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PE MARGINEA ORDONANŢEI NB. 42/1995 
A GUVERNULUI ROMÂNIEI

C a lita te a  p ro d u s e lo r

lic e n ţa  de  fa b r ic a ţie
Pornind de la conside

rentul că exisiă 6 serie de 
nereguli privind producţia 
de produse alimentare des
tinate comercializării, a- 

, cestea constituind uneori 
adevărate atentate la să
nătatea consumatorilor, 
Guvernul României a emis 
{Ordonanţa nr. 42/1995, ca
re intră In vigoare înţe
pând cu luna octombrie 
a.c. In cuprinsul ordonan
ţei respective se precizea
ză că agenţii economicii 
care desfăşoară activi
tăţi în domeniul producţiei 

— de produse alimentare des
tinate comercializării pot 
desfăşura aceste activităţi 
numai în baza unor licen
ţe de fabricaţie, care se 
dau de către Ministerul A- 
griculturii şi Alimentaţiei. 
In înţelesul ordonanţei sunt 
definite produsele alimen- 
tare, inclusiv băuturile ob- ' 
ţinute prin prelucrarea ma
teriilor prime care supt 
destîhate consumului li
man, cu excepţia produse
lor farmaceutice, totodată 
preeizându-se şi elemente
le referitoare la aditivii 
alimentari, substanţele 
străine, etichete, ambalaj, 
agentul economic producă-

. instituirea în domeniul 
lităţii, laborâtorUÎ autori 
zat sau acreditat, precum 
şi la licenţa de fabricaţie 
a produselor alimentare.

Gu privire la calitatea 
produselor alimentare, or
donanţa stipulează că a- 
cestea, indiferent dacă sunt 
realizate în ţară sau în 
străinătate, trebuie- să ai
bă o compoziţie şi calita
te care să nu constituie 
pericol pentru organismul 
uman, din punct de Ve
dere fizic, chimic, micro
biologic, toxicologic, para- 
zitologic sau al nivelului 
ele radioactivitate. în con
text se precizează că ni
velul maxim admis de a- 
ditivi, substanţe străine sau 
de încărcătură microbiană 
se stabileşte, pentru. fie
care clasă de produse, de 
către Ministerul Sănătăţii, 
împreună cu Ministerul A- 
griculturii şi Alimentaţiei, 
-cu organismele specializate 
ale administraţiei publice 
centrale, precum' şi cu con
sultarea asociaţiilor pentru 
protecţia consumatorilor, 

în legătură cu obligaţii-

NICOLAE TlKCOB

tor, falsificarea sau sub- (Continuare în pag. a 2-a)

Abaterea de la legalita
te în special în comerţ a 
devenit un fapt cotidian, 
care nu mai surprinde prin 
dimensiune şi conţinut. A- 
proape la tot pasul legea 
este călcată în picioare, 
cu sau fără voie. Unele 
dintre abateri se explică 
prin necunoaştere, altele 
prin dorinţa de a da lo
vitura. O radiografie, fă-

ge, zilele trecute, am reţi
nut câteva :

•  S.C. Cical SNC Hu
nedoara, în perioada 11. 
07. — '9. 09» a.c., a comer
cializat 19 28Q de pâini, la 
un preţ majorat de 1200 de, 
lei, fără a notifica bene-' 
ficiarului intenţia de ma
jorare a acestuia. Conform 
prevederilor legale, s-a 

aplicat o amendă de 300 000

•  * • * • * # • *  •

FAŢA NEVĂZUTĂ
A COMERŢULUI

• • *  •  * •  • i»* •  * • *  •  * • *  •  * • *

cută în acest sens, în săp
tămâna 19—25 septembrie 
a.c., la mai mulţi, agenţi 
economici controlaţi de 
eătre Garda Financiară a 
judeţului. Hunedoara, nu 
este lipsită de , relevanţă, 
ilegalităţile depistate fă
când încă o dată dovada 
că fiecare acţionează în 
legea lui. Astfel, dintr-un 
.total de 38 de agenţi e- 
conomici controlaţi în săp
tămâna „cu pricina", 16- 
au fost sancţionaţi pentru 
diferite abateri. Faţă de 
cele constatate, numai în 
această perioadă s-au , a- 
plicât amenzi in valoare 
de 1 425 800 Iei, iar sume
le confiscate (tot în aceas
tă perioadă) se ridică la 
6 739 512 de lei.

Dintre „gazdele" comi
sarilor Gărzii Financiare, 
care au fost-pe lângă Ie

de lei, iar suma încasată 
necuvenit de societate, de 
964000 de lei, a fost con
fiscată la bugetul statului. 
Preţul real şi legal al pâi
nii (preţul vechi) este de 
1150 de lei, deci diferenţa 
de 50 de lei pe fiecare pâi
ne s-a încasat in plus de 
către societatea sus amin
tită, - ,

•  La S.C. Alcomind SBC 
Haţeg, au fost identifica
te încălcări ale normelor 
Ministerului de Finanţe cu 
privire Ia conducerea re
gistrelor contabile (regis
trul de casă). Incălcându- 
se Legea 82/91, societatea 
a fost. amendată cu 28Q0Q 
de lei.

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag. a 2-a)

C A L S N D A R l
29 SEPTEMBRIE

0 Cvv. Chiriac Sihastrul; 
Şt. M. Gudolia;

•  Onomastică: Stelian;
•  S-a . născut, în 1875, 

botanistul român IU. 
HU PUODAN (m. 1959);

0  A  murit, în 1887, pu- 
blicistul şi marele om 
politic IACOB MURE- 
ŞANU (n. 1812);

•  29 sept,/12 oct. 1918. 
Comitetul Executiv al 
Partidului Naţional Ro
mân, întrunit la Ora
dea. adoptă o declara
ţie redactată de Vaslle 
Goldiş, privind hotărâ
rea naţiunii române

«printre na- 
lihere“ şl re- 

comitetu- 
ţ d  cu organ provizoriu 

Conducere a Tran-

29. — * OCTOMBRIE 1995
— 2128 lei
— 1492 lei
— 2131 le*

- — 3339 lei
— 1847 Iei

‘ 432 lei
— 133 lei

Cursuri de referinţă alt Băncii National»
* a RomdnteL «
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30 SEPTEMBRIE 
1 dplar SUA

•  1 marcă germană 
•- îoo yeni japonezi
•  . 1 liră sterlină
•  1 Crane' elveţian
•  1 franc francez
•  100 lirfc italiene

ZIARUL I»E AZI: *•  IN

U •  Reformă — Restruc- f
•  (urare. •
•  •
•  • Cosîazcana •

•  •  Tribuna „Cuvântu- *
î  lui iiber“ |

•  •  Sport j

I  Dintre firmele care au buzelor, dar nu numai,ţ
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fost nominalizate pe lista şi să stabilească, In funs- m 
marii privatizări, atât la ţie de nevoi, traseele tu |  
noi în judeţ cât şi în cestdr maşini". " |
ţară, sunt extrem de pu- Parcul auto al firmei |  
ţine acelea care, ieşind cuprinde 37 de mijloace I 
din letargia unui „dat“ de transport, din care 121 
implacabil, întreprind ce- sunt autobuze. Capa- I  
va spre a-şi atrage ac- citatea totală de trans. I  
ţionarii. E drept că, a. port a acestora se ridl- 
cpştia nu sunt deţinători că la 650 de locuri. De 
de bani, ci numai de ţu- asemenea, capacitatea d e l 
pon dar, oricum, în ac- transport al maşinilor de * 
tuala conjunctură, ed marfă, însumată, depă-1  
sunt cei care trebuie a- şeşte 210 tone. ■
traşi spre diferiţii opera- Sigur, ca şi la majo-5 
tori economici. Primim ritatea firmelor de trans. I

I

de port, situaţia economicSn 
la cetăţeni care se plâng a „Orăştietrans" nu s tă |
la redacţie scrisori 
la cetăţeni care se ţ 
că nu au suficiente date tocmai pe roze. Pe prtţ

I
I

- l"ipentru a se putea deci- mele sase luni ale aces-| 
de pentru o firmă sau tul ah, la 
alta. Ziarul nostru în- afaceri de 204 milioanei 
cearcă, după puterile lui, lei. cheltuielile s-au ri-| 
să acopere cumva acest dicat Ia 254 de milioane,! 
vid informaţional stabi- Decalajul ar fi fost ş il 
lit între agenţii econo- mai important, ne spu-l 
mici. care sunt protago- ne dl Thirtheu, dacă n u l 
nişti ai marii privatizări am fi întreprins şi ac. I  
şi deţinătorii de cupon, tivităţi de întreţinere ş i l  
In ăeeşt sens majoritatea reparaţii auto. precum ş jî  
articolelor cu tentă eco- do comerţ cu piese ş il 
nomică apărute în ulti- subansamble destinatei 
ma vreme în paginile mijloacelor de transport.!' 
cotidianului nostru sunt Chiar dacă aparent si-l 
documentate la firmele ţuaţia firmei pare des-1 
care fac obiectul priva- tul de critică, dl mana-l 
tizării prin cupon. ger este convins că pri-"

Spuneam că majoritatea vatizârea se va constitui! 
firmelor ce se privaţi- într.o bază extrem de" 
zează sunt învăluite . in- solidă:,'pe care se va pu-l 
tr-o ,,aură“ de tăcere, aş- tea zidi, mâine, o firmă!  
teptând, stoice, termina- extrem de bună şl d e l 
rea acestei mari „corvezi" profitabilă. „Numai a-S 
care este conform unelor vând această convinge-! 
păreri marca privatizare, re, am lansat apelul ■  
Am întâlnit, totuşi, şi o spre cei ce deţi'u cupoa. |  
excepţie. La Societatea ne de a veni cu ele l a i  
comercială Orăştietrans „Orăştiettahs'‘, precizea-J 
SA din Orăştic, Prin ma- ză dl Thirtheu. «
teriale 'publicitare, res- Pe lângă îndemnul d e | 
pectiva firmă, de trans- a subscrie, materialul pu.a • 
porturi terestre, a lan- blicitar- cuprinde şi datd | 
sat., inspirat, un mesaj referitoare la valoarea1 L-l 
tuturor celor, care sunt mobilizărilorcorpoţşile «sily 
beneficiarii ei, să devi- le firqaei (clădiri, taşe-B 
nă, prin subscripţia, cu. nuri, mijloace prfe-| 
poanelor,' proprietari, în eum şi alte In * 
special asupra mijloace- oare a? putea

celor de

I cra pozitiv, ne spune dl „Orăştietrans" o consLl 
ing. Sjlviu Thirtheu, ma- derăm lăudabilă şl ea f

I nageml societăţii, ca a- dovedeşte că eX£ţtă 
Cei care beneficiază de firme care nu doar ă

» mijloacele de transport teaptă marea privatizare, J 
în comun, având posibili, ci vin în întâmpinarea j 

I  tatea oferită de cupon ei,
■  şă poată dispune de mo- 
|  dul <le folosire a auto- ADRIAN SAlAGEAN^I

W &  JffG 71.

de (xod

TJ» 0
răsare

£

la ora 
la 193»; 

271 de zile 
i rămas 94,

nedoara, pe data de 2 octom
brie a.c., ora 17. Noi îi dorim 
succes ! (M.B.)

o  Subvenţii. .In baza. Legii
o  Vernisaj. Donna (Agnes nr' ,83/1993 Privind sprijinul a-

Szasz), de 15 ani, din Hunedoara, 
â trimis redacţiei ziarului nos
tru un număr impresionant de 
desene pentru a participa la 
concursul de 'fotografii şl de
sene organizat în această pe
rioadă. Donna dovedeşte un real 
talent, fineţe a liniei şi cunoş
tinţe certe de amplasare;în pa. 
gină a desenului. Creatoarea, e. 
levă a, Liceului, de Informatică 
din Hunedoara, nu se opreşte 
aici iEa ne-ti- scris, ,anunţându-ne 
că deSchide o expoziţie persona. 
lă la Casa de cultură din Hu.

cordat producătorilor agricoli, 
de la bugetul statului s-au a. 
locat până acum peste 900 
milioane lei în vederea subven
ţionării lucrărilor agricole de 
toamnă şl a producţiei agricole 
pentru judeţul nos'ru. (N.T.)

© Se rec°ltează cartofii. Ţă
ranii din s'âtele comunei Pui _  
cum am reţinut din discuţia 
avută,recent cu dl Obîrşie Ştaic 
de la Camera agricolă' din lo. 
calitple — lucrează cu multe 
forţă la strângerea recoltei de 
cartofi; Până în prezent, dinv

cele 180 ha ocupate cu această 
cultură au fost recoltate circa 
90 ha. (Tr.B.)

O Unde sunt gospodarii ? Nu 
prea se vede mâna gospodarului 
în satul de centru al comunei 
Pui. Şi vorbim dc un spaţiu a- 
flat doar la" câţiva zeci de me
tri de primărie. In, staţia de 
autobuz, bunăoară, multe hârtii, 
resturi... Singurul coş de gunoi 
aflat în centrul satului este 
aici, dar nu ăre fund! NM 
părculeţul din faţa Căminulni 
cultural nu arată mai bine. De 
mult nu s.a mai dat pe akn 
cu o mătură. Din vremuri de 
demult, există şl doqS panouri 
pentru afişaj. Acum sunt doar.- 
schelete. (VU.)

