
RomTelecom majorează tarifele de la 1 iulie CUM VA ACIUITA ROMANIA
Tarifele practicate de RomTelecom 

pentru abonații persoane fizice și juridice, 
precum și cele pentru convorbirile 
efectuate de la posturile telefonice 
publice se majorează, începând cu 1 
iulie, cu circa 8%, se arată într-un 
comunicat transmis agenției MEDIAFAX 
de către RomTelecom.

Prețul unui impuls de convorbire 
telefonică crește de la 240 lei la 260 lei, 
majorarea fiind de 8,3%. Primele 100 de 
impulsuri din consumul lunar vor fi, în 
continuare, gratuite, ceea ce depășește 
acest nivel urmând să fie facturat cu 260 
lei. Pentru un consum lunar mai mare 
de 10.000 impulsuri se va acorda o 
reducere a tarifului, un impuls urmând 
să fie taxat cu 240 lei.

Prețul abonamentului lunar pentru 
abonații de domiciliu și pentru 

k persoanele juridice se majorează cu 9%,

de la 30.000 lei la 32.700 lei. Instalarea 
unui post telefonic cuplat la o centrală 
analogică va costa 275.000 lei, față de 
250.000 lei în prezent, majorarea fiind 
de 10%. De asemenea, tariful pentru 
instalarea unui post telefonic cuplat la o 
centrală digitală se majorează cu 8,3%, 
respectiv de la 300.000 lei la 325.000 lei. 
Abonații persoane juridice vor beneficia, 
în cazul solicitării unui număr minim de 
cinci linii telefonice principale, de o 
reducere a tarifului de instalare cu 10% 
pentru fiecare linie.

în cazul telefoanelor publice cu 
cartelă, prețul unui impuls de convorbire 
locală, precum și cel pentru convorbirile 
interurbane se majorează cu 8,6%, de 
la 350 lei la 380 lei.

Tarifele pentru convorbirile telefonice 
internaționale și ce|e pentru telex rămân 
nemodificate. (MEDIAFAX)

OAITORIIA CĂTRE SEJEDIIaK
■Fostul ministru al Finanțelor, Mircea 

Ciumara, a acceptat ca România să 
plătească despăgubiri de aproape un 
miliard de dolari Suediei

■ Statul român urmează să rene- 
gocieze valoarea și termenii de 
rambursare a unei datorii către statul 
suedez, contractată în 1929 și neachitată 
pînă în prezent.

■ Guvernul român a decis formarea 
unei comisii interministeriale formată din 
specialiști de la Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Justiției și MAE, condusă de 
secretarul de stat Valentin Lazea, care 
urmează să stabilească tactica nego
cierilor cu partea suedeză.

în cursul anului 1997, 
tratativele au fost purtate de 
către ministrul Finanțelor, 
Mircea Ciumara, care a accep
tat cerințele părții suedeze, 
adică plata a 800 de milioane 
de dolari în contul datoriei.

Ministerul Finanțelor con
sideră că echipa anterioară a 
fost de acord să discute 
valoarea datoriei la un nivel 
mult prea ridicat față de suma 
pe care România ar trebui să o 
plătească.

România s-a împrumutat, în 
1929, de la compania suedeză 
Swedish Match, cu 27 milioane

(Continuare în pag. 8)
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COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Simpozionul ‘‘Religie și 
cultură - influențe și 
interferențe", ediția a V-a, 
este dedicat comemorării a 
125 de ani de la moartea 
mitropolitului Andrei 
Șaguna și a 230 de ani de 
la moartea episcopului 
Inocențiu Micu K/ein. 
Simpozionul, organizat de 
Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane Deva, se 
desfășoară în zilele de 18- 
20 iunie. Deschiderea are 
loc azi, 18 iunie, ora 10, în 
sala festivă a Primăriei 

^Deva. (V.R.)

Județul 
Hunedoara
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Medicamentul anti-SIDA 
descoperit de un doctor 

bulgar, în curând și în România

Medicamentul anti-SIDA descoperit de doctorul bulgar Harry 
Jabilov se va putea găsi, în curând, și în farmaciile din România, a 
declarat agenției MEDIAFAX Valeri Sofroniev, director executiv al 
firmei VITAL - FE, distribuitor autorizat al acestui produs.

Jabilov a descoperit preparatul anti-SIDA în urmă cu câțiva 
ani, însă abia acum au fost definitivate concluziile finale ale 
cercetărilor. Produsul, denumit Thymus Nuclear Glycoprotein 
(TNG), a fost omologat în SUA și Mexic, unde a început deja 
producția sa în serie. Analizele clinice efectuate în SUA, Mexic și 
Africa de Sud au demonstrat că TNG nu are nici un fel de efecte 
secundare și că îi poate vindeca pe bolnavii de SIDA. în 1996 s- 
au făcut primele analize clinice la un spital din Mexic. Rezultatele 
finale au arătat că, după ce au efectuat tratamentul cu produsul 
doctorului Jabilov, 16 persoane suferind de SIDA au fost vindecate,

(Continuare în pag. 2)

La Primăria comunei
Geoagiu, o parte din 

funcționari sunt ocupați cu 
finalizarea unei lucrări de mare 
însemnătate pentru mulți țărani 
din satele localității. Lămuriri în 
acest sens primim de la dl loan 
Marcu, secretarul primăriei, pe 
care îl găsim absorbit de 
lucrarea amintită.

- Modificarea și comple
tarea Legii fondului funciar cu 
prevederile Legii-169 din 1997, 
care dau dreptul foștilor 
deținători de mari suprafețe de 
terenuri agricole și păduri să 
ceară și să li se restituie până la 
50 ha de pământ agricol și până 
la 30 ha de pădure, au făcut ca 
și în comuna noastră mulți 
oameni să depună cereri pentru 
a dobândi cât mai mult din 
fostele proprietăți. Așa se face 
că până acum (pentru că am 
primit indicații să primim 
cererile și peste termenul

Aplicarea 
Legii 

pământului, 
- o prioritate 
a primăriei

prevăzut) la primăria noastră 
s-au depus 920 de cereri, prin 
care se solicită restituirea a 
circa 360 ha pământ agricol și 
1300 ha păduri. în momentul 
de față noi lucrăm să avem o 
evidență clară a tuturor cere
rilor, a suprafețelor solicitate 
(terenuri agricole și păduri), a 
actelor doveditoare, în scopul 
de a începe apoi verificarea 
legitimității cererii și a tere
nurilor în cauză.

- Die secretar, sunt oare 
în Geoagiu atâția cetățeni 
care au deținut în proprietate 
suprafețe de până și peste 50 
de ha?

-Tocmai aici este pro
blema. Noi am înregistrat 920 
de cereri, conformându-ne 
prevederilor legale. Greutatea 
în punerea la punct a evidenței 
constă în faptul că foarte puține 
cereri sunt însoțite de acte 
doveditoare. Este adevărat că 
cetățenii pot prezenta actele 
doveditoare ulterior depunerii 
cererii, dar în ce perioadă?

_____________Gh. PAVEL
(Continuare în pag. 2)

Consiliul județean Hunedoara

CONVOCARE
în temeiul art. 65, alin. 1 și 3 din Legea nr. 69/1991 privind 

administrația publică locală, modificată și completată prin Ordonanța 
de urgență nr. 22/1997 a Guvernului României, se convoacă Consiliul 
județean Hunedoara în ședință ordinară, la sediul acestuia, pentru 
data de 29 iunie 1998, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocoalelor de transfer al 
patrimoniului și personalului leagănului și caselor de copii și 
reorganizarea acestora în centre de plasament al copiilor aflați în 
dificultate.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 1998.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1998 al RAAVJ Petroșani și DJDRA Deva.

4. Proiect de hotărâre privind suspendarea derulării Programului de 
reorganizare a Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcției Județene a Drumurilor RA-Deva.

6. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Județene de 
Administrare și Exploatare a Drumurilor Hunedoara-Deva.

7. Proiect de hotărâre privind completarea Programului de acțiuni 
în domeniul relațiilor externe ale Consiliului județean Hunedoara pe 
trimestrul II al anului 1998, aprobat prin Hotărârea nr. 23/1998 a 
Consiliului județean Hunedoara.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni 
în domeniul relațiilor externe ale Consiliului județean Hunedoara 
pentru trimestrele III și IV ale anului 1998 și a cheltuielilor aferente.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii legăturilor de 
colaborare dintre județul Hunedoara-România și județul Vas- 
Ungaria.

10. Proiect de hotărâre privind ratificarea Protocolului de 
colaborare în vederea realizării sistemului informatic geografic la 
nivelul județului Hunedoara (GIS).

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 
pentru proiectul „Modernizare D.J. 666- Dealul Babii-Vulcan, km 
9+000 - km. 14+000".

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate pentru proiectul „Modernizare D.J. 667 Pui-Hobița, km. 
0+000 - km. 5+000." _ ...Președinte 

Gheorghe BARBU

Lupta pentru bănci 
continuă

Atâta vreme cât nu se face 
privatizarea băncilor nu se va 
stinge nici lupta pentru 
punerea în fruntea acestora, 
conform algoritmului, a unui 
reprezentant - mai mult sau 
mai puțin profesionist, dar 
atașat politic - al partidului 
căruia i se cuvine ciolanul 
respectiv. Cât se poate de 
elocvent din acest punct de 
vedere este și schimbarea care 
s-a produs la Bancorex, unde 
locul fostului președinte Florin 
lonescu a fost luat de un spe
cialist al PD, care și-a 
revendicat de multă vreme 
acest post. Lupta pare perfect 
motivată dacă avem în vedere 
că, așa cum s-a relatat în mass 
media, fostul președinte avea 
un salariu de 35 milioane iei pe 
lună, iar potrivit contractului 
cu FPS, pentru profitul realizat 
- apreciat la 700 miliarde lei pe 
1997, dar în realitate acesta a 
fost zero, după cum a afirmat 
unul din vicepreședinții 
aceleiași bănci - i se mai cuvin 
alți peste 400 milioane lei (I).

Cu to^te că nu este cazul 
de privatizare în situația BNR, 
iată că a sosit sorocul să fie 
schimbat și aici consiliul de 
administrație, pentru care se 
duce o luptă pe viață și pe

moarte, părându-se că se 
implică și FMI, pentru a ști cu 
cine stă de vorbă în 
continuare. Cele 9 posturi 
din consiliul de administrație 
al BNR, care trebuie să fie 
ocupate de oameni ce nu fac 
parte din vreun partid politic 
(ei trebuind să-și dea 
demisia dacă acum sunt 
membri ai unui partid), 
trezesc acum lupta, 
invocându-se din nou 
problema respectării algo
ritmului. Desigur că și aici 
bătălia pentru ciolan, în spe
cial pentru ocuparea funcției 
de președinte (unde cum s-a 
scris în presă salariul lunar 
este în jur de 60 de milioane), 
este destul de motivată. 
Senatorul Vosganian, 
președintele Comisiei de 
buget, finanțe și bănci a 
Senatului, a arătat că mai 
repede de o lună de zile nu 
este posibil să fie schimbat 
consiliul de administrație 
al BNR, care va avea 
mandat, după Legea 
bancară, pentru o perioadă 
de 6 ani, nu de 8 cum a fost 
până acum. Pretenții la 
funcția de președinte ar 
avea PNȚCD, respectiv prin 
dl Ciumara. (N.T.)

Campionatul 
Mondial de fotbal 

Franța *98•
Marți, 16 iunie, s-au des

fășurat două meciuri din Grupa A. 
Este vorba despre Brazilia - 
Maroc, scor 3-0, și Scoția - 
Norvegia, 1-1. Brazilia și-a 
demonstrat din plin clasa 
deschizând relativ repede scorul 
în min. 9 prin Ronaldo. în 
continuare brazilienii s-au 
menținut în priză și i-au “calmat" 
pe marocani, înscriindu-le încă 
două goluri, încheind cu o victorie 
clară: 3-0. Norvegienii au avut o 
evoluție mai slabă și n-au reușit 
decât un egal în fața scoțienilor. 
Ultimele 2 partide din această 
grupă (Brazilia - Norvegia și Scoția 
- Maroc din 23 iunie) sunt decisive 
pentru locul al doilea de calificare, 
primul fiind ocupat de'Brazilia.

Azi, 18 iunie, au loc meciurile 
AFRICA DE SUD 
DANEMARCA (ora 18,30) și 
FRANȚA - ARABIA SAUDITA 
(ora 22,00). Ambele întâlniri se 
transmit direct la TVR1. (S.C.)

Cursuri pentru pregătirea 
șomerilor

Timp de două zile - miercuri și Joi - a avut ioc ia Deva, ia 
Centrul de Calificare, Recalificare și Perfecționare a Șomerilor, 
o instruire ia nivel național a directorilor de profil. Au fost 
prezenți directori din 14 județe, precum și reprezentanți a trei 
fundații româno-germane.

Reuniunea de ia Deva a directorilor Centrelor de Recalificare 
și Perfecționare a Șomerilor a vizat instruirea acestora în 
vederea folosirii standardelor ocupaționaie, pentru realizarea 
programelor de pregătire a șomerilor, precum și de demarare a 
acestora.

Potrivit spuselor diui loan Duruș, directorul Centrului Deva, 
de ia apariția Legii 1/1991, ia nivelul DMPS Hunedoara-Deva s- 
au organizat sau sunt în desfășurare 410 cursuri de calificare, 
recalificare sau perfecționare. Majoritatea cursurilor s-au făcut 
cu asigurarea unui ioc de muncă." Calificarea, ne-a mai precizat 
di loan Duruș, este principala metodă activă de combatere a 
șomajului. în acest sens, numai ia Hidroconstrucția Hațeg s-au

_________Corne! POENAR 
(Continuare în pag. 2)



I srCuvântul liber
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18 IUNIE 1998

Se știe ce-i de făcut* Dacă vor fi bani***
Pe tema actualelor lucrări 

edilitar - gospodărești dii^orașul 
Simeria am purtat luni o discuție 
cu dl viceprirhar Nicolae Matiș. 
Dumnealui ne-a relatat următoa-' 
rele: ,,Nu ne-am dezlănțuit prea 
rare în rezolvarea unor probleme 
rospodărești pentru că nu știam 
ugetul. Acum este promulgat, se 
:ă la Consiliul județean și 
nează ca în două zile să ni se 

comunice valoarea exactă a 
acestuia."

Reținem că o lucrare im- 
ui iarnă, finalizată recent, este 
ienajarea unui trotuar pe 
-eaua Națională, între străzile 

cembrie, Retezatului și Zece 
ri, pentru accesul

.nației spre biserica ortodoxă, 
făcut la propunerea

. .orilor acelei zone, fiind o mai 
doleanță a lor. Lucrarea a 

at 30 milioane de lei și s-a 
i către C.C.C.F. Deva și cu 

:orul ace'stei firme.
Se va trece la o nouă etapă 

de modernizare și dezvoltare a 
pieței agroalimentare din oraș. 
Amănunte am aflat de la dl 
Marius Benea (S.C. Comtouri- 
nex). Este de fapt a doua etapă și 
se află în faza P.U.D. (Proiect de 
Urbanism de Detaliu), elaborat de 
S.C. Spectra S.R.L. Deva 
(arhitect Mircea Săurășan). Se 
vor construi alte spații, închise,

Vechile iubiri...
Rivalitățile tot mai evidente dintre Partidul National Țărănesc 

Creștin Democrat și Partidul Democrat, rivalități care au ieșit la iveală 
încă din momentul încheierii alianței între CDR și USD, conduc tot 
mai clar spre o ruptură definitivă între cele două forțe politice. Tendințele 
hegemoniste ale țărăniștilor pe de o parte, iar pe de altă parte 
neînțelegerile din USD i-au forțat pe democrații domnului Roman să 
caute eventuali susținători în alte tabere. Așa se explică recentele 
contacte dintre liderii respectivului partid și cei ai Partidului Democrației 
Sociale din România. Dacă până nu de mult părea imposibilă o 
apropiere între vechii aliați din FSN, respectiv domnii Roman și Iliescu, 
acum aceste probleme par a fi de domeniul trecutului, interesele 
partidelor din care fac parte sunt mult mai mari decât rivalitățile dintre 
unii membri ai lor. Și, pe deasupra, la nivelele ierarhice inferioare și 
pe plan local a existat mereu o apropiere între aceste partide.

