeniu. (N.T.)

Abordând problemele 
specifice restructurării și 
privatizării siderurgiei hune- 
dorene, în speță fiind vorba 
despre SC Siderurgica SA 
Hunedoara, la recenta con
ferință de presă ce a avut loc la 
Prefectură s-au adus în atenție 
o serie de aspecte legate de 
concluziile ce s-au desprins 
după întâlnirea de la București 
cu dl Ciumara (unde au fost 
prezenți în delegația județului 
nostru, pe lângă autoritățile 
județene, conducerea firmei 
amintite și liderul sindicatului de 
la această unitate, dl Petru 
Vaidoș). Relevând faptul că dl 
Ciumara n-a avut informațiile 
necesare și corecte în același 
timp în legătură cu situația 
actuală și cu perspectiva 
combinatului siderurgic hune- 
dorean, s-a subliniat că, în baza 
unui studiu apreciat ca realist și 
foarte bun, există de acum o 
strategie clară de restructurare, 
cu aportul sindicatului contu- 
rându-se și un program de 
acompaniament social, res
pectiv, de pregătire și absorbție 
a forței de muncă disponi- 
bilizate, ținând seama de faptul 
că aici există o zonă cu specific 
aparte, de monoproducție 
industrială - dacă ne referim 
strict numai la SC Siderurgica - 
în care sunt cuprinși peste 
15000 de salariați. în context, dl 
Vaidoș a arătat că pentru a evita

in actualitate

presiunile sociale se are în 
vedere ca, pe baza alocării 
fondurilor necesare, să fie găsite 
soluții în vederea reconversiei 
forței de muncă, cei dis
ponibilizări urmând să fie trecuți, 
după pregătirea necesară, în 
alte activități sau servicii.

O atitudine incorectă - 
consideră liderul sindical - este 
cea a unor regii cu monopol, 
cum este în special Romgazul, 
care prin reducerea cotei la 
nivelul de avarie, sau la flacăra 
de veghe, cum este denumită 
de către siderurgiști, înrău
tățește și mai mult situația, care 
și așa nu este câtuși de puțin 
îmbucurătoare. Firește că, ciar 
fiind la un consum redus de gaz, 
dacă beneficiarul nu produce, 
datoriile acumulate cresc în loc 
să scadă, amplificând astfel 
nota de plată. în același timp, 
măsurile de întrerupere a agen
tului termic pentru populația din 
municipiul Hunedoara într-o 
perioadă critică, cu temperaturi 
scăzute, au fost considerate ca 
fiind inumane, sperându-se ca 
astfel de situații să fie evitate în 
viitor.

De asemenea, s-au făcut 
referiri și la monopolul deținut de 
către RENEL, care în cazul 
agenților economici practică 
prețuri mult mai ridicate la 
energia electrică față de cele 
existente în țările occidentale, 
atingând chiar peste 70 de 

dolari pentru un MW, astfel 
suportându-se subvenții 
încrucișate pentru populație. 
Potrivit promisiunilor făcute de 
către dl Ciumara (bine ar fi să 
ocupe poate în continuare o 
funcție cu acces la decizie), 
se va căuta un mod corect de 
tarifare a energiei electrice 
pentru agenții economici.

O subliniere aparte s-a 
făcut în legătură cu exportul 
de fier vechi și de alte materii 
prime, considerându-se opor
tună intervenția Guvernului în 
scopul contingentării aces
tora. în discuția de la minister 
s-a abordat și problema 
completării legislației, în 
special a celei referitoare la 
privatizarea coloșilor in
dustriali.

La întrebarea noastră 
referitoare la prevederile 
studiului-program de restruc
turare, dl Vaidoș a precizat că 
la orizontul anului 2000 la SC 
Siderurgica se vor mai 
produce 1,1 milioane tone de 
oțel, iar numărul salariaților va 
fi de 12.000. De menționat că 
sindicatul este implicat activ în 
organizarea unei piețe a forței 
de muncă, în acest sens 
colaborând și cu organizații 
externe similare, dar care au 
acumulat deja o experiență 
bogată în domeniu.

Nico/ae TÎRCOB



Cuvântul liber 2 APRILIE 1998

Un pasionat cititor al 
ziarului nostru și neînduplecat 
critic al fenomenului social 
românesc, spre lauda sa (dl 
Costel lonescu, din Deva), 
face o precizare la o informație 
apărută în „ Cuvântul liber" din 
5 martie a.c., intitulată ,,2 
milioane de lei pensie". Eroare, 
die redactor șef, scrie dl 
lonescu; pensia este de 3 
milioane de lei și aparține dlui 
Bugă Simion, fost director la 
Banca Agricolă Deva... Cum 
să nu se știe cine este de vină 
pentru o asemenea pensie? 
Este chiar dl fost director, care, 
în timpul activității, și-a tras un 
salariu de 17 milioane de lei, 
știind că îi va aduce o pensie 
de 3 milioane de lei. Sfidare 
mai mare nici că se poate. 
Apoi indignarea cititorului 
nostru continuă.,,Necazul mai 
mare este că noua lege a 
pensiilor nu prevede aducerea 
la normal a acestor pensii 
fabuloase, ele fiind un bun 
câștigat. Halal stat de drept, 
nu-i așa?" Ba-i chiar așa, die 
Costel lonescu, pentru că 
parlamentarii noștri au grijă, în

Un sindicat repetent la democrație?
Scriam cu câtva timp în 

urmă sub titlul “într-o națiune de 
oi se nasc conducători lupi” 
despre dezamăgirea unui, pe 
atunci, sindicalist, în fața 
resemnării “mioritice" a mem
brilor de sindicat care acceptă 
ofensiva nedemocratică a 
liderilor contra opiniilor, din 
interior, ce contravin curentului 
“oficial". Sindicalistul se numea 
Nicolae Trifan, iar sindicatul în 
cauză “Victoria” Călan. Ne 
întrebam în finalul articolului 
sus pomenit ce urmări poate 
avea gestul dlui Trifan de a-și 
face cunoscută, liber, opinia în 
paginile ziarului nostru.

O ultimă scrisoare trimisă 
redacției de dl Trifan ne 
lămurește. Datorită îndrăznelii 
de a avea opinii “contra- 
curentului" Nicolae Trifan a fost 
exclus din rândurile Sindicatului 
LIBER "Victoria" Călan, chiar a 
doua zi după apariția articolului. 
Cel puțin pe vremea PCR - ului 
mai exista un avertisment, te 
mai lovea un vot de blam până 
la "rușinoasa" excludere. Acum, 
dacă ai inițiativa nefericită să 
faci solo în corul dirijat, din 
scurt, de vreun lider de sindicat 

Lsau președinte de partid,
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TVR I
306.00 Romania: ora 6 fix! 8.

Sailor Moon (d.a/r) 9.00 TVR 
Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri 
(s/r) 13.00 Sensul tranziției (r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea editorială
15.30 Pompierii vă informează!
15.45 Lege și fărădelege 16.00 
Conviețuiri 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Timpul Europei (mag. 
politic) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 185) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 19) 22.30 
Cu ochii’n 4 (anchetă) 23.15 
Jurnalul de noapte 0.05 Canary 
Wharf (s, ep. 126)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 
Universul cunoașterii (r) 9.55

Discrepanțe de viață
primul rând, de salariile lor, nu 
de veniturile la limita 
supraviețuirii ale celor care i-au 
trimis în forul legislativ al țării.

Din comuna Unirea ne scrie 
mărunt și îndesat, pe două 
pagini, dl Balea Ladislau. Cu 
disperarea omului ajuns la 
ananghie și cu sentimentul 
frustrării de către parlamentari, 

guvernanți și lideri de partide, dl 
Balea descrie amănunțit viața 
grea a țăranului pensionar, 
decalajele zdrobitoare între 
salariile diferitelor categorii 
sociale, ca și între pensiile celor 
care și-au închis cartea de 
muncă mai de mult și mai de 
curând, privațiunile la care sunt 
supuse persoanele handica
pate, își manifestă - cu 
îndreptățire - nemulțumirea că 
în Parlamentul țării n-a încăput 
nici un țăran. ,,Doresc o 
meditație din partea celor de la 
putere asupra tuturor nevoilor 
celor mulți și o apropiere între

excluderea a devenit cea mai 
dulce pedeapsă. Fenomenul e 
curios, cel puțin în cazul unui 
sindicat ce-și spune LIBER și 
care se presupune a fi produsul 
unui mediu democratic. Pentru 
că un sindicat nu e nici MAFIA, 
unde nașul și “omerta" fac 
legea, nu este nici echipă de 
fotbal unde e irațional să-ți 
contrazici căpitanul și să tragi în 
propria poartă și nu este nici 
SRL unde interesul mercantil te 
obligă să faci echipă cu colegii. 
Sindicatul, în însăși esența și 
rostul lui, ar trebui să fie spațiul 
de manifestare, în forme dintre 
cele mai pregnante, a demo
crației și spiritului tolerant. De 
aceea orice puseu autoritarist în 
sindicat e strident și te duce cu 
gândul că instituția degene
rează, dacă nu neapărat în 
Mafie sau echipă de fotbal, 
sigur într-o structură pro-profit.

în scrisoare, dl Trifan dă și 
alte exemple de epurări din 
sindicat. Unul este cel al dnei 
Geta lonașcu “care în calitate de 
reprezentantă a femeilor (până 
anul trecut) a avut “proasta 
inspirație” de a propune ca o 
parte din fondurile sindicatului să 
fie folosite în interesul celor mulți

Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării 11.30 Natură 
și civilizație (do/r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Impact (r)
13.15 Doar o vorbă... (r) 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Povești celebre (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5... 19.10 Față 
în față cu autorul 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 24) 22.00 
Patinaj artistic CM: proba de 
perechi - progr. liber; proba 
masculină - progr. scurt 
(înreg.) Fotbal Semifinalele 
Ligii Campionilor

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele (s) 11.00 Kurt 
Hamsun: viața unui rătăcitor (f/ 
r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 
O iubire de neuitat (s, ep. 104) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 16) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 19.00

stomacurile celor mari și 
celor slabi și amărâți... Vă rog 
să introduceți aceste 
probleme în ziarul nostru 
județean, la care sunt abonat 
de zeci de ani", lată că le-am 
introdus, die Ladislau Balea, 
convinși că dv aveți perfectă 
dreptate și la fel de convinși 
că oamenii de la putere și-au 
întors de mult privirea de la 

. cei mulți și nevoiași, uitând 
I de promisiunile făcute și 
'/ urmărindu-și în principal 

propriile interese și privilegii.
Iar recenta ignorare de 

către Camera Deputaților a 
propunerii președintelui țării 
de reanalizare și corectare a 
Legii salarizării demnitarilor 
este o nouă și elocventă 
dovadă a sfidării de către 
parlamentari a durerii 
cetățeanului român, o 
desconsiderare a părerii - 
corecte, cinstite, legale - a 
șefului statului. Cu ase
menea opțiuni și ambiții 
parlamentare, România nu 
poate ajunge departe.