©  Pâine piatra săteni. SG

„Cuptorul de aur" SRL din 
satul Ruşor, comuna Dara Ma
re, patron dl Ilie Davjdoiu, coa
ce zilnic 1000 de pâini — gus
toase, mereu proaspete pe 
carp le desface 4* satele Bara. 
Livadia. Sălaşu de dai Ponor 
şi, . bineînţeles, Ruşor. (TrB.)

0  200eee de lei amendă 1 A- 
tât a trebuit să scoată din bu
zunar Ioan Brit, de 21 de ănl, 
din Hunedoara. De ce ? Pentru 
că a tulburat liniştea publică şi 
a refuzat să prezinfe organelor 
de poliţie date privind identi. 
tatea- (VJJ.Jl

mm



tre agenţii economici la

J N  LIG A  C A M PIO N IL O R

putat la Bclo Horizonte, 
scorul a lest t—2. (S.C.)

7,00 Casa Deschenes (s); 
7,30 Telodhhfaeaţa; *35 
Bibi 'şi prietenii săi <s); 
10,15 Mag, ;tiinţific; 11,15 
Fa, Si, La, a cânta; 11,45

9,80 Tenis. Mag. ATP; 
1030 Enrefuo. Mag. dis
tractiv; 19M  Ciclism 
atenian. CM de la Kirch. 
«ni®». Germania <r); 
11,30 Ciclism. CM 1995

6,30 Ştiri NUC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 In aiiftal 
afacerilor — ştiri; ţH  
Boţii şi afaceri (do); 8j00 
Azi — informaţii şi im-

(Urmare din pag. I)

Ie agenţilor economici, or
donanţa pfevede câ produ
sele pot ii fabricate numai 
după avizarea acestora de 
către Ministerul Sănătăţii, 
cu respectarea condiţiilor 
de calitate şi tehnice pre
văzute în standarde, caie
te de sarcini, specificaţii 
tehnice, norme sanitare şi 
sanitar-veterinare aflate 
toi vigoare. In cazul produ
selor alimentare fabricate 
în România,, răspunderea 
pentru calitatea acestora 
revine agentului economic 
sub a cărui marcă se co
mercializează acestea, iar 
pentru produsele şi mate
riile prime provenite din 
import, răspunderea faţă 
de- calitate revine agentu
lui economic care a efec
tuat importul. Stabilirea 
termenului de valabilitate 
pentru produsele alimenta
re *e face de către produ
cători, pe răspunderea a- 
cestora, sau prin colabora
re cu Unităţi de cercetare 
şi laboratoare specializate, 
după experimentări preala
bile, interzicând!!-*e pre
lungirea termenului de va
labilitate expirat, prin re- 
ettchetări sas reambalare.

Privitor la acordarea 
cenţelor de fabricaţie a 
produselor alimentare, a- 
ceasta se face de către Mi
nisterul Agriculturii şj A- 
limentaţiei. Activităţile 
pentru care se acordă li
cenţe de fabricaţie cuprind 
domeniul producţiei de 
lapte şi produse lactate, 
carne şi produse din car
ne, peşte şi produse pis
cicole, pâine şi produse de 
morărit şi panificaţie, za
hăr şj produse zaharoase, 
uleiuri şi grăsimi vegetale 
alimentare, băuturi răcori
toare, conserve din legume 
şi fructe, vin, bere, spirt, 
băuturi alcoolice, drojdie 
de panificaţie, prestări 
servicii şi alte activităţi din 
domeniul producţiei de pro
duse alimentare.

Acordarea licenţei de fa- 
. bricaţie se solicită, de că-

punerea în funcţiune a fie
cărei unităţi, iar cei aflaţi 
în funcţiune sunt obligaţi 
ca în termen de 60 de zi
le să solicite acordarea li
cenţei. De asemenea, se 
face precizarea că licen
ţele se acordă pentru fie
care produs alimentar şi 
ele 1 sunt netransmisibile. 

La capitolul din ordonan
ţă referitor la Sancţiuni, se 
arată că încălcarea preve
derilor acesteia atrage 
răspunderea civilă, contra
venţională sau penală, du
pă caz. în privinţa contra
venţiilor, se prevăd sanc
ţiuni cu amendă de la 
500 000 lei la 3 ţpilioane 
lei, fiind posibilă şi sus
pendarea licenţei până la' 
îndeplinirea condiţiilor a 
căror nerespectare a fost 
constatată.

(Urmare din pag. t)

•  In perioada februarie 
*94 — septembrie *95, Coo-

Fiecare motor are 
uleiul său preferat!

«.ii o n»o k o ici reso 
Linpf ecorom

i cele mai exigente cerinţe 
jnodeme, oferind avantajul 

carburant 
ri convenabile

LUBRIFFAWTII
dm gama CARRIER corespund criteriilor 
imense de standardele internaţionale

SC MOIMDO TRADE SRi
te 1:054/626.372

p eraţi va di» comuna Pui
a instalat Cinci jocuri de 
noroc, Videopotoer, te şpa- 

. ţiile din Bani Mare şi 
Pui, spaţii neavizate de 
comisia judeţeană de ates
tare şi avizare a acestora. 
Incălcându-se HG 181/92, 
Cooperativa din comuna 
Pui a fost amendată cu 
100 QQQ de lei, iar suma 
de 4.4 milioane de lei, re
prezentând încasări necu
venite, au fost virate la 
buget. De asemenea, la o 
unitate aparţinând acestei 
cooperative Cafe -Bat' 
din localitatea Baru Mare, 
pentru activitatea de ali
mentaţie publică nu s-au 
eliberat note de plată, con
form legislaţiei în vigoa
re, fapt pentru care s-a 
aplicat e amendă de 
100 000 de lei.

•  S.C. Universul Fami
liei Fanex SRL Petroşani
a comercializat 636 de 
pâini, In luna iulie 95, la 
preţul de 700 de lei bu
cata, fără a avea docu- ‘ 
mente de provenienţă le
gată. Fapta a fost sanc
ţionată cu amendă de
100 000 de lei, iar «urna de 
444 200 de lei, reprezentând
contravaloarea 
ră forme legali

a v a n c r o n i c a  f o t b a l i s t i c a

întrucât o selecţionată B a ţării noas
tre a evoluat miercuri în Brazilia, cu 
selecţionâta olimpică (scor 2—2), par- 

ar-ci coiuinnai optimismul afişat ţjjn Divizia Naţională se dispută
conducerea clubului, antrenori ju- 'duminică, când va avea loc un nou derby 

catori, înaintea partidei cu una dintre bucurestean : Steaua — Rapid. Credem 
cele mai bune formaţii din Europa: stelişth au făcut o excelentă pre-
Juventus Tormo Jocul a început .cum ăHre ntru acest meci miercuri> ia
era şi de aşteptat, cu atacuri susţinute fuventu^ Torino. Şi p^te au desprins 
ale gafelor în careu excelat Havane- învăţămintele cuvenite. Trebuie să fi 
Iii. Ai noştri au făcut o .impresie buna, cu nr-hini la schemele atacului gaz- 
m prima parte a jocului, cu toăte că jeior, la ritmul şi viteza de reacţie a 
incursiunile torinezilor se Înmulţeau la înaintaşilor lor.
poarta lui Stelea, . militarii organ! 
zează şi el 2 contraatacuri în care Vlâdo- 
iu â fost aproape de gol. Apărarea 
nu ia prea în serios bara reuşită de Pe- 
ssotto şi In tnin. 35 Di Livio înscrie pri
mul gol > lansat pe dreapta, fără adver-

Sâmbătă Corvinul are un meci difi
cil in deplasare, la Minerul Motru. Se 
ştie că minerii joacă tare acasă, că pu
ţine au fost echipele care au plecat cu 
puncte de acolo. Ei bine, Corvinul tre
buie să-şi răscumpere greşelile din ul-

sar, intră în careu şi primeşte mingea timele partide — de acasă şi din depla- I  
,.la întâlnire'* de ia Ravaneili. înainte sare cu ţjTA — să producă revirimen- I  
de pauză, cu 5 minute, Del Piero, din tul aşteptat de conducerea clubului şi I  
colţul careului de 16 m (pe partea stân- de sponsor. Şi dacă există o mobilizare 5 
gâg trage plasat In colţul lung, sus, lân- <}e excepţie, se poate întoarce cu pri- I 
gă vinclu, Stelea atinge balonul cu mâ- virea în sus. Depinde de bei 11 jucători 5 
na, dar, aresta loveşte bara şi intră to care intră pe teren. I
plasă;.2-—0. Chiar tot ultimul minut al Dacă duminică Vega Deva pare să „ 
primului mitan, Lăcătuş scapă singur, aibă un meci mai uşor de această dată ■ 
se grăbeşte să tragă la poartă, îi cen- — cu Constructorul Craiova (locul 7» 
trează lui Vlădoiu care şutează din a- |n clasament), In schimb, la Minerul I  
propiere pe lângă bară. _ Certej vine liderul Drobeta Turna Se-1

La reluare In, tem. 51 Ravanelli sta- verin ! Va fi un examen foarte serios I  
bileşte scorul final 3—0, printr-un gol pentru noua promovată fa Divizia B. ■  
marcat din apropiere cu capul Gazdele De aceea, iubitorii fotbalului din Certej I  
tşi mai creează situaţii de a înscrie, dar trebuie să meargă în număr mare la 1 
ratează în timp ce militarii spre final stadion, să-şi încurajeze favoriţii. Lo-1 
aveau ocazia să reducă din handicap, tul minerilor a fost întărit cu facă 2 * 
După meci, antrenorul Dumitru Dumi- brădeni de la A.S.A. Aurul. Aşteptăm I  
triu a declarat: i pe teren propriu uri joc bun din partea gazdelor* care 5
Juventus a demonstrat că este o forţă, să se încheie cu o victorie. f
O echipă care marchează 3 goluri la Din etapa a 8-a a Diviziei C sunt dej 
Dortmund, poate taserie şi acasă 3 go- reţinut meciurile Minerul Teliuc — Yie-l 
«ffi, cred că a demonstrat că este cea toria Călan şi Minerul Anfaoasa — Jiul J
mai bună echipă din serie şi va avea Petrila în care şl oaspeţii au un cuvântai
un cuvânt greu de spus In finalul aces- de spus. ' -
tei competiţii".

GLASGOW 
KANGERS — 
BORUSSIA 

DORTMUND 
2 —  2

Cealaltă partidă din 
Grupa C a Ligii Cam. 
pionilor, Glasgow Ran. 
gers — Borussia Dort- 
mund, s-a facheiat la e- 
galitate, 2—2. Iată cla
samentul : 1. Juventus — 
6 p .; 2. Steaua -  3 p.; 
3. Glasgow — I p.; 4. 
Borussia — 1 p. La 18 
octombrie se desfăşoară 
partidele Borussia Dort- 
round — Steaua şi Ju
ventus — Glasgow Ran- 
gcrs,. 'i/;,'.

tu întâlnirea Lot»! O- 
limpic al Brarrilicl —

SABIN CtatBU t
- __________________________ 1

E tapă in Cupa României I
Au fo$t stabilite jocurile din' u.m.u.j.uea fază! 

> a Cupei României, acestea urmând a se . disputa I: 
la 4 ©ctembrie, începând cu ora 14,00: Forestă |  
Nehoi — Tractorul Braşov; Midia Năvodari — Con.» 
stant Galaţi; Aquiia Giurgiu — Dunărea Călăraşi; I  
Mecanica Mârşa — Gaz Metan; Zimbru Şiret -— I  
ForeSta Fălticeni; Sp. Municipal Vaslui — Cetatea! 
Tg. N.; Metalul Bocşa — CSM Reşiţa; Petrolul |  
Stoina — Jiul Petroşani; Armat. Zalău —• Unirea 1 
Dej; Petrolistul' Boldeşti — Metalul Plopeni; Dă- §' 
nubjana Buc..;— Dacia Piteşti; FC Olt — Electropuţ. f  | 
Craiova; Gloria Corneşti — FC Oneşti; Petrolul |j 
Drăgăşani — FC Corvinul; Minaur Zlatna — ASA ■  
Tg. Mureş; Biiior Oradea CFR Timişoara; |

-QJN -Seriale, desen» a-
nimatc; 9,05 Spripgfiţld 
Şterg (s);10.fc Santa 
Barbară (s); 11,90 Fn*- 
«os şt bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (S); 
12,00 Preţul e fierbinte 
(cs); IÎ.3& Dorini fami
liitofr (cs); W » ' Fetele 
de anr (sitcete); 14,#0 

' nătafia «i e «rh» <S4»; 
15.0Q Barfeel Schafer taft. 
shoţv; 16,00 Ilonâ CŞiris- 
ten taikshow; 17.00 Hans 
Mriser te'Vshow; " 18,06 
Jeopardyi (es); 18,36 în
tre hol ■ (S); 19,00 O fâ- 
milie foarte drăguţă' (s/t): 

r f t t i  VreaMii l  ten»» ş i  
rrie (sj*. 2U5 Mm! Piay. 
back Show; 22,15 Colum
bo ; OdSuvKşte-te la pa
ce, Mrs. Columbo ţf.p).