Pe de altă parte, țărăniștii sunt într-o evidentă criză. Confruntați 
cu neîncrederea electoratului și măcinați de un război intestin, nici nu 
poate fi vorba de o eventuală câștigare a viitoarelor alegeri, așa cum 
visează unii dintre liderii lor. Așadar, pentru democrați este foarte 
limpede că se află într-o barcă ce se scufundă. Ei au nevoie de aliați 
care să le sprijine măsurile reformiste și, de asemenea, au nevoie de 
o “periere” a imaginii lor electorale destul de șifonată de conviețuirea 
cu țărăniștii. Apropierea de partidul domnului Iliescu este, practic, 
varianta cea mai bună. Cele două forțe s-au desprins din același 
trunchi, având ideologii asemănătoare. PDSR are și un număr de 
parlamentari suficient de mare pentru a face ca legile inițiate de către 
democrați să treacă fără prea mari probleme. Pe deasupra, această 
reconciliere cu “pupături în Piața Unirii", cum bine spune unul dintre 
politologii contemporani, cu blitzurile aparatelor de fotografiat și cu 
camerele de luat vederi ale televiziunilor, nu poate face decât bine 
imaginii PD-ului.

Rămâne de văzut în ce fel vor evolua lucrurile, atât în tabăra 
democraților cât și în cea a țărăniștilor, însă niciodată nu trebuie să 
spui „niciodată”, fiindcă încurcate sunt căile...politicii.

Andrei NISTOR

P/R I
6.00 România: ora 6 fix! 

8.10 Știri de la CM ’98 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea editorială
15.30 Ecclesiast '98 16.00 
Bacalaureat ’98 (talkshow)
17.30 Sunset Beach (s, ep. 
239) 18.20 Fotbal: Africa de 
Sud-Danemarca (d)20.25 
Doar o vorbă săț-i mai pun!
20.30 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.35 Camera 
ascunsă - farse cu vedete 
21.50 Fotbal Franța-Arabia 
Saudită (d)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

D.a. (r) 11.00 Comorile lumii 
(r) 11.30 Cultura în lume (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 

^12.45 Doar o vorbă... (r) 13.00 

care vor permite agenților 
comerciali și producătorilor 
agricoli să-și prezinte și să-și 
ofere produsele în aceleași 
condiții civilizate, dar pe un spațiu 
mai întins.

Cum ne-a mai spus dl 
viceprimar - și cum am văzut de 
altfel - zonele verzi, plantațiile de 
gard viu, arborii ornamentali au 
fost puși în valoare. Coroanele au 
fost corectate, li s-au dat forme 

'Gospodărirea^ 
localităților 

X____ _ _ /
geometrice, care încântă prin 
formele lor, încadrând armonios 
clădirile de pe străzile 1 
Decembrie, Avram lancu, 
Decebal. Aceasta dovedește că 
S.C. Crizantema (administrator dl 
Vasile Deac), o societate 
particulară care se ocupă de 
câțiva ani de întreținerea zonelor 
verzi și de salubritatea urbei, își 
reia la fiecare început de sezon 
cu seriozitate responsabilitățile 
asumate. De real folos îi este 
dotarea cu scule și dispozitive 
moderne, adecvate acestei 
activități.

în cimitirul orașului se va 
continua realizarea unei alei din 
dale și beton, începută anul

Să ne aducem aminte de 
Eminescu (r) 14.00 Emisiune 
în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00
Veronica: Chipul iubirii (s, ep. 
68) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora cinci (div.) 19.10 Față 
în față cu autorul 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 76) 21.00 
în fața dvs. 22.00 Tentația 
(dramă Polonia ’95) 23.45 
Lumea sportului

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do, ep. 8) 
10.35 Orășelul fantastic (s) 
11.00 Un sunetîn plină tăcere 
(f/r) 12.40 Fără limită 13.00 
Dempsey și Makepeace (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 24) 15.10 
Talkshow 16.35 Văduva (s) 
18.00 Esmeralda (s,ep. 77)
19.30 Dallas (s, ep. 25) 20.20 

trecut, pentru accesul carului 
mortuar și populației.

O lucrare de amploare, un 
deziderat mai vechi al sime- 
rienilor - care locuiesc pe stră
zile Traian, Andrei. Mureșanu, 
Coșbuc sau Progresului -, este 
canalizarea acestei platforme 
inferioare a orașului, unde zona 
este inundabilă, mlăștinoasă. Ea 
a început, se va derula pe 
parcursul a 4-5 ani și va costa 34 
miliarde de lei. „Dacă vom avea 
bani, în acest an se va realiza 
cam 10 la sută din întreaga 
lucrare" - spunea dl Matiș.

Mai notăm că în aprilie a.c. 
s-a finalizat refacerea părții 
carosabile distruse din spatele 
gării prin asfaltarea platformei. 
Este o lucrare apreciată de toți 
cei care își desfășoară acti
vitatea sau trec zilnic prin zonă 
și mai cu seamă așteptată 
cam de mult timp. „După 
câștigarea procesului de către 
Primăria Simeria, am trecut 
imediat la refacerea platformei 
- sublinia dl viceprimar - până 
atunci neexistând posibilitatea 
investirii de fonduri."

Primăria are în obiectiv și 
alte lucrări de reparații și 
întrețineri de străzi. Totul 
depinde însă de bani.

Estera SÎNA

’’Primarii și primăriile' 

comunelor Bar uși 
Vălișoara n-au primit 
< avertizări y 

0/ Marcu Popescu, primarul 
comunei Baru, s-a adresat 
redacției ziarului,, Cuvântul liber" 
cu un drept la replică, având în 
vedere articolul „Legea salarizării 
stârnește mari nemulțumiri", 
publicat în nr. 2155 din 11 iunie 
a.c. în context se menționează că 
în articolul respectiv s-a strecurat, 
din eroare sau din rea voință, 
afirmația potrivit căreia primarul 
comunei Baru a fost avertizat de 
către Prefectură că va fi 
suspendat. Primarul menționează 
că prefectul județului Hunedoara 
nu l-a atenționat și nici nu l-a 
sesizat despre o asemenea 
măsură, totodată arătând că 
relațiile dintre Primăria Baru, 
Prefectura județului și Consiliul 
județean au fost din cele mai 
bune până în prezent. Ca urmare, 
primarul consideră că nu a existat 
nici un fel de motiv să fie făcute 
afirmații care să dăuneze imaginii 
sale.

Aceleași precizări sunt 
valabile și în cazul primarului 
și Primăriei comunei Vă
lișoara. (N.T.)

Twin Peaks (s, ep. 5) 21.15 
Cronici paranormale (s, ep. 
27) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Tropical Heat (s, ep. 8) 23.45 
Talkshow sportiv cu B. Tudor

pro rv
7.00 Ora 7, bună di

mineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 10.55 Tom și 
Viv (f/r)12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Băiatul care poate să 
zboare (f. fant. SUA 1986) 
15.00 Maria (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 57) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit 
18.00 Povești extraordinare 
(s, ep. 24) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Melrose Place (s, 
ep. 80) 21.15 Nikita (s, ep. 15) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 107) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Cracker 
(s, ep. 6) 0.00 Procesul 
mondialelor

Cursuri pentru pregătirea șomerilor
(Urmare din pag. 1)

desfășurat cursuri de calificare sau recalificare în care au fost 
cuprinse 125 de persoane, toate fiind angajate. ”

în acest an, ia nivelul Centrului de Calificare, Recalificare 
și Perfecționare a Șomerilor Deva se află în derulare 59 de 
cursuri, în care sunt antrenați circa 1500 de oameni, fapt ce dă 
o șansă în plus unei persoane pentru a-și dobândi un ioc de 
muncă. Pe lângă cursurile de calificare sunt organizate și 
cursuri de perfecționare, ceea ce în opinia specialiștilor 
Centrului Deva dă o șansă în plus unui angajat de a-și păstra 
locul de muncă.

Din datele existente, meseriile cete mai căutate sunt cele 
în construcții - zidar, fierar, fierar-betonist - dar din păcate 
muiți oameni refuză această șansă, cu toate că în meseriile de 
față se câștigă foarte bine.

în programul instruirii desfășurate miercuri și joi a mai fost 
cuprinsă și o vizită în zona Hațegului ia castelul de echilibru, 
ia baraj, precum și ia microhidrocentraleie aflate pe Râu Mare.

v • z

Aplicarea Legii pământului
(Urmare din pag. 1)

Nimeni nu știe până când cei în 
cauză au dreptul să-și 
dovedească proprietatea asupra 
unor terenuri. De aici tot facem și 
desfacem evidențe, irosind mult 
timp pe care am putea să-l 
folosim în alte scopuri.

- Dar terenurile pe care 
oamenii le cer le aveți?

- Terenuri nu avem în 
momentul de față dar până la 
finalizarea lucrării nu ne putem 
pronunța care va fi soluția. 
Părerea mea este că muiți 
oameni au făcut cereri sperând 
să mai primească în 
proprietate unele suprafețe de 
teren, pe care însă nici ei nici 
înaintașii lor nu le-au avut în 
proprietate.

Medicamentul anti-SIDA
(Urmare din pag. 1)

transmite corespondentul 
MEDIAFAX la Sofia.

în Bulgaria, preparatul a fost 
testat la sfârșitul anului trecut pe 
20deseropozitivi. Valeri Sofroniev 
susține că rezultatele “au depășit 
orice fel de așteptări". "Până acum 
nu s-a înregistrat un asemenea 
efect pozitiv Intr-un interval atât de 
scurt și într-un mod atât de ca- 
tegoris", a declarat Sofroniev. 
După 180 de zile de la începerea 
tratamentului, patru persoane erau 
complet restabilite. în cazul 
celorlalțipacienți, numărul virușilor 
HIV din organism s-a redus de 20 
până la 50 de ori. Aceștia și-au 
recăpătat pofta de mâncare și au 
câștigat în greutate. Tratamentul 
cu TNG constă în injecții care se 
fac de două ori pe săptămână, 
timp de două luni. TNG stimulează 
celulele sistemului imunitar care 
recunosc și neutralizează virusul 
HIV.

PRIMA TV
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r) 13.30 
Secrete de familie (s/r) 14.15 
Fulger alb (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic per
sonal (s) 21.45 Verdict: 
crimă! (s) 22.45 Călătoria 
(dramă It./Fr. 1974) 0.30 Se
crete de familie (s)

ACASĂ
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Drumul spre Franța - 
CM de fotbal (r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa (show

La noi, după o sumară 
cercetare, circa 20 de cereri ar 
fi îndreptățite a fi luate în 
evidență. Asta în ce privește 
terenurile agricole. în legătură 
cu pădurile, lucrurile stau 
altfel. Majoritatea celor 1300 
de cetățeni care au depus 
cereri pentru restituirea pădurii 
sunt din satele aparținătoare, 
care n-au fost cooperativizate. 
Ei au deținut cu adevărat 
aceste păduri și sunt 
îndreptățiți să li se restituie. 
Cred că în ce privește pădurile 
există o evidență în arhive, 
după care se vor putea restitui 
actele de proprietate. Până 
când nu vom face ordine cu 
cererile, nu putem să ne 
pronunțăm cu certitudine 
asupra legitimității lor.

Se așteaptă ca în 
următoarele luni acest produs să 
fie omologat și în Bulgaria. Firma 
bulgară VITAL - FE a obținut de 
la Harry Jabilov licența pentru 
producerea și distribuirea 
acestui medicament în țări din 
Asia, Africa și Europa de Est.

“Noi am stabilit deja contacte 
cu firme românești pentru a 
distribui acest produs și în 
România", a declarat pentru 
MEDIAFAX directorul executiv al 
firmei bulgare. Conducerea 
firmei VITAL - FE susține că 
costurile tratamentului cu TNG 
se cifrează la aproximativ 10.000 
de dolari. Acesta este de 10-15 
ori mai ieftin comparativ cu 
costurile tratamentelor actuale.

Sofroniev susține că 
doctorul Jabilov, care s-a stabilit 
în-SUA de câțiva ani, lucrează 
în acest moment la elaborarea 
unor medicamente care să 
trateze leucemia și cancerul 
mamar. (MEDIAFAX)

pentru copii) 15.30 Rocky șî^ 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
caseit (s) 20.15 Contra- 
lovitura (s) 21.15 Succesorul 
(f. SUA 1996) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talksow)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
09.50-10.15 Program co
mercial PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale 

ANTENA 1-DEYA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

10.40 Interviul săptămânii (r) 
10.40-11.00 Muzică, publi
citate 16.35-17.55 Actua
litatea (talk show) 17.55- 
18.00 TELEX 22.05-22.15 
Știri (r)

Joi, 18 iunie

3 Berbec
Azi vă priesc activitățile 

intelectuale. Ați putea chiar 
obține rezultate mai deo
sebite. Prietenii vă vor 
aprecia calitățile mentale. Nu 
uitați de treburile din gos
podărie.

2 Taur
Lucrurile vor evolua așa 

cum ați dorit; familia vă v^3 
ajuta să vă remontați. Nu-^q 
exclus să aveți o surpriză diț)ri 
partea unui bărbat mai tână^f>

O Gemeni /in
O întâlnire amicală va 

marca o săptămână plină d^. 
evenimente. Nu stricați bimț 
dispoziție a partenerului df 
discuție. Copilul dv are nevoie 
măcar de un sfat. ni

3 Rac
Doriți să plecați într-8' 

călătorie de afaceri, dat 
lucrurile nu ies chiar cum le- 
ați planificat. Un prieten vă d§s 
o mână de ajutor și lucrurilâ" 
se vor aranja. Partenerul dl0 
viață vă va fi de un real folos?, 
deci nu vă opuneți dacă4 
dorește să vă însoțească. ,9t 

' • >m
O Leu

Nu prea sunteți în formă 
căci'ieri nu v-ați odihnită 
Insistențele șefului vă vdP 
face să vă autodepășiți, mai 
ales dacă vi se promite o 
mărire de salariu. Planul2 
pentru cumpărături l-ati ȘT' 
făcut. iu)

iln 
O Fecioară eb

Dorința dv. de a face' 
speculații vă poate ajuta să? 
vă îmbunătățiți situațiab ■ 
financiară. Scrisoare—' 
neașteptată.

O Balanță 0
Discuțiile din familie vă vor 

face irascibil. Nu ar fi excluș . 
să aveți probleme cu casa, 
atenție la aparatura 
electronică. Partenerul d#"’ I 
viață vă va da o veste bună" i 
referitoare la un câștig01 
așteptat. Nu discutați azini' 
afaceri.

Z> Scorpion eig
Veți avea succes în tot ce'2 

întreprindeți, căci forța și 
siguranța de sine pe care lene 
degajați fac o bună impresiep'i

O Săgetător
Ați putea avea câștig deul 

cauză în unele chestiunbb 
sentimentale. Sau ati putea 
câștiga o sumă mulțumitoarele 
făcând speculații. Oricurni.rJ 
ambele variante vă vor aduce 
mulțumire. ibo

-ioT 
O Capricorn sr)ii 

Dacă doctorul vă spune cfej 
trebuie să suferiți o intervenție-- - 
chirurgicală, nu trebuie să vff~ 
speriați. Aveți ocazia să 
înlăturați definitiv o problemă 
de sănătate care vă deranja 
de mai multă vreme.