Dumitru GHEONEA

și nu numai pentru excursii și 
schimburi de experiență în 
țară și peste hotare, proto
coale mai mult sau mai puțin 
justificate etc. Aceasta a 
costat-o scump deoarece a 
fost la rândul domniei sale 
exclusă din sindicat pierzând 
și calitatea de reprezentantă a 
femeilor'’. Semnatarul scrisorii 
acuză conducerea sindi
catului că influențează 
promovarea anumitor per
soane în funcția de lider de 
sindicat pe secții în vederea 
păstrării vechii structuri de 
conducere care de ani buni 
este aceeași la “Sidermet" 
S.A.

în încheierea misivei, dl 
Trifan, fără vreo aluzie 
directă la persoana cuiva, 
se întreabă: “Cum se face 
că unii lideri, mai ieri 
oameni de rând, au ajuns 
actualmente privilegiați ai 
sorții, favorizați material și 
nu numai, (...). Există oare 
un control riguros privind 
destinația unor fonduri?" 
întrebări la care, mulți 
cotizanți sindicali din țară ar 
vrea, poate, un răspuns.

Adrian SĂLĂGEAN

Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Ucenicie 
pentru o crimă (dramă SUA 
1988) 21.40 Falsă identitate (s, 
ep. 8) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit 10.00 
Vărul din străinătate (s/r) 10.30 
M.A.S.H. (s) 11.00 The Bourne 
Identity (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Pro și contra cu 
Octavian Paler (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria (s)
16.15 Nano (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 69) 21.15 Nikita (s, 
ep. 4) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 67) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow) 0.00 Știrile 
PRO TV. Prima pagină

De curând a avut loc 
jnarea generală a repre- 
itanților membrilor Casei 

Ajutor Reciproc a 
isionarilor din municipiul

Din raportul prezentat de 
nsiliul de administrație, a 
eșit că membrii Casei de 
jtor Reciproc au beneficiat 
: împrumuturi rambur- 
bile în valoare de peste un 
Hard de lei; ajutoare de

ASA DE AJUTOR RECIPROC -
ÎN KIKFIOUl PEMS ARILOR

deces și compensarea 
cheltuielilor de înmor
mântare în valoare totală de 
30 milioane lei; asistență 
medicală și medicamente 
gratuite acordate unui număr 
de 1800 membri, prin 
cabinetul propriu; ajutoare 
sociale și compensarea 
cheltuielilor la biletele de 
tratament balnear.

Din propunerile făcute de 
delegați, s-au reținut 
următoarele: demersuri la 
Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale în vederea

Printr-o hotărâre de guvern, 
Consiliul local Brad a preluat în 
întregime o porțiune de 11 km 
de drum național pe D.N.76 și 
74 pe porțiunile care străbat 
municipiul.

Sigur, bugetul unui mu
nicipiu nu poate suporta costul 
lucrărilor de reabilitare, așa 
cum cer normele circulației 
rutiere, a peste 10 km de drum.

CUM MUȘCĂ DINȚII
MONOPOLULUI

La o recentă întâlnire cu 
presa, di ing. Gheorghe 
Pogea afirma, în legătură cu 
diminuarea de către 
ROMGAZ a presiunii gazelor 
naturale pentru S. C. "Side
rurgica" S.A. Hunedoara, 
până ia limita de avarie, 
pentru neplata acestora:

“Siderurgica" își plătește 
în valută 85 la sută din gazele 
pe care le folosește acestea 
provenind din importuri. Și 
totuși, recent, “Siderurgicii" i-

PRIMA tv
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 
14.00 Xuxa (show pentru copii)
14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine 
(s, ep. 74) 16.00 Frecvența ra
dio 74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei 
(s) 20.00 911: Apel de urgență! 
(s) 21.00 Rainbow Drive 
(f.a.SUA ’90) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
Cinemateca de acasă: 
Honkytonk Man (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s/r) 17.00 
Antonella (s) 17.45 Concursul 

îmbunătățirii pensiilor; apel 
la societățile comerciale 
din zonă în vederea 
sponsorizării casei, pentru 
procurarea de medica
mente, care să fie eliberate 
gratuit în cadrul cabinetului 
propriu; creșterea numă
rului de ajutoare sociale, 
membrilor aflați în situații 
deosebite din punct de 
vedere material și al 
sănătății; acordarea de 

pachete cu alimente de 
Sărbătorile Sf. Paști și a 
Crăciunului - în limita 
fondurilor disponibile, 
membrilor cu probleme 
deosebite.

Reprezentanții pensio
narilor prezenți la adunarea 
generală au ales ca 
președinte de onoare al 
Consiliului de administrație 
al CARP Brad pe dl ing. 
Dorel Oprean - directorul 
Sucursalei Aurului Brad, iar 
ca președinte executiv pe 
dl ing. Holhoș Aurel. (Al J.)

De aceea Primăria a făcut 
toate demersurile necesare 
pentru promovarea în acest an 
a investiției de reabilitare pe 
cheltuiala bugetului Ministerului 
Transporturilor. Speranțele de 
a obține această finanțare au 
toate garanțiile de împlinire, aș- 
teptându-se totuși votarea 
bugetului. (I.C.)

a fost aplicată “regula 
generală", dacă asta mai 
poate fi numită regulă, că 
în numele monopolului pe 
care-l deține ROMGAZ 
asupra conductelor de 
transport și stațiilor de 
reglare a presiunii poate 
să “sugrume"pentru cea 
mai mică datorie orice 
consumator industrial. 
Așa mușcă, între altele, 
dinții otrăviți ai mono
polului. (IC.)

de Acasă 18.00 Antonella (s)^

18.45 Marielena (s, ep. 77)
19.30 New Spiderman (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s)
21.45 Nimic personal (s)
22.45 Cinemateca de acasă: 
Giulieta degli spiriti (dramă 
It/Fr./RFG 1965)

PRO TV - DEVA
16.00-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 Oameni de milioane - 
realizator Cătălin Hosu 22.05-
22.15 Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Interviul săptămânii (r)
10.30- 11.00 Muzică, publi
citate 16.30-17.45 Actualitatea 
(talk show) 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) j

Joi, 2 aprilie

□ Berbec 
(21 III - 20 IV)

Vă lipsește cheful să vă 
apucați de lucrurile serioase 
propuse. Adunațl-vă puterile, 
căci vă așteaptă o zl grea. 
Persoana iubită vă face o 
imensă bucurie.
O Taur
(21IV - 21 V)

Un telefon de la cineva 
drag vă surprinde șl vă 
emoționează. Vă simțiți în al 
nouălea cer, căci veștile sunt 
bune. Dar, discreție! Posibil 
un câștig neprevăzut.

Z) Gemeni
( 22 V ■ 22 VI)

Organizați mai bine o 
ieșire în grup, căci vă simțiți 
cam amețit. în ciuda 
condițiilor dovedite, ar 
prinde bine un sport. Sunt 
posibile proiecte de viitor, 
făcute cu un prieten.

3 Rac
( 23 VI - 23 VII)

O realizare financiară a 
prietenului vă binedispune. 
împreună cu un grup de 
amici puneți la cale o 
călătorie deosebită. E posibil 
să găsiți și sponsor pentru 
ea.
2 Leu
(24 VII - 23 VIII)

Contrar firii dv, sunteți cam 
suspicios Unul dintre părinți 
încearcă să vă facă să vedeți 
lucrurile așa cum sunt, ceea 
ce vă displace. Controlați-vă, 
altfel puteți regreta.

2 Fecioară
(24 VIII ■ 22 IX)

Găsiți locul de manifestare 
pentru dorința dv mare de 
exprimare. Ați putea cîștiga 
bani. Evitați aranjamente cu 
o persoană mai în vârstă; v- 
ar putea dezavantaja.

3 Balanță 
(23 IX ■ 23 X)

Posibile probleme de 
sănătate, așa că nu amânați 
întâlnirea cu medicul. Nu e 
grav, dar nu trebuie neglijat. 
Partenerul de viață ar putea 
avea o realizare socio- 
profesională.

□ Scorpion 
(24 X - 21 XI)

Dacă v-ați neglijat familia, 
este momentul să remediați 
situația și să vă sacrificați 
câteva ore pentru a pune la 
punct unele lucruri. Secretul 
unui prieten iese la lumină. 

O Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Sunteți o prezență plăcută 
în grupul pe care-l frecventați 
prin inteligență, amabilitate 
și umor. Intenționați să 
dobândiți noi prieteni și 
adepți. Deși vorbiți mult, 
nimeni nu se supără.
3 Capricorn 
(21 XII - 19 I)

Renunțați la romantism! 
Deveniți un om practic și 
apucați-vă repede de treabă, 
căci șansa câștigării de 
sume importante din afaceri 
rentabile este foarte mare.

3 Vărsător 
(20 I - 18 II)

Sunt șanse de colaborare 
cu partenerii de afaceri. O 
rudă vă face un cadou. 
Partenerul de viață are 
nevoie de ajutorul dv în 
rezolvarea unor acte.

Z) Pești 
(19 II - 20 III)

Toată concentrarea vă e 
solicitată de redactarea unor 
acte. Faceți multe drumuri, 
dar aveți și o companie 
plăcută care vă dă o stare de 
vis.
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PRIVATIZAREA ZBURDĂ ÎN VOIE CU 

REZULTATE AȘA ȘI-AȘA
CQHSILJU L H1MIIOPAL

LOCAL A HOTĂRÂT
Am pus tema cuprinsă în 

titlul de mai sus - privatizarea 
adică - drept ideea centrală a 
discuției ce am avut-o recent cu 
dl Ludovic Szots, șeful servi
ciului Control comercial și priva
tizare din cadrul Primăriei muni
cipiului.

- Cum evoluează privati
zarea în Deva?, a fost între
barea cu care a debutat dia
logul.

- Cred că evoluția ei este 
bună - ne-a răspuns interlo
cutorul. Am să argumentez afir
mația mea cu câteva exemple. 
Numărul autorizațiilor ce le acor
dăm crește continuu de la un an 
la altul, de la un trimestru la 
celălalt. în 1997 am eliberat 762 
asemenea acte. în trimestrul I al 
anului trecut au fost semnate 
298 de autorizații, iar în trimes
trul corespunzător al lui 1998, 
336.

- Ce obiect de activitate au 
cei ce s-au privatizat până 
acum?

- Marea majoritate comerțul. 
De altfel aproape toți din muni
cipiu. în primele trei luni ale anului 
în curs am autorizat doar o unitate 
productivă - este vorba de SC 
"Graphotipex" SRL - și câteva de 
prestări servicii. Și se mai consta
tă un fenomen și anume acela că 
majoritatea celor autorizați - circa 
65-70% - sunt comercianți ambu
lanți și doar restul dispun de spații 
comerciale.

- Ambulanții sunt cei ce 
practică comerț stradal, adică 
vând la măsuțe, ba chiar și pe 
trotuar?

- Nu numai ei. în această ca
tegorie se înscriu și cei ce prac
tică vânzarea în piețe, la mese.

• Die Szots, nu considerați 
că Deva este foarte bogată, ba 
chiar sufocată, de cârciumi?