- 7,rn Ştiri; 0,45 Sbaw.ul
lui M, Costanzo (r); 12,30 
Fonun (show); 14,00 Ştiri;

: 14,25 Cotidiene (show);. 
44,46 Beautifal (S); 13.15 
Casa Castagna (show);
16.30 mdaca (ş);,
D.a- 19,90 OK, preţal * •  
corect (cs); 29,00 Beate 
norocului; 21,00 Ştiri: 
21,25 Paperissima sprint 
(show); 2M0. fîlnu 23.45 
Ştiri; 0.15 Show-Ui tei 
M. CostaJwo; 2.30 Co- 

; tidienfc (riioŵ r); . 2,45 
Paperisiteia sprint (rţ;
3,00 Chioşcul de ziare;
3.30 Cin-cin (r); 4,30 Cri 
cinei de la etajul 5 (sj;
5.30 Arca lui Noe (do).

4,98 Germania azi dl.
mincaţă; 8 0̂ pruiţch — 
TV (mag. TV); I6JJ6 Ca- 
nnon (s.p); 11,00 Insula 
fanteziilor (s); 12,00 Cag- 
ney şl Laoey (s/r); 13,00 
Lovc Boat (s): 14,00 Fal- 
t»n Crest (s): 15,60 Cag. 
ney -şi Lacey (s); 16,06
Ster Trck (s.SF): „Cauză 
ri ef«ct“; ’ 17*00 Baywaich 
(sa); „Inimoşii"; 18JW 
Să riscăm! (cs); 1|,00 To- 
(nl sah nimic (cs); 20J5 
Ran; sport; 20 0̂ Roata 
norocului (cs); 21,15 h i  

! Vind«-it pe Btary (LSUA 
1991), iu ft, Ford; 23,20 
Raa: îotbâdL Bundesliga 
et. $t 0.15 Sirrocco (ier. 
Halta 1986); 1,50 Vânăto
rii de capgfe (f.a, SUÂ).

letin bursier; 10,06 Co
merţ ®V; ItfiO Piaţa
europeană; 15,00 piaţa
americană; 18,30 Pulsul
afacerilor azi; 19,00 Ştiri 
ITN; 19,30 Secolul tal 
FTOst (do); 21,30 Cele 
mal mări case din lume 
(do); 22,00 Viaţa noastră 
ţem. ecologică); 22,30'
Ştiri ITN; 23,00 Show-Ul
serii, cu Jay Leno; talk. 
show cn celebrităţi; 0,00 
Documentar sportiv FfBC; 
(130 Atletism rnuodial; 
1,30 Ştirile nopţii, co Tom 
Brokaw; 2,00 Baseball.

de la Bogota, Columbia 
(rea.); 13J» Judo. CM 
d e  ta Tokyo (înreg.); 
UfiO Auto. MP de F I 
al Europei de ta Nur- 
burgring (d): 15t» Fot. 
bal. Selecţiuni din Cu
pele Europene; 1ÎJ9 Ci
clism. CM 1995 de la 
Bogota, Columbia (d);
18.30 Mag. internaţional 
al sporturilor cu taoţor;
19.30 Auto. Pole-Posiijon 
|; 20.30 Buletin de ştiri 
1; 2L®0 DarisL Darts Ry
der Cap de la Chicago.

Să nu visăm (r); 12,45
Timpul prezent (ir); 1405 
luminile... (r); 14,30
Rwanda (do); 16,05 Teii 
Quel(r); 16,30 Casa.» (s/r); 
17,15 Regiuni gurmande; 
17,30 Bibi şi prietenii săi 
(s/r); 18,15 Cântece 4© 
ieri şi de azi; 18,45 Cam
pionul (cs); 19̂ )0 Juntei 
JV5; 20.00 Luminile Pa
risului; 20,30 Jurnal bel
gian; 21,30 Mag. turistic; 
22.00 Hebdomadar; 23,00 
Jurnal; 23.40 Taratata; 
23^0 Ieşire liberă; 1J8 
Jurnal.
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Mei, opinii,

î\

Primăria Deva 
răspunde la întrebări

Statuia Petru Groza a 
fost dezafectată în anul 
’93, în temeiul Hotărârii 
Consiliului local al mu
nicipiului Deva, nr. 7/ 
1992.

Hotărârea a. fost luată 
cu unanimitate de voturi, 
respectiv 23 din 23 de 
consilieri.

Având în vedere că 
fiecare consilier repre
zintă voinţa alegătorilor 
săi, se poate afirma că, 
în luarea acestei decizii, 
a fost exprimată, prin 
mandatul consilierilor, o- 
pinia publică a peste 
52 000 de alegători Ne
mulţumirea a cea lOOo de 
persoane nu poate fi con
fundată cu opinia publică 
a municipiului

Hotărârea Consiliului 
local Deva privind dez
afectarea statuii a fost 
precedată de avizul teh
nic al Comisifei tehnice 
de avizare a Prefecturii 
Judeţului Hunedoara, nr. 
377, din 22 X1.1991, de 
apresă Comisiei Naţiona
le a Monumentelor, An

samblurilor şi Siturilor 
Istorice, nr. 6483/28.XI. 
1991 şi de autorizaţia 
Primăriei municipiului 
Deva, nr. 17341/22.11. 
1991, semnată de prima
rul, ing. lonescu Tudor, 
şi de secretarul, jr. Ca- 
potescu Mircea,

In adresa Comisiei Na
ţionale a Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Sitari
lor Istorice Se precizează 
că statuia respeetivâ nu 
este Înscrisă în lista mo
numentelor, ansambluri
lor. şi siturilor istorice 
avizată de, CNMASI în 
anul 1991 şi că decizia 
înlocuirii statuii este de 
resortul autorităţilor lo
cale.

Nu a fost afectat, sub 
aspectul cheltuielilor, în 
nici un fel bugetul local, 
operaţiunile de dezafec
tare f ăeându-se prin
sponsorizare (utilaje şi 
manoperă).

Ing. OVID1U HAGEA, 
primarul

municipiului Deva

Şi încă un răspuns
- -  Stimate dle Ovidiu 

Ragea, primar al munici
piului Deva, disputa in le
gătură cu statuia dr. Pe
tru Groza din oraşul nos
tru, dizlocatâ de pe soclul 
pe care a stat atâţia ani, 
a generat, cum bine ştiţi, 
controverse încinse, unele 
chiar violente. Pe această 
temă vi- s-au pus şi între
bări directe, la care răs
pundeţi chiar în acest nu
măr al ziarului „Cuvântul 
liber". Alta este întreba
rea noastră:

— Ce aţi hotărât să pu

neţi in locul statuii dr. Pe
tru Groza, dacă reaşezarea 
ei pe soclu nu mai este 
posibilă ?

— Consiliul local a adop
tat de curând măsura am
plasării statuii lui Horia.

— Cine o realizează şi 
când se va întâmpla eve
nimentul ?
. — Urmează să lansăm 

un concurs şi, în funcţie 
de execuţia lucrării, pe so
clul statuii dr. Petru Gro- 
za va urca martirul Ho
ria.

DUMITRU GHEONEA

■ n. k. ,
Cu răspunsurile dlui primar Ovidiu Hagea, în

cheiem campania de ţiruri încrucişate în controver
sata problemă pro sau contra statuii lui Petru Groza 
în Deva, găzduită o bună perioadă «te timp de cott- 
tUanul „Cuvântul liber-. • :

După cum s-a putut constata, am publicat opi
niile preopinenţilor aşa cum au_fost formulate, fără 
adăugiri, fără trunchieri, fără comentarii. In mod 
sigur, fapta de idei şi de opinii nu se va opri aici. 
Poate că’ răspunsurile autorităţilor li satisfac pe uni», 
dar îi nemulţumesc pe alţii.
■ Orice alte observaţii, comentarii, propuneri pot 
fi adresate Consiliului local Deva, altor organisme 
sau instituţii. Deocamdată, ziarul nostru pune 
acestui subiect.

La alţii (X)

INTR-O RANA

La ieşirea din Bretea 
Mureşană, spre Ilia, ia 
câţiva metri de şosea, trac
toristul care a arat tere
nul a agăţat, din i neaten
ţie, stâlpul de telefon şi 
acesta stă să se prăbuşeas
că, fiind menţinut» In- 

‘ tr.o rână doar de firele 
care „poartă vorbele". Ar 
f | necesară intervenţia te- 
lefoniştilor pentru readu
cerea; Stâlpului la starea 
lui normală, de verticali
tate.

şanţurile de
PE PELUZE

Dacă unii nu fac aproa.

INFORMAŢII •  NOTE
pe .nimic pentru menţine
rea curăţeniei şi ordinii în 
localităţi, alţii fac tot ce 
pot pentru a distruge şi 
ceea ce se mai menţine 
bun. Nu departe de sediul 
Primăriei Deva şi la doar 
doi paşi de sediul poliţiei 
municipale, pe str. Octa- 
vian Goga, un autovehicul 
de mare- tonaj a urcat cu 
roţile pe peluza dintre stra
dă şi trotuar, strivind ne
milos iarba crudă şi tra
sând un şanţ considerabil, 
dezagreabil, noroi os. Ni.

«peni de la poliţie n-o fi 
văzut isprava isteţului şo
fer ? Cine repară ' acum 
peluza, câ primăria a fă- 
CUt-O sedată-îl.;-;;-: "̂

TREPTE ŞTIRBE

Copsiliul local şi Primă
ria Petroşani îşi au sediul 
pâistrtida 1 Decembrie 1918. 
în vecinătatea lor stângă 
se întinde un complex de 
magazine, cu spaţii largi 
în, faţă şl ronduri tfe flori 
în perimetre închise de da
le mozaieate. Şi treptele de

la un magazin Ia altul sunt 
realizate dbi dale. în timp, 
unele dale s-au spart, al- . 
tele au dispărut" şi trepte
le au rămas ştirbe, încât 
îţi poţi frânge “uşor picioa
rele, dacă te înctrmeţi să 
le Urci, ori să le cobori. J,i 
Acum ca acum, însă iarna -  
e aprobe...

Dumitru gueonea

Asociaţia Profesională Română j 
de Comunicaţii prin Cablu

C O M U N IC A :

Un med .Originar 
de a proteja betonul 
turnat Iu asfalt la in
tersecţia străzilor M. 
Eminescu cu Oituz : 
„semnalizare* CU pie
troaie şi hârtii, un a- 
devărat pericol pen
tru conducătorii auto, 
mai ales pe timp de 
noapte.

Foto PA VEL LAZA

CETĂŢENEŞTI o Zi
ceam câ nemţii au ma- 
iha inscripţionărilor. Dar 
a spune „manie“ înseam
nă un fel de a'glumi. în 
realitate e vorba de o ne
cesitate conştientizată şi, 
anume ca fiecare cetă
ţean să fie informat, a- 
vertlzat, consiliat atât a- 
supra drepturilor şi în
datoririlor şale, cât şi a- 
supra diverselor situaţii 
ce survin în cotidian. Ex
presia supremă a acestei 
necesităţi e, bunăoară, la 
Ludwigshafen, un bule
tin informativ, de fapt 
revistă în toată legea, pe 
care Primăria îl editea
ză săptămânal, distri- 
buindu-1 gratuit, în toa-

pnsoseşie, ştiind că lo
cul va fi dfegajat de ca
mioane ale unor între
prinderi specializate in 
recuperări şi recondiţio- 
nâri. Chestiune de orga
nizare deşteaptă şi spirit 
civic mereu activ, care 
se reflectă până şi în 
fconduita pietonului. Peş
te tot, în- partea dinspre 
carosabil a trotuarului, e 
pista pentru . biciclîşti, 
cu pavaj de obicei roşu 
şi cu semnalizare aparte. 
Nici - un pieton nu pă
şeşte acolo. Uitând de 
mine, o făceam doar eu, 
pentru ca, atunci când 
simţeam vreun biciclist 
încetinind în spatele 
meu, să mă grăbesc a-i

MENTALITĂŢI

te cutiile poştale ale o- 
raşuiui. De unde bani ? 
Pe ia marile întreprin
deri, din raza oraşului, 
care colaborează cu edi
lii Şi le sponsorizează 
într-un fel sau altul toa- 

proieeteie, inclusiv ce
le cu o finalitate pur es
tetică. Una dintre cele 
mai .frumoase fântâni 
arteziene,-aie Mannheim- 
uiui, de pildă, are apli
cată o inscripţie pe o 
placă de bronz, care a- 
testă că a fost concepu
tă, construită şi donată 
oraşului de Fabrica de 
hârtie. Dar cooperanţi, 
pentru, că educaţi civic 
încă din grădiniţă, sunt 
şi cetaţenu. Peste tot în 
răscrucile oraşelor sunt 
recipiente cu un dizain 
adecvat ambianţei, pen
tru colectat sticle. Tot 
câte trei : pentru sticle 
albe, verşi şi brune. Şi 
nimeni nu încurcă... sti
clele şi nici nu încalcă 
interdicpa afişată de a 
depune sticle între orele 
22 şi 6. De ce această in
terdicţie ? Pentru că sti
cla căzând pesta sticlă a r ' 
face un zgomot care, diî- 
pă ora 22, ar tulbura li
niştea publică I , De alt
fel, şi colectarea gunoiu
lui se desfăşoară după o 
strategie anume, bine 
pusă la punct, căreia toţi 
i se conformează. Tot 
ceea ce e material ■ plas
tic sau metalizat se de
pune în saci speciali, 