O Vărsător
Vă simțiți obosit și de 

aceea starea dv psihică nti9 
este dintre cele mai bună 
Aveți neplăceri cu șefii, cXi 
partenerul de viață sau dJ 1 
cineva din familie. Din punlS" 
de vedere financiar ați putea 
avea surprize plăcute.

eiq
2 Pești

Ziua va fi ocupată de tirț? 
felul de acte și operațiuhlv 
bancare. Agendă de lucr’fl'- 
încărcată, dar energia vă 
permite să faceți fafe1' 
solicitărilor.

ies

7
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In pas lejer prin 
cartierul Gojdu

Mărturisesc că n-am fost de multă vreme prin 
cartierul Gojdu al Devei fiindcă n-am avut treabă 
pfe acolo. Cartierul - spun cei ce locuiesc aici și nu 
nOmai - se întinde între strada Kogălniceanu și 
Sdla sporturilor și are numai câteva blocuri de tip 
turn marea majoritate a acestora având cinci 
nivele. Sunt blocuri mai vechi, unele de peste 25 
de ani, dar în bună stare. Un devean născut și 

j crescut aici îmi spunea că în locul unde se află 
acum cartierul se aflau niște grădini de legume de 

, toată frumusețea și de producție mare, ale bul- 
i gărilor. S-a hotărât însă ca acestea să dispară și 
în locul lor să se înalțe locuințe pentru oameni. 
Dacă hotărârea respectivă a fost bună sau nu, n- 
ar.e rost să comentăm acum la atâta vreme de 
cșnd a fost luată, dar adevărul este că în Gojdu 
locuiesc astăzi un mare număr de familii devene 
sgu venite din cine știe ce părți aie țării. Locuiesc 
îr^condiții omenești, în apartamente dotate cu 
oarecare confort. Aceasta este realitatea și ea nu 
trebuie ascunsă.

6 Cartierul are - și aceasta este o primă carac
teristică a lui - foarte mulți pomi și arbori orna
mentali cu coroane bogate, foarte multe flori și 
verdeață.

- Noi i-am plantat - îmi spunea un om din blocul 
AȘ - cu mulți ani în urmă și-i îngrijim. Le curățăm 
tqlpinile, tăiem uscăturile ș.a. Și ei ne dau oxigen.
if în Gojdu există, de asemenea, foarte multă 

viță de vie, care la multe blocuri a ajuns la etajele 
superioare. Unii cetățeni au realizat amenajări 
njgtalice pe care să se cațere vița de vie alcă
tuind adevărate tuneluri la intrarea în casa scă
rilor. Tot interlocutorul de mai înainte îmi spunea că 
de roadele pomilor și ale viței de vie nu se bucură 

, doar cei ce le-au plantat, ci toți oamenii cartierului 
î și în special copiii. Tocmai de aceea aceștia nu le 

distrug, ci le îngrijesc alături de părinții și bunicii lor.

Dar cea mai de seamă caracteristică a car
tierului este existența a foarte multe minigrădini de 
legume. în spatele blocurilor, dar și în fața lor. în 
fiecare primăvară oamenii seamănă și plantează 
aici ceapă, castraveți, roșii etc. Le întrețin apoi cu 
cea mai mare grijă, le udă atunci când este sece
tă. Pentru a nu lua apa din rețeaua orașului în 
mijlocul cartierului a fost săpată, cu mulți ani în 
urmă, o fântână de tip american cu roată de unde 
se scoate apa pentru stropit. Apa acesteia este 
foarte bună și de aici își iau oamenii și pentru băut 
acasă. De altfel fântâna este dotată și cu o cană 
pentru ca trecătorii prin cartier șă-și poată potoli 
setea.

în legătură cu această situație, cu diferite 
prilejuri am auzit părerea că în jurul blocurilor și 
mai ales în fața lor să nu se permită decât culti
varea de flori, gard viu și plantarea de arbori 
ornamentali, l-am spus această opinie unui fost 
miner, acum pensionar, locuitor al blocului A6.

- Am auzit treaba asta, dar este o prostie să 
interzici plantarea de legume lângă blocuri, mai ales 
că pământul este foarte roditor, iar cartierul nostru 
nu se află în centrul orașului.

,- Aveți dreptate, dar există o decizie a con
siliului local al legislaturii trecute'în acest sens.

- O fi, dar este mai bine ca în jurul blocurilor să 
fie cutii de conserve, hârtii - cum sunt la unele 
blocuri? Mai bine să fie legume, mai ales că în 
cartier n-avem piață.

Nu comentăm spusele interlocutorului nostru, 
dar să mai notăm că în cartier sunt mulți tei ce 
tocmai au dat în floare, trandafiri, sălcii, tuia ș.a. 
Primăvara și vara - ne spunea un alt interlocutor - 
cartierul este foarte frumos și este o plăcere să 
trăiești aici. Tot dumnealui ne-a spus că, în timp, unii 
au avut ocazia să se mute în alte cartiere ale muni
cipiului, dar au refuzat. Le dau dreptate.
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PRETURILE 
PIEȚEI

t

începem aceste rânduri 
prin a remarca două lucruri. 
Primul: în piața Devei este 
marfă din abundență și a- 
ceasta se explică prin veni
rea oltenilor și a celor din 
județul Arad. Faptul a dus la 
scăderea prețurilor cu 2000- 
3000 lei la roșii, 1000 lei la 
castraveți, 3000 lei la cartofii 
nqi ș.a. Al doilea: prin mon
tarea a 100 mese din beton 
în locul modernizat s-a mărit 
substanțial spațiul de expu
nere a mărfii, putându-se re
aliza o vânzare rapidă. Și a- 
cum să vedem cu ce preț se 
vând în aceste zile legume
le, fructele și lactatele:, ro
șiile - 5000 lei/kg, castraveții
- 4000 lei/kg, cartofii - 5000
lei/kg, conopida - 5000-6000 
lei/kg, ardeii - 200 lei/buc., 
cireșele - 8000 lei/kg,
căpșunii -7000lei/kg, laptele
- 2500-3000 lei/l, telemea de 
oi - 25000-30000 lei/kg, cașul

ceață ce înseamnă asta - tre
buie zahăr mai mult.

| - 28000 lei/kg, urda - 16000
■ lei/kg, brânza dulce - 5000- 
. 6000 lei/kg, un ou - 800 lei
■ ș.a. Facem o mențiune în fi- 
I nai și anume aceea că cire-

I 
I
I

șele și căpșunile acestui an, 
din cauza vremiT reci din mai 
și iunie, au dulceață puțină. 
Știu gospodinele ce fac dul

POFTITI IN 
PARC

în parcul din centrul loca
lității au fost aduse și insta
late bănci noi astfel că nu
mărul acestora a ajuns la 
15. Foarte bine, întrucât cele 
ce se aflau aici erau puține 
și oamenii stăteau pe scări, 
pe borduri ș.a. Poftiți în parc, 
domnilor!

VANDALII
îintr-o dimineață toate co

șurile de beton din parcul 
de la poalele cetății au fost 
găsite răsturnate. Celui sau 
celor care au săvârșit treaba 
astai ar trebui să le fie rușine!

CASĂ DE f

VACANTĂ
r I

Oamenii au bani - cel puțin • 
unii dintre ei - și-și construiesc I 
case pentru locuit și case de | 
vacanță. Un manager al unei | 
importante societăți corner- ■ 
ciale devene și-a ridicat în sa- ’ 
tul Toplița o casă de vacanță I 
de toată frumusețea. Nu știm | 
dacă singur sau în colaborare | 
cu altcineva, dar construcția ■ 
este impresionantă. ’

MH HM MM MM MM MM ^M MM J

0 nouă fată a Bisericii Sf. Vasile
< *

, , Situată în Cimitirul Ortodox din strada Mihai Eminescu, Biserica
Sfântu Vasile pin Deva se află în plin proces de modernizare.
I . Lucrările de extindere a fostei Capele, construită în perioada 
larylor 1950-1957, prin contribuția preotului Nicolae Duma și a 
preotesei Rozalia, au fost demarate în urmă cu aproape doi ani din 
tin^ativa preotului Lucian Popa, idee care a început să prindă contur 
jîn 16 iulie '96, dată când s-a pus prima piatră la temelia noului edificiu 
|de cult.

„Extinderea capelei a devenit o necesitate, ne spunea între altele 
rpreotul Lucian, întrucât a devenit neîncăpătoare în timpul oficierii 
țsesviciului religios."

,țCu toate că timpurile în care trăim sunt dure se cuvine să 
amintim, dincolo de donațiile pe care le-au făcut credincioșii după 
posibilitatea fiecăruia, sprijinul cu materiale, prin sponsorizare, al SC 
Casial SA, Macon SA, ICSH precum și al altor firme. Până în prezent 
Valoarea lucrărilor se ridică la 500 de milioane de lei, tar pentru 
.finalizarea integrală a acestora se estimeazăa fi necesare încă 300 
■de milioane de lei.

b Din datele pe care ni le-a mai oferit părintele Lucian noua biserică 
SfhVasile se va termina cu ajutorul lui Dumnezeu și al credincioșilor 
în maximum doi ani.

? De asemenea, preotul paroh Lucian aduce sincere mulțumiri celor 
care au contribuit în măsura posibilităților la înălțarea Sf lăcaș. 
Totodată face un apel la cei cu posibilități materiale să sprijine 
finalizarea bisericii și va rămâne pururea rugător către Tatăl cel 
ceresc să răsplătească fiecăruia osteneala și sprijinul adus.

MUZEUL 1 

ÎNTINEREȘTE j
Presupunem că puțini | 

cetățeni ai municipiului de | 
reședință a județului știu că ■ 
la Muzeul Civilizației Dacice ! 

și Romane au început, nu cu ■ 
multă vreme în urmă, ample I 
lucrări de consolidare și re- | 
novare a castelului Magna | 
Curia. De pe un panou mare ■ 
instalat în fața muzeului am J 
aflat că proiectul lucrării a • 
fost executat de S.C. ASAR ' 
SRL, iar punerea lui în operă ( 
o execută S.C. ASAR ■ 
CONSTRUCT SRL, ambele ! 

din Deva. Finanțarea lucră- 1 
rilor este făcută de Consiliul I 
județean și Oficiul Național | 
pentru Protecția Patrimo- | 
niului. Se lucrează în ritm ■ 
înalt și cu maximă grijă față J 
de calitate.
___________________________ I
— ,

Pagină realizată de 
Traian BONDOR, 
Cornel POENAR _ I 

“Conflict 1 

suspendat
Adunarea generală a acțio

narilor de la SC Ardealul SA De
va, planificată pentru ziua de 14 . 
iunie a.c., s-a amânat pentru o 
dată care se va stabili ulterior 
acesteia.

Motivul amânării îl reprezintă 
litigiul comercial aflat pe rol la 
Tribunalul județean în dosarul 
2905/98, acțiune împotriva FPS 
și SIF întrucât au depus la 
Registrul Comerțului o adresă 
prin care se solicită să nu se 
efectueze înscrierile de mențiuni 
în urma contractelor de leasing 
ce au fost încheiate în 8 aprilie 
1998 Conflictul declanșat între 
cele șase societăți private și FPS 
are rădăcini în timp, nemul
țumirile derivând acum în spe
cial din încheierea contractelor 
de leasing.

în urma ședinței publice din 
12 iunie a.c. s-a decis suspen
darea hotărârii AGA nr. 1/1998 
din 16 mai a.c. până la soluțio
narea definitivă a cauzei aflate 
pe rol la Tribunalul județean 
Hunedoara.

7?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '

Reorientări școlare
Schimbările care au loc în 

viața economico-socială nu lasă 
pe din afară școala. Și la Grupul 
Școlar Energetic din Deva, ase
menea altor sectoare de acti
vitate, există o permanentă cău
tare pentru a aduce în prim plan 
njji meserii și profesii generate 
dg necesitățile economice, prin
cipala prioritate reprezentând-o 
piața forței de muncă. Potrivit 
acestei necesități, conducerea 
șpplii a orientat întreaga acti
vate de pregătire profesională 
spre meserii care asigură un loc 
dg muncă în cadrul unităților din 
județ sau municipiu.

Un pas important l-a repre
zentat informatizarea laboratoa
relor, secretariatului și contabi- 

I ții, instalarea unei rețele de 
S^culatoare precum și înfiin

țarea unor clase ce pregătesc 
elevii în noi meserii - mecanici 
auto, informaticieni, operatori ca
zane și turbine și nu în ultimul rând 
îritr-o perioadă apropiată meserii 
din domeniul gazului, având în 
vedere că aceste specialități nu 
sunt uzuale în rețeaua școlară 
locală.

"în acest sens, ne spunea dl 
ing. Dan Motântău, s-au stabilit 
mai multe legături cu un colegiu 
tehnic din Olanda care s-au mate
rializat printr-un program finanțat 
de către Comunitatea Europeană.

Noul program care s-ă stabilit 
vizează schimburi de elevi și pro
fesori cât și o cooperare pe tă
râmul practic. Această necesitate 
derivă și din faptul că de la buget 
pentru Grupul Școlar Energetic se 
asigură doar 18 milioane de lei lu

nar pentru termoficare, pe când 
aceste cheltuieli se ridică la 60 
milioane de lei în fiecare lună.

în funcție de cerințele forței 
de muncă se intenționează în
ființarea unor clase de admi
nistrație, contabilitate etc.

Pentru anul școlar 1998- 
1999 cifrele de școlarizare la 
liceu sunt de 125 locuri, 75 de 
locuri la profesională, 30 de lo
curi la școala postliceală de 
maiștri și 25 de locuri la infor
matică.

Pregătirea teoretică și pro
fesională dobândită în decursul 
anilor de studii este reliefată și 
de procentul mare al reușitelor: 
învățământul superior - circa 50 
la sută, precum și o integrare 
foarte bună în meseriile pentru 
care sunt pregătiți elevii.

Ce-o fi Weinig 22 N?
Ce-o fi utilajul cu numele 

de mai sus credem că puțină 
lume știe. Am aflat că este un 
utilaj pentru prelucrat lemn. Ei 
bine - adică rău - un asemnea 
utilaj a sustras Walter Samuel 
Ștefani din Deva, conducător 
auto la S.C. ROM NEDLAND 
SRL din incinta S.C. CASTIGO 
BUJOREANU SRL, ce valo
rează circa 16 milioane lei. 
Utilajul a fost recuperat și 
restituit societății păgubite, iar 
autorul acestei fapte redate în

aceste rânduri este cercetat în 
stare de libertate.

Tentativă
O patrulă a Biroului Ordine 

Publică din cadrul Poliției De- 
va, la vreme de noapte, a ob
servat că un individ se chinuia 
să deschidă portiera unui ca
mion. I s-a părut suspect faptul, 
mai ales că se petrecea la ore 
foarte mici. L-a somat pe in
divid să prezinte actele și așa 
s- a aflat că era Marius Iulian 
Probaje din Vulcan și tocmai 
punea la cale un furt.

Musafir nepoftit
Poliția deveană l-a prins în 

flagrant pe Gheorghe Aioanei, 
dintr-o comună suceveană, în
cercând să pătrundă într-o ca
bană ce aparține unui devean. 
Cu ce gând? Să fure, evident.

Cu mâna in buzu
narul altuia

Profitând de faptul că se 
afla în incinta unității Auto- 
service din Deva, Adrian Ra
du Tuhuț, din Orăștie, elev la 
Grupul școlar Transilvania 
din municipiul reședință de 
județ, a vârât mâna într-un 
buzunar ce nu era al lui de 
unde a luat 200.000 lei și un 
buletin de identitate. Să pre
supunem că banii i-ar fi folo
sit la ceva, deși erau ai altuia, 
dar cu actul ce gând avea?
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(22 iunie -22 iulie)
Are un corp armonios, bine proporționat, o anume grație 

degajându-se din mișcări. Este poate cea mai feminină nativă 
din tot zodiacul, în sensul clasic al cuvântului. E tandră, fidelă, 
uneori capricioasă, sensibilă. Știe să se îmbrace cu gust și 
apare la fel de bine într-o ținută de seară, ca și într-una de zi.

Este blândă, înțelegătoare, puțin tristă și cu un simț matern 
foarte dezvoltat; copiii ei își vor aminti întotdeauna cu 
nostalgie de căminul părintesc și de mama duioasă care uneori 
îi răsfăța cam mult.

Durează mult până să-i puteți inspira încredere. Dar odată 
trecute obstacolele spre inima ei, veți descoperi o femeie cu o 
mare căldură sufletească și care își pune cu pasiune calitățile 
în slujba persoanei iubite.