- Ba da. Sunt prea multe ase
menea localuri. Dar primăriile nu 
pot respinge cererea unui om 
care vrea să deschidă un local de 
alimentație publică, deoarece cel 
lezat face gălăgie și ne acuză de 

sabotarea sau chiar împiedicarea 
inițiativei private. Noi putem să nu 
autorizăm înființarea de astfel de 
unități lângă biserici și școli.

- Lângă biserica de pe bd. 
luliu Maniu, gard în gard cu ea, 
funcționează un bar.

- Autorizarea lui nu aparține 
actualei legislaturi, ci celei prece
dente. Dar nu vă faceți grijă, ast
fel de unități n-au viață lungă, 
multe dintre ele sunt nevoite - din 
cauză că oamenii nu au bani, iar 
viața este tot mai grea - să re
nunțe la obiectul de activitate.

- Așa este, multe cârciumi 
au dat faliment sau sunt pe cale 
să ajungă acolo. Ați retras, de 
pildă, vreo autorizație a vreunei 
unități comerciale?

- Una singură. Din cauza îm
părțirii spațiului între două so
cietăți, una a rămas fără grup 
social și i-am retras autorizația. 
Acționăm însă pe linia stabilirii 
sau modificării programului unită
ților situate la parterul blocurilor, 
de pildă, sau în alte locuri aglo

merate unde cetățenii ne sesi
zează că tulbură liniștea, în 
special noaptea.

- Și la "Cuvântul liber" am 
primit scrisori care reclamă 
astfel de situații. Și am inter
venit să fie înlăturate. Cu suc
ces puțin însă, deoarece pri- 
vatizații s-au șmecherit. Pa
tronul anunță că se apropie 
ora închiderii, trebuie să pună 
lacătul și nu mai vinde bău
tură la pahar. Atunci clienții 
cumpără băutură la sticlă, se 
așază pe marginea bordurii și 
continuă să bea și să facă 
gălăgie până târziu în noapte.

- în astfel de situații Primăria 
n-are cum interveni. Alte organe
- cele de ordine și liniște publică
- au această datorie.

- Ați fi de acord cu ideea că 
și în domeniul privatizării - care 
prea zburdă în voie, de capul ei 
cum se zice și uneori cu re
zultate nu prea bune - ar trebui 
făcută o oarecare ordine.

- Perfect de acord.

în ședința extraordinară 
din ziua de 31 martie a.c., 
Consiliul municipal a adoptat 
hotărâri privind:

S Activitatea desfășu
rată de Casa de cultură a 
municipiului în anul 1997;

S Regulamentul de or
ganizare și funcționare a Ca
sei de cultură;

E Atribuirea denumirii 
de Piața Arras spațiului din 
fața restaurantului Lido, a- 
colo unde se întâlnesc bd.

5

Violentii
»

Decebal cu str. 22 Decem
brie;

S Organizarea și 
funcționarea Pieței situate 
în str. M. Eminescu, în 
continuarea accesului la 
cantonul silvic;

S Organizarea și func
ționarea unui târg auto pe te
renul situat pe str. M. Emi
nescu între cantonul silvic și 
zona de agrement Bejan.

Au fost adoptate și alte 
hotărâri.

A

Politicieni absenți!
Mai mulți interlocutori cu 

care am stat de vorbă pe te
ma întâlnirii de la București 
de săptămâna trecută de la 
Ministerul Industriilor și Co
merțului sunt de părere că 
discuțiile ce au avut loc aici și 
mai ales "concluziile" la care 
s-a ajuns sunt departe de 
ceea ce se dorea din start.

Nici pentru unitățile miniere 
aparținătoare RAC Deva nu s-a 
luat o decizie care să schimbe 
situația existentă, discuțiile fiind 
mai mult de punere în temă a 
oficialilor de la București asu
pra stării de lucruri.

Cu toate că la această întâl-

nire trebuiau să participe și 
parlamentarii hunedoreni, a- 
vând în vedere importanța pro
blemelor puse în dezbatere și 
mai ales soarta a mii de oa
meni, nu au fost prezenți decât 
cinci dintre cei 11 aleși - se
natorii Doru Gaița și Constantin 
Blejan, precum și deputății Du
mitru Ifrim, Petru Șteolea și Ion 
Giurăscu.

Spre finalul discuțiilor și-a 
mai făcut apariția și Sorin Di- 
mitriu, ceilalți demnitari hune
doreni probabil au avut pro
bleme mai "serioase" decât ale 
electoratului care i-a trimis în 
Parlament.

La Service-ul auto Tip-Top al S.C. CORATRANS S.A. Deva, 
calitate și promptitudine în lucrările efectuate

în cadrul unei acțiuni ce 
a avut loc recent, lucrătorii 
Biroului Ordine Publică din 
cadrul Poliției municipiului i- 
au depistat și sancționat 
contravențional pe Claudiu 
loan Hitu, str. Eminescu, bl

Aurel Trif din Deva, str. 
Eminescu, bl 43, apt 42, a 
pătruns, noaptea, la ora 4, în 
apartamentul dnei Dorica 
Farcaș prin spargerea ușii 
de intrare. După ce a ajuns 
în apartamentul în care nu 
era deloc poftit și dorit i-a

42, apt. 18, Cristian Fara, j 
str. Zamfirescu, bl. A6, apt. ' 
6 și Mircea Cirdei, toți trei I 
cetățeni ai municipiului h 
Deva, pentru infracțiuni co- , 
mise cu violență asupra u- I 
nor cetățeni.

Musafir nepoftit
luat la bătaie pe A.P., M.N.,și 
T.l, provocându-le leziuni 
corporale. Pentru această 
faptă i s-a întocmit dosar 
penal, fiind cercetat în stare 
de libertate, iar pe dosar 
scrie: violare de domiciliu, 
distrugere și lovire.

*
*•

2500 de telefoane în plus!
Potrivit informațiilor pe care 

le-am primit de la doamna Diana 
Brănișteanu, șef Serviciu Co
mercial în cadrul Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara, nu
mărul posturilor telefonice în 
1998, numai pentru municipiul 
Deva, va crește cu aproximativ 
2.500. în prezent, în municipiu 
sunt instalate 22.500 de posturi, 
iar prin extinderea rețelei din 
acest an, extindere ce se va 
finaliza până în decembrie '98, 
numărul telefoanelor va ajunge 
la 25.000.

Lucrările ce se vor executa 
în acest an vizează și o îmbună
tățire a parametrilor calitativi. în 
acest sens se vor efectua lucrări 
pe strada Kogălniceanu, centrul 
vechi, Calea Zarandului, peste 
calea ferată, Viile Noi, Horea, 
precum și pe Bulevardul Dece
bal, ceea ce va reduce consi
derabil deranjamentele.

.................. ....
✓----------------------------------------

Pe Eroilor
Lucrări

Revenim asupra unui as
pect pe care l-am mai supus 
atenției opiniei publice în urmă 
cu aproape un an. Pe strada 
Eroilor din Deva s-au efectuat 
lucrări la conductele de gaz 
metan și apă - canalizare.

X_______________________

Prin introducerea centralelor 
digitale gama serviciilor este 
mult mai complexă, existând 
posibilitatea totodată de paro- 
lare și verificare a listingului 
convorbirilor telefonice.

Doamna Diana Brănișteanu 
ne-a mai precizat că prin lucră
rile ce se vor finaliza în acest an 
se va putea onora orice cerere. 
Există condiții tehnice, există și 
numere, totul va depinde în cea 
mai mare măsură de solicitant, 
și de posibilitățile financiare ale 
fiecăruia.

Până în prezent, în Deva s- 
a mai mărit capacitatea centralei 
Alcatel cu 4.500 de numere, fapt 
ce a dus la diversificarea servi
ciilor telefonice, punându-se la 
dispoziția abonaților accesul la 
rețeaua INTERNET, transmisii 
de date, servicii cu valoare a- 
dăugată, precum și alte servicii 
la cerere.

/

în dorul lelii!
în urma acestora lucrătorii, 

în special de la apă-canali- 
zare, au astupat șanțurile de 
mântuială. Strada a rămas ca 
după bombardament. Cu toate 
că locatarii străzii sunt foarte 
nemulțumiți de cum arată în

Crește zestrea de 
frumusețe

Din discuția avută cu dl 
loan Popa, șeful Serviciului 
de gospodărie comunală din 
cadrul Primăriei, am reținut 
că zestrea de frumusețe a 
municipiului se va îmbunătăți 
substanțial în această primă
vară care ezită încă să vină 
pe meleagurile devene. A 
început plantarea de tei, acți
une care va continua până se 
va ajunge la 1000 de astfel 
de pomi. De altfel numărul 
arborilor ornamentali ce vor fi 
plantați este de 4000 din care 
2500 vor fi brăduți, iar 1500 
alte specii. Vorbind de arbori 
este cazul să amintim că, în 
această primăvară, vor fi tă- 

A

prezent strada, nimeni nu a 
mișcat un deget.

Câțiva locuitori îl invită pe 
primarul municipiului Deva să 
vină la fața locului în spe
ranța că se va schimba totuși 
înfățișarea străzii. 

iați toți plopii din municipiu, 
copaci ce cresc mult prea 
înalți și din această pricină au 
scorburi la rădăcină și în pri
mii metri deasupra pămân
tului și există riscul prăbușirii 
lor, chiar și la un vânt nu prea 
puternic. în locul plopilor se 
va planta alt soi de arbori. Se 
vor planta, de asemenea, 
1500 de trandafiri, 500 fire de 
liliac etc. Se vor reface zo
nele verzi în suprafață de trei 
ha și trei ronduri de flori - cele 
de la intersecția străzilor Băl- 
cescu cu Minerului și cu Emi
nescu - în număr de două - și 
cel de la întâlnirea străzilor 
Minerului cu Eminescu.. — —

Fara câini
La intrarea principală a parcului de la poalele Cetății se 

află implantată - un termen la modă - o placă pe care scrie 
"Accesul câinilor interzis". Câți din vagabonzii lătrători ai 
municipiului or ști carte se știe cu precizie - nici unul. într-o 
zi un cățeluș s-a oprit în apropierea plăcii, dar nu pentru a o 
citi, ci pentru a ridica un picior din spate lângă bara ce o 
susține.

Serele ce aparțin Primă
riei oferă gratuit asociațiilor 
de locatari puieți de pomi, 
arbori ornamentali și de gard 
viu precum și rizomi de liliac, 
colal ș.a. Se speră să se mai 
aducă puieți de tei și rizomi 
de trandafiri. Cetățenii sunt 
rugați să nu facă tăieri de 

L ___

A început operația de 
plantare a arborilor ornamen
tali, plantându-se circa 100 
de tei pe bulevardul Decebal, 
până acum. Un mare număr 
dintre tinerele mlădițe de 
pomi au fost însă rupte - mai 
precis cele din fața Liceului

Invitație
♦

pomi și arbori întrucât aceas
tă operație este foarte pre
tențioasă și va fi efectuată de 
specialiști. Cetățenii sunt in
vitați să participe în număr 
cât mai mare la efectuarea 
curățeniei de primăvară, la 
îngrijirea spațiilor verzi, ron
durilor etc.

iTENTIE________»____
auto și a farmaciei situată 
acolo unde bulevardul Dece- 
bal se întâlnește cu strada 
Ion Creangă. Un gest incon
știent sau rea intenție? Fapta 
se încadrează mai degrabă 
în cea din urmă clasificare 
Forțele de ordine publică și în 
special gardienii ar trebui să 
fie mai prezenți acolo unde s- 
au plantat pomi, în special în 
timpul nopții, pentru a-i de
pista pe cei ce nu vor ca mu
nicipiul reședință de județ să 
fie frumos.