'distribuiţi de municipali
tate şi ridicaţi săptămâ
nal, îh zile bine stabilite, 
spre deosebire de restu
rile menajere curente, 
care se ridică zilnic. Fă
ră a rftai vorbi de acele 
„zile de curăţenie", bine 
stabilite şi acestea, când 
poţi depune lângă zidul 
casei, în stradă, tot ce-ţi

face loc. De fiecare da
tă mi se spunea „mulţu- 
mese" I

Există o permanentă 
preocupare a municipali
tăţii pentru integrarea 
cetăţenilor în viaţa co
munităţii. Ea e vizibilă 
îndeosebi în atenţia cu 
care sunt -.rataţi şi asis
taţi efectiv noii cetăţeni 
ai oraşului. Primul con
tact oficial cu aceştia te 
tace printr-un fel de re
uniuni organizate de Pri
mărie, ceva între recep
ţie protocolară şi întru
nire de club. Convocarea 
se face prin invitaţii e- 
legante, tipărite pe car
ton Bristol, expediate 
fiecărei familii de noi1 
veniţi: „Domnul Primar i 
cu Doamna au onoarea' 
să invite pe Domnul şf 
Doamna Cutare îa re
uniunea ctc. etc.". De
sigur ca, in urma unei 
asemenea invitaţii, Dom
nul şi Doamna Cutare 
vor fi flataţi‘câ Domnul 
Primar oi Doamna la 
cunosc numele şi-i invi
tă personal, Vor fi chiar 
phţin îittttnldsţî văzând 
că H se sugerează şi ţi
nuta, “„de după-amţazâ" 
saiţt, „de seară", şi vor 
v«â ’*  întâteipe emoţio
naţi de cinstea care livse 
iaee, simţindu-se 4*h- 
tr-o dată mai importanţi 
şi mai puţi» străini, de 
vreme ce suat de acum 
acceptaţi in comunitatea 
cetăţenilor onorabili. De 
aici apoi şi sentimentul 
de respect, de îndatorare 
şi solidaritate cu aceas
tă comunitate şi c% o- 
raşul căruia, şi ei de a- 
eum îi aparţin. Strategii 
şi mentalitate de oameni 
cu tradiţii civice şi dare 
de mână::.

V RADU CIOBANU

E&SJisă la 28 martie 1995 de către 
Consiliul Naţional al Audiovizualului, 

•Decizia 33 privind, precizări referitoare 
Ia serviciiie de comunicaţie audiovizua
lă distribuite prin cablu a stârnit încă 
din momentul apariţiei sale multe con
troverse şt reacţii negative.

Principalele fosturi particulare d® 
televiziune şi publicaţii de presă, unite 
in grupul de iniţiativă numit „Forţa- 
Presei", s-au pronunţat categoric împo
triva unor arţieole din această Decizie, 
Acestei poziţii i s-au raliat personali
tăţi din mass-raedia română şi chiar ura 
membru al C.NA. Asociaţia Profesiona
lă Română de Comunicaţii prin Cablu 
(APRCC), ce grupează 27 de societăţi 
comerciale care operează reţete de te- 
leviziuna prin. cablu, deservind peste 

de abonaţi, a luat poziţie împo
triva acestei Decizii, adresând, Cbmilin- 
l«i wt Memoriu, care -contestă

tea articolelor 1, 3, 8 şi 11 din cusnu- 
mita Decizie. Acest memoriu a fost îna
intat spre ştiinţă şi comisiilor pentru 
cultură, artă şi mass-media ale celor 
două camere al® Parlamentului. Rezo
luţiile primite de CNA din partea aces
tor comisii dovedesc justeţea argumen
telor invocate de Asociaţie.

Ca urmare a celor expuse mai sus, 
aplicarea Deciziei 33 a fost suspendată 
până ia data de 30 septembrie 1995. 
Sperăm ca în intervalul rămas până la 
această dată, Consiliul Naţional al Au
diovizualului, căruia îi revine responsa
bilitatea deciziei, să dispună anularea 
articolelor incriminate, a căror aplicare 
va aduce prejudicii milioanelor de abo
naţi ai reţelelor de televiziune prin ca
blu.

CONSILIUL 1 E ADMINISTRAŢIE 
APRCC

■' ■ |II irite' iii
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Marea privatizare e necesară, 
dar nu şi suficientă

Aceasta a fost concluzia 
discuţiei pe care am pur
tat-o cu dl ing. Mircea 
Şerban, manager la S.C. 
Transloc S.A. Deva.

Factorul care face ca a- 
ceastă firmă de transpor
turi terestre să cunoască 
bucuriile bilanţurilor con
tabile cu profit îl consti
tuie structura parcului 
auto de care dispune. Ma
joritatea celor 50 de mij
loace de transport sunt 
autobasculante, consti
tuind cel mai mare parc 
auto de acest gen din zo
nă. Aşa se face că acolo 
unde se construieşte, bas
culantele Translocului „ro
iesc" în jurul şantierelor. 
Pe lângă transporturi fir
ma s-a lansat şi în comer
ţul cu piese auto, care a- 
duce un plus în benefi
ciile realizate. Pe primele 
şapte luni ale acestui: an 
cifra de afaceri a fost de 
510 milioane, în timp ce 
beneficiul brut s-a ridicat 
la 50 milioane lei. Trans
loc e poate singura firmă 
de transporturi din- judeţ 
cu capital majoritar de 
stat şi care merge pe 
profit.

Firma, practic, nu are 
datorii. Are în schimb 
creanţe in valoare de 216 
milioane. Principalii de

bitori sunt firmele ce re
abilitează DN 7 prin ne- 
încasarca, încă, a banilor 
de la buget, precum şi 
Exploatarea Minieră Ţe- 
bea.

Ultimii doi ani au mar-. 
cat o perioadă de pro
gres economic al firmei 
Transloc! De la statutul de 
firmă falimentară, pe care 
îl avea în 1993, când în
registra 760 000 lei pier
deri, la numai un an, în 
1994, firma a reuşit un 
profit de 28 milioane lei. 
Saltul este impresionant. 
Insă pentru a putea păs
tra un anumit ritm de 
dezvoltare a societăţii sunt 
necesare investiţii. In pri
mul rând pentru procura
rea de noi mijloace ue 
transport, majoritatea ma
şinilor din parcul auto al 
firmei având peşte 10 ani 
vechime. PentFU a cum
păra altele noi, însă, sunt 
necesare fonduri. „Cei 90 
de salariaţi ai noştri nu 
înţeleg încă faptul că pre
siunile salariale sunt, în 
prezent, o frână pusă dez
voltării societăţii. Oricum, 
salariile la noi sunt accep
tabile, ridicându-se la o 
valoare medie de 350 mii 
lei brut" — declară dl 
Şerban. Ca manager, inter
locutorul nostru nu se

O fabrică de nutreţuri 
combinate fără 
datorii bancare

Intr-un fel, destinele, so
cietăţi comerciale „Com
bor", firmă: care produce 
nutreţuri combinate, sunt 
legate de acelea ale bene
ficiarului principal — S.C. 
Suinprod S.A. Orâştie,. cu 
care împarte, de altfel, ace
leaşi vecinătăţi. De-a lun
gul' ultimilor ani, evoluţia 
economică a celor două 
firme a urmat aceeaşi si
nusoidă, cu un punct de

pând de -la depozitarea 
materiei prime şi până la 
încărcarea produsului fi
nit în buncărele de trans
port.

Practic, începând cu a- 
ceastâ lună, Combor şi-a 
lichidat creditele restante 
către instituţiile bancare. 
Datorii totuşi sunt in va
loare totală de „cca 200 mi
lioane lei către RENEL şi 
furnizorul de materii pri-

S.C. „COMBOR" S.A. ORAŞTIE

maxim negativ în 1993, a- 
j ungând în prezent spre 
zona pozitivă a profituri
lor.

Din discuţiile purtate cu 
dl Emeric Kadar, mana
gerul societăţii Combor, a 
reieşit că 90 la sută din 
producţia de nutreţuri 
combinate a firmei ia dru
mul complexelor de creş
tere a porcinelor, proprie
tatea Suinprodului. Prac
tic, între cele două firme 
există la ora actuală o 
simbioză optimă. Aşa se 
face că Suinprodul, în a- 
cest an, contribuie finan
ciar la aprovizionarea 
Comborului cu materii pri
me, plătind 60 la sută din 
totalul acestor stocuri.

întreg fluxul de produc
ţie al firmei de nutreţuri 
combinate este realizat în 
1978. Pe parcurs s-au fă
cut, însă, anumite îmbu- 

•nătăţiri acestui flux astfel 
încât în prezent el este 
complet automatizat, înce-

me, Romcereal. Pe prime
le 8 luni ale acestui an, 
firma orăştiană a realizat 
o cifră de afaceri de 1,5 
miliarde lei, la un benefi
ciu de 30 milioane lei brut.

Intenţiile celor de . la 
Combor sunt de a-şi di
versifica activitatea. Din 
ce ne-a spus dl Kadar, fir
ma intenţionează contrac
tarea unui credit de inves
tiţii, de cca. 300 milioane 
lei, în vederea construirii 
unei mori de grâu şi po
rumb. De asemenea, se in
tenţionează deschiderea u- 
nei reţele de magazine pro
prii in care se vor comer
cializa diverse sortimente 
de nutreţuri pe care firma 
le poate produce. Este vor
ba de nutreţuri pentru pă
sări, vite, cai sau porci.

Dl manager Kadar con
sideră firma pe care o con
duce ca fiind tentantă pen
tru deţinătorii de cupon, 
având în vedere perspecti
vele pe care aceasta le are.

simte sprijinit atunci când 
trebuie să ia nişte decizii 
de natură economică ce 
afectează socialul. Speră 
ca această stare de lucruri 
să se schimbe odată cu 
privatizarea1 firmei.

L-am întrebat pe dl Şer
ban dacă consideră fir
ma Transloc tentantă pen
tru deţinătorii de cupon. 
Dl manager ne-a răspuns 
că firma pe care o condu
ce poate fi o opţiune, o 
alternativă avantajoasă 
ţinând cont că obţine re
zultate mai bune decât 
oricare altă întreprindere 
hunedoreană de transpor
turi terestre, nominalizată 
pe lista mării privatizări. 
Din păcate, conform ce
lor declarate de interlo
cutor, această schimbare 
de proprietate în forma în 
care ea se face, este puţin 
credibilă. „Marea priva
tizare o consider ca o peri
oadă de tranziţie a schim
bului de proprietate. Ne
cesară dar nu suficientă. 
Consider că adevărata pri
vatizare se va întâmpla 
abia după ce va avea loc 
decantarea puzderiei de 
acţionari ce vor rezulta în 
urma schimbului de cu
poane. Până atunci însă 
mai este. Şi cum cupoa
nele nu înseamnă bani, 
greutăţile cu care ne con
fruntăm acum, ca urmare 
a decapitalizării, se vor 
prelungi şi în etapa urmă
toare" — a mai adăugat 
dl manager Şerban.

Pagină realizată de 
ADRIAN SALAGEAN

Formare de formatori în secretariat 
comercial şi afaceri

Vitală verigă a socieţăţii noastre, în
văţământul românesc se află într-o. etapă 
de profunde şi benefice transformări. Le
gea învăţământului este deja o certitu
dine, iar aplicarea acesteia va genera am
ple schimbări.

In prezentul context se înscrie şi co
laborarea instituţiilor româneşti de în
văţământ superior cu instituţii similare 
din Europa şi din lumea întreagă. La a- 
cestea mă voi referi, intrucât îmi desfă
şor activitatea în acest important dome
niu.

Fiind asistent universitar la catedra de 
limba franceză a Universităţii Ecologice 
Deva, am avut şansa să particip la un 
stagiu de perfecţionare în domeniul Se
cretariatului comercial şi al afacerilor, ce 
s-a desfăşurat la Timişoara, în perioada 
22—29 august a.c.

Stagiul a fost iniţiat de Serviciul de 
Formare Continuă al Universităţii Haute 
Alsace din Mulhouse Franţa (SERFA), 
care deţine relaţii de colaborare cu Uni
versitatea Tehnică din Timişoara, -iar ca 
o remarcă în plus, cursul a fost gratuit, 
fiind în totalitate finanţat de Primăria 
oraşului Mulhouse şi SERFA.