Nu se lasă antrenată în bârfe, este foarte romantică.
Are un minunat talent de a se devota la căpătâiul unei 

persoane bolnave și poate că 50 la sută din succesul vindecării 
i se datorează ei. Un lucru important constă în marea sa 
aptitudine de a face foarte plăcută și armonioasă o conviețuire 
în doi, pentru cine poate gusta genul acesta clasic de legătură 
prin căsătorie.

Buna-cuviință oriunde și oricând 

La iarbă verde
Fund vară, multe persoane 

preferă să petreacă sfârșitul de 
săptămână la iarbă verde, 
rămânând și peste noapte în 
coruri.

Daca ați ales ea loc de fixare a 
cortului un punct izolat, singurele 
reguli de respectat sunt cele 
ecologice: nu aruncați dese urile 
sau ceea ce vă prisosește la 
întâmplare. Dacă sunteți cu 
mașina, nu transformați locul din

op»*!! evitarea transpirației excesive
In cazul în care din diferite motive nu folosim spray-ul 

deodorant, transpirația excesivă poate fi combătută în felul 
următor: după spălarea subbrațelor cu apă și săpun, pe pielea încă 
umedă se aplică puțin bicarbonat de sodiu. Aplicarea se face cu 
vârful degetelor pe care le înmuiem în cutiuța in care ținem 
bicarbonatul rezervat special acestui scop.

O altă metodă: se clătesc subsuorile cu apă acidulată (prin 
adăugarea de oțet sau soluție de sare de lămâie); se lasă să se usuce, 
apoi se pudrează cu un amestec de talc (5Og) și acid boric (lOg).

* O femeie gonește pe 
autostradă la volanul unui 
Mercedes. Deodată, în față vede 
doi oameni cățăra ți pe un stâlp:

- Fraierii, își zice ea. Ăștia 
cred că 11-am mai condus 
niciodată o mașină...

9 - Nuntii zece buchete
de flori! - se înfurie actrița după 
term in a rea spec ta colului.

Dar e minunat, se 
en tuziasm cază impresa rul. 
înseamnă că a fost un succes.

- Ce-i așa de minunat, când 
eu am plătit pentru 
cincisprezece b uch etc!

6 Doamna Viorica se 
plânge unei prietene:

- Draga mea, sunt tare 
amărâtă. In noaptea trecută am 
visat că bărbatul meu era în 
brațele brunetei de la parter.

- Bine, dragă, nu te înțeleg 
de ce ești așa de supărată, este 
doar un vis! Ce trebuie să te 
necăjești pentru un fleac!

- Dar, dragă, nu te gândești! 
Dacă asta face în visurile mele, 
închipuie-ți ce face în visurile 
lui!

Culese de Hie LEAHU

Cu aceeași sfântă răbdare O®

pădure în spălătorie pentru 
mașini.

In cazul că vă instalați cortul 
intr-un camping, este de dorit să 
mențineți curățenia în sectorul 
ce v-a fost rezervat, să nu dați 
drumul la radio sau televizorul 
portabil la maximum, mai ales 
noaptea; nu prelungiți peste 
măsură micile agape prietenești. 
Dacă aprindeți focul, nu uitați 
săd stingeți.

Cândva, ia țară, timpul se măsura altfel, 
minutele erau parcă mai lungi, iar liniștea 
obișnuită îți dădea sentimentul că nisipul din 
clepsidră se scurge mult prea încet. De-o vreme 
încoace, însă, stresul e același cu al orașului, 
oamenii își împart ziua cum pot mai bine pentru 
a face față și la serviciu și a ie rămâne timp și 
pentru propria gospodărie și pentru lucrul 
câmpului. Pe tema aceasta am început dialogul 
cu dna Lucia Popa, bibliotecară în Dobra, dar și 
preoteasă și mamă.

Era mulțumită că fondul de carte s-a 
îmbunătățit corespunzător, cu ajutorul financiar 
a! primăriei, cei 421 de cititori - unii 
consecvenți, alții doar oaspeți mai rari ai 
bibliotecii - având posibilitatea să găsească 
volumul solicitat.

Activitatea dnei Lucia se interferează cu 
aceea a soțului, preot în comună, dar și 
președinte al Fundației culturale „LC. Stoica", 
în organizarea unor acțiuni de amploare, ca 
spre exemplu festivalul dubașilor, care s-a 
statornicit în comună, sau aniversarea corului, 
care a avut loc anul trecut, eforturile familiei 
îndreptăndu-se spre același scop, cela!reușitei 
depline.

Cu aceeași migală cu care-și aranjează 
cărțile în rafturi (aici ia bibliotecă fiind o ordine 
desăvârșită), își îngrijește și locuința. Plantele 
din solar, florile din glastre ori din curte, 
puișorii abia scoși din ouă cer atenție și grijă 
deosebite. Impresionează plăcut aspectul 
îngrijit al gospodăriei situate lângă biserica 
ortodoxă, pe strada 1 Decembrie.

„Sunt de ioc din Roșcani, iar soțul meu din 
Vorța - ne povestea în timp ce turna în cești 
cafeaua filtru -, și ne-am întâlnit acum 18 ani 
spre a fi alături o viață, aici ia mijlocul distanței 
dintre cele două așezări. ” Pe-atunci ea era

pedagog la Școala de Gimnastică din Deva. A 
renunțat însă la post, la oraș, spre a-și urma 
soțul. Știa că nu va fi ușor (o perioadă n-a avut 
loc de muncă), dar și-a asumat acest risc. „Ne
am înțeles bine cu oamenii satului, care ne-au 
sprijinit. Soțul meu are mulțumirea sufletească 
de a fi realizat tot ce și-a propus, firește cu 
sprijinul comunității.”

își amintește că în perioada 1981-'89, când 
se lucra la renovarea sfântului lăcaș, copiii erau 
mici, l-a crescut singură, în același timp fiind un 
sprijin de nădejde pentru soțul ei.

i-a trebuit însă o răbdare de fier, care a 
devenit pe parcurs o obișnuință. Căci, locuind 
chiar în „inima” satului, și adesea părintele 
fiind plecat, cei care-t căutau veneau acasă sau 
ta bibliotecă să discute cu dna Lucia. îi 
primește, îi ascultă și transmite apoi mesajul lor 
pentru slujbe sau pomelnice. Se perindă pe aici 
numeroși credincioși din împrejurimi.

Alina și Ciprian sunt acasă doar la sfârșit de 
săptămână, fiind elevi la instituții de învățământ 
din Deva. „Au fost tot timpul premianți, 
amândoi - spunea dna Lucia. Când vin acasă, 
îmi sunt de mare ajutor; Alinei îi place să 
gătească și să facă prăjituri; și asta nu că i s-ar 
impune. O face din proprie inițiativă. ”

... Cândva, ta țară, minutele erau parcă mai 
lungi. Acum oamenii sunt într-o continuă fugă.

Nu prea darnic cu timpul, preotul reflecta ta 
salariile mici, la costul mare al zilei de lucru în 
agricultură. Despre familie ? Era mulțumit că are 
alături o astfel de soție. O gospodină ce-și 
pregătește cu stăruință și migală cămara iernii 
cu tot ce trebuie, meritul fiind exclusiv al 
dumneaei. Dar și un sprijin de nădejde în 
acțiunile organizate cu și pentru comunitate.

Estera SÎNA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

tf/i loc file rămas hire .^Firio/eoimii^ "
,.Șlefuitor de minți și 

suflete, un Om și-a închinat 
viața menirii sale. Cu ade
vărat, doamna directoare 
Maria Secoșan ați fost pentru 
multe generații oe elevi, ca și 
pentru colegii Dv, o măsură- 
etalon al profesiunii alese. 
Cunoștințele științifice ne
cesare oricărui om civilizat 
într-o societate civilizată au 
constituit temelia și scopul 
muncii Dv în calitatea de 
profesor. Dar drumul de 
îndeplinit ar fi rămas sec, plat, 
dacă Dv educatorul Maria 
Secoșan nu v-ați fi aplecat cu 
aceeași dăruire asupra 
sufletelor, asupra caracterelor. 
Munca de educator a generații 
și generații de copii, com
pletând familia sau uneori 
suplinind-o, munca de zi de zi, 
an de an, peste trei decenii, cu 
conștiința unei mulțumiri 
ipotetice și a unei recunoștințe 
care nu va veni poate 
niciodată - a fost încununarea 
trudei Dv. Vedem imaginea Dv 
contopindu-se cu cea a școlii, 
și cu sfântă dreptate cine 
rostește cuvântul ,,Școala 
Andrei Șaguna” rostește Maria 
Secoșan..."

Doamna Marioara citește și 
recitește scrisoarea-testament 
semnată de colegii dumneaei în 
acest iunie și nu-și poate 
zăgăzui mărgăritarele ochilor.

■ - Parcă aș fi vrut să duc mai 
încolo această clipă a despărțirii 
de școală - mărturisește. N-o 
pot părăsi ușor, după 35 de 
ani...

- Dar aveți bucuria de a vă 
vedea împlinită munca prin 
generațiile de tineri la a căror 
formare ați contribuit.

- intr-adevăr. Și nu sunt 
puțini cei care m-au urmat în 
specialitate. încă din primii mei 
ani de muncă, la Școala din 
Vețel, copiii m-au urmat. Azi 
sunt ingineri chimiști, profesori 
de chimie și fizică. Mulți sunt 
medici, farmaciști. Chiar și fiica 
mea, Daniela, este medic 
rezident, în specialitatea 
psihiatrie.

- V-am întâlnit, la Școala 
din Găjdu, în urmă cu 30 de 
ani. Erați nu numai profesor 
de chimie, ci și director cu 
munca educativă, funcție pe 
care ați onorat-o zeci de ani, 
încununând-o cu lauri. Elevii 
și dascălii erau ciorchini în 
preajma Dv.

- Mi-au fost și îmi surit 
dragi. Școala a fost pentru . 
mine a doua familie, colegii | 
mi-au fost prieteni. Ne-airi' > 
simțit în familie. De aceea am i 
fost mereu printre școlile cu I 
rezultate meritorii în județ. ' 
Munca nu s-a recompensat 
material, dar satisfacția 
morală însemna mai mult I 
decât banii.

-Au fost grei cei 35 de/ ' 
ani de muncă?

- Și grei, și frumoși. Eram 
tânără, nu simțeam greutățile. 
Când faci un lucru cu dragi 
nu-i simți greul. Și apd, 
mereu în mijlocul copiilor, nu 
simți nici anii cum se adună.\fl 
vezi pe ei, pe copii, crescân^ I 
împlinindu-se, revenind in 
școală cu statutul de colegi. 
Ce bucurie, ce recompensă 
mai mare să aștepți de la' j 
munca ta?

întrebarea are răspunsul' : 
pe chipul inundat de lumină și ' 
lacrimi al doamnei Marioaran I 
Un răspuns care i-a îndemnate 
pe colegi să nu-i spună buțțf. 
rămas, ci ,,gaudeamus" și s$ 
rămâi mereu ,,in flore”!

Lucia LÎCÎU

y Pentru dureri de cap','1 
reumatice, arsuri, entorse,, 
inflamații puteți folosi foi 
proaspete de varză aplicate p^, 
locurile afectate.

z-Ca să scăpăm de tuse șl' 
răguseală luăm câte o lingura 
de suc de ridichi de 3 ori pe zl? 
El este eficient în unele bdW 
digestive, împotriva calculilor lă 
rinichi și la ficat, se fac cu eti 
frecții în reumatism și răceli.

F Alinarea durerilor de 
măsele se poate face în mai 
multe feluri. Se poate aplica Q 
bucățică de slănină (dacă e

-

MCxxcAxmrr
sărată se desărează întâi) pe 
locul bolnav, între gingie și falcâ 
15 minute, până trece durerea'.' 
Sau în urechea de pe partea tu 
dintele / măseaua care doare 
se pune o rădăcină dă 
pătlagină. După o jumătate de 
oră durerea dispare. Și usturoiul' 
este bun în calmarea durerilor 
de dinți: cu el se freadă 
încheietura opusă maxilarului 
dureros, pe partea interioară 
(unde se ia pulsul). Apoi se tqip 
usturoiul mărunt, se aplică pe 
locul frecat anterior și se leag^ 
strâns mâna. încheietura 
trebuie acoperită cu o cârpa/ 
tifon, apoi pus usturoiul.

A Supă de conopidă. Se 
desface în buchețele o 
conopidă și se ține 10 minute în 
apă sărată; se fierbe în 2 I de 
apă rece cu sare. Separat se 
face un sos din unt încins și 
fâi.ă, care se stinge cu zeamă 
de pe conopidă. Se toarnă 
sosul îri supă și se lasă la fiert 
până când conopida este bine 
pătrunsă, fără însă să se 
sfărâme. Se drege cu ou bătut 
cu smântână și se servește cu 
pătrunjel /mărar verde tocat 
mărunt deasupra (după gust).

a Dovlecei umpluți cu 
orez. Dovleceii curățați și 
spălați se taie în lung și se 
scobesc cu o linguriță. Se 
prăjesc ușor pe toate părțile. 
Separat, se călește ceapă, se 
adaugă 150 g orez (pentru 1 kg 
de dovlecei), care, după ce a 
“înflorit", se amestecă bine cu 

un ou fiert și tocat și unul crud, 
cu pătrunjel și mărar tocate, cu 
sare și piper. Se umplu dovleceii 
și se oau la cuptor cu ulei și un 
sos din lapte și făină.

A Salată de fasole verde. 
Se alege, se rupe și se spală 
fasolea; se fierbe în apă cu 
sare, punându-se treptat în oală 
când aceasta dă în clocot. Se 
stoarce și-după ce s-a răcit se 
asezonează cu ulei (eventual de 
măsline), zeamă de lămâie, 
sare, piper (facultativ), verdeață 
tocată (după gustul fiecăruia) și 
usturoi Disat. Poate servi ca 
salată /garnitură sau ca aperitiv, 
simplă, ori cu puțină maioneză 
încorporată în ea.

A Sărmăluțe în foi de viță. 
Se călește în ulei încins ceapă 
tocată mărunt și se adaugă 
orezul ales și spălat, lăsându-se 
10 minute. Se pune apă, sare,

piper și verdeața tocata. Se 
dă la cuptor o jumătate de 
oră. Separat se călește altă 
ceapă în ulei, se adaugă 
făină, care se rumenește ușor 
și se stinge cu borș, lăsând 
totul la fiert 30 de minute. 
Frunzele de viță de vie se 
curăță de codițe, se opăresc 
și se umplu cu orezul 
preparat anterior. Se așază în 
cratiță un rând de frunze, unul 
de sărmăluțe, până se umple 
vasul. în final se toarnă 
deasupra sosul strecurat și 
se dă la cuptor 10 minute.

ASuc de castraveți cu 
morcovi. Câte 200 ml de suc 
de castraveți și de morcovi se 
amestecă cu zeamă de 
lămâie, sare, piper și mărar 
tocat mărunt. Se dau la rece, 
preparatul se servește în 
pahare, cu (sau fără) frișcă.
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Motto:
"Astfel încăput pe mâna a oricărui te va drege, 
Răle-or zice că sunt toate câte nu vor înțelege".