Pagină realizată de 
Traian BONDOR, 
Corne! POENAR
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Sirop siidamerican
ă întrebam de ce

• J serialele sudameri- 
cane, atât de siropoase, ade
vărate maratoane de încer
care a răbdării telespec
tatorilor, sunt totuși atât de 
vizionate și au o așa de mare 
priză mai ales la publicul de 
sex feminin.

Răspunsul l-am aflat din 
mai multe surse: - Vecinele 
care se miră și mă condamnă 
că nu urmăresc “un film atât 
de bun, e bun de pus la rană!”, 
două vânzătoare care erau 
atât de absorbite în schim
barea impresiilor legate de 
subiectul siropos încât am

Scrisoare comentată 
tacriiiciilc  nh s au 

iacul de sus... ”
“Pentru că mă adresez 

pentru prima dată dv (și 
“Cuvântul liber" e singurul ziar 
la care am abonament) - ne 
scrie dna Costa Rodica, din 
Băiești, corn. Pui - permiteți- 
mi să vă adresez urările mele 
de multă, multă sănătate, 
multe bucurii și tot mai mult 
succes". Dumneaei vrea să fie 
lămurită de ce majorarea de 4 
la sută aplicată pensiei de 
urmași a celor doi copii minori 
ai săi a fost “trecută la rețineri 
cu mențiunea LASS... Și copiii 
care au oarece drepturi 
bănești (în afară de alocație) 
trebuie să plătească acest 4 
la sută pentru sănătate?".

Am trimis scrisoarea dnei 
Costa Direcției Generale de 
Muncă și Protecție Socială 
Hunedoara-Deva. Redăm 
răspunsul semnat de dl loan 
Lupșa, director general 
adjunct al DGMPS: “In 
conformitate cu prevederile 
art. 4, alin. (1), lit a) din Legea 
nr. 145/1997 toți cetățenii 
români cu domiciliul în țară 
sunt supuși în mod obligatoriu 
asigurării sociale de sănătate.

Pentru ca plata acestei 
asigurări să nu mărească 
presiunea fiscală pe veniturile 
pensionarilor, pensiile au fost 
majorate cu 4 la sută, adică 
exact suma datorată și virată 
deja de Oficiul Casei de 
Asigurări de Sănătate. 
Aceasta este povestea cu 
suma din cuponul de pensie 
la care vă referiți".

Legiuitorul s-a gândit să-i 
protejeze în acest mod pe 
pensionari. Dar nu s-a gândit 
să-i excepteze de la plata 
acestei asigurări de sănătate 
pe minorii beneficiari ai unei 
pensii de urmaș cum probabil 
vă așteptați dv, dna Costa. Vă

Mere domnești
Iubite,
cad frunze
în poiana dragostei, 
stele clipesc 
in pârâu de argint, 
luna privește spre noi 
tremurând
Și nori se aduni a ploaie...
Să plouă iubire
Să plouă șiroaie
Peste mărul nostru de aur 
ca să poată rodi 
mere domnești.
Să mănânce îndrăgostirii 
la vară
Și va fi iarăși
IUBIRE

AnaALMĂȘANA 

fost nevoită să renunț la a mal 
cere ceva de la raionul lor, dar 
mai ales am aflat de la mătușa 
mea, care efectiv mă obligă să

o ascult povestindu-mi 
“ultimele întâmplări ale 
serialului".

Femeia în acest secol al 
emancipării și vitezei rămâne 
cu o necesitate stringentă și 
nesatisfăcută față de

rămâne speranța, pe care, 
după cum scrieți, “nu ne-o 
poate lua nimeni”, că 
anunțatele indexări ale 
pensiilor vor spori cu ceva 
veniturile copiilor dv. în ce 
proporție vor acoperi ele 
majorările prețurilor măr
furilor și serviciilor, e altă 
problemă. Dar vorba dv, 
stimată doamnă: “Nu avem 
ce face. Hopa-Mitică nu stă 
în cap. Nici sacrificiile nu 
s-au făcut de sus (cum se 
promitea în campania 
electorală - n.n.), ci tot de 
jos, de la cei mulți. Ei nu vor 
înțelege niciodată necazul 
celor mulți. Dovada? Nu fac 
nimic ca să credem că va fi 
mai bine". Din păcate asta-i 
dura realitate. Cei de sus 
sunt preocupați să-și 
împartă puterea, bugetul 
atât de des pomenit în 
ultima vreme nu poate fi 
îndestulător pentru nevoile 
societății noastre câtă 
vreme lucrurile merg rău.

Dar aceste probleme nu 
ar trebui să vă preocupe pe 
dv. Pentru că aveți altele 
mai presante, cum ar fi grija 
de a supraviețui dv și cei doi 
copii dintr-o sumă de maxim 
500.000 lei pe lună (la atât 
se ridică pensia cumulată 
cu alocațiile de stat și cu 
ceea ce câștigă mama “pe 
la piață"). Noroc că băiatul 
de 17 ani, elev la Deva, are 
abonament de transport 
gratuit, întrucât tatăl a fost 
ceferist. “Dar asta e viața”, 
concluzionează dna Costa, 
conștientă că nu este 
singura nevoită să se zbată 
într-o stare materială atât de 
precară. Tristă viață!

Viorica ROMAN 

La Sera de flori a Primăriei Deva se pregătesc răsadurile ce 
vor fi plantate, în sezonul cald, in zonele verzi ale 

municipiului de la poalele cetății.
Foto: Eduard CHIROIU

evenimente romantice, 
tandre și lacrimogene, ceva 
care să-i dea “palpitațiile 
primei iubiri”, emoțiile 
create de răsturnarea unei 
situații într-un mod 
neprevăzut. Este o foame 
avidă pe care viața 
adevărată nu o satisface, de 
aceea este compensată în 
fața micului ecran.

Și dacă eu nu apreciez 
și nu pierd vremea cu 
seriale siropoase, maraton, 
este doar pentru că trăiesc 
intens și adevărat, pe viu!

!na DELEANU

SECRETUL 

FRUMUSETO 

9

Frumusețea sufletească 
ne-o putem păstra ferindu-ne 
de răutate și nervi (care ne 
îmbătrânesc înainte de 
vreme).

Frica ne face colerice și 
cadaverice; tot ea este cauza 
a numeroase boli.

în societate trebuie să fim 
vesele, să ne distrăm dar nu 
bârfind pe seama altora, nu 
pizmuindu-ne semenii.

Puterile ni le recâștigăm 
prin mersul pe jos, în aer liber, 
și printr-un somn natural (fără 
somnifere).

Forță interioară avem 
dacă nu disperăm la cel mai 
mic necaz, rămânem opti
miste și răbdătoare în orice 
împrejurare.

Judecata să ne fie 
limpede, sufletul ca o oglindă; 
să ne vedem greșelile proprii 
și să nu-i judecăm pe alții.

Să avem intuiție, să fim 
raționale, ignorând ghicitul și 
vrăjile, să știm să discernem.

Frumusețea trupului nu 
ține obligatoriu de vârstă, 
dacă suntem optimiste și 
vesele.

Zilnic trebuie să ne 
demachiem bine (mai ales 
seara).

Machiajul trebuie făcut 
corect, după aplicarea cremei 
de față; se așază întâi pudra, 
fondul de obraz; se machiază 
ochii, sprâncenele se udă cu 
apă caldă apoi se perie; 
buzele se pudrează întâi 
pentru a nu se șterge rujul.

Părul se spală cu un 
șampon bun și de două ori pe 
lună cu gălbenuș de ou.

Brațele, picioarele și sânii 
trebuie frecate zilnic cu o 
mănușă aspră (până ustură 
pielea). Așa rămân mușchii 
tari. Și firește dacă facem 
gimnastică, mergem pe jos, 
călcând elegant (nu cu toată 
talpa).

*

Culese și “asezonate” 
de Hie LEAHU

*
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sosirea 
primăverii, organismul uman 
este slăbit, carențele de 
vitamine datorate lipsei din 
alimentație a legumelor și 
fructelor proaspete făcându- 
se simțite.

E bine să se știe că lipsa 
vitaminei A se manifestă prin 
tulburări de vedere. Surse 
importante de vitamina A 
sunt morcovii, urzicile, salata, 
coacăzele, cireșele.

Carența vitaminelor B 
declanșează diferite boli. 
Lipsa vitaminei B, se ma
nifestă prin moleșeală, 
insomnie, scăderea memo
riei, a atenției, dureri mus
culare. Surse sunt: tărâțele 
de orez, drojdia de bere, 
mazărea, lintea, ficat, mușchi,

r -

Femeia în Rama antica
Problema drepturilor femeii 

nu este doar o chestiune a 
zilelor noastre. Se pare că încă 

' în urmă cu mii de ani femeile 
au acționat pentru a căpăta un 
statut onorabil în societate. 
Astfel, în Roma republicană și 
Imperială femeia a căpătat o 
oarecare independență patri
monială și juridică. Treptat, în 
lumea aristocrației romane a 
fost părăsită vechea formă de 
căsătorie, prin care toate 
bunurile soției deveneau 
proprietatea exclusivă a 
soțului. Către finele republicii, 
bărbatul dispunea numai de 
dota înscrisă în actul de 
căsătorie, lăsăndu-i-se femeii 
dreptul de proprietate asupra 
altor bunuri personale. Au 
apărut, de asemenea, unele 
legi prin care femeile căsătorite 
erau eliberate de tirania 
tutorelui în ceea ce privește

❖ Sos de muștar. Se 
subțiază 50 g muștar cu puțină 
apă; se adaugă 250 ml ulei, 
picătură cu picătură, ca la 
maioneză, până s-a încorporat 
întreaga cantitate. Se adaugă 
sucul de la 100 g lămâie și se 
potrivește de sare. La sfârșit se 
pune o legătură de verdeață 
(pătrunjel, mărar) tocată.