Profesorii care au răspuns afirmativ 
acestei iniţiative, doamna Velitchka Bau- 
chat şi domnul Gerard Bauchat, de la U- 
niversitatea din Strasbourg, s-au dovedit 
a fi de o elevată ţinută didactică şi pe
dagogică, asigurând un climat de o ex
tremă rigurozitate ştiinţifică. Participan
ţilor le-a revenit obligaţia de a contribui 
activ la desfăşurarea cursului, prin dis
cuţii, studiu de caz, munca în echipă, dar 
şi individual. Cursul a fost structurat pe 
7 capitole : comunicarea profesională; âcte 
şi scrisori comerciale; livrarea; plata; ac
tele ce însoţesc transportul de mărfuri, 
relaţiile cu banca; asigurările; angajarea 
şi acte şi documente interne.

Noutatea absolută a cursului a constat 
în prezentarea amănunţită a unei între
prinderi private ce îşi desfăşoară activi
tatea intr-o ramură de mare actualitate, 
şi anume comerţul. Fiind vorba despre 
secretariat comercial, cursul s-a axat pe 
metodologia redactării scrisorilor comer
ciale. Fiecare capitol a fost însoţit şi de

o secţiune lingvistică, analizându-se mor
fologic, sintactic şi lexical contextele ad
mise, cât şj construcţiile care trebuie e- 
vitate.

Munca secretarei de direcţie este com
plexă, ea având, prin urmare, răspunde
rea de a analiza cu atenţie fiecare mo
ment al desfăşurării unei afaceri şi a res
pecta normele, formulele de limbaj şi sti
lul. specific. . :

Un alt element îl reprezintă relaţiile 
pe care, le întreţine întreprinderea cu 
clienţii, furnizorii, personalul,'- companiile, 
băncile şi organismele de credit. Toate 
acestea sunt girate, in sciis, de către se
cretara de direcţie.

In aceeaşi ordine de idei, incidentele 
şi neplăcerile, inerente unei afaceri, tre
buie aplanate şi rezolvate, cu muhă di
plomaţie, inteligenţă şi tact, de aceeaşi 
persoană.

Aceste aspecte sunt deosebit de impor
tante, contribuind la prestigiul şi renu- 
mele unei întreprinderi,' într-o societate 
bazată pe principiul economiei de piaţă 
şi pe cel al competenţei profesionale.

O altă calitate demnă de remarcat a 
cursului a reprezentat-o faptul că fiecărui 
cursant i s-a asigurat o importantă docu
mentaţie de specialitate. Condiţie sine- 
qua-non, profesorii participanţi vor trans
mite cele însuşite elevilor şi studenţilor, 
îndeplinindu-Se, firesc, menirea cursului, 
care nu este alta decât pregătirea cadre
lor competente în comerţ şi afaceri.

Atât profesorii invitaţi din Franţa, cât 
şi profesorii români oe au devenit pentru 
o săptămână, din nou... studenţi, au câş
tigat o experienţă unică, comunicarea 
fiind deschisă şi bogată în informaţie. Un 
asemenea curs devine astfel necesar în 
conjunctura în care ne aflăm, prin impli
caţiile de ordin metodologic şi practic.

Distinşii profesori de la Strasbourg s-au 
întors în Franţa cu minunate impresii 
despre învăţământul superior românesc şi 
despre ospitalitatea cu care au fost în-' 
tâmpinaţi la Timişoara.

MIOARA TODOSIN, 
asistent universitar 

la Universitatea Ecologică 
Deva

La sediul Societăţii 
Comerciale „Suinprod" 
S.A. din Orăştie ne lă
săm angrenaţi într-un 
dialog cu dl ing. Ioan 

. Jula, manager al socie
tăţii. Tema discuţiei ?

Privind retrospectiv, 
in anul 1993 puţin a lip
sit ca viaţa societăţii o- 
răştiene de creştere, In- 
grăşare şi industrializa
re să fie curmată. In a- 
cel an, dl Jula a pre
luat conducerea unei so
cietăţi ce avea o pierde
re de peste 680 milioa
ne lei. O situaţie dispe- 

* rată, dacă nu dramatică. 
Factorul care a permis 
relansarea economică a 
Suinprodului s-a consti
tuit din importantul ca
pital infuzat în firmă de 
către F.PJS. Aşa se fa
ce că ultimii doi ani au 
consemnat un reviriment 
economic în cadrul so
cietăţii. Obiectul de ac
tivitate s-a diversificat, 
pe lângă porcine, tre- 
cându-se • şi la organiza
rea creşterii şj îngrăşă- 
rii bovinelor necesare 
sacrificării şi producerii 
preparatelor din carne. 
De asemenea, firmă dis
pune şi de un sector ve
getal în care, pe câteva 
hectare de pământ, se 
cultivă diverse cereale.

în prezent la Suinprod 
Orăştie există uri efec
tiv de 15 mii capete 
porcine (cu perspective 

i de a spori la 19 mii pâ- 
; nă la finele anului) şi 
\ cca. 300 capete bovine.

„Biologia nu poate 
fi minţită!"

Firma dispune de 5 
complexe de creştere şi 
îngrăşare a animalelor, 
un abator şi un parc 
auto. Din cele 5 com
plexe numai două sunt 
folosite, restul aflându- 
se in conservare. Marea 
majoritate a mijloacelor 
de transport (tractoare, 
bene) sunt' din anii ’80. 
Există, insă, şi o achizi
ţie mai recentă repre
zentând trei buncăre de 
transportai furajelor. Ve
chimea utilajelor din a- 
batorul firmei (cuter, 
maşini de tocat, umplut 
etc.) este mai mare de 
25 de ani. In • prezent se 
încearcă o retehnologiza- 
re in acest sector de in
dustrializare a cărnii. 
Principalele utilaje vor 
fi achiziţionate de la o 
firmă elveţiană de spe
cialitate, reprezentând 
ultimele realizări în do
meniul carmangeriei, al 
preparatelor din carne. 
Celelalte dotări, auxilia
re ,vor fi procurate de 
la două firme autohtone 
de profil. Finanţarea a- 
cestor investiţii se va 
face prin contractare de 
credite.

Firma mai plăteşte tribut 
greutăţilor şi datoriilor 
acumulate din 1993. Cre
ditul curent al societăţii 
se ridică în1 prezent la

630 milioane lei şi, con
form declaraţiei mana
gerului .începând cu lu
na viitoare se vor înce
pe rambursările către 
bănci ale creditelor. încă 
din acel an fatidic, 1993, 
Suinprod datorează Re- 
nel cca. 350 milioane lei. 
Căzând la înţelegere cu 
regia de energie electri
că, au fost întocmite 
grafice de reeşalonare a 
datoriei pe care dl Jula 
are convingerea fermă 
că le poate onora. Ci
frele ce oglindesc reali
tatea economică actua
lă a firmei înclină să-i 
dea dreptate. Astfel, în 
luna august producţia 
marfă realizată şi înca
sată s-a ridicat la peste 
730 milioane lei.

Primele 8 luni din 
acest an r e l e v ă  o 
.cifră de afaceri de 3,6 
miliarde lei şi un bene
ficiu de 62 milioane lei. 
In c r e ş t e r e a  ani
malelor, nu se poa
te trişa: „Biologia nu 
poate fi minţită. Dacă 
ţii animalul flămând, 
flămând vei rămâne şi 
tu". La sporurile de greu
tate firma din Orăştie 
se află pe un loc foarte 
bun — trei pe ţară, a- 
ceste sporuri medii zil
nice fiind de peste 600 
de grame. Consumul spe

cific de furaje pe kilo
gramul de spor în 'pri
mele 8 luni, ale acestui 
an a fost, de asemenea, 
performant, fiind de 4,5 
kilograme. Resursele ac
tuale ale firmei în nu- . 
treţuri concentrate ajung 
până în luna mai a anu
lui viitor.

în prezent, societatea 
Suinprod evoluează cu 
doar lo la sytă din ca
pacităţi. După cun*. spu
neam, trei din cele cinci- 
complexe de creştere şi 
îngrăşare simt în stare 
de conservare. Ele atâr
nă practic ca o roată de 
moară ce nu lasă firma 
să se destindă spre o 
producţie şi un câştig 
superioare. Cu aceste 
spaţii, care nu produc 
nimic, Suinprod chel- 
tuie lunar salariul a 
40 de paznici, care au 
grijă de aceste incinte 
practic părăsite. Mai 
mult chiar, în urma re
evaluărilor făcute după 
H.G. 500, valoarea de 
patrimoniu a celor trei 
complexe a crescut e- 
norm, firma din Orăştie 
plătind acum un impo
zit de peste 380 de mi
lioane anual pe âceste 
clădi ri-povară. Cum nu 
sunt amatori care să- 
-eumpere aşa ceva, ■ dl 
Jula afirma că singura 
soluţie spre o redresare 
completă a firmei o con
stituie degrevarea aces
tor complexe de produc
ţie din patrimoniul so
cietăţii.
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. CEL VECHI DE ZILE.
•  Expresia „vechi de zile" 
este folosită întâi eu re
ferire la vârsta înainta
tă a patriarhului Avraam.

•  Ea apare substantiva
tă, ca nume al lui Dum
nezeu, în relatarea Uneia 
dintre vedeniile profetu
lui Daniel. •  Cel Vechi 
de Zile este Dumnezeu, 
înveşmântat în alb, şe- 
zând pe tronul său încon
jurat de slavă. Fără a mai 
fi numit astfel, ipostaza 
aceasta se regăseşte şi în

■3 REGI (22, 19), şi la 
1SA1A (6, 1—2), fiind re
luată apoi, de Sf. loan 
Teologul în APOCALIP
EA (1, 14, 4). •  Temă im
portantă in arta bizan
tină' şi în pictura medie
vală românească.

„Avraam era acum bă
trân şi vechi de zile şi 
Domnul binecuvântase pe 
Avraam cu de toate**.

Facerea, 24, 1

„Privii până când fură 
aşezate scaune, şi s-a a- 
şezât Cel Vechi de Zile : 
îmbrăcămintea lui albă 
ca zăpada, iar pârul ca- - 
pului său curat ca lâna ;

Radu Oiobanu
ROSTIRI BIBLICE

tronul său: flăcări de 
foc; roţile lu i: foc ar
zător. Un torent de foc 
se vărsa şi ieşea din e l ; 
inii şi mii îi slujeau şi 
miriade de miriade stă
teau înaintea lu i! Jude
cătorul se aşeză şi căr
ţile fură deschise".

. Daniel, 7, 9—10

CE-MI VA FACE MIE 
OMUL ? •  întrebare ros
tită întâi în cuprinsul 
Psalmului 55, Al lui Da- 
vid,, expresie a încrede
rii nestrămutate în Dum
nezeu, apărătorul celor 
drepţi, care nu mai au 
astfel a se teme de rău
tăţile omeneşti.

„Miluieşte-mă, Doamne, 
că m-a necăjit omul, toa
tă ziua războindu-se m-a 
necăjit (...) In Dumnezeu 
voi lăuda cuvintele me- 
le toată ziua; în Dum
nezeu am nădăjduit toa

tă ziua, nu mă voi teme ; 
ce-mi va face mie omul 7“ 

Psalmul 55, 1—4

„Pentru aceea, având 
bună. îndrăzneală, să zi
cem : Domnul este într-a- 
jutprul meu ; nu mă voi 
teme ! Ce-mi va face mie 
omul?". \

■ ţ ' ' : ■/ Evrei, 13, 6 ■ ■)■■

cenuşa  pe cap. •
Obicei al poporului evreu 
de d-şi manifesta dispe
rarea în caz de doliu sau 
alte nenorociri prin a se 
încinge cu pânză de sac, 
a-şi sfâşia veşmântul la 
piept şi a-şi presăra pe 
cap cenuşă sau ţărână.
•  Obiceiul se practica fi 
ca semn al postului, ceea 
ce a atras dezaprobarea 
lui Iisus în PREDICA DE 
PE MUNTE: „Când pos
tiţi, nu fiţi trişti ca fă
ţarnicii...", (Matei,' 6, ÎS).
•  „A-ţi presăra cenuşă

pe cap" e o expresie în
că vie în vorbirea curen
tă, ea exprimând insă 
pocăinţa, recunoaşterea 
unei greşeli.

„După moartea lui Saul, 
când David se întorcea 
din războiul împotriva 
Amaleciţiior şi s-a oprit 
două zile în Ţiclag, iată 
că a treia zi a venit un 
om din tabăra lui Saul. 
Acesta avea pe ei haine
le rupte şi pe cap ţărâ
nă". ‘

2 Regi, 1, 1—2

„In ziua de douăzeci 
şi patru a acestei luni 
s-au adunat toţi fiii lui 
Israel, îmbrăcaţi în sac 
şi cu capetele presărate 
cu cenuşă, ca să posteas
că". ' ■

Neemia, 9,1

„Şl a văzut locul sfânt 
pustiit şi jertfelnicul pân
gărit şi porţile arse şi în 
curţi răsărite tufe, ca îri- 
tr-o pădure sau intr-un 
munte, şi locuinţele'sur
pate. Şi şi-au rupt' hai
nele şi s-au tânguit cu 
tânguire mare, şi-au pus 
cenuşă pe cap*.