M. Eminescu

Ne-am amintit aceste 
versuri citind numărul din fe
bruarie 1998 al revistei "Do
sarele istoriei", rezervat în 
înțregime lui Petru Groza. în 
articolul "Enigma Groza", re
produs integral și în cotidi
anul "Național", dl Cristoiu, 
b^re este și director al revis

tei, ocolește cu abilitate rea
lizările istorice ale guvernului 
Gfoza - reforma agrară, re

dobândirea Ardealului de 
iNord, proclamarea Republi
ci.. înlăturarea nedreptăților 
sociale, refacerea econo- 

imiei distruse de război, ri
dicarea nivelului de cultură 
ql muncitorilor și țăranilor, 
ca și promovarea lor în orga
nele puterii de stat. Or, se 
știe că aprecierea activității 
Unui prim-ministru se face 
pe baza actelor de guverna
re. în pofida condițiilor vitre- 
g'e în care și-a desfășurat 
activitatea, guvernul Groza a 
reușit să scoată țara din im
pasul provocat de pierderea 
războiului și îndelungata o- 
cupație străină, asigurând o 

.jdșzvoltare evidentă în toate 
womeniile vieții economico- 
sociale. A omite această rea
litate înseamnă a dezinfor
ma opinia publică. Măslui
rea adevărului și falsul prin 
omisiune sunt stratageme 
des folosite de diletanți, di- 
versioniști politici sau "isto
rici" cu sponsori și ele scapă 
Vigilenței unor cititori nea
vizați. Urmând această cale, 
di'Cristoiu conchide că Petru 
Groza, mânat de ambiții poli
ticianiste, s-a pus în serviciul 
"^Ocupantului asiatic", a de- 

> venit "omul rușilor", cu sco
pul de a-și învinge adversarii 
&in interior. Este o acuzație 
gravă și neargumentată, 

„peste care nu putem trece 
=co vederea. în scopul resta
bilirii adevărului istoric și co
rectei informări a cititorilor, 
facem următoarele precizări: 
fiu al unui preot ortodox co
borâtor din Țara Moților, cu 
ascendență la unul din tri
bunii lui Avram lancu, Petru 
Groza face parte dintre inte
lectualii români care au cu
noscut pe pielea proprie a- 
suprirea străină. A fost nevoit 
să urmeze numai școli un
gurești și a făcut studii uni
versitare la Budapesta, Ber
lin și Leipzig. Obține docto
rate în drept, științe econo
mice și științe de stat, deve
nind și un excelent cunos
cător al limbilor maghiară și 
germană. Practică avocatura 
la Lugoj și Deva, iar la 1 De
cembrie 1918 participă la 
Marea Adunare Națională 
de la Alba lulia ca delegat al 
Cercului teritorial Deva. Se 
numără printre primii oratori, 

acționând ferm pentru unirea 
imediată și necondiționată a 
Transilvaniei cu România. Es
te ales în Marele Sfat Național 
Român, dar încă de atunci 
intră în dezacord cu acei frun
tași ai Partidului Național Ro
mân, care urmăreau autono
mia pe timp de 10 ani a Tran
silvaniei. Sesizând acest pe
ricol, el părăsește PNR și se 
înscrie în Partidul Poporului, 
înființat de generalul Averes- 
cu. în 1919, este ales deputat 
de Băița în Adunarea Consti
tuantă prezidată de Nicolae 
lorga. Este inclus în Comisia 
parlamentară care anche
tează abuzurile Consiliului Di- 
rigent de la Alba lulia, contri
buind nemijlocit la dizolvarea 
acestuia. în 1921 și 1926- 
1927 face parte din guvernul 
averescian, în cadrul căruia 
se pronunță pentru reluarea 
relațiilor economice cu Rusia 
Sovietică. între anii 1927- 
1933 se retrage din politică și 
din majoritatea consiliilor de 
administrație ale unor socie
tăți în care era președinte, 
vicepreședinte sau membru. 
Se dedică studierii doctrinelor 
vremii și urmărește cu atenție 
evoluția evenimentelor inter
naționale. Cunoscând îndea
proape bucătăria statului bur
ghez, trage concluzia că sursa 
plusprofitului, deci a îmbogă
țirii, nu este capitalul, ci mun
ca neplătită, iar complicitatea 
sa la exploatarea și sărăcirea 
majorității populației este un 
lucru profund imoral, antiso
cial și antinațional. Hotărăște 
să se despartă definitiv de lu
mea afaceriștilor hrăpăreți și 
se solidarizează cu cauza ce
lor mulți și oropsiți. în 1933 
reintră în politică în fruntea 
noii formațiuni - Frontul Plu
garilor. El adună în fața băncii 
sale din Deva țăranii datornici 
și dă foc hârtiilor, anulându-le 
toate datoriile. în perioada as
censiunii fascismului contri
buie la unirea forțelor politice 
interne care se opuneau tâ
rârii României în aventurile 
pregătite de Italia fascistă și 
Germania nazistă. Creșterea 
vertiginoasă a efectivului Fron
tului Plugarilor (circa 300.000 
de membri în 1935) și spri
jinul acordat de Groza deți- 
nuților politici provoacă reacții 
dure din partea autorităților, 
care interzic ziarul "Horia" și 
obligă organizația plugarilor 
să treacă în semilegalitate. 
Groza este anchetat de poliție 
și etichetat drept "bolșevic" de 
către adversarii politici, împo
triva sa fiind puse la cale mai 
multe atentate. în 1940 ia ati
tudine vehementă împotriva 
Diktatului de la Viena, prin 
care României i-a fost răpit 
Ardealul de Nord, iar în 1943

za 
ce 
nu

aderă la Frontul Patriotic Anti
hitlerist, care cerea retragerea 
trupelor române de pe teri
toriul Uniunii Sovietice, înlă
turarea guvernului Antonescu 
și încheierea păcii cu vecinul 
de la răsărit. Este motivul 
pentru care ambasadorul 
Germaniei la București, von 
Killinger, cere arestarea lui. 
Din 16 decembrie 1943 și pâ
nă în 30 ianuarie 1944 Groza 
este anchetat de Siguranță, 
apo, i se fixează domiciliu su
pravegheat la Deva. Pe do
sarul lui, mareșalul Antonescu 
notează: "Groza e nebun, Gro- 

e romantic, Groza este tot 
vreți, dar trădător de țară 
este. Să fie eliberat".
După evenimentele de la 

23 august 1944, este vicepre
ședinte al guvernului (din 4 
noiembrie), iar la 6 martie 
1945 este numit prin decret 
regal președinte al Consiliului 
de Miniștri. în 1952 este ales 
președinte al Prezidiului MAN, 
funcție pe care o îndeplinește 
până la 7 ianuarie 1958, când 
se stinge din viață.

Petru Groza a renunțat la 
averi și și-a pus întreaga capa
citate și energie în slujba inte
reselor majore ale țării și popo
rului. Folosind momentul pri
elnic, el a condiționat accep
tarea funcției de prim-ministru 
de restaturarea imediată a 
administrației românești în Ar
dealul de Nord, aflat temporar 
sub autoritate militară sovie
tică. Stalin răspunde favorabil 
acestei cereri și la 13 martie 
1945 la Cluj se desfășoară 
mari festivități prilejuite de reve
nirea la Patria-Mamă a stră
vechiului teritoriu românesc. 
Ulterior,- Groza a mărturisit: 

“Pentru reintregirea Transilva
niei m-aș fi făcut frate și cu dra
cul'. Dacă dl Cristoiu ar fi me
ditat asupra acestei confesiuni, 
găsea dezlegarea "Enigmei 
Groza" și nu se lansa în deni
grarea marelui politician și 
patriot român, E cazul să pre
cizăm că încă de la 23 august 
România a devenit aliat al co
aliției antihitleriste și toate ac
tele guvernamentale au fost 
avizate de rege până la abdi
carea sa la 30 decembrie 
1947. în aceeași perioadă nu
mirile și demiterile de miniștri, 
înalți funcționari de stat, coman
danți și ofițeri superiori s-au 
operat prin decrete regale.

în articolul său, dl Cristoiu 
susține că Groza a aplicat "la 
sânge" planurile Moscovei. Afir
mația nu coincide cu adevărul, 
în septembrie 1945, .în discuțiile 
purtate cu Stalin la Kremlin, Gro
za reușește să smulgă de la a- 
cesta "sfatul" ca în România să 
nu se înființeze colhozuri (hotă
rârea privind colectivizarea agri
culturii a fost luată pe linie de 
partid, la plenara CC al PMR din

3-5 martie 1949, plenară la care 
Groza n-a participat, iar forțarea 
colectivizării a avut loc după 
moartea lui). Tot în 1945 gu
vernul Groza emite decretul prin 
care s-a desființat lagărul de la 
Caracal, unde fuseseră îngră
mădiți peste 1500 de intelec
tuali, arestați pentru opiniile lor. 
în același an Groza se împotri
vește trimiterii la muncă forțată 
în Donbass a legionarilor aflați 
în închisori și nu dă curs repeta
telor cereri ale guvernului so
vietic de a fi retrimiși în URSS 
basarabenii și bucovinenii refu- 
giați în România. El nu s-a ali
niat nici la campania de deni-

grare a lui I.B. Tito. Groza n-a 
aplicat orbește lozinca stalinistă 
"bizuie-te pe țăranul sărac, ali- 
ază-te cu mijlocașul și luptă 
contra chiaburului". însăși con
ducerea Frontului Plugarilor era 
formată din țărani înstăriți, fapt 
pentru care PMR impune dizol
varea lui în anul 1953. Groza a 
fost mereu în conflict cu promo
torii luptei de clasă reușind să 
tempereze excesul de zel al 
staliniștilor și dorința de răzbu
nare a ocupanților. La insisten
țele sale au fost revizuite dosa
rele unui mare număr de țărani 
gospodari și preoți care fusese
ră incluși în categoria "chiabu
rilor" și pe care i-a salvat de la 
umilințe și privațiuni. în timpul 
guvernării lui și până la moartea 
sa nu a fost demolat nici un lă
caș de cult, Groza fiind un mare 
protector al bisericii strămoșești 
și ctitor de catedrale. Chiar și 
pe patul de moarte el a cerut și 
obtinut eliberarea din închisori a 
unui grup de 60 de intelectuali.

La Deva, statuia lui Groza a 
fost înlăturată în 1992, ignorân- 
du-se împotrivirea numeroșilor 
cetățeni care luni de zile au 
pichetat Piața Unirii din centrul 
municipiului. De remarcat că 
atât hotărârea Consiliului local, 
cât și avizul organului de resort 
din Ministerul Culturii preve
deau "strămutarea" statuii în 
lapidariul Muzeului județean cu 
întreg ansamblul, dar în realitate 
s-a comis o profanare a ei.

Dl Cristoiu mai scrie că la 
auzirea numelui lui Groza "ori
ce om cât de cât cultivat va 
tresări într-o grimasă". Chiar 
așa? O asemenea afirmație 
despre unul din cei mai popu
lari conducători din istorie ar 
trebui probată de un sondaj 
de opinie, pe care domnia-sa 
nu l-a întreprins și-și permite 
să calomnieze în numele pu
blicului cititor. Noi am solicitat 
părerea a circa 2000 de cetă
țeni ai municipiului Deva și 
peste 95% dintre cei care și- 
au exprimat opinia au cerut 
sub semnătură să fie repusă 
la loc statuia lui Groza și să 
înceteze atacurile murdare de 
la televiziunea națională și din 
presă proferate la adresa unor 
mari patrioți români cu merite 
deosebite în istoria noastră.

Pentru a-și susține deni
grarea, dl "formator de opinie" 
publică în pag.64 a revistei 
'"Dosarele istoriei", sub titlul 
"Haz de necaz. Groza și gu
vernul său in bășcălia româ
nească", câteva epigrame și 
pamflete care au fost fabri
cate în anii postbelici, când 
tocmai guvernul Groza a anu
lat cenzura instituită încă din 
anul 1938. Editorul încearcă 
să acrediteze ideea că aceste 
producții "anonime" ar fi cre
ații colective. Ne îndoim că ele 
au fost născocite de poporul 
de rând. Țăranul truditor n-a 
biciuit niciodată pe cei ce iau 
de la bogați și dau la săraci 
(și Cuza-Vodă a fost obiect de 
bârfe, dar ele nu proveneau 
de la Moș Ion Roată!). Nici 

muncitorii nu aveau motiv să 
ironizeze un guvern care i-a 
făcut din robi stăpâni. Ei 
luptau să refacă țara distru
să de război, lucrând cu en
tuziasm pe șantierele națio
nale. Intelectualii cinstiți nu 
aveau nici ei timp și chef de 
bârfe. Ei au răspuns chemării 
guvernului de a alfabetiza 
milioanele de neștiutori de 
carte (peste 60% din popu
lația țării) ținute în ignoranță 
de guvernele precedente. Ca
trenul cu "boul” pe care Groza 
l-a făcut ministru aparține, 
desigur, tagmei jefuitorilor, 
care au fost deposedați de a- 
veri și debarcați de la putere. 
Dacă scormonește prin ar
hive, dl I C. va găsi și "poezii" 
în stil popular confecționate 
de scribii autorităților austro- 
ungare și răspândite prin sa
tele Transilvaniei după repri
marea sângeroasă a Răs
coalei de la 1784. în aceste 
"poezii" Horia, Cloșca și Cri- 
șan erau considerați lotri de 
codru și tâlhari de drumul 
mare. Confuzia a persistat 
peste jumătate de secol, până 
când pașoptiștii au redat celor 
trei țărani nimbul de martiri ai 
neamului românesc. Azi, da
că cineva ar îndrăzni să pân
gărească memoria lui Cuza- 
Vodă sau a lui Horia, riscă să 
fie plesnit peste gură de cetă
țeanul obișnuit.

Romulus Zăroni, numit 
de către rege ministru al a- 
griculturii în guvernul Groza, 
n-a fost nici grăjdar și nici 
vechil pe moșia acestuia. în 
mărturisirile sale din 1992, 
însuși liderul țărănist C. Co- 
posu recunoștea că Zăroni 
era un gospodar înstărit și 
instruit, care avea la Nădăș- 
tia de Sus o fermă model și 
o bogată bibliotecă în limba 
germană. El a stârnit furia 
claselor expropriate pentru 
că a pus în aplicare decretul 
privind legiferarea reformei 
agrare, semnătura sa figu
rând pe titlurile de împropri
etărire. în iarna trecută, într-o 
emisiune televizată, dl Cris- 
toiu a recunoscut că, deși o 
duceau greu, muncitorii nu 
au declarat greve în timpul 
guvernării lui Groza. Porum
belul scăpat din gură este 
un prețios omagiu adus celui 
denigrat în "Enigma Groza". 
Se vede treaba că oamenii 
simpli erau mai lucizi ca bâr- 
fitorii de profesie și simțeau 
că Groza este omul româ
nilor și nu al ocupanților. Ră
mâne ca dl Crisoiu să se de
cidă când a spus adevărul și 
când l-a denaturat.

în numele Asociației 
noastre exprimăm gratitu
dine acelor istorici care în 
articolele lor au prezentat 
date și fapte veridice din via
ța și activitatea cunoscutului 
om politic hunedorean.

Comitetul de direcțiune
Pt. conformitate, 

Președinte, 
dr. Victor COCA

..
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Gândacul din Colorado

hAi foitul^ ÂAHhAtn Al chUh'mIo* At. eArttfi
Prezența gândacului din Co

lorado (originar din America de 
Nord) a fost semnalată pentru 
prima dată în țara noastră prin 
anul 1952, iar din 1956 s-a ex
tins în zonele de vest și <Je aici 
în toată România. în condițiile 
climatice din județul nostru, a- 
cest dăunător are 1-2 generații 
pe an. Acest dăunător iernează 
ca adult în sol, la adâncimea de 
20-90 cm. Primăvara, începând 
cu a lll-a decadă a lunii martie, 
adulții se ridică la suprafața so
lului și apoi migrează pe cartofii 
abia răsăriți.

Primele larve apar la sfâr
șitul lunii mai și la începutul lunii 
iunie, iar adulții primei generații 
încep să apară la sfârșitul lunii 
iunie și în prima decadă a lunii 
iulie. Adulții generației a Il-a apar 
la mijlocul lunii august, continuă 
până în septembtie când se vor

Ca o adiere

Elevii cercului 
de educație 
muzicală - în 

recital
- Bine ați venit, stimați părinți 

și prieteni, dragi elevi, la întâl
nirea muzicală din această sea
ră! Se vor împlini, în curând, 12 
ani de când, în cadrul Clubului 
"Constructorul" al S.C. Condor 
S.A. Deva, ființează cercul de 
educație muzicală și pian, timp în 
care au fost inițiați în tainele mu
zicii peste 50 de copii. Cei mai 
buni au fost îndrumați spre lice
ele de muzică, pedagogic și 
chiar spre învățământul teologic, 
unde au și reușit. Cu sprijinul 
Sindicatului liber al S.C. Condor 
reușim să ne continuăm activi
tatea în bune condiții, iar în a- 
ceastă seară să vă prezentăm 
roadele muncii noastre cu actu
alii elevi, atât începători cât și 
avansați - precizează dna prof. 
Elena Tămășan, conducătoarea 
cercului.