❖ Borș de cartofi. Se 
curăță și se toacă mărunt 100 g 
ceapă, 100 g morcovi, 50 g 
pătrunjel, 100 g țelină (zar
zavaturile tăiate julieu); se călesc 
toate împreună în 50 ml ulei. Se 
sting cu apă, se sărează și se 
adaugă 600 g cartofi tăiați 

cătină alba. Carența de B2 se 
manifestă prin inflamația 
mucoasei bucale și a limbii, 
uneori ulcerații, scăderea 
rezistenței fizice, crampe 
musculare. Se găsește în 
fasole, pâine integrală, fulgi de

CARENȚELE 
DE VITAMINE, 
PRIMĂVARA

ovăz, spanac, mazăre, ciuperci 
comestibile, lapte, ficat, creier, 
în cazul lipsei vitaminei B6 
este afectat sistemul nervos 
central și cel periferic; se 
manifestă prin agitație, 
insomnie, polinevrită. Surse: 
varză, spanac, salată, morcovi, 
măsline, nuci, creier și rinichi.

administrarea bunurilor. Odată 
cu zorii imperiului lui Augustus 
se poate vorbi de un fel de 
egalitate între sexe, egalitate de 
natură morală, socială și juri
dică, nu însă și politică. Bine
înțeles, de această egalitate 
beneficiau numai cetățenii 
romani. Această situație 
îngădui femeilor cu dare 
mână să se lanseze 
literatură, filozofie, artă 
știință, să participe în mod 
public la diferitele festivități, la 
teatru, banchete etc. Nemaifiind 
prizoniera zidurilor locuinței 
sale, cetățeana romană pără
sește casa în lectică (ca să fie 
ferită de unele priviri indiscrete), 
merge la circ, la teatru, la 
tribunale, chiar și în zgomotosul 
for. Deși ținută mult timp 
departe de agitațiile politice, 
femeia romană apare mai 
cultivată decât cea greacă. în

va 
de 
în 
Și

cuburi. Când cartofii sunt fierți, se 
pune 1 I de borș (fiert separat) și 
se mai potrivește o dată de sare. 
La sfârșit se presară verdeață 
tocată (câte o legătură de 
pătrunjel verde și leuștean).

❖ Plăcintă cu urzici. Se 
face un aluat dospit ca pentru 
pâine (doar din făină, apă, sare și 
drojdie). Urzicile se aleg, se spală, 
se toacă puțin și se călesc în 
untură (ulei); când sunt aproape 
gata se adaugă (din belșug) 
frunze de usturoi verde și de

• Domnul Panalt, ateu 
convins, poartă o scurtă dis
cuție pe teme religioase cu un 
preot. Enervat de încăpățâ
narea Iul Panalt, preotul 
recurge la un ultim argument:

- Dacă soția, dumitale ar fi 
mută și pe neașteptate l-ar 
reveni glasul, tot n-ai crede în 
mifiunl?!

- Nul Doar, dacă ar deveni 
pe neașteptate mută și nu i-ar 

mai reveni niciodată glasul, 
poate...
• Funcționarul de bancă se 

adresează doamnei din fața 
ghlșeului:

- Ce fel de cont vreți să 
deschideți?

- Un cont comun cu soțul 
meu: el să depună și eu să 
scot.
• - Ascultă, Marine, nu te 

costă cam mult lecțiile de pian 
ale soției?

- Din contră, m-au ajutat să 
cumpăr casa vecinilor la 
jumătate de preț...

Carența vitaminei C 
provoacă dereglări ale 
țesutului osos, muscular, 
epitelial, nervos, provoacă 
boala denumită scorbut. 
Această boală se manifestă 
prin rezistență scăzută față 
de infecții, oboseală fizică și 
intelectuală, oprirea creș
terii. Surse: majoritatea 
legumelor, fructelor, plan
telor medicinale. O cantitate 
mare de vitamina C o 
conține cătina albă.

Vitamina K are efect în 
coagularea sângelui, lipsa 
ei putând produce he
moragii. Surse: spanac, 
varză, salată, conopidă, 
fragi, măceșe.

Roma s-au format cele dintâi 
asociații feminine și au avut 
loc primele acțiuni ale 
femeilor împotriva unor legi 
ce le îngrădeau luxul. Astfel, 
în anul 195 î.e.n. matroanele 
romane au organizat o 
manifestație publică, cerând 
abrogarea legii Appia, votată 
în anul 215 î.e.n. Ea fusese 
votată de Senat în mo
mentele grele pentru stat, 
când Hanibal amenința 
Roma. Protestele lor s-au 
îndreptat împotriva lui Cato 
cel Bătrân, consul în anul 
195 î.e.n., și au avut succes. 
Marele om de stat ar fi spus 
atunci într-un discurs: “De 
îndată ce femeile ajung 
egale cu noi, ele ne sunt 
deja superioare."

(“Calendarul pentru toți”)

mărar, tocate; se sărează. Cine 
dorește poate adăuga urzicilor 
telemea de oi rasă. Aluatul se 
împarte în două, se întinde o 
foaie și se așază în tava unsă; 
se pun urzicile; peste ele 
următoarea foaie de aluat și se 
dă la cuptor. 
Când plăcinta e 
coaptă, se scoa
te și se unge cu 
unt (rețetă de la 
dna E.R., Deva).
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Acasă, pe strada Muzicanților din Geoagiu
în satul de reședință a comunei Geoaglu, o stradă se cheamă Muzicanților. 

De ce se numește așa? Fiindcă este locuită în exclusivitate de țigani. Reporteri 
al ziarului nostru s-au deplasat recent pe strada respectivă pentru a-i cunoaște 
pe oamenii ce viețuiesc aici, a constata - și, evident, a consemna - cum trăiesc, 
cum gândesc și ce speră țiganii Geoagiului.

Scurtă prezentare
Să consemnăm princi

palele caracteristici ale 
străzii Muzicanților. Are un 
număr de 130 de case în 
care locuiesc circa 540 de 
suflete. Evident, numărul 
locuitorilor variază foarte 
mult de la o perioadă la 
alta, întrucât unii lipsesc de 
acasă multă vreme, mer
gând prin țară și chiar în 
afara ei cu diverse - să le 
zicem - afaceri. Strada 
Muzicanților primește, de a- 
semenea, musafiri veniți de 
aiurea la rude sau la cunoș
tințe și care locuiesc timp 
mai lung aici. Am văzut pe 
stradă case mândre - una 
avea chiar și antenă pentru 
satelit pe acoperiș - dar 
astea sunt puține. Cele mai 
multe dintre casele țiganilor 
sunt mici, prăpădite, cu mo
bilă puțină și veche, majo
ritatea netencuite în exte
rior. Strada este foarte ani
mată pe tot timpul zilei, iar 
atunci când vremea este 
caldă foarte numeroșii copii

Să notăm, în continuare, 
câteva păreri privindu-i pe 
țiganii Geoagiului.

Aurel Danciu, vicepri- 
marul comunei: Țiganii 
noștri sunt, în general, oa
meni de treabă, nu ridică pro
bleme deosebite.

- Din ce trăiesc?
- Cei mai mulți muncesc 

pe la oamenii din sat și fac 
treabă bună.

- Fură țiganii?
- Mai fură, dar n-au fost 

cazuri deosebite. Pun mâna 
acolo unde au prilejul, dar 
fapta lor este mai mult așa 
zis furtișag.

- Ce a făcut și face pri
măria pentru țigani?

- Familiilor ce au solicitat 
le-am dat 10 ari de teren să- 
și pună legume, zarzavaturi

în asemenea înjghebări locuiesc țiganii de pe str. Muzicanților din Geoagiu

ai țiganilor se zbenguie, unii 
în pielea goală, în apele 
râului ce trece prin apro
piere.

Puțini musafiri vin - în a- 
fară de țigani - pe strada 
Muzicanților. Și cei ce îi an
gajează pe țigani la diferite 
munci în agricultură sau în 
gospodărie vin numai până 

Păreri, opinii
ș.a. Am stabilit și le-am dat în 
folosință o suprafață de teren 
unde să facă cărămizi. Mulți 
țigani beneficiază de ajutor 
social.

Aurel Doboș, președin
tele "Consumcoop", consi
lier: Țiganii din Geoagiu colec
tează de la oameni sticle și 
borcane pe care le aduc la noi, 
adună melci ș.a. pe care-i plă
tim destul de bine.

- Fură din magazine?
- Nu. N-am înregistrat de 

multă vreme asemenea acte.
Vasile Călugăru, pluto

nier adjutant, șeful postului 
de poliție: Geoagiu are țigani 
cumsecade, dar știți și dvs că 
nu există pădure fără uscături.

- Care este starea infrac
țională pe strada Muzicanților?

- în anul 1997 și în perioa

în capătul acesteia unde se 
adună cei ce-și oferă brațele 
pentru lucru. Aici se nego
ciază prețul unei zile de 
muncă, condițiile lucrului etc. 
De fapt, munca cu ziua este 
principala sursă de existență 
a celor ce viețuiesc aici, fiind 
foarte mic numărul celor cu 
loc de muncă stabil.

da trecută din acest an am 
întocmit 27 de dosare penale 
asupra unor fapte săvârșite 
de țigani. Cele mai multe din
tre acestea - 14 - au fost 
furturi.

- Ne-ar interesa cele mai 
recente fapte.

- Marius Florian Bogdan îi 
era dator cu niște bani unui 
cetățean din Orăștie. în loc să- 
i dea datoria l-a luat pe respec
tivul la bătaie. Viorel Paul are 
mai multe dosare pentru scan
dal, violare de domiciliu ș.a.

- Cum se împacă românii 
cu țiganii și invers?

- Bine, în general. Nici 
vecinii țiganilor nu prea au a 
se plânge de ei. în orice caz, 
din punctul nostru de vedere, 
situația de pe strada Muzi
canților este sub control.

Un țigan cu 
nume de 

floare și păr 
coliliu 
povestește

Din mulțimea care s-a 
strâns în jurul nostru se des
prinde un bătrân coliliu la păr, 
dar încă verde la înfățișare. 
Ține neapărat ca el să ne pre
zinte ofurile coloniei. Se nu
mește Cornel Trandafir.

- Eu aici în țigănie m-am 
născut. De peste 70 de ani 
trăiesc aici.

- Erau mulți locuitori în 
colonie când v-ați născut?

- Erau mulți atunci și ne
am mai înmulțit chiar dacă pe 
mulți i-au doborât bolile de 
tineri. Mi-am permis să vor
besc cu dumneavoastră în 
numele lor întrucât cunosc 
bine problemele, necazurile, 
sărăcia lor. Sunt în colonie 
peste 200 de brațe de muncă, 
bărbați cu meserii, cu școli 
profesionale, care ar munci, 
dar nu au unde. Se duc cu 
ziua pe la localnici. Lucrează 
o zi, două, trei, apoi o lună de 
zile nu mai au unde lucra. 
Fiecare are familie numeroa
să. Cu ce să o întrețină? Și 
atunci fură, și-i mâncă pereții 
pușcăriilor.

Cu răbdare și bun simț trei 
tineri ascultă discuția noastră 
cu bătrânul țigan...

Gabi Bogdan are 10 clase 
și școala profesională. A lu
crat la Uzina Mecanică din 
Cugir.

"Am fost trecut în șomaj. 
Acum s-a terminat și ajutorul 
de șomaj. Am doi copii și n- 
am nici o posibilitate să-i în
trețin. Ajutor am primit o dată 
într-un an de zile (consem
năm spusele sub rezerva de a 
nu le fi pufut verifica n.n) Noi 
în consiliul local n-avem pe ci
neva care să ne reprezinte. 
Am vrut să-mi bag și eu gaz în 
casă, căci conducta principală 
trece pe lângă noi. Am obținut 
toate aprobările, am proiect, 
am plătit și contribuția la re
țeaua stradală, 650 de mii de 
lei. Când m-am dus la pri
mărie să mă racordeze, mi-au 
cerut să plătesc diferența 
până la două milioane de lei. 
De unde să-i mai iau?"