1 Macabei, 4, 38—39

*

„DIES TRAIANI *
După aproape o săp

tămână de manifestări 
dedicate „Zilei liceului" 
şi personalităţii patro
nului acestei instituţii, 
împăratul Traian, as
tăzi, Liceul Teoretic 
„Traian" din Deva găz
duieşte sesiunea de co
municări ştiinţifice ale 
elevilor şi cadrelor di- 
dâcţice, urmată de dis
cotecă şi carnaval. Mâi
ne, după întâlnirea cu 
invitaţii — foşti absol
venţi, părinţi şi elevi —r 
se prezintă un intere
sant program .artistic 
oferit de formaţiile li
ceului şi invitaţi (M.B.)

*\\
r\\
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Reţeaua de desfacere 
„Bjbliofor" şi-a împrospă
tat rafturile cu o serie de 
noutăţi editoriale din ca
re menţionăm :

— Dumitru Hâncu, „Dic
ţionar al limbii române", 
ediţia a IV-a revizuită şi 
completată. Editura „Moi- ■ 
do va", Iaşi 1995, 500 pa
gini. 4 000 iei. Lucrarea se. 
adresează cu precădere e- 
levilor ; -

— George Butunoiu, 
„Tehnici de vânzare", curs- 
pentru agenţii de vânzări, 
ediţia a 11-a revăzută. E- 
ditura A. L.L. Educaţional- 
Bucureşti, 200 pagini, 7 450 
lei ;

!n LIBRÂRII
— Din literatura S.P. a- 

părută la Editura „Nemi- 
ra“ semnalăm: Whitley 
Strieber „Zona interzisă", 
traducere de Valentin Stoi
ca, 300 pagini, 5 000 lei şi 
Greg Bear „Eternitate", 
traducere de Eugen Dăni- 
lă, 400 pagini, 7 000 lei;

— Nici literatura pentru 
cei mici nu e neglijată. 
Editura „Ametist" Bucu
reşti se prezintă la acest 
început de an şcolar -cu 
„Un dar păntru mama*, , 
carte de colorat, autor Pa. 
ulina Popa, 16 pagini, 600 
lei;

— Din reţeaua privată

de desfacere a cărţii, Li
brăria „Garant" ne etalea
ză cărţi interesante şi une
le recent apărute la Editu
ra „Amarcord" Timişoara. 
Din colecţia „Istorie şi cri
tică literară" reţinem : Cor
nel UngUreanu „La vest 
de Eden", introducere în 
literatura exilului, 258 pă. 
gini, 3 600 lei, iâr din Co
lecţia „Marii filosofi creş
tini ai secolului XX", 6 a- 
briel Marcel „Jurnal me
tafizic", ^traducere Dorin 
Ştefănescu, 400 pagini, 
6 500 lei.

VLADIMIR POP 
MARCANU

Din cele mai frumoase poezii
Pipăi legănarea cupei luminate 
Undc.şi arde smirna crinul diafan.
Muna mea şopteşte : Câtă puritate !
Glasul meu răspunde : Simplu bolovan.
Ochii mei încearcă verdea înălţime,
Să-i răpească tainei lacăte, şi chei.
Murmură privirea : Câtă limpezime !
Fruntea zice : Piatră. Peşteră de stei.
Din azur în mine cad ciudate strUnc,
Dac-ar fi lăută lanţul greu din trup —

'Cântecul luminii e (urechea spune),
Tâmpla râde : Stepă. Urlete de lup.
Ţărm uitat, spin dulce, tulbure -ispită* 
Mă-nfioară boare de-a$tri ncculcşi.
E parfum de aur — nările palpită —ţ.
Limba scuipă: Duhnet de mormânt şi leş.
Mâna, — auzul, ochii, nările, zadarnic 
Pipăie, ascultă, văd, arome sorb...
Frâng aripi sub talpă şi, zâmbind făţarnic, 
Vierme-i spun miresmei şi zăpezii corb...
Port sutană groasă, în urechi bag ceară,
Leg, pe chip, o cârpă neagră când mă scol,
Ochii nu mi-i ardă soarele de.afară.
Carnea nu mi-d frigă Adevărul gol...

RADU GYR

Desen de PAULINA POPA

125 DE ANI DE LA CONSTITUIREA SOCIETĂŢII . PENTRU FOND DE TEATRU

D eva-m ari m om en te  a le  cu ltu r ii n a ţio n a le  (II)
Paralel cu dezbaterea te

oretică a problemei tea
trului în cadrul'presei şi 
cu lupta desfăşurată in 
parlament pentru sprijini
rea materială a teatrului 
român, în acelaşi început 
de an — 1870 — se iniţia
se şi desfăşurarea acţiu
nii concrete pentru mobi
lizarea şi Organizarea for
ţelor menite să contribuie 
la înfiinţarea teatrului do
rit. . Intelectualii români 
din Budapesta, însufleţiţi 
de ideea teatrului naţio
nal, se adună in mai mul
te rânduri în luna decem
brie 1869 şi în prima ju
mătate1 a lunii februarie 
1870, _ în cadrul unei con
ferinţe a întregii inteligen
ţe din Budapesta, se alege 
un comitet provizoriu din 
cinci membri, care să con
ceapă şi să dirijeze toate 
acţiunile pregătitoare în ve
derea înfiinţării unei Socie
tăţi pentru teatru român

în Ardeal. Din această co
misie de cinci făceau par
te :' Iosif Hodoş —■_ preşe
dinte, Iosif Vulcan — se
cretar şi casier, Vicenţiu 
Babeş, Al. Mocioni şi Pe
tru Mihali, membri. Ca 
primă acţiune importantă, 
comisia de cinci elaborea
ză un program de măstlri 
pentru etapa respectivă, cu
noscut sub titlul: „Pro
gram preparativ" — publi
cat in Familia nr. 12, din 
22. III./2. IV. 1870 în ca
drul articolului : „Să fon
dăm teatrul naţional”, sem
nat de Iosif Vulcan, care 
redactase de altfel şi pro
gramul respectiv.

Conceput sistematic, co
rect şi concis, programul 
prevedea ia primele două 
puncte următoarele obiec
tive: „I. Se va forma o 
Societate pentru crearea u- 
nui fond spre a înfiinţa 
un teatru naţional român".

II. Se va alege un comi

tet din cinci membri cu 
reşedinţa în Budapesta -*• . 
acest comitet: a) va ela. 
bora un proiect de statute 
pentru acea societate şi-l 
va publica in ziarele ro
mâne pentru a putea fi 
dezbătut de către public, 
b) în trei luni după publi
care va convoca o aduna
re generală la Deva pentru 
a desbaie. proiectul de sta
tute şi a se constitui so
cietatea...".

Acesta este documentul 
în care apare pentru prima 
dată numele oraşului De
va, de care se vor lega 
de-a pururi începuturile 
unei acţiuni culturale în 
care se investeau mari nă
dejdi şi idealuri. In fina
lul articolului său Iosif 
Vulcan face un succint co
mentariu asupra celor pa
tru puncte ale programu
lui preparativ, explicând, 
cu privire la punctul II 
(aliniatul b), considerentele

pentru care a fost ales o- 
raşul Deva drept gazdă a 
adunării generale de con
stituire a Societăţii pentru 
fond de teatru: „Comisia 
a crezut de bine a vă re
comanda oraşul Deva de 
loc al adunării generale, 
pentru că considerând co- 
municaţiunea căilor ferate 
şi publice, considerând o- 
raşele de primprejur, care 
în mare parte sunt locuite 
de români, considerând şi 
localităţile ce acolo s-ar 
afla mai comod decât Ţn 
alte oraşe — dar mai ales 
considerând că acest oraş 
s-ar. putea zice a fi mai'în 
centrul Românilor, decât 
alte oraşe: nu poate să 

, vă recomande - un alt loc 
mai potrivit („optatu") pen
tru o adunare la ' care se 
speră că vor grăbi a par
ticipa cât se poate de mulţi 
români iubitori de artă 
şi cultură naţională româ
nă".

Cunoscând compoziţia şi 
repartiţia naţional-terito- 
rială a Transilvaniei, co
misia celor cinci s-a orien
tat spre meleagurile hu- 
nedorene şi spre oraşul 
Deva, ca fiind centrul unei 
imense şi compacte mase 
de români, centru propriu 
declanşării unei acţiuni 
culturale de interes naţio
nal. Situându-se în - frun
tea eforturilor pentru în
fiinţarea teatrului naţional, 
comitetul celor cinci îşi 
continuă activitatea întru- 
nindu.se în mâi multe rân
duri pentru a discuta pro
blema redactării unui a- 
pel către toţi românii din 
Ardeal şi a proiectului de 
statute ' în vederea înfiin
ţării Societăţii pentru fond 
de teatru.

După redactarea şi dis
cutarea sa în comitetul de 
cinci, proiectul de statute, 
a fost publicat şi el în Fa
milia nr, 27 din 5/7 Vil-a

1870, pag. 113—114, sa* 
titlul „Proiectul de statal» 
pentru Societatea 91» săk 
pul creării unui fond d» 
teatru naţional român", 
pentru a fi supus discu
ţiei publice şi apoi dez
bătut şi votat în aduna
rea anunţată a se ţine în 
Oraşul Deva.

Data desfăşurării adună
rii generale de la Deva a  
fost anunţată pe prima pa
gină din -nr. 34 al Fanţii 
liei din 23 VIII/4 IX 18701, 
în Publicaţiune,. care est» 
cel de.al patrulea docu
ment important premergă
tor genezei Societăţii pentru 
fond - de teatru, Publica* 
ţiunea începe cu ■ preciza
rea : „Pentru formarea Şi 
constituirea societăţii cu 
scopul de a crea un fond 
spre a înfiinţa un teatru 
naţional român, se va ţi" 
ne adunarea îh zilele d» 
4 şi 5 octombrie' 1870 şt.n, 
fri . ; V 5:/.
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< LUNI, 2 OCTOMBRIE

TVR 1t. . -■■■ ■ ;■ .. • ’ :• ' • >
13.00 Actualităţi; 1340. Ecleziast *95 ; 

-14,10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Ciuj-Napoca;
*5,20 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 

’ 16,ţ0 Avanpremieră; 16,25 Turism şi a- 
i groturism; 17,00 Em. in limba maghiară; 
1 1840 Desene animate; 19,00 De luni până 

luni Retrospectiva evenimentelor politice 
i interne ale săptămânii; 1940 Serial: Fata 
t Şi băieţii; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
' 20,50 Serial: Baywatch; 21,45 Transfoca- 
■' toc; 2240 Teatru TV ; 23,50 Actualităţi} 

2345 Cultura in lume; 0,35 Fragil.

■ TVR 2
13.00 Actualităţi; 1340 Politica intre 

ideal şi real; 13,# Videoteca melomanu
lui; 1445 Atlas; 15,10 Serial; Perla nea
gră (cR 1545 Noi povestiri din Oraşul cu 
Palmieri (da.); 16,2o Serial: Pasiuni se
crete; 1745 Măseaua de minte (emisiune 
lfoBtet» tineret); 17,45 Serial; Iubiri amă
gitoare; 18,30 In faţa dumneavoastră; 
00,30 Tribuna nonconiormiştilor; 21,15 
TVM Mesager; 21,30 Formula 3 (cs);

..45 Repriza a treia; 23,00 Serial: Santa
arbara; 0,30 Jazz-club.

MARŢI, 3 OCTOMBRIE

' TVR 1
7.00 TVM Teîematiftal; 8,30 La prima

0 |ă ; 9,20 Santa Barbara (s/r); . 10,05
Limbi străine; ll,2o Film (r); 12,40 De
sene animate; 13,10 1901 audiţii; 11,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,05 TVR 
Cluj-Napoca; 15,45 Documentar; 16,00 Ac
tualităţi; 16.19 FII tu însuţi!; 17,00 Con
vieţuit; 18,00 Cazuri ş| necazpri în dra- 
gţsto; fiM>5 Clio; 19,30 b a . ; 20,00 Aetua- 
ttşăţi, meteo, sport; 2040 Ţeleţinetuateca; 
p55 Reflector; 23,55 ActuaUtăţi; 0,15

pngf T.ŞK

T V R  2
7.00 La prima oră; 940 Ora de muzi

că ; 10,05 Documentare; 11,30 Desene a- 
nimate; 12,00 Teatru TV (r); 13,40 Itine- 
rariî turistice; 14,00 Actualităţi; 1440 
Ecran de vacanţă; desene- animate, mu
zică, jocuri; 15,00 Film; 15,55 Desene ani
mate; 16,20 Serial; Pasiuni secrete; 17,05 
23 de milioane (P. 1); 17,45 Serial: Iubiri 
amăgitoare; 1840 23 de milioane (p. H)} 
1040 Muzică; 20,00 Cu cărţile pe faţă; .
21.00 TVM Mesager; 21,3o între da şi nu;
22.00 Credo; 23,15 Film.