Și recitalul s-a deschis. Mi
reasmă de tei și taine de po
veste ne-au dăruit începătorii 
(copii din clasele l-ll) Adela Filip, 
Ciprian Ciotloș, Andrei Doboș, 
apoi Ionel Filip și Raluca Dubar 
(cl. III-IV), toți de la Școala "An
drei Șaguna", iar în cântecele 
lor, de la "Melc, melc", "Un, doi, 
trei", la "Valuri albastre" și "Drag 
mi-e jocul românesc" am regăsit 
tandrețea și gingășia vârstei. Cu 
Costel Avramescu, Simona Stoi
ca, Alexandru Uică acordurile la 
pian capătă noi valori, "Valsul", 
"Cântec de leagăn", "Cimpoiașul" 
aducând armonii sugestive. 
Sensibilă, talentată, Lidia Breazu 
(cl. a Vl-a) a apărut ca o adiere 
în recital, ca apoi, împreună cu 
colega sa Aurora llian (Șc.gen. 
nr.3) să cânte și să încânte cu 
melodismul "Copilăriei" și al "Va
lurilor Dunării". Sub degetele.lui 
Răzvan Rugescu.(Lic. sportiv), 
ale Alinei Florea (Lie. de con
strucții), Ancăi Luciana Pasăre 
(Lie. Decebal), lui Călin Ocoș 
(Lie. din Simeria) melodismul pie
selor din creația lui Schubert, 
Diabelly, Beethoven, Mozart... 
curge firesc, nuanțat, impresio
nând public și dascăl. Sunt mo
mente emoționante când, la pa
tru mâini, elev și profesor susțin 
partitura, bucurându-se și bucu- 
rându-ne.

O mână de copii, mici și mari, 
talentați, buni la carte, cu înclinații 
pentru informatică, matematică, 
limbi străine, au oferit părinților și 
invitaților un recital-examen al 
strădaniilor lor din afara orelor 
de școală, când, la clubul "Con
structorul" deslușesc limbajul 
muzicii și-i pătrund frumusețea 
sub îndrumarea încărcată de 
afecțiune a dnei prof. Elena 
Tămășan.

Un minirecital, ca o adiere de 
primăvară și, poate, un prag de 
excepție pentru mâine.

Lucia LiCiU 

retrage în sol pentru hibernare.
Gândacul din Colorado este 

cel mai periculos dăunător al cul
turilor de cartofi și vjnete. Adulții 
rod frunzele sub formă de per
forații neregulate, dar în lipsa 
frunzelor ei rod și tuberculii de 
cartofi aflați la suprafața solului și 
chiar fructele de vinete. Larvele 
produc cele mai mari pagube, ro- 
zând frunzele în întregime, uneori 
chiar și lăstarii.

Pentru a reduce pagubele 
provocate de gândacul din Co
lorado este necesară aplicarea 
unui complex de măsuri agroteh
nice, chimice și biologice. Dintre 
măsurile agrotehnice, amintim e- 
fectuarea de prașile mecanice și 
arătura adâncă care au drept re
zultat distrugerea unui mare nu
măr de insecte care se retrag în 
sol pentru iernare. Pe suprafețe 
mici se poate recurge la strân

5ăteni dornici de lectură
De aproape doi ani de 

zile, dna Irina Goia este o 
prezență agreabilă la Bi
blioteca comunală Șoimuș. 
Tânără, dinamică și foarte 
amabilă, este acel tip de bi
bliotecară care s-a străduit 
mereu ca rafturile să fie fru
mos aranjate, iar cititorii să 
poată găsi aici cărți intere
sante și atractive.

- Păcat, însă, că banii 
sunt puțini și cărțile devin din 
ce în ce mai scumpe. Ulti
mele achiziții s-au făcut în 
decembrie anul trecut. A- 
cum, că bugetul s-a aprobat, 
sperăm ca în curând să ne 
îmbogățim rafturile cu cele 
mai recente apariții în ma
terie de beletristică, științe 
sociale, științe tehnice, me
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CINEMA
"PATRIA" - DEVA: Demonii printre noi
"FLACĂRA" HUNEDOARA: Tribul din fundu’ grădinii 
"PARÂNG" PETROȘANI: “

"CULTURAL" LUPENI:

"ZARÂND" BRAD:

"PATRIA" ORĂȘTIE:

"LUCEAFĂRUL" - VULCAN

"DACIA" HAȚEG:

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva 
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 16.06.1998

agent comercial 27
agent pază și ordine 51
aplicator de detalii la produse 

din ceramică 5
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
asistent maternal profesionist 6 
barman 1
brutar 4
bucătar 1
cofetar 5
confecționer - asamblor 
articole din textile 82
contabil șef 1
croitor 10
croitor-confecționer îmbră

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

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30- 12.30

gerea manuală a adulților și lar
velor de pe plante.

Combaterea cea mai eficientă 
se realizează însă prin tratamente 
chimice. Pentru fiecare generație 
se aplică două tratamente. Primul 
tratament se aplică la apariția lar
velor de vârsta I și II, urmat de 
tratamentul II ia 10-12 zile

Pentru evitarea apariției rezis
tenței gândacului din Colorado 
fața de insecticide se recomandă 
alternarea produselor de com
batere.

Sunt recomandate următoa
rele produse: Mospilan 60 g/ha 
(3 g la 15 I apă), Sevin 1kg/ha (50 
g la 15 I apă), Victenon 0,5 kg/ha 
(25 g la 15 I apă), Regent 0,1 l/ha 
(5 ml la 15 I apă).

Produsele: Karate 0,2 l/ha 
(10ml la 15 I apă), Supersect 
0,125 l/ha (6-7 ml la 15 I apă), 
Decis 0,3 l/ha (15 ml la 15 I apă), 

dicină și altele, spunea dum
neaei.

- Câte volume adăpos
tește, în momentul de față, 
biblioteca comunala Șoi
muș? ,

- Ultimul volum înregistrat 
poartă nr. 19835. în realitate, 
însă, nu mai sunt atâtea. Multe 
au fost scoase, altele nu s-au 
mai înapoiat, rămânând 
practic, în jur de 9000 de vo 
lume.

- Cine sunt cei care vin 
aici, pentru a împrumuta 
cărți?

- Cele 70 de persoane 
înscrise sunt elevi ai școlii 
generale, tineri, precum și 
pensionari. în preajma va
canțelor biblioteca devine 
neîncăpătoare pentru copiii

r

(19-25)
(19-25)
(19-22)
(23-25)
(19-22)
(23-25)

Fortăreața
Atacul marțienilor
Striptease
Speed 2: Croazieră infernală
Prima lovitură a lui Jackie Chan (19-22) 
Ocol primejdios (23-25)
Chior să fii, noroc să ai (19-22)
Șapte ani în Tibet (23-25)
Vocea sufletului (19-22)
Față în față • (23-25)
Mai bine nu se poate (19-22)
Bărbații în negru (23-25)
Romy și Michele (19-21)
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căminte după comandă 1
cusător piese din piele și 
înlocuitori 22

cusător piese la încălțăminte 14
distribuitor presă 1
economist în industrie 4
electrician auto 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 4
inginer construcții civile,

industriale și agricole 3
inginer instalații pentru

construcții 1
inginer tricotaje, confecții 3
inspector șef 1
lăcătuș mecanic 18
maistru mecanic 1 

Fastac 0,1 l/ha (5 ml la 15 I 
apă), Fury 0,075 l/ha (3-4 ml la 
15 I apă), Chinmix 0,3 l/apă (15 
ml la 15 I apă) nu se vor aplica 
la temperaturi ridicate (peste 20 
grade C) când substanța activă 
se volatilizează, eficacitatea 
fiind redusă.

Pentru combaterea gânda
cului din Colorado este INTER
ZISĂ utilizarea oricăror pulberi 
de prăfuit pe bază de Lindan 
(impropriu DTT) care provoacă 
afecțiuni la nivelul ficatului. Nu 
procurați produse de uz fito- 
sanitar de la vânzători ambulanți 
neautorizați, riscând să cheltuiți 
numai banii, fără nici un rezultat.

Biolog luliana MARIAN
Inspectoratul județean 
fitosanitar Deva pentru 

protecția plantelor și 
carantină

aflați în căutarea cărților 
recomandate de dascăli 
pentru lecturile suplimen
tare. în mod frecvent ne vizi
tează aproximativ 20 de 
persoane.

- Care sunt genurile 
literare preferate?

- Depinde de vârsta fie
căruia. Cei mai mici cititori 
sunt acaparați de cărțile cu 
povești, de literatura română 
și universală. Tinerii preferă 
romanele siropoase, de dra
goste sau cele de acțiune. 
Iar pensionarii sunt atrași de 
cărțile vechi, dar și de cele 
de specialitate: agricultură, 
silvicultură, zootehnie sau 
științe tehnice.

Crisțina CÎNDA

Util și comod
Au început lucrările de a- 

limentare cu apă și canali
zare în satul Sântandrei, a- 
parținând de Simeria.Cum 
am aflat la Primăria orașu
lui, lucrarea a fost câștigată 
la licitație de către S.C. 
Acomin S.A. Deva (ing. Hertl 
Carol). O mai veche dole
anță a sătenilor - aceea de 
a beneficia de o modalitate 
comodă de captare și folo
sire a apei - va fi rezolvată. 
(£.S.)

mecanic mașini confecții 4
muncitor necalificat 28
patiser 3
paznic 3
stenodactilografă 1
strungar universal 4
sudor autogen 5
sudor electric 2
tehnician arhitect 1
tâmplar universal 17
tinichigiu carosier
vânzător 20
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 3

tot. locuri de muncă vacante 368

ANIVERSARI

• A mai trecut un an și gândurile 
noastre bune se îndreaptă iarăși 
spre tine dragul nostru ION 
CIOCĂZAN, acum la ceas aniversar. 
Fie ca viața să-ți fie presărată numai 
de bucurii și împliniri! La mulți ani! 
Cei care te iubesc sincer, din toată 
inima. (8346)

VANZARI 
ț CUMPĂRĂRI

• Vând teren Deva, vizavi de 
Sarmismob, cu plan urbanistic 
aprobat. Vând societate producție. 
Tel. 230747,230645 (8425)

• Vând apartament, garsonieră, 
ultracentral, teren intravilan. Tel. 
217848. Remorcă 250 kg, cabină U 
445, betonieră. Tel. 624394 (8349)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, Minerului. Tel. 223093, după 
ora 17(8411)

• Vând două case cu etaj, preț 
convenabil. Deva tel. 218383(8428)

• Vând vilă 7 camere, str. 
Deleanu. Tel. 214173 (8429)

• Vând casă, curte, grădină, 
Deva,spațiu comercial, vad excelent, 
acces din 2 străzi și teren extravilan
1,30 ha. Tel. 220475, după ora 20 
(8446)

•Vând apartament 4 camere, 
parter, poziție bună privatizare, str. 
Eminescu, bloc 1, ap. 1, Deva. Telefon 
094/602408. (6876)

• Vând casă cu grădină, 2500 
mp, Hațeg, Suseni 2,068/214941. 
(7255) ’

• Vând casă, curte, comuna 
Vălișoara, preț negociabil. Informații 
tel. 655139 (7529)

• Vând apartament 3 camere, 
Gojdu, etaj 1, semidecomandat, 
87.000.000. Tel. 651540 (7530)

• Vând autoturism Lada 1500. 
Tel. 215931 (8426/27)

• Vând Opel Kadett Caravan 16 
D, an fabricație 1988, înmatriculat 
Austria. Tel. 218346 (7088)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1984. Tel. 094527715(8402)

•Vând Alfa Romeo Diesel, 1985, 
4500 DM, negociabil, Geoagiu, tel. 
122.(7943)

• Vând Oltcit special, 1982, RK, 
6 milioane, Geoagiu, tel. 249 (7944)

• Vând oțel-beton diametrul 6, 
8,10,12.. Tel. 213637 (8303)

• Vând parbrize. Deva, str. 
Dragoș-Vodă, 14, tel. 225075 
(8320)

• Vând talon cu Cl, motor, alte 
piese Dacia 1310. Tel. 222218 
(8420)

• Vând pătuț cu saltea iarbă de 
mare. Tel. 216442.

• Societatea Comercială "Cri- 
șana" SRL Vața produce și livrează 
la comandă bolțari pentru construcții 
ia prețul de 3000 lei bucata. Pentru 
comenzile primite până la 30 iunie, 
se acordă reducere. (BP)

I.C. OfVAcomercializează
PAPETARI E

ROLE CASE DE MARCAT

Cumpărați acum !
mror.TK>t> io moqoarwO 'Comlxnn'ain?]
DEVA - 226062; HUNEDOARA - 722623; BRAD - 
651790; VULCAN - 570505; LUPENI - 560603

• Vând societate comercială, 
preț convenabil. Tel. 213799 (8442)

• Spray contra ejaculării rapide,
medicamente potențâ, afrodisigge. 
01/6376273, 092/342628, QSQj 
342629 (OP). ,beq

• Vând 45 de capre, Trufaș 
Aurel, Cucuiș, nr. 33 (6941) U Ib

ÎNCHIRIERI

rrrtrt
• Ofer spre închiriere 2 Sf^ij 

comerciale, central, în vad bun^ăâ 
mp, Hunedoara, 712234 (7447,)cin

OFERTE DE
SERVICII

• STAR OIL Cluj angajeiază 
persoane fizice pentru distribuției 
lubrifianți. Comision 5 la sțrtăJ 
Condiții: spațiu depozitare 10 mp, 
auto, garanție imobiliară. Tel. MW 
438027,438609. (OP) 32nî

---------------------------------- -------------------- bag1
• Societate particulară de con

strucții angajează urgent ingi,n®r 
constructor, maistru construqKți 
Relații la tel. 216795, între orete-.Z- 
15.(8250) 36m'

• A.F.Lerinți execută instalații
electrice, tablouri electrice, preia în 
service instalații electrice dâUfe 
agenți economici privați. Orâsfie. 
247420, orele 9-16. (7939) 'e°0 i

• Agenție de marketing’Rfft- 

gajează operatori interviu cor^-j 
pondenți teritoriali. Condiție obliga
torie: telefon la domiciliu. C.V.: C.P 4- 
111 București. (OP) 190

DIVERSE

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995.SC Quadrant Amroq Be
verages SA cu sediul în București, 
Șoseaua Viilor, nr. 55, anunță înce
perea demersurilor pentru obținerea 
acordului de mediu pentru depășitul 
din Deva, str. Depozitelor, nr. 11 „ 
având activitate de depoziîjjjă’ 
băuturi. Eventualele sesizări, se' 
depun la sediul APM Deva, str. Au îl i
Vlaicu, nr. 25. (8430)

• Oportunitate pentru 199,8 în ț 
DS MAX Canada! Formare gratdlTa 
in marketing direct, orgamz.arș, > 
management. Profitul asigurațatât1 
în formare cât și după. Fără hmitp 
de vârstă. Experiența în dorrțemu 
nu este necesară. Sunați acpm, 
start mâine. Dl. Morris, tel. 627<&2i7l

(6869) slsil |
• S.C. ALIMATEX Roza SRL B:ao 

anunță intenția de obținere a atfto-,' 

rizației de mediu pentru loraldT 
Popasul Moților situat pe stradă 
A.lancu, nr. 48,Brad. Eventualele 
reclamații și sesizări se depun la 
APM Deva în termen de 20 zile de la 
publicare. (7528)

—__——Jlun

PIERDERI

-nsJ
• Pierdut certificat nr. 40^/^l

eliberat de DGFPCFS Deva pșfițțnu 
SC Orsi Prodimpex SRL Devg.Șje 
declară nul.. (8421) enid

• Pierdut legitimație handicapat 
pe numele Țațu Elena CorneliakSe 
declară nulă. (8440)

-isol j 
.Î A*U ;

DECESE

• Familia îndurerată mulțumqșțe 
pe această cale tuturor celor cw* 
au fost alături de ea, în grelele Dlipe 
pricinuite de despărțirea de cea 
care a fost o minunată mamăPȘi 
bunică • ’I sb

STELUȚA PÂRVU
(8439) ----- "



Liceul Pedagogic Sabin Drago Deva

Ce va scrie pe diplomele
Societatea Comercială

s absolvenților săi?
(£My •
•9hi!t)eoarece schimbările'fă
cute sau care vor urma să se 
\£&ducă în învățământul liceal 
pedagogic, impuse de reformă, 
^ițfoă încă semne de întrebare, 
dl Liviu Popescu, directorul Lice- 
uliti Pedagogic "Sabin Drăgoi" 
Deva, ne-a făcut câteva preci
zări. Acestea răspund în primul 
rând temerilor elevilor și părin- 
țitur legate de statutul absol
venților dintr-un viitor imediat. 
P&riele mai cuprind și date refe
ritoare la profilele în care se vor 
pregăti elevii liceului de la înce
putul mileniului următor cât și la 
necesitatea de a ne alinia țărilor 
europene în care toate cadrele 
didactice se pregătesc prin în
vățământul superior (nu numai 
profesorii, cum este în prezent 
iatnjpi).
qmîn alte părți trecerea la a- 

qeț^stă formă de pregătire a fost 
însoțită de desființarea liceelor 

^pedagogice. Dar măsura s-a 
-{fovedit greșită, întrucât s-a re- 
'ftârfțat la o practică pedagogică 
bine structurată și s-a constatat 

-JăPîh învățământul superior nu
mărul de ore afectat acestui tip 
de pregătire este prea mic. Și 
rpartenerii francezi ai liceului, 
dPEîM Arras, i-au sfătuit să con- 
eagpă colegiul universitar peda
gogic în prelungirea liceului pe- 
flșgogic.