La primărie aflasem că 
fiecărei familii din colonia ți
gănească i s-au atribuit 10 ari 
de pământ pentru grădina de 
legume.

"Nu ne-a dat, domnule 
dragă! - zice septuagenarul 
cu părul ca neaua. Sunt în 
sat alți locuitori veniți de prin 
alte locuri, care ca și noi n- 
au avut pământ în comună. 
Acelora li s-a dat pământ în 
proprietate."

Pagină realizată de 
Ion CIOCLEI, 

Traian BONDOR, 
Corne! POENAR

Se bat turcii ia sura 
țiganului

Traian Pintea a fost o viață 
întreagă paznic, mai are puțin 
și iese la pensie. Are numai un 
dinte în față, dar când vorbește 
parcă se bat turcii la gura lui.

- Adevărul este, domnule dra
gă, că țiganii din Geoagiu trăiesc 
foarte greu. Din decembrie anul 
trecut nu s-au mai dat ajutoare. 
Vedeți, gazul metan a fost adus 
numai până la jumătatea străzii. 
Sigur, țiganii lucrează pe la oame
nii din sat, dar românii plătesc 
puțin. înainte dădeau și câte o 
bucată de brânză, slănină etc. 
Acuma nu mai dau. Avem foarte 
mulți copii și locuim câte 8-10 într- 
o singură cameră.

"Ducem o viată 
grea!"

Una dintre interlocutoarele 
noastre din cartierul țiganilor de 
la Geoagiu a fost Victoria Pojoni. 
Aceasta spune că țiganii o duc 
foarte greu. în primul rând că 
fiecare familie are mai mulți co
pii. Sunt familii ce au 10 sau 
chiar 12 copii, iar mijloacele de 
subzistență sunt minime. De 
cele mai multe ori părinții ajung 
să se certe pentru copii. Dacă 
unul iese pe stradă cu o bucată 
de pâine în mână, ceilalți tăbă- 
răsc asupra sa. De aici apar 
neînțelegeri. Copiii se bat, apoi 
părinții se iau la harță. Atmosfera 
de nenumărate ori este tensio
nată. Viața devine un calvar, iar 
sărăcia este în floare.

Deși mulți dintre țigani nu 
sunt obișnuiți cu lucrul, cei din 
Geoagiu vor să lucreze undeva. 
Dar, cum slujba rămâne o pro
blemă dificilă, șansa acestora 
nu este alta decât furtul sau 
ajutoarele sociale. Pe foarte 
mulți i-a cuprins disperarea, iar 
foamea îi îndeamnă la fapte 
ilegale. în general veniturile pe 
o familie nu depășesc 200-300 
de mii, iar la masă sunt multe 
guri de hrănit. Unii regretă vre
mea CAP-ului când aveau un 
loc de muncă, iar după strân
gerea recoltei mai adunau câte 
ceva care le permitea să-și 
hrănească familiile.

-Ați primit 10 ari de pământ?
- Primăria nu a dat la toa

te familiile. Țigăncile merg la 
cules sălătuță și urzici, dar nu 
le"mai iasă în parcul stațiunii. 
Nu-I ajută nimeni pe țigani. Am 
rămas la mila lui Dumnezeu.

- Vedeți că și românii o duc, 
în această perioadă, foarte greu.

- Așa este. Da țiganii sunt 
primii dați afară din servicii, sunt 
priviți cu dispreț.

- Omul este dator să se a- 
jute singur, întâi de toate.

- Da cum să se ajute, dacă 
n-avem pământ, câștiguri cât de 
cât sigure? Avem o viață chi
nuită, trăim în sărăcie neagră.

Unii dintre țigani vor să li se 
dea câte o bucată de pământ 
pentru a-și cultiva câte ceva. Dar 
deocamdată trăiesc numai cu 
iluzii.

Viața grea și mai ales foa
mea nu exclud ca într-o vreme 
nu prea îndepărtată să treacă la 
acțiuni de furturi în grup. "Dacă o 
ducem tot așa și nimeni nu ne 
acordă atenție vom ajunge să 
năvălim în case peste romani, să 
luăm ce apucăm. Vrem să stea 
de vorbă cu noi prefectul jude
țului pentru a ne cunoaște viața 
și durerile noastre", ne împăr
tășea cu amărăciune una dintre 
țigănci.

Pe strada Muzicanților este 
zilnic mare agitație. Prezența 
oricărui străin în zonă atrage un 
interes aparte. Multe guri căscate 
și mare curiozitate. Aici TBC-ul, 
precum și alte boli sunt la ele 
acasă. Condițiile dure de viață, 
lipsa mâncării, a unui cămin cât 
de cât omenesc fac în majoritate 
viața un iad. "Pe aici au trecut 
mulți, spun țiganii de la Geoagiu, 
dar nimeni nu ne-a ajutat cu ni
mic. Suntem și noi oameni, sun
tem cu suflet. Nu știm ce se va 
întâmpla cu noi. Nu ne-a mai 
rămas nici măcar o speranță, 
deși ne dorim o viață mai ome
nească", sunt de părere cei mai 
mulți țigani de la Geoagiu.
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NTIIL UW
OFERTE DEVANZARI

CUMPĂRĂRI y SERVICII

• Vând teren pentru casă, 40 
ari, Brad, str. Racova, tel. 
655169 (2777)

• Vând urgent apartament 
două camere, ultracentral. Tet. 
218301 ( 2975)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, cărămidă, mul
tiple îmbunătățiri. Tel. 627211 
(2997)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral.Tel. 220657 (3131)

• Vând casă Sântandrei nr.
82, tel. 621982 (1250)

•Vând Dacia 1310, fabricație 
iulie 1996, preț 24.000.000 lei. 
Tel. 627T50 (2992)

• Vând ARO 243 Diesel cu 
remorcă. Informații sat Bârcea 
Mică, nr. 66 (3130)

• Vând Oltcit stare foarte 
bună. Tel. 219236, după ora 16 
(3133)

• Vând Dacia 1300, înscrisă, 
BMW 318, vamă plătită, prețuri 
negociabile. Tel. 626632 (2449)

• Vând Dacia 1310, break 
1995. Tel. 241167 (3208)

• Vând SRL fără activitate. 
Deva tel. 627006 (3132)

• Vând SRL fără activitate. 
Orăștie, Mureșului, bl. 17/66, 
după ora 20 (2738)

• Vând motor Subaru com
plet. Tel. 241090, după ora 16 
(2739)

• Vând bidoane aluminiu, 
ceară, cadă din fontă (1,50 m ). 
Tel. 241158 (2740)

• Vând motor ARO Câmpu
lung și cutie viteze TV. Tel. 
241167 (3208)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând mașină înghețată 
Carpigiani, dozator Tec și vitrină 
verticală. Tel. 094/583142 (2577)
r

• Efectuez transport 1,2 tone
- 10 mc. Tel. 623835, după ora 
18 (2976)

• Angajăm agenți publicitari. 
Program flexibil, salariu minim 
garantat. Tel. 064/146335, 094/ 
853004 (OP)

DIVERSE

• Asociația Familială Dobra 
Sorin și Georgeta șnunță înce
perea activității de comerț și 
prestări servicii în orașul Brad, 
în baza autorizației 15239/98. 
(2995)

• SC Decebal SA Deva, 
Piața Unirii, nr.8 organizează 
licitație în ziua de 15 aprilie 
a.c., ora 10, pentru vânzarea 
materialelor refolosibile (cu
pru, fontă, oțel) rezultate din 
dezmembrarea motoarelor 
electrice scoase din uz. Relații 
suplimentare la 054/211760,

2 inter 31, 38. (3206)1

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 3 ani de când 
rămas o amintire pioasăa 

pentru noi cel care a fost

RADU ARISTOTEL
Dumnezeu să-l odihnească 

alături de soția Doina. Ariana, 
Alin, Alegria, Iulian. (4163)

V,

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

SC "CORVINUL" SA HUNEDOARA (fost ICSAP)
str. Moldovei, nr.8

Vinde, începând cu data de 01.04.1998 și în tot cursul 
anului 1998, mijloace fixe amortizate și casate existente 
în depozitul mixt al societății.

Vânzarea se va face prin licitație publică.
Taxa de participare la licitație este de 100.000 lei 
Relații suplimentare la telefon 054/712316.

i* 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

PRONO
1. Atalanta (16) - Roma 

(5) X2
Romanii ar trebui să se 

întrebuințeze serios pentru a 
învinge pe Atalanta. Pare 
mai verosimil un egal.

2. Bari (14) - Milan (8) X2
S-ar cuveni o triplă. A- 

vând în vedere că Milan mai 
speră să ajungă la un loc în 
Cupe...

3. Bologna (10) 
Udinese (4) 1 2

De partea cui se va încli- 
| na balanța?

4. Empoli (13) - Brescia 
(12)1

Vecine bune în clasa
ment, dar avantaj al gazde
lor în această partidă.

5. Inter (2) - Sampdoria 
(9)1

Gazdele vor lua măsuri

I 
l 
l
I
I 
I
L

'Societate comerciala

Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând ia agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35(în clădirea Tribunalului 
Județean); - ia chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

a HUNEDOARA pe Bulevardul 
Dacia (tei. 716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. 
650968), ia sediul S.C.”MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă 
magazinul “Palia";

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

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

y
OJJLWOLL 1 APRILIE

IdolarSUA 8476 lei
1 marcă germană 4583 lei
100 yeni japonezi 6357 lei
1 liră sterlină 14203 lei
1 franc elvețian 5545 lei
1 franc francez 1368 lei
100 lire italiene 465 lei

SC REFRACTARA S.A.
BAKU MARE

Loc. Baru, str. Principală, nr. 314 
Județul Hunedoara 
tpl/fax: 054716916

Conform legislației în vigoare, administratorul 
unic, ing. Mihuț loan, al SC Refractara S.A. Baru - con
voacă Adunarea Generală a Acționarilor în 
data de 14.04.1998, ora 10,00, la sediul societății, 
pentru aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997.

VINDE EN GROS 
ȘI 

EN DETAIL

SILVA 1/2 
BEGUN 1/2 

NEAGRĂ 1/2

BERE ROM 30 /A 
VODCĂ 30

RACHIU ALB 25
Lichior cireșe negre 2C

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăului

________________________________________

Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14. .

x.__________ _________________ y
z

\.

W VREMEA
Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi. 

Cerul va fi mai mult senin în prima jumătate a intervalului, 
apoi variabil. Vântul va sufla moderat din sud-vest. 
Temperaturile minime vor oscila între +1°C și +6°C, iar 
maximele între +14°C și +19°C.

(Andrei IURSICSIN)

SC FIERBA S.A. Deva
str. A. Vlaicu, nr. 25

Vinde la licitație utilaje agricole în fiecare zi 
de miercuri, începând cu 15 aprilie 1998, ora 
10,00.