MIERCURI, 4 OCTOMBRIE
TVR 1

7-,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05
Documentar; 11,50 Iubiri amăgitoare (s/r); 
12,40 - Desene animate; 1340 1601 audiţii; 
1440 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.; 16,10
Magazin sportiv; 17,00 Autografe muzi
cale; 17,15 Alfa şi Omega; 18,00 Teiedis- 
CU1 muzicii populare; 1840 D4.; 19,00
Timpul Europei; 1940 Serial; Fata Şi bă
ieţii; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 2040 
Serial:_ Dr. QUinn; 21,45 Noi frontiere. 
Emisiune de ştiinţă; 2245 Totul despre 
muzică (cs); 22,55 Confluenţe; 23,45 în
tâlnirea de la miezul. nopţii; 0,25 • Jazz 
Aiive Magazin.

TVR 2
7.00 La prima oră; 940 J)ra de muzi

că; 10,05 Mag. satelit; 114# D a ; 12,00
Gong l (r); 1240 Caleidoscop muzical)
13.00 Caleidoscop; 13,45 Ritmuri muzica
le; 14,00 ActuaUtăţi; 15,55 D.a.; 16,20
Serial; Pasiuni secrete; 17,05 Mini-eea 
(em. de educaţie ecologică); 17,45 Serial: 
Iubiri amăgitoare; 18,30 Em. in limba 
maghiară; 20,00 Pi* Memoria; 20,3o Tu
rist club ; 21,15 TVM Mesager; 2140 Tra
diţii; 22,00 Serial : Santa Barbara; 22,45 
Un secol de cinema; 23,45 Moda pe me
ridiane; 045 Ritmuri muzicale; 0,40 Do
cumentar. „ ■>;'

JOI, 5 OCTOMBRIE
TV R 1

740 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,85
Limbi străine; 11,05 iubiri amăgitoare 
(s/r); 12,40 Desene animate; 13,10 1001 
audiţii; 14,10 TVR laşi ; 15,05 TVR Ciuj- 
Napoca ; 16,00 Actualităţi; 16,40 Sub sem
nul întrebării; 17,40 Miienium; 18,25

D.a.; 19,00 Medicina pentru toţi; 1940
Serial: Fata şi băieţii; 20,Oo Actualităţi, 
meteo, sport; 2040 Serial: Valea păpuşi
lor; 21,4o Reflecţii rutiere; 21,55 Studioul 
economic; 22,55 Simpozion. Revistă de 
literatură şi arte; 23,40 Actualităţi; 9,80 
Serial: Poidark.

TVR 2
7.00 La prima Oră; 940 Ora de muzi

că; 10,05 Documentar; 11,30 D.a.; 12,00 
Noi frontiere; 13,00 Lumină din lumină;
14.00 Actualităţi; 14,10 Magazin social; 
1540 Film; 1540 D.a.; 16,15 Serial: Pa
siuni secrete; 17,00 Ceaiul de la ora 5;
19.00 Em. în limba germană ; 20,00 Do
cumentar ; 2040 Cultura in lume; 2140 
TVM Mesager; 2140 Sfinx (cs); 22,00
Filmoteca de aur; 22,30 Cinematograful 
de artă; film ; 0,45 Colecţia „Fragil". ^

VINERI, 6 OCTOMBRIE
t v r  1 ■■■.;

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima
oră; 9,2o Santa Barbara (s/r, 2 ep.); 10,50 
Curcubeu; 11,50 MTV Greatest Hits; 12,20 
iubiri amăgitoare (s/r); 13,10 1001 audi
ţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR laşi; 
14,55 TVR Cluj-Napoca; 15,45 Tradiţii; 
16,45 Pompierii vă informează f ; 17,00
Em. în limba germană; 18,00 Pro Patria;.
19.00 Serial; Edera ; 20,00 Actualităţi,
meteo, sport; 20,50 Tezaur folcloric;
2145 Film; 23,00 Actualităţi; 23,20 MTV 
Euro Top 20; 0,50 Cinematograful de 
noapte: film,

TVR 2
, 7.00 La prima Oră; 940 Ora de muzi
că ; 10,05 Mozaic satelit; 1140 D.a.; 12,00 
Cafeneaua literară; 1340 Ritmuri muzi
cale; 1440 Varietăţi internaţionale; 15,00 
Convieţuiri; 16,00 D.a.; 16,25 Serial: Pa
siuni secrete; 1740 Bursa invenţiilor; 
18,10 Serial: Iubiri amăgitoare; 19,00 
Concert simfonic; 2040 Muzica e viaţa 
mea; 2140 TVM Mesager; 2140 Oameni 
care au fost ; 2240 Hyperion: revistă li
terară in Imagini; 23,00 Din viaţă romi
lor ; 23,30 Serial: Santa Barbară ; 0,15
Bucuriile muzicii.

SAMB.lTA, 7 OCTOMBRIE
TVR 1

7.00 La prima oră; 8,50 Arlechino ; 
#40 Film seria! pentru copii: Drumul spre

Avonlea; 10,40 Pas cu pas; 11,30 Lumină 
din lumină; 1240 Campionatul mondial 
de gimnastică; 14,30 Actualităţi; 14,40 Ora 
25 — Tranzit TV; 19,15 Teleenciclopedia;
20.00 Actualităţi * Buletin meteo * Tele-
sport; 20,59 Serial; Suspiciuni; 21,45
MTV} 22,49 Serial: Perla neagră; 23,25 
Actualităţi;. 23,45 Campionatul mondial 
de gimnastică; 0,15 MTV.

T V R  2
7.00 întâlnirea de sâmbătă; 1240 MTV;

13.00 TVR Timişoara ; 13,30 Est meridian 
magazin; 15,55 Desene animate; 16,20 
SerialPasiuni secrete; 17,05 Spectacolul 
lumii; 17,30 Serata muzicală TV; 2040 
Pariaţi pe campioni; 21,00 TVM * Me
sager ; 21,30 Planeta Cinema — 100; 22,00 
Serial ; Santa Barbara; 22,45 Baschet; 
23,15 Interferenţe; 045 Jazz-Alive show.

DUMINICA, 8 OCTOMBRIE

T V R  î  V , -
7.00 Campionatul mondial de gimnâs- 

tică; 10,00 Film serial pentru copii: Aven
turile iui Skippy; 10,30 Viaţa satului; 1140 
Campionatul mondial de gimnastică; 1440 
Actualităţi; 1440 Poşta TV; 14,40 Video- 
magazin; 17,45 Serial S.F.; Star Trek; 
18,40 A doua Românie; 19,10 Robingo ;
20.00 Actualităţi * Agenda europeană * 
Buletin meteo ; 2040 ţltm artistic: "Slab 
de inimă (Si)A, 1989); 22,40 Campionatul 
mondial de gimnastică; 23,10 Actualităţi; 
2345 MTV ; 23,55 Serial; Anastasia-, 049 
Nocturna lirică.

T V R  2

7.00 5X2. Magazin duminical; 1340 
MTV * Greatest Hits; 1440 Actualităţi ; 
14,10 Desene animate; 1445 Automobi
lism ; 1740 Serial: Pasiuni secrete; 1845 
Film artistic: Rămânerea (România, 1901); 
20,05 Nopţi şi zile la New York; 2140 
TVM * Mesager; 21,30 Oraşe şi civili
zaţii; 22,00 Ritmuri muzicale; 22,15 La 
puterea a dona; 23,00 Serial: Santa Băr- 
bara; 23,45 Lumea ciudată a aparenţelor;
1.00 închiderea programului.

> In funcţie de evenimentele Ia zi.
Societatea Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua u- 
nele modificări ale programului.

I
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. 6,35 Seriale, desene a- 
nimate; 11,80 Disney ft 
Co. — Festivalul verii; 
12.30 CaltfornilT Dreatns 
(s>; 124$ Prinţul dla Bel- 
Air (s); 13,20 CăS» plină 
(s); 1340 Auto. MP de 
Formula 1 de la Niirbur- 

: gring; 15,20 Monstrul 
mlaştinii (s); 15,50 Knight 
Ridcr (s); 16,45 A-Team 
(s); 17,45 Beverty Hills, 
90210 (s); 18,45 Melrose 
Place (s); 19,45 Ştiri, 
sport şi meteo; 20,10 Ex
ploziv — Weekend; 21,15 

„ Miss World, Germania 
’95; 23,00 Cum aţi spus ? 
<shOW); 0,09 / Sâmbătă 
noaptea la RTL; l,0o Inî- 
mă rece (SUA, ’90); 2,40 
Martora acuzării (SUA, 
1982); 4,20 Din culisele 
filmului: „Free WiHyll".

CANALE 5
7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 

dulce casă (s); 1040 
Film; 12,30 Forum (slbow);
13.00 Robinsonii (s); 13,30 
Casa Vianello (s); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,30 Beautiful 
(s); 1445 Film; 17,00 De
sene animate; 19,00 OK, 
preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21,25 Pape- 
rissima sprint (show); 
21,40 Bule de şampanie
(show); 0,00 Ştiri; 0,30 
Iubiri risipite (magazin); 
1,& îatoarcerea din mi
siunea imposibilă (s); 
2,30 Cotidiene (r); 2,45 
Paperissima s p r i n t  
(show fr).

SAI 1
645 La jumătatea ga- 

; inxiei întorci ia stânga 
(s.SF); 740 Serial© şi de
sene animate; 940 Pară- 
disui Tahili (Germ-, ’57); 
1149 Superhuman Samu
rai (s); 12,00 Privindii-f 
pe Henry (f/r); *4,95 Cat- 
walk (s); 14,5!5 Caguey şi 
Lacey (s); 15,50 Star Trek 
(s.SF); 1640 Baywatch 
(s); 1740 Tbtul sau nimic 
(cs); 19,00 Ran: fotbal 
(Bondesliga): Borussia 
Dortmund — Bayern 
Munchen; 2040* Roata no
rocului (cs); 21,15 Fata 
pădurarului (Germania, 
195*); 2240 1Nu-fi Uita 
periuţa (show); 045 Să
mânţă tiroleză (Germania, 
1974); 145 Medalion 
Rock Hudson; 345 Sir- 
rocco (Ler./).

N.B.C.
640, Ştiri NBC; 7,00 

Câştigătorii (do); 8,30 
Bello Austria,  hello 
Vîena; 9,00 Ştiri ITN; 
104() Spaţiul — O aven
tură americană (do); 11,00 
Ushuaia (do); 12,00 Co
merţ TV; 13,00 Vin ex- 
press (do. viticol); 13,30 
Cele mai mari case din 
lume (do); 14,00 Vîdeo- 
moda; 14,30 Talkin’Blues; 
15,00 Basebali — maga
zin; 16,00 Golf, Cupa 
Heineken; 17,00 Voiri de 
plajă. AVP; 18.00 Golf 
feminin: Open-ul olan
dez; 19,00 Ştiri ITN; 19,30 
Air Coţi bat (do); . 20,30 
Show Selina Scott (re- 
trosp.); 2140 Datriine in
ternaţional (de); 23,00 
Sbow-ul serii.

EUROSPORT
940 Anta ttole — Firi- 

tiOn I (r); 1040 Şah. CM 
de ja  New York; 11,00 
Magazin olimpic (r); 11,30 
Ciclism. CM 1995 din 
Columbia (rez.); 13,90 
Jude. CM de la Maku- 
hari. Japonia gnreg.); 
14,00 Auto. MP de For
mula 1 al Europei de Ia 
Niirburgring — calificări 
(d); 15,00 Tractor Puifing. 
Cupa Europei (r); 16,00 
Ciclism. CM 1995 de Ia 
Bogota, Columbia (d); 
1848 Wrestiing. Ring 
Warriors (r); 19,30 Auto, 
Pole-Posltion 2 (mag.); 
2049 Mag. sparturilor eu 
motor; 21,Oo Auto. Euro
pa Truck Trial (r); 2240 
Ciclism. CM . 1995 de ia 
Bogota' Columbia (d).

TV 5
7,00 Reflecţii; 8,45 Lec

ţii de franceză; 945 Bibi 
şi prietenii săi (s); 10,15 
Miza; 10,45 în obiectiv 
Europa; 11,15 Ce istorie! 
(cs); 11,45 Mag, olimpic; 
12,45 Claire* Lamarcbe (r); 
13,25 Corespondenţe; 
1440 Taratata (r); 15,45 
Ieşire liberă (r); 1640 
Magazin turistic; 17,15 
Carnetele unui aventu
rier; 17,45 Genii în iar
bă; 18,15 Evadarea; 18,45 
Campionul; 19,15 Revis
ta presei; 2040 Jurnal 
belgian; 21,00 Ultima le
gătură (f. TV, Franţa); 
22,30 Franco fonii; 23,40 

. Juiien Clerc la Olympia 
(concert); 1,39 Jurnal.

_

 ̂/
ft

6,40 Desene animate; 
840 Disney St Co, (r); 
843 Seriale şi desene a- 
nimate; 943 Ţrupcţîi (s); 
10,25 Team Disney (d.a.J; 
12,00 înapoi în trecut (s); 
1245 Monstrul mlaştinii 
(s, 2 ep.); 13,45 Cine e 
şeful aici? (s); 1445 Au
to. MP de Formula I de 
Ia Niirburgring; 17,2a O 
familie foarte drăguţă (s); 
1740 A-Team (s); 18.45 
Academia de aviaţie (s); 
19,45 Ştiri, meteo, sport; 
20,10 Highiander (s); 21,15 
Miss World, Germania, 
•05; 2340 Spiegcl TV — 
Magazin; 23,45 Toţi pen- 

■ tru unul (telejurnal spe
riat); 0»# Kanal 4 (repj; 
ts a  Bespitaik (talksbow).