Inițial, un ordin al Ministerului 
Enucației Naționale prevedea 
desființarea liceelor pedagogice 
și reprofilarea lor, precum și tre
cerea patrimoniului acestora la 
universități. în unele județe, cu 
fostele licee pedagogice, ch.ar 
s-a întâmplat acest lucru. Dar la 
intervenția unor directori de 
licee pedagogice s-a revenit, în 
sensul că acestea pot funcționa 
îjn sontinuare cu profil peda
gogic, fără a mai acorda diplomă 
de.învățător și educatoare. Con
form Ordinului MEN nY. 3693 din 
JJ .nai 1998 liceul pedagogic

fiind vocațional va dura cu un 
an în plus față de celelalte licee 
și va acorda atestat în specia
lizările: educator case de copii, 
instructor de educație, pedagog 
școlar, asistent psiho-social, 
animator pentru tabere de copii, 
ghizi pentru turismul școlar. A- 
ceste profile vor începe să func
ționeze din anul școlar 1999- 
2000. Elevii care sunt deja în sis
tem și cei care susțin anul a- 
cesta admiterea în cele trei cla
se de liceu pedagogic vor mer
ge în lichidare și vor primi diplo
me de învățător - educator.

- în paralel - a mai adăugat dl 
director Liviu Popescu, - în ca
drul liceului funcționează Cole
giul Universitar Pedagogic apar
ținând de Universitatea de Vest 
Timișoara. Avem deja o grupă de 
institutori cu specializarea în 
limba franceză, iar pentru anul 
școlar 1998/1999 sunt aprobate 
3 grupe: una de institutor limba 
franceză, una de institutor limba 
engleză și a treia de institutor 
educație fizică. în viitor, după 
anul 2004, colegiul universitar 
pedagogic va avea durata de 2 
ani pentru absolvenții liceului 
pedagogic și de 3 sau chiar de 4 
ani pentru ceilalți. Pentru clasele 
cu profil pedagogic, începând cu 
anul 1999/2000 se va introduce 
predarea intensivă a limbilor stră
ine (franceză și engleză), pentru 
a exista o continuitate la colegiu'.

Liceul devean n-a renunțat 
la tradiția sa, întregul colectiv 
didactic sprijinind ideea prelun
girii sale prin studii superioare. 
Au fost înaintate deja ministe
rului propuneri pentru noile pro
grame la matematică, limba ro
mână, practică pedagogică și 
desen. Liceul va rămâne, de 
asemenea, și în continuare cen
tru de perfecționare pentru în
vățători și educatoare.

Viorica ROMAN

i Cu ajutorul  partenerilor germani
O delegație a Filialei de Cru- 

I ce, Roșie Donau Eschingen (Ger- 
j mania) a făcut recent o vizittj 
■ S irifilialei de profil din Călan, cu 
• fcate are relații de parteneriat. 
|cf!)bmnii Rudolf Glunk și Franz 
|‘-SCHmidt au donat partenerilor 
J dlh-Călan bani pentru procu- 
I tarea unui sediu în care subfi- 
| Hala să-și desfășoare activita- 
I itedl De asemenea, ei au mai lă- 
1 gatîn contul subfilialei 1000 DM.

Ttjirt

Din acești bani, la cantina so
cială a orașului, zilnic 115-120 
de elevi proveniți din familii cu 
probleme materiale vor primi în 
anul școlar viitor gustări în pau
za mare (pe baza unor bonuri).

Cu prilejul acestei vizite în 
județul nostru, delegația Crucii 
Roșii din Donau Eschingen a vi
zitat și Centrul de Recuperare și 
Integrare Socio-Profesională 
Cămin Spital Brănișca. ( K/?.)
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Cel mai tânăr are 15 ani și se 
numește Andrei Inelar. Este "spe
cialist" în furtul din buzunare. Cel 
mai "bătrân” a adunat 17 ani, iar 
numele lui este Vasile Dorel Oniga. 
Lângă ei au mai venit doi: Con
stantin Romilă Buliga și Andrei 

Lllahoș. Ca vârstă sunt foarte a- 
yprdpiați. Toți sunt din Deva. Ei 
bine, într-o după amiază, se întâl- 

fmgsc în zona Sălii Sporturilor și se 
sfibtărăsc să "facă" ceva bani. Da, 
dar nu oricum, ci punând în va
loare talentele lui Andrei de a um
bla la buzunarele oamenilor. Evi- 

‘ dent, puternic sprijinit de ceilalți.
Primul loc unde intră după ce 

și-au făcut planul este măcelăria 
îfet'zonă. Aici se află la cumpă
rături și Aurica Elvira Tomiș. în timp 
ae Buliga și Oniga țin de vorbă pe 
măcelar, lonaș îl acoperă pe Inelar, 
ioane fură din poșeta femeii 39000 
de lei. Ies băieții, numără banii și 
pleacă la alimentară să facă și ei 
ceva cumpărături.

Hoții!»
Nu după multă vreme, femeia 

constată că-i lipsesc banii, reali
zează cine i-a furat - așa că 
pornește.în căutarea celor patru, 
îi găsește în alimentara, așa că 
blochează ușa prin interior și ce
re să fie chemată poliția. Degeaba 
însă. Nu este mare lucru pentru 
hoți s-o îmbrâncească din ușă și 
să fugă. Cea rămasă fără bani 
fuge după ei strigând: hoții!

în ajutorul ei intervin doi ce
tățeni care încearcă să imobili
zeze hoții. Pentru acest lucru 
Petru Teodorescu și Gheorghe 
Matei vor fi bătuți crunt de cei 
patru, care reușesc să dispară. 
Primul va avea nevoie de 10 zile 
de îngrijiri medicale, celălalt 25.

Cei patru "voinici" au fost 
condamnați pentru tâlhărie. în 
proces, Elvira Tomuș s-a 
constituit parte civilă cu 40.000 
de lei. în schimb, Teodorescu cu 
1.000.000 de lei, iar Matei cu 
5.000.000. ( V. NEAGU)

Școlarizează, începând cu amil școlar 
1998/1999 - o clasă de operatori lianți
- școală profesională, în cadrul Gru
pului școlar "Horea" Deva.

Se oferă bursă pe bază de contract și 
contravaloarea cheltuielilor de 
transport. Informații la telefon: 213140
- int. 193 și la școală, tel: 022231.

Societatea Comercială 
Hidroconstrucția SA 

București, Sucursala Râul 
Mare Retezat, localitatea 

Brazi, jud. Hunedoara
Angajează urgent:

E ingineri in specialitatea Construcții Dru
muri și Poduri cu vechime minimă de 3 ani în 
producție pentru lucrările contractate de 
unitatea noastră în tară;

3 ingineri în specialitatea Construcții Ci
vile și Industriale cu vechime minimă de 3 ani 
în producție pentru lucrările contractate de 
unitatea noastră în tară;

® inginer în specialitatea zootehnie cu 
vechime minimă de 10 ani în specialitate.

Informații suplimentare la biroul personal al 
Sucursalei R.M. Retezat, telefon 054/777746.

<8 ■-..............................................- ......................—>
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Important pentru agricultori!
APROTERRA IA IIMERIA

vinde din stoc 
îngrășăminte chimice pe cupoanele de toamnă 

pentru agricultură. Căutăm și distribuitori. 
Relații la telefoane: 260424, 260966.

SC ELIS SA
cu sediul în Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr.3, organizează 

licitație publică directă, conform prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, 
și Normelor metodologice privind privatizarea societăților comerciale și 
vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/1998, 
pentru vânzarea următoarelor active:

fDENUM. ACTIV OBIECT DE ACTIV. ADRESA ACTIV. PREȚ DE PORNIRE^
1. Secție industr. 

1^2. Spațiu comerc. comert, prod.
Str. Ec. Varga, 3 
Bd. Dacia, bl. 47A

609.834.000 lei
185.000.000 lei.,

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către 
cumpărător.

Licitația va avea loc la data de 30.06.1998, ora 10,00, la sediul SC 
ELIS SA Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a 
doua ședință a licitației în fiecare zi de marți, ora 10.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, 
zilnic, de la sediul societății comerciale, între orele 8-15.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute, se pot lua de la 
dl Aron Virgil, tel. 712933, 712507.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul 
societății, până în ziua licitației, ora 8, documentele prevăzute de 
legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului 
de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății taxa de 
participare de 50.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția 
societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire 
a licitației.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire.

SC GOMAR LUX SA BISTRIȚA
FILIALA DEVA -STR. DEPOZITELOR, NR.1 

VĂ OFERĂ LA CELE MAI MICI PRETURI 
DIN ZONĂ:

> CONDUCTOR/S/M81UR/&K77WE
> tubur/ș/thiwpi/c

INFORMAȚII LA TELEFON 054/232946.
-

cu sediul în Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr.3, 
tel. 712933, 712507, organizează în fiecare zi de 
marți, ora 10, licitație publică directă pentru 
vânzarea de mijloace fixe disponibile.

Lista cu mijloacele fixe disponibile propuse 
pentru uSnzare se poate consulta zilnic la sediul 

% societății, compartiment Mecanic Șef.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL

Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: 056/183558;’ 124550: 125035; fax: 056/183558; 125035.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
© combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 

© dublu radiocasetofoane © amplificatoare 
© VCD (video CD Player) © walkman-uri 

© telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate și garanție asigurate!

î RATMILRA-Uzina | 

Mecanițcă Orăștie
cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60 

cod 2600, jud. Hunedoara 
organizează la data de 15.07.1998 licitație 

publică deschisă pentru "Executarea lucrărilor 
de refacere a hidroizolațiilor la halele de 
producție din incinta uzinei".

Ofertanții interesați vor putea ridica de la sediul 
uzinei, contra cost, documentația de licitație care 
cuprinde caietul de sarcini și regulamentul de 
desfășurare a licitației.

Prețul documentației este de 50 USD și se va 
depune la casieria unității sau în contul 
25110502009801 deschis la BAS A Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanica 
Orăștie până la data de 10.07.1998, ora 15.

Relații suplimentare la telefoane 054/241040; 
241041, interior 202. [
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CARTEA ADRESELOR UTILE
Se afirmă că anul 1998 
va fi dur din punct dc 
vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă tu vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu. 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei.

Dară și 
concurența 

este în 
Cartga Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

Tel.: 056-214805, 2 14845, 2820 19

f

L arlea Galbenă este marcă înregistrată 0 S C SEDONA TimisoAiu la O.S.I.M București.

1 ♦ *
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Două fetițe părăsite și neglijate (II)
(urmare din numărul trecut 

al ziarului nostru)

Aflăm unde este 
mama

La Poliția din Dobra ni s-a spus 
că și aici situația celor două surori 
se cunoaște și că i s-a atras de mai 
multe ori atenția tatălui acestora că 
bea prea des și prea mult. Tot aici a 
fost adus din bar dl loan Popa, prilej 
cu care l-am cunoscut și am stat de 
vorbă cu dumnealui. Cu această 
ocazie am aflat că mama fetelor ar 
fi în satul Vărmaga, comuna Certeju 
de Sus, unde trăiește în concubinaj 
cu un om care este cu zeci de ^ni 
mai în vârstă decât dumneaei. L-am 
întrebat brusc:

- Dacă ar veni acasă ați 
primi-o ?

- Sigur că da.
- Și dacă nu vine, ați fi de 

acord să iăsați fetele ia o 
instituție de întreținere ?

- Asta nici într-un caz. Nu dau 
fetele.

Mai apoi am aflat de la dl 
Mircea Simoc că, după o lungă 
convorbire cu dl Popa, dânsul și-a 
dat acordul pentru internarea celor 
două fete la o instituție de ocrotire, 
pe care dl secretar ne-a comunicat- 
o la telefon.

La Certej nimeni nu 
știe nimic

Ne-am dus a doua zi la 
Certeju de Sus, la primărie. Dl 
primar și dl viceprimar nu se aflau 
în. localitate, iar secretarul 
consiliului local era de-abia de 
șapte zife în funcție, așa că nu 
avea cum să știe dacă mama 
celor două fete din Abucea, dna 
Adela Anton, s-ar afla pe raza 
comunei. Am apelat atunci la dl 
Aurel Miclăuș, șeful Postului de 
poliție.

- Nu știu să fie în comună o 
femeie cu acest nume - ne-a 
spus interlocutorul.

- în satul Vărmaga, mai 
precis.

- îi știu pe toți locuitorii 
comunei. Dar stați, îl chem pe un 
om ce locuiește în Vărmaga și 

lucrează la exploatarea minieră.
După un timp a venit la 

primărie un om înalt, solid care, 
gândindu-se îndelung, a spus că 
nu știe să fie în satul său o femeie 
străină de localitate. Era în stare 
să jure pentru treaba asta, ceea ce 
nu i-am cerut. Mai apoi cineva ne- 
a spus că ar fi o situație de felul 
acesta - adică un concubinaj între 
un om de peste 60 de ani cu o 
femeie de patruzeci și ceva de ani.

Am plecat la Vărmaga și o 
doamnă ce săpa în grădina casei 
ne-a îndrumat spre capătul de sus 
al satului, unde locuiau un bărbat 
și o femeie necăsătoriți legal.

în Vărmaga, pe un 
drum greșit

Ne-am încăpățânat s-o 
căutăm pe Adela Anton, aceea 
care le-a dat viață fetelor, 
îndrumați spre capătul satului, la 
casa cu antenă parabolică, am 
"urcat" câțiva kilometri trecând 
peste două poduri. De dincolo de 
poarta zăvorâtă, la care am bătut 
în zadar, doi câini începuseră să 
latre, întrecându-se unul pe altul. 
După ce și-au făcut "datoria", s-au 
liniștit. Unde or fi dispărut? - ne
am întrebat, căci, deși am insistat 
cu bătăile în poartă, potăile n-au 
mai dat nici un semn. Parcă le- 
nghițise pământul. Aceea pe care 
o căutam nu locuia însă aici, cum 
am aflat de la câțiva săteni 
binevoitori. Pista fusese greșită.