Lista cu utilajele care se vând se află la sediul 
societății. Alte informații la telefon 216055.

X .... x
S.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL 

BUCUREȘTI

FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-O GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI

NASTURI Șl CAPSE
LA CELE MAI MICI PRETURI.

9

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Jel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90^

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Forță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 31.03.1998 y

— — — — — — — — — — — — — — — —
Concursul din 5 aprilie 1998 I 

------------------------- I
10. Ancona (17) -i 

Perugia (9) 1X
Gazdele se află în alarmă " 

și vor să urce în clasament. 1
11. Foggia (19) - Veronal

(14) 1X |
Pe teren propriu, gazdele | 

au 6 victorii și 3 egaluri, oas-» 
peții în schimb nu strălucesc! 
în deplasare, doar o victorie1 
și 4 egaluri. î

12. Reggiana (6) -|
Lucchese (12)1 j

Se prefigurează o victorie» 
a gazdelor. Nu este exclus! 

nici un "X". •
13. Torino (4) - F. Andrial

(13) I
"Taurii" antrenorului Reja| 

au urcat serios în clasament j 
și e greu de crezut că vor! 
claca în fața Andriei. J

pentru ca victoria sa nu le 
scape.

6. Lazio (3) - Juventus 
(1)1X

Meci ce se anunță a fi viu 
disputat. Acasă, Lazio greu 
iartă pe cineva.

7. Napoli (18) - Piacenza 
(15) X

Oaspeții, în tentativa lor 
de a evita retrogradarea, nu 
pot pleca fără măcar un 
punct de la Napoli.

8. Parma (6) - Fiorentina 
(7)1X

Ambele echipe vor un loc 
în Cupele Europene. Rezul
tat greu de prevăzut.

9. Vicenza (11) - Lecce 
(17)1

Nu credem că Vicenza își 
face mari probleme pentru 
acest meci.

r

/>——--------------------- —.------------

administrator 2 cusător piese la încălțăminte

—

15 patiser 2
agent comercial 29 economist în industrie 5 paznic 12
arhitect urbanism, peisagis- electronist 1 șofer autocamion 2

tică și amenajarea teritoriului 1 frigotehnist 4 strungar universal 4

barman 3 gestionar depozit 6 sudor autogen 14

brutar 3 inginer mecanic 1 taxator 20

cofetar 3 îngrijitor clădiri 1 tâmplar universal 25

confecționer - asamblor lăcătuș mecanic 19 tinichigiu carosier 1

articole din textile 66 macaragiu 2 tinichigiu industrial 1

contabil 2 maistru mecanic 1 turnător formator 1

croitor 3 mecanic auto 3 vânzător 28

croitor-confecționer îmbră- muncitor necalificat 2 vânzător bilete 6

căminte după comandă 4 operator calculator electronic vopsitor auto 1

cusător piese din piele și și rețele 1
înlocuitori 12 ospătar (chelner) 1 tot. locuri de muncă vacante 307

--------------------------------------------j)

^Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă și 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forte de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg,

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30 y
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S. C. SEMMM 
BANAT S.A.

Ca urmare a divizării S.C. SEIURO/'I S.A. București și 
înființarea societății S.C. SEMROM BANAT S.A., pe 
data de 14.04.1998, ora 10.00, se convoacă Adunarea 
Generală a Acționarilor S.C. SEMROM BANAT S.A.

Vor participa: FPS Timiș, S.I.F. Muntenia și acțio
narii înscriși până la data de 01.05.1998 conform 
programului de privatizare în masă din județele: 
Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Satu-Mare, Hune
doara și Maramureș.

ORDINEA DE ZI:
> Hotărârea judecătorească și proiectul de 

divizare a S.C. SEMROM S.A. București;
> Statututul societății.comerciale SEMROM 

BANAT S.A.;
> Contractul de societate;
> Alegerea administratorilor și a Consiliului 

de Administrație;
> Alegerea cenzorilor;
> Aprobarea organigramei societății;
> Diverse.

Adunarea generală va avea loc în Timișoara, Piața 
Libertății, nr. 1, în sala mare de ședințe a Direcției 
Generale pentru Agricultură Timiș.

Importator 
direct 

Canada
Pregătește - 

formează manageri 
în domeniul 
vânzărilor. 

Pregătire gratuită. 
Profit zilnic 

100-150.000 lei. 
Sunați azi: 627527 

(d-ra Lisa). 
Experiența și vârsta 

non-necesare.

PUBLICITATE
I71W

Vă oferă în perioada

UoH>
PREMII 
PE LOC!

1-30 aprilie: 
Importante reduceri de prețuri 

latoateprodusele!

Penitenciarul DEVA
- organizează licitație publică deschisă, fără 

preselecție, în condițiile O.G. nr. 12/*l993 (repu
blicată), în data de 15.04.1998, ora 10,00, pentru 
achiziția următoarelor bunuri: pâine semlalbă, 
brânză telemea de vacă, brizură de orez (orez), 
motorină, combustibil lichid ușor. Documentele 
licitației se pot ridica de la sediul unității. Ofertele 
se depun în scris până la începerea licitației.

- încadrează, prin concurs:
O asistent medical (vârsta până la 35 de 
ani)
O economist

Condiții: de preferință bărbat și vechime peste 
5 ani.

Relații suplimentare la sediul unității.

Consiliul Local 
al Municipiului 

Hunedoara
» .!— —

Organizează licitație publică deschisă 
fără prese/ecție pentru proiectarea inves
tiției publice "Canalizare și modernizare ", 
str. Lăture ni, municipiul Hunedoara.

Licitația va avea loc în data de 4.05, 
ora 10.00, la sediul Consiliului local, P-ța 
Libertății, nr. 17, cod2750 Hunedoara.

Finanțarea investiției se va face de la f >

bugetul local.
La licitație pot participa societăți comer

ciale, persoane juridice și fizice autorizate 
în proiectare cu profil drumuri, poduri și 
rețele canalizare.

Informații suplimentare la tel. 054- 
712877.

Documentele de licitație se vor procura 
de la sediul Consiliul local, camera nr 12 - 
Serviciul de urbanism și amenajarea terito
riului, începând cu data de 3.04.1998

Depunerea ofertelor se va face la sediul 
Cons, local Hd, camera 25, Registratura, 
până în data de 4.05.1998, ora 9.

Amplasamentul poate fi vizitat direct la 
fața locului, str. Lâtureni, municipiul Hd.

E
Z ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe se

zon, de calitate excepțională, garan
tată

-ambalată în saci de 25 kg, cu con
ținut mixt;

- prețuri de introduceri pe piață:
numai 14.000 lei/kg

Z ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din 
colectare originală, la prețul extraor
dinar de

extraordinară!

10.500 lei/kg
în funcție de cantitatea cumpărată 

se acordă reduceri de până la 10%.
Informații: 
Cluj-Napoca, 
str. luliu Maniu, nr. 6, 
tel: 064/193493; 
018/623482

Orar depozit: 

Zilnic: 8-18 

Sâmbăta: 8-14 
____________ ./

S.C. Al’ROTERRl s'Ă. xi 
I Asigură orice cantități de îngrășăminte cu plata prin instrumentele de | 
I decontare cunoscute si prin cupoane agricole.
I Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 lei și 105.000 lei/sac, I 
I în funcție de sortiment și conținut de substanță activă.

De asemenea, livrează întreaga gamă de pesticideAws adaos comercial, I 
I din producția OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia. I
I Livrarea se face Io prezentare, având stoc asigurat, en gros și en detail. I 
I Pentru această acțiune căutăm distribuitori si remizieri din județ. I 
I Iinformații la sediul 5. C. APROIERRA 5. A. Simeria,

telefoane: 054/260424,260966. /
r- - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - -

Societate comercială angajează agent 
comercial cu experiență în domeniu, 
posesor carnet de conducere categ.B. 

Informații tel: 092/353665.

Echipa managerială a
S.C. CORVINTRANS S.A.

cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 
anunță că

ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR1

anunțată în ziarul „Cuvântul Liber" din data de 
31.03.1998 se amână pentru data de 14.04.1998, 
respectiv 15.04.1998, dacă nu se întrunește cvorumul.

S.C. FARES S.A.nuisja Orâstje
MANAGER VÂNZĂRI
produse alimentare, 

în condiții atractive de salarizare. 
Se cer: minim 3 ani de experiență în 

activitatea comercială, carnet de con
ducere, curriculum vitae.

Constituie avantaje: studii superi
oare, cunoștințe PC, posesor auto
turism.

Relații la tel. 094/633264.

SC PDLIDAVA S.A. |
Deva

Efectuează la cele mai avantajoase 
prețuri transporturi până la 7,5 tone.

Relații, zilnic, la telefoanele 220712, 
221750, între orele 7-15.

dttf METROPOL S.A.
\ . Companie Internațională de Asigurări și Reasigurări

prin
• Sucursala Deva, str. M. Eminescu, bl. C2, ap. 45, Tel. 054-227995 și 054-234140. 

• Agenția Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 105, ap.l, Tel. 054-544974.
• Toate sediile ACR din județ Tel. 054-212822

încheie asigurări de răspundere civilă obligatorie auto (R.C.A.).

NOU: Pentru pensionari se face a reducere de 10% din prima de asigurare. 

Vă așteptăm la sediile unităților noastre.

CU METROPOL SIGUR, NICIODATĂ SINGUR!
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Cine, de ce, cum și când 
închide minele?

Potrivit prevederilor Legii 
Minelor, care a fost pro
mulgată și intră în vigoare 
începând cu data de 5 iunie 
a.c., se ridică o serie de pro
bleme legate de închiderea 
minelor, aspect care îi 
interesează în cel mai înalt 
grad, în special pe cei ce-și 
desfășoară activitatea în 
acest domeniu. în context, 
cum se specifică la cap. IV, 
activitatea minieră de ex
ploatare a unui zăcământ 
încetează în < următoarele 
situații:

- când rezervele ex
ploatabile de resurse minerale 
s-au epuizat;

- când continuarea ex
ploatării a devenit imposibilă 
datorită unor cauze naturale - 
inundații, surpări, alunecări de 
teren sau provocate - focuri 
endogene, explozii de gaze, 
ale căror efecte nu pot fi 
înlăturate prin intervenții 
tehnice, în condiții economice;

- când exploatarea a 
devenit neeconomică.

Așa cum stipulează legea, 
inițiativa de încetare a acti
vității unei mine sau cariere

va
Comuna Geoagiu este 

propusă să devină oraș și cei ce 
o conduc în prezent - este vorba 
de Primărie și de consiliul local, 
în primul rând, se străduiesc să 
dovedească faptul că localitatea 
merită să treacă în rândul 
așezărilor urbane. în această 
idee am discutat recent cu dl. 
Aurel Danciu, viceprimarul 
comunei. Dialogul nostru a 
debutat cu întrebarea:

- Dacă v-am propune să 
discutăm despre împlinirile 
actualei legislaturi ce ne-ați 
putea răspunde, die viceprimar?