7,00 Ştiri; 10,00 Aven
turile lui Wilhrfm Teii 
m i *040 Film; 1245 
Scene de Ia 0  nuntă — 
selecţiuni (show), cu Da- 
vide Mengacri; 13,15 Şu- 
perclasament (show), cu 
Gerry ScOUi; 14,00 Ştiri; 
1440 Bravo, hravissimo 
(shsw/r); 1640  FUm; 
19,00 Forum —■ ediţie spe- 
«ială (show); 21,00 TG5 
— ştiri; 2140 Film; 2340 
Votează vocea (show); 
040 NYPD (s) ; 140  Ştiri; 
1.15 Uneam On (s); 1,56 
La locul delictului (s);

- 3,00 Revista presei; 349 
Cin-cin (s); 440 Cei efori 
de ta etajol 5 (s); 540 
Anat -firi Noe (de); 6,39 
CupIUI Straniu ^).

< 8,20 Copiii şi Biblia ; 
840 Cătwalk (s/r); 945 
Beywatrir (s/r>; 10,05 Star 
Trek (s/r); 1045 Răzvră
titul James &eăn (do); 
12,00 La Est de Eden 
(SUA, 1955); 14,05 Cu ar- 

" mă*)» mână (SUA, 1953); 
15,35' Bombardierul (Ita- 
Ib£ •82); 1740 Nord şi 
Sud (s); 19,15 Roata no
rocului (cs); 20,10 Fotbal: 
Borrusia M. -s- Eintracht 
Frankfurt; 21,15 Acuzi 
(Germ- 1993, p. 1); 2340 
Discuţie in turn (talk- 
show); 040 24 de ore 
(repj: Femeile Ia vo
lan; 1,05 Rebel fără cau
tă (SUA, 1955); 3.85 Nord 
şl Sud fs/ris *43 La Sat 
de Eden (f/r),

640 Ştiri NBC; 7,00 Afa. 
ceri internaţionale; 9,00 
Ştiri J T Nţ IM» Se- 
colui lui Frust (do);
12.00 Comerţ TV; 13,00 
Grupul McLaughlin; 13,30 
Europa 2000 (do); 14,00 
Viaţa noastră (em. ecolo
gică); 1440 TaUdn’Jazz ;
15.00 Documentar spor
tiv NBC; 16,00 Basebali 
— mag. săptămânal; 16,30 
K-Kutture — sporturi ex
treme; 1749 Atletism — 
sportivi africani; 18,00 
întâlnire cu presa;-19,00 
Golf american (d); 21,30 
Magazinul ştirilor NBC; 
2240 Ştiri ITN; 23,30 
Sbow-ul serii (retrosp.); 
0 4 0  Golf Anderson Con
sulting — Europa, runda 
« U-a.

940 Auto. Pole-Posi- 
tion 2 (r); 10,30 Auto- MP 
de Formula 1 al Europei 
de ia Niirburgring — în
călzirea (d); 11,09 Mag. 
ŝporturilor cu motor; 1140 
Ciclism, CM 1995 din Co
lumbia (rez.); 13,09 Judo- 
CM de la Makuhari, Ja
ponia (înreg.); 1440 Auto. 
MP db FI al Europe) de 
la Niirburgring (d); 1740 
Atletism. CM de semi- 
maraton de la Montbe- 
liard-Brifort, Franţa (d); 
18.00 Trlatlon. CM de la 
Nisa, Franţa (înreg.); 1940 
Aerobic. CE de Ia Fra
ga (r)} 20,30 Culturism. 
CE — Istanbul (r); 22.30 
Auto. Campionatul Şpa- 
uial de Turism* (înreg.); 
6340 Auto. MP de F1.

7,09 Magazin olimpic; 
8,09 .Spaţiu francofoa; 
9,05 Jurnal canadian; 945 
Bibi şi. Prietenii săi (r);
10.15 Emisiune muzieală; 
11,45 Lumea e a ta (div.);
13.15 Referinţa; 14,05 Am 
văzut totul (magazin); 
14,40 Ultima legătură 
(f/r); t64o Dincolo de 
mări (mag.); 1745 Claire 
Lamarebe; 18,00 Şcoala 
fanilor; 18,45 Weekend 
plăcut (r); 19,15 Cores
pondenţe (r); 19,30 Jur
nal TV 5 ; 20,00 30 mi
lioane de prieteni; 21,09 
7 pe 7 (magazin); 22,90 
Trenuri ca oricare alte* 
te (do); 294P J» leete*4 ; 
tră spra cer (fUm. Maroc, 
1987); 14» JurnaL

V tom ! VU •  Jir. 1473 ------ ------- — ~ — ...... . a •  Vineri, 29 septembrie 1995



# Lupul pâstor. până 
nu de mult. Ionel Mutu, 
de 28 de ani din Brad, 
lacra ca paznic la Băne- 
Post din localitate. ■ In 
noaptea de 18/19 august 
1985, considerându-se stă
pân pe ceea ce trebuia 
să păzească, a sustras din 
sediul băncii sus aminti
te suma de 2191000 lei. 
Nici prin cap nu i-a tre
cut că ancheta se va ta* 
drepta şi asupra lui şi 
va stabili în sarcina sa 
flirtul , banilor. Este cer
cetat ta stare de arest.

Vesti din

•  Titluri de proprietate. 
Până acum, la nivelul 
oraşului Brad au fost pri
mite de la OCOT Deva 
un număr de 714 titluri 
de proprietate pentru per
soanele cărora li s-a re
constituit pământul în bâ
za Legii 18/’91. Din p i
cate, deşi acţiunea s-a 
desfăşurat bine. cu toţii 
dându-şi interesul s-o-di-' 
nalizeze cât mai repede, 
doar 354 titluri au putut 
fi distribuite noilor pro
prietari. ceielalte zac do 
îuni de zile în sertarele 
biroului centrului agricol 
local. Dintre cei ca
re au fost somaţi de mai 
multe ori pentru a-şi ri
dica titlul, dna Masgare* 
ta Pop ne-a pus la dis
poziţie, la întâmplare, câ
teva nume: Ştefan tîaiea, 
Ovidiu Neamţu, ambii din 
Ţărăţel ; Petru Dosan din 
Mesteacăn, Fierea Vasta şi 
Ileana Miclea, din Brad, 
Poate acest semnal va fi 
recepţionat de toţi cei în 
cauză.:

•  Faptă abominabilă. Nu
de mult în localitatea I.un- 
coiu de Jos s-a săvârşit" 
o faptă abominabilă care 
a impresionat mult pe lo
cuitorii comunei la aflarea 
ei. Autorul faptei. Viorel- 
Mircea Todea. un infrac
tor recidivist, înrăit,: *  
pătruns în locuinţa numi
tei Floarea Dud de 81 de 
ani pe care a violat-o. în 
urma vioiului victima a 
decedat, infractorul a fost 
arestat, fiind, cercetat pen
tru Comitşjtal infracţiunii 

i de viol, urtaat de moar
tea victimei. Cu siguranţă 
că legea îşi va spune cu- 

i vântul Şi-l va taxa pe 
• criminal aşa cum se cu- 
I vine, căci gestul său este 
î incalificabil,

; •  Se împarte pădurea,
i 'Recent, Consiliul lo

cal şi Ocolul Silvic din 
Brad au reuşit contracta
rea unui specialist topo- 
graf pensionar ■ din Deva 
pentru finalizarea acţiunii 
de împărţire a pădurii în 
bara Legii fondului fun
ciar. Acţiunea a demarat 
la data de 22 septethbrie 
1995 în zona Goşa şi va 
continua în satele aparţi
nătoare oraşului. Până a- 
cum, doar ta satul Ţă- 
răţel s-a încheiat această 
acţiune, urmând ca noii 
proprietari să-şi primeas
că titlurile. ,

ALEXANDRU JURCA 
Brad

I S.C. NEXUS EXIM SRL DEVA |  
r  ; Vinde en gros prin depozitul său dini 
J str. Iosif Vulcan, nr. 23, telefon 617457 ;J 
I  •  dresuri femei, cu model şi simplei 
1 •  indispensabili |
■  •  costume de corp I
î   ̂ •  pantaloni PNA etc., la cele mptij 
i mici preţuri; j
|  VA AŞTEPTĂM! — ZILNIC între\ 
j  orele 9—17. _______________(7775)\
I COOPERATIVA „PRESTAREA" I 
[ SIMERIA |
j Scoate la licitaţie în ziua de 5 octom-1 
I brie 1995, ora 10, tractor U-650 cu R.K. I 
|  şi remorcă 5T, maşină de încheiat KET |  
a şi maşină de executat cheiţe, ambele noi. I 
J Licitaţia va avea loc la sediul coo- j 
I perativei din Complex piaţă. Telefon I 
j  660281. ______________  (7774)1

C  i
I ÎN ORICE j

j OCAZIE j 
; _ ■ - ■ ! 
1 PUBLICITATE 
î *

PRIN I

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ INSTRUIRE 
ŞT INGINERIE SOFTWARE 

„CONSOFT — COMPUTER** S.R.L. SIBIU

Anunţă deschiderea în Deva, începând en 
1, '*0. 1995, A CURSULUI POSTLICEAL DE 
SPECIALIZARE ÎN INFORMATICĂ, cu du
rata de pregătire de 1 an şcolar. i
; Informaţii şi înscrieri în DEVA, str. Prau ( 
nilor, nr. 13, telefon 61367% (566)

I S.C. „SARMINTEX" S.A. DEVA 
Strada Apuseni, nr. 1 

, VINDE LA LICITAŢIE
• în data de 16. 10. 1995, ora 10,
I •  um RABA 10 t pentru transport 
|  mărfuri
I •  stelaje metalice cu poliţe de 
I pentru depozitare mărfuri 
|  Licitaţia se repetă săptămânal
* fiecare zi de hmi şi vineri, ora 10.

DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI 
* SOCIALE —  HUNEDOARA 

O.F.M. — DEVA
SlTOÂŢiĂLOCURILOR DE MUNCA VACANTE 

LA DATA DE 26. 9». 1995
MESERIE

Agent comercial 
Arhitect 
Automacaragist 
Baby sitter 
Brutar '
Bucătar 
Coafeză 
Cofetar-patiser 
Cotifecţ, încălţăminte 10 
Contabil şef ■
Contabil sf. medii 
Cosmetician 
Croitor
Decorator ceramică 
Director 
Dulgher 
Economist
Electrician 1
Electromecanic auto 6 
Excavatorist 2
Fierar-betonist 4
Fochist 3
Frigotehnist 5
Frizer 2
Ing. construcţii 6
Ing. electronică 4
Ing. mecanic 3
îngrijitor fermă 6

log. : MESERIE L o a
25 Instalator * 3 ;
2 Jurisconsult 2
1 Lâcătuş construeţil 2
4 Lăcătuş mecanic 14
1 Macaragiu 3

, 5 . Maistru constructor 3 i
2 Maistru tâmplar 2
3' " Manager- ' i  -i

3 io Manich—pedich. t
3 Mecanic auto 20,

. , 1 - Menajeră 4
1 Modelator pâine 1

27 Montator marmură 2
5 Mozaicar 7 ,
1

14
Optieian "3 v
Ospătar-barman 
Referent asigurări

17
25

Revizor contabil 
Şef depozit 
Şofer autosanitară 
Strungar ^ 
Sudor cu gaze 
Tâmplar „„ 
Tinichigiu, auto 
Trâtamentist 
Ziarist '
Zidar

TOTAL

4
2
6

19
8

29
4
3
1

25

370

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ore din 24,

I» dispoziţia dumneavoastră!

în j

I j i A s u y m ţ ue tune ş i v ru  m
Societatea oferă, de asemenea, spaţitl 

I pentru depozitare în localităţile Deva şîl 
|  Petroşani. I

I Informaţii, telefon 623320, înterior\ 
10. m 17773)$

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

#**■-
I

10.

BANCA AGRICOLĂ SA.., 
FILTALA HAŢEG ;

Anunţă licitaţie pentru vânzarea ur-j 
mătoarelor bunuri

1. Imobilul situat în Sarmizegetusa,
nr. 17 A, casă cu 4 camere, dependinţe j 
şi anexe, şi cu instalaţie de încălzire cen-1 
trală; '

2. Garsonieră compusă din um ca
meră şi dependinţe, situată în Haţeg, str. 
Tudor Vladimirescu, bloe 13 DMN, ap. 
14.

Licitaţia va avea loc la data de 4 oc- 1 
tombrie 1995, ora 10, la sediul Băncii A- 
gricole S.A., Filiala Haţeg, str. Biseri- L 
cilor nr. 2, telefon 770492. |

Deva 
Strada 

Al Eminescu
ar. 2

TeL 61 6665

Taxarea