Cu lldiko pe deal 
în sus

Am întrebat un vecin care ne- 
a spus că perechea ce o căutăm 
nu locuiește acolo, ci peste deal. 
O fetiță - lldiko Dorina Kovacs din 
Certej, în vârstă de 13 ani, venită 
în Vărmaga la bunici - s-a oferit 
să ne conducă până la casa unde 
locuiau cei doi. Am sărit un gard 
și am început să urcăm pe o 
cărare prin iarba înaltă până la 
brâu. Urcând, lldiko ne-a spus că 
tatăl este maghiar, iar mama 
româncă și că în fiecare vacanță 
vine la bunicii din Vărmaga. Tot 
ea ne-a spus că femeia pe care o 
căutam a lucrat la sapă la bunicii 

ei și că are de primit niște bani. 
A chemat-o, mai înainte, să vină 
să-și ia banii, dar a zis că n-are 
vreme deoarece spală haine. 
Ajunși în creștetul dealului, ne- 
a arătat casa unde locuia dna 
Adela Anton apoi a zbughit-o la 
vale, înapoi.

Mama fetelor se 
destăinuie

Adela Anton trăiește lângă 
un om mai în vârstă, aici în 
Vărmaga, dar în sfârșit în pace 
și-nțelegere, cum am văzut. 
Căci, spunea, nouă ani a stat cu 
loan Popa, dat nu s-a mai putut, 
căci o bătea, i-a rupt și mâna o 
dată. "Vecinii din blocul 20 din 
Deva (de lângă restaurantul 
Dunărea) pot să vă spună multe 
despre el... Eu am mai fost 
căsătorită înainte de a sta cu 
Popa. Timp de 16 ani. Dar și 
primul a fost rău. Mai am doi 
copii mari. Fata e căsătorită și 
are un băiețel care-i la mine 
acum... De câte ori mă-ntâlneam 
cu Popa să plătesc pensia 
pentru fete, el mă amenința, mă 
certa, mă batjocorea. Ultima 
dată i-am trimis 150 de mii de lei 
și mi i-a trimis înapoi. Este un 
om de care mi-e frică. Când se 
îmbată, e foarte rău. Cât am 
putut, am suferit, dar a fost prea 
mult." Se gândește adesea la 
fete, cum spunea, și-i îngrijorată 
pentru ele.

Epilog
Tatăl a consimțit în final la 

internarea fetelor într-o instituție 
de ocrotire. Mama consideră, 
de asemenea, că ar fi mult mai 
bine pentru ele. “Acolo am să le 
caut, am să le ajut, nu mă va’ 
împiedica nimeni."

Soluția de moment este, 
într-adevăr, aceasta. Dar locul 
fetelor ar fi lângă mamă. La 
acest “sfânt loc" o invităm pe 
Adela Anton să mediteze. Nu-i 
încă târziu...

Anchetă realizată de 
Estera SÎNA, 

Traian BONDOR

PROIECTE DE 
COLABORARE 

ROMÂNO- 
AMERICANĂ

Potrivit declarațiilor 
copreședintelui american 
al Comisiei de Acțiune SUA 
- România, di William Perry, 
au fost finalizate 18 pro
iecte de colaborare în 
domeniile telecomunicații, 
energie, agricultură, bănci 
și formare a capitalului. 
Aceste proiecte vizează 
promovarea intereselor 
economice și de securitate 
ale României, totodată 
urmărind dezvoltarea, prin 
crearea unui fond special 
și acordarea de facilități 
pentru întreprinderile mici 
și mijlocii. De asemenea se 
prevede acordarea . de 
consultanță oamenilor de 
afaceri români, a vă ndu-se 
în vedere îndepărtarea 
obstacolelor birocratice și 
reformarea sistemului
fiscal. (N. T.)

O zi de neuitat a oferit 
înv. Ovidiu Miheț elevilor săi 
care au încheiat clasa a II l-a 
E, la Școala “Andrei Șa- 
gună" din Deva. Excursia, 
organizată la Sibiu, a fost 
instructivă și recreativă, 
vizitele la Muzeul Bruken- 
thal, în Dumbravă - la 
Muzeul satului și Grădina 
zoologică - au dat posi
bilitate copiilor să înscrie în 
albumul vacanței mari im
presii vrednice de aducere 

^aminte ( L.L.)

X.

Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și 
industrie a județului Hunedoara invită membrii 
Camerei la Adunarea Generală ce va avea ioc în ziua 
de 29 iunie 1998, ora 11, în sala mare a CCI din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 23.

Ordinea de zi:
1 Raportul Colegiului de conducere al CCI 

Hunedoara cu privire la activitatea pe anul 1997;
2. Raport la bilanțul contabil pe anul 1997 și 

raportul cenzorului;
3. Programul de activitate al CCI Hunedoara pe 

anul 1998 și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
1998;

4. Eliberarea din funcția de cenzor a domnului 
Partenie Obrejan și alegerea unui nou cenzor.

Materialele ce vor fi prezentate la Adunarea 
Generală pot fi consultate la sediul Camerei de către 
membrii CCI Hunedoara începând cu data de 22 
iunie 1998.

Colegiul de conducere a! CC! Hunedoara

■■ - - • —- .......——• - —•

Hcddent mortal 
la Gurabarza

Cu puțin timp în urmă, la Uzina de preparare Ourabarza 
a avut loc un accident mortal. Și-a pierdut viața Tiberiu 
Borza, operator-preparator, 31 de ani. Tiberiu a fost 

surprins fi strivit de bandă transportoare. (V.N.)

La unele case mai îndepărtate 
“Ziarul nu ajunge în fiecare zi”

Din luna martie a.c. oficiul poștal 
Băita a întâmpinat mari greutăți în 
prestarea serviciilor dar mai ales în 
difuzarea presei. Acest lucru a luat 
contur odatâ cu reducerea personalului. 
Din 11 angajați au mai rămas doar 
doua doamne. Se numesc Sonia Clej - 
factor poștal și Ionela Neagu care este 
simultan casieră, oficianta și diriginte al 
oficiului poștal. Volumul de muncă a 
devenitîn felul acesta deosebit de mare. 
Mai cu seama pentru dna Sonia Clej 
care străbate cu bicicleta și pe jos, pe 
căldură, ploaie sau vânt, ulițele 
localităților Băita și Câinelu de Sus.

Dumneaei este mesagerul care 
aduce în casele oamenilor ultimele 
informații și noutăți din țara și din 
lume, dar și corespondența și 
pensiile.

Dna Ionela Neagu, diriginta 
oficiului, ne mărturisea că "un singur 
factor poștal nu poate să acopere tot 
sectorul. Doar în Băita și Câinelu de 
Jos avem 103 abonamente la ziarul 
"Cuvântul liber". Și noi, ca de altfel 
toți cei în casele cărora ziarul nu 
poate ajunge în fiecare zi, suntem 
nemulțumiți".

C. CÎNDA

\......... ...... » CUM VA ACHITA ROMÂNIA DATORIA CĂTRE SUEDIA
dolari SUA, calculați în aur, prin 
emiterea unor obligațiuni de stat. 
Firma suedeză a primit în 
schimbul creditului monopolul 
asupra fabricării și vânzării 
chibriturilor în România. împru
mutul trebuia returnat în 1959, 
dar rj>" n!|| comunist nu a mai 
ținut cr t de acordurile realizate 
anterior.

• în anii ’70, când România a 
început discuțiile cu forurile 
financiare internaționale, s-a pus 
problema achitării datoriei către 
statele occidentale. Aceste state nu 
au ridicat pretenția achitării integrale 
a datoriilor la o valoare reactua
lizată, deoarece tratau cu un stat 
comunist, care nu era un bun 
partener financiar. România și-a 
stins astfel datoriile către statele 
occidentale, chiar dacă la o valoare 
mult mai mică decât cea reală.

Datoria față de Suedia a fost 
evaluată, în 1980, la 8 milioane 
dolari, însă tratativele au eșuat, ca 
urmare a faptului că Nicolae 
Ceaușescu s-a opus achitării.

După 1989, Statul suedez a 
reluat solicitarea către partea 
română, considerând că, de data 
aceasta, negocierile se vor purta în 
alte condiții, dar nu au avut nici o 
finalitate, ca urmare a faptului că 
părțile aveau opinii divergente 
asupra sumei care trebuia plătită.

Guvernul suedez a mandatat 
^firma AB Electro Invest, parte a 

concernului Asea Brown Boweri 
(ABB), să negocieze cu guvernul 
României achitarea datoriei. Suedia 
a obținut menționarea în acordul 
semnat, în 1994, de România cu 
FMI, a faptului că Statul român se 
află într-un litigiu financiar cu cel 
suedez. în acord se recomanda 
soluționarea acestei situații.

Fostul ministru de externe, 
Teodor Meleșcanu, a arătat că 
guvernul suedez a reușit să 
introducă această problemă în 
acordul cu FMI datorită faptului că 
un membru din conducerea FMI 
era suedez. Meleșcanu a spus că 
guvernul suedez a reactualizat 
datoria, considerând că, în acest 
caz, se poate aplica principiul “justei 
despăgubiri".

Datoria a fost reactualizată la 
peste 2 miliarde dolari, conform 
unor surse din cabinetul Văcăroiu, 
care au participat la negocieri. 
Reprezentanții guvernului român au 
avut o întâlnire la Ambasada Sue
diei de la București cu negociatorii 
suedezi, urmate de vizite în Suedia, 
în cadrul întâlnirilor, partea suedeză 
a propus pentru prima oară ca 
datoria României să reprezinte o 
cotă parte d intr-o serie de proiecte 
de investiții, în special în domeniul 
energetic. Partea suedeză a 
condiționat încheierea unui acord 
de realizarea anumitor investiții în 
România, cum ar fi complexul 
hidroenergetic de la Porțile de Fier.

România a respins oferta și a 
solicitat ca negocierile să fie purtate 
direct cu guvernul suedez. Partea 
română a propus ca în schimbul 
datoriei să fie emise titluri de stat și 
să fie cedată o parte din capitalul 
social al unor societăți.Partea 
română a acceptat să plătească cca 
60 milioane dolari pentru a stinge 
litigiul.

Pînă în 1996, negocierile au fost 
blocate. Noul ministru al Finanțelor, 
Mircea Ciumara, a adresat o 
scrisoare de intenție către guvernul 
suedez, în ianuarie 1997, urmată de 
o scrisoare a premierului Ciorbea 
către omologul său suedez în care 
se exprima disponibilitatea părții 
române de a relua negocierile.

Societatea AB Electro Invest a 
răspuns în numele guvernului 
suedez că negocierile pot fi reluate 
de la suma de 800 milioane dolari. 
Ministrul Finanțelor, Daniel Dăianu, 
declară că este total neobișnuit ca 
un stat să-și negocieze litigiile cu un 
alt stat prin intermediul unei firme 
private.

Conform unei evaluări ă firmei 
de consultanță Arthur Andersen, 
efectuată la începutul anului 1998, 
valoarea reactualizată a datoriei se 
ridica la 3,5 miliarde dolari. Arthur 
Andersen a luat în calcul o dobândă 
anuală de 7%, aplicată împrumutului 
începând cu 1929, declară 
secretarul de stat în Ministerul 
Finanțelor, Valentin Lazea

Societatea AB Electro Invest a 
reluat oferta către partea română, 
prin care datoria urma să fie trans
formată în contribuție la realizarea 
unor obiective de investiții. Lista 
acestor obiective a fost trimisă 
Guvernului român în luna 
decembrie 1997 și cuprinde, printre 
altele, Centrala Electrică de 
Termoficare București, Electro- 
putere Craiova, Automatica 
București, Societatea de Servicii și 
întreținere Sidex Galați, precum și 
renovarea și privatizarea a 3-5.000 
MW din patrimoniul RENEL. Toate 
obiectivele vizate de partea suedeză 
sunt de importanță națională.

Cu toate că propunerile părții 
suedeze par mai mult decât 
tentante, ele angajează obligatoriu 
statul român la recunoașterea unei 
datorii și investirea, în același timp, 
a unei sume de aproape un miliard 
de dolari. Fostul ministru al Finan
țelor, Mircea Ciumara, a acceptat, 
totuși, ca România să plătească 
suma cerută, adică 800 de milioane 
de dolari. Această valoare este de 
două ori mai mare decât sumele pe 
care România reușește să le atragă 
anual de la organismele financiare 
internaționale și de aproape trei ori 
pe cea a investițiilor directe anuale. 
Afirmația lui Mircea Ciumara potrivit 
căreia la fiecare dolar investit de 
România partea suedeză va 
participa cu 2,5 dolari, ceea ce 
presupune o valoare de circa 2 

miliarde dolari, este cel puțin 
hazardată, în condițiile în care 
Suedia a investit până în prezent 
doar 31 milioane dolari, ceea ce 
înseamnă 1% din valoarea in
vestițiilor străine în România. Deși 
nu se știe dacă fostul ministru al 
Finanțelor trebuia să primească sau 
a primit un mandat de negociere, 
cabinetul Ciorbea nu a luat în 
discuție într-o ședință de guvern 
această problemă. De asemenea, 
Mircea Ciumara nu a prezentat într- 
o ședință de guvern proiectele de 
investiții suedeze.

Unul dintre negociatorii lui AB 
Electro Invest este Mihai Cotfas, 
român stabilit în Suedia și fost 
coleg de facultate al lui Mircea 
Ciumara. Ciumara a avut și doi 
consilieri suedezi la ministerul pe 
care l-a condus și a vizitat în mai 
multe rânduri Suedia, în perioada 
mandatului său. De altfel, copiii lui 
Ciumara studiază în Suedia. 
Valentin Lazea, secretar de stat în 
Ministerul Finanțelor, a declarat 
agenției MEDIAFAX că suma de 
800 milioane dolari a fost propusă 
de fostul ministru al Finanțelor, 
Mircea Ciumara, dar acesta nu a 
prezentat un document scris.

Fostul ministru al Finanțelor, 
Mircea Ciumara, a declarat, îhsă, 
agenției MEDIAFAX, că nu a avut 
nici un interes personal în 
susținerea societății AB Electro 
Invest. El și-a exprimat regretul că 

nu a putut trata direct cu 
guvernul suedez, arătând că 
partea română nu poate să 
refuze partenerul desemnat 
pentru negocieri.

Ciumara a spus că în timpul 
tratativelor nu s-a convenit decât 
forma de plată a datoriei, 
respectiv contribuția în contul 
datoriei la finanțarea unor 
investiții suedeze în România. El 
a arătat că guvernul suedez și 
AB Electro Invest se arătau 
dispuși să aducă în România alți 
2,5 dolari pentru fiecare dolar din 
contul datoriei României. Fostul 
ministru al Finanțelor a explicat 
că în timpul tratativelor nu s-a 
stabilit suma pe care partea 
română urma să o returneze și 
nici lista obiectivelor de investiții 
comune. El susține că a solicitat 
părții suedeze să includă, printre 
investițiile propuse, și societăți 
comerciale cu dificultăți fi
nanciare, lista propunerilor 
urmând să parvină guvernului 
român la sfârșitul anului 1997.

Mircea Ciumara a spus că a 
părăsit funcția de ministru al 
Finanțelor la începutul lunii 
decembrie, înainte ca lista 
propunerilor suedeze să ajungă 
la guvern. El crede că negocierile 
trebuie continuate, personal 
încercînd să rezolve într-un fel 
problema datoriei către Suedia. 
(MEDIAFAX)

x Ziar editat de
CASA DE PRESĂ Șl 

T imE ED,TURÂ
LtLDllM. CUVÂNTUL LIBER -

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB * Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de redacție, șefi de departamente 
- MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR ■ Departamentul social ESTERA SÎNA, 
TRAIAN BONDOR, CRISTINA CÎNDA • Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), ADRIAN SĂLÂGEAN • Departamentul 
educatie-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Responsabil de număr- MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN 
• Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061 
• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro

întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autoriț acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele 
necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul executat la IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” ALBA IULIA • Tel. 058-812126

Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991.

Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

deva.iiruc.ro