- Cea mai mare dintre 
acestea este definitivarea 
introducerii gazului metan în 
Geoagiu, Aurel Vlaicu și 
Gelmar. Avem depusă docu
mentația pentru introducerea 
gazului metan și în Bozeș. A fost 
introdus gazul și în școli, cămine 
culturale, biserici ș.a. La liceul 
agricol din localitate s-a realizat 
o centrală termică și una pentru 
căminul cultural din Geoagiu ce 
va încălzi și cele două școli din 
centrul de comună. Am renovat 
aproape toate școlile din 
comună, multe cămine culturale 
și celelalte clădiri de interes 
public. în locul unui bar am 
amenajat o grădiniță dotată 

aparține titularului licenței de 
exploatare, acesta având 
obligația să prezinte autorității 
competente o cerere însoțită 
de planul de încetare a acti
vității. Ce cuprinde această 
cerere?

în primul rând se arată 
motivația încetării activității, 
care are la bază o docu
mentație tehnico-economică, 
totodată relevându-se și

REBUS
programul tehnic de 
dezvoltare sau conservare a 
exploatării, cât și măsurile de 
reconstrucție ecologică. De 
asemenea, se anexează 
programul de protecție 
socială a personalului, avân- 
du-se în vedere redistribuirea 
și/sau reconversia profe
sională, despăgubirile finan
ciare și/sau măsurile de 
dezvoltare regională, cât și 
crearea de noi locuri de 
muncă. De menționat că 
totodată se cere programul de

foarte modern cu toate 
facilitățile. Am amenajat, de 
asemenea, încăperi pentru poștă 
și dispensar la Aurel Vlaicu, 
dispensar la Bozeș și Geoagiu 
Băi. La ora actuală toate clădirile 
ce le administrează Primăria 
arată foarte bine.

Cum sunt drumurile 
Geoagiului?

Gospodărirea 
localitățillor

- Am betonat, pe o lungime 
de 300 m, drumul ce duce la 
Liceul Agricol, am pietruit un 
drum în Josani. Au transportat cu 
tractorul și remorca Primăriei, 
precum și cu mijloace mecanice 
particulare, importante cantități 
de piatră pe mai multe străzi.

- Participă oamenii din 
Geoagiu la gospodărirea 
localității ? Vă întrebăm așa ceva 
deoarece unele primării susțin că 
se înregistrează în acest domeniu 
un oarecare indiferentism.

- Participă. Dacă, de pildă, un 
om ne spune "strada noastră arată 
tare rău, ar trebui reparată"."Bun - 
îi zicem. Vă ducem piatră, 
dumneavoastră o împrăștiați?" 

refacere a mediului și/sau 
de prevenire a deteriorării 
acestuia, cât și stabilirea 
procedurii de eliberare a 
terenului.

Decizia de închidere a 
minelor în cauză este 
aprobata de către Guvern. 
Important de menționat este 
că perimetrele miniere cu 
activitate temporar închisă 
pot să fie date în concesiune 
altui titular, după încetarea 
activității.

Autoritatea competentă - 
respectiv Agenția Națională 
de Resurse Minerale, care 
reprezintă autoritatea sta
tului în domeniul resurselor 
minerale - are obligația să 
urmărească aplicarea măsu
rilor din planul de încetare a 
activității minei sau carierei, 
aici fiind implicat și 
ministerul de resort.

în perioada aplicării 
planului de încetare a 
activității, titularul este obligat 
să îndeplinească toate 
condițiile impuse de către 
autoritățile legale care și-au 
dat avizele necesare. (N.T.)

V

"Bineînțeles". Și marea majoritate 
a oamenilor își respectă cuvântul.

- In anotimpurile calde, dar 
nu numai, prin Geoagiu trec 
mulți oameni veniți la odihnă, la 
tratament sau în excursie la 
Geoagiu Băi. Tocmai de aceea 
- dar și în interesul oamenilor 
comunei Geoagiu, trebuie să 
arate și frumos. Ce se face pe 
această linie?

- Am stabilit un plan
împreună cu secția de gospo
dărire pentru curățirea 
șanțurilor, văruirea pomilor, 
menținerea curățeniei, în special 
pe șoseaua ce străbate 
localitatea. Avem, de
asemenea, în vedere repararea 
gardurilor, vopsirea porților, a 
stațiilor de autobuz ș.a. De 
altfel, cooperația de consum a și 
trecut la amenajarea spațiilor 
din fața unităților comerciale. 
Parcul din centrul comunei a fost 
dat în grija elevilor Liceului 
Agricol, care au și început 
curățarea lui. împlinirile atinse 
sunt mult mai multe decât ceea 
ce v-am spus, dar cert este că 
ne-am propus o mulțime de alte 
obiective pe linia gospodăririi și 
înfrumusețării localității pe care 
ne vom strădui să le atingem.

Traian BONDOR

Quasar- Câștigi Sigur!"I Cumperi un telefon mobil 
J Motorola D-l60 cu 1.499.000 lei 

(fârâTVA) și primești o husa de piele gratuit.
Te conectezi la CONNEX GSM, primești un 

'■'X cupon, îl răzuiești Și Câștigi la SÎgUH 
i toate astea între 23 martie și 18 aprilie.

Câștigi de două ori cu "Quasar". Un bun necesar!

COALIȚIA Șl TRANZIȚIA
(Urmare din pag. 1)

oarecare ștaif din forma
țiunile coaliției își vor 
înfrâna orgoliile și intere
sele, mai ales că doctrinele 
unora diferă mult de ale 
altora, că nu vor exercita în 
continuare presiuni și 
influențe asupra miniștrilor, 
deturnându-i de la preo
cupările și rosturile lor.

Și alte impedimente apar 
în fața noului guvern.

Criminalul a fost prins
în urma unor măsuri 

specifice, polițiștii din municipiul 
Hunedoara au reușit să identifice 
și rețină pe autorul omorului 
comis în noaptea de 23/24 
februarie a.c., a cărui victimă a 
fost luliana Harta, 55 de ani, din 
localitate, angajată ca personal 
civil la o unitate M.A.N. din 
localitate.

Cadavrul femeii a fost găsit 
de o vecină în apartamentul de 

,pe strada Mureșului unde locuia
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Floarea soarelui câștigă teren
Făcându-ne cunoscute 

noutățile apărute și în 
catalogul produselor firmei 
Pioneer pentru anul 1998, dl 
loan Dărăbanț, director al 
zonei a Vll-a centrale a SC 
Pioneer HI - Bred International 
Inc, îmi spunea că în privința 
încurajării culturii de floarea 
soarelui, care are o profita
bilitate certă, prin intermediul 
firmei pe care o conduce în 
această primăvară se orga
nizează câmpuri demon
strative în zonele Călan și 
Aurel Vlaicu, cu ajutorul unor 
specialiști și producători 
agricoli, la fiecare utilizându-se 
câte 19 hibrizi. în acest mod se 
verifică promovarea în cultură 
a hibrizilor care dau cele mai 
bune rezultate.

L.

Forțele politice din opoziție 
se declară pentru alegeri 
anticipate; deci nu vor 
susține în vreun fel 
executivul. Alte forțe - cele 
sindicale - stau la pândă și 
vor ieși curând în stradă cu 
proteste și revendicări - 
pentru că starea de azi și de 
mâine a celor ce muncesc 
este și va fi grea. Iar bugetul 
- această Fată Morgana - 
va nemulțumi pe toată 

lulia Harta. El prezenta plăgi 
tăiate cervical în jurul gâtului cu 
lezarea venelor jugulare și a 
carotidei.

Cercetările au stabilit că 
autorul se afla în permisie în 
perioada 20-25 februarie 1998. El 
se numește Constantin Claudiu 
Moisache, este din Hunedoara, 
militar în termen la U.M. 0524 din 
Drobeta Turnu-Severin.

Pe fondul consumului de 
alcool, a pătruns în locuința

în acest sens este de 
menționat faptul că, spre 
exemplu, hibridul Beriu, care 
dă o producție deosebită în 
condițiile respectării tehno
logiei specifice, a ajuns să 
ocupe o suprafață de peste 
1000 de ha în județul nostru.

Stabilirea unui preț 
acoperitor, ținând seama de 
cheltuieli și de nevoile reale 
ale industriei prelucrătoare și 
cele de consum ale populației, 
aduce elemente noi în 
schimbarea opticii despre 
cultivarea florii soarelui, astfel 
încât începând din această 
primăvară să putem asista la 
încurajarea cultivatorilor de 
floarea soarelui. Câteva date 
despre acest hibrid vin să 

LA "CUVÂNTUL LIBER"

lumea. Dar de unde nu-i... 
Cert este că nimeni, dar 
absolut nimeni, nu poate 
face în curând prea mult. 
Iar orice promisiune, 
indiferent din ce zonă 
vine, este pură dema
gogie, dacă nu minciună.

Să avem răbdare. Să 
nutrim speranțe. Ce 
altceva ne-a mai ră
mas?!...

victimei, încercând să o violeze. 
Cu un cuțit pe care îl avea 
asupra lui, Moisache a omorât 
femeia, după care a furat din 
locuință 220.000 de lei, două 
pachete de cafea și două 
deodorante.

în prezent, cercetările sunt 
efectuate de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara, 
urmând a se declina 
competența către Parchetul 
Militar Craiova. (V. NEAGU) y

ateste orientarea «pre 
utilizarea acestor semințe, 
care au un conținut de ulei 
de 48-51 la sută. Având 
maturitate uniformă, re
zistență ridicată la secetă și 
la cădere, acest hibrid 
asigură o recoltă de 3000- 
3600 kg/ha, fiind reco
mandat pentru toate zonele 
de cultură.

Avantajul orientării spre 
cultura de floarea soarelui 
este și acela că piața 
românească poate absorbi 
întreaga producție ce o pot 
oferi producătorii agricoli, 
având în vedere că în ultimii 
ani s-a apelat masiv la 
importuri de ulei de floarea 
soarelui. (N.T.)
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MAI MULȚI BANI PENTRU COPII '
Inflația galopantă din 

România a condus ia crearea 
unui dezechilibru major între 
veniturile și cheltuielile 
fiecărui cetățean, con
ducând astfel la o scădere 
accentuată a puterii de 
cumpărare. Situația s-a 
reflectat și în ceea ce 
privește măsurile de 

Xprotecție socială stabilite de

către Guvernul României. 
Una dintre aceste măsuri a 
fost și mult trâmbițata 
majorare a alocației pentru 
copii până ia valoarea de 
50.000 de iei. Ea s-a dovedit 
insuficientă încă din 
momentul în care a fost 
adoptată.

Din păcate, de abia acum, 
după un an de zile de ta

majorarea alocațiilor s-a 
decis că este necesară o 
nouă majorare. Astfel, în 
ședința Guvernului de 
marți, 24 martie a.c., s-a 
iuat hotărârea ca, începând 
din luna martie, alocația 
pentru copii să fie de 
65.000 de iei.

_________ Andrei NiSTORj

"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 LUNA MAI ESTE DE8000 DE LEI/LUNĂ, 
PLUS TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! M>onamente\e se fac la ghișeele oficiilor poștale din 
județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOU
RĂMÂNEM Al DUMNEA VOASTRĂ.

^CUVÂNTUL 
LIBER
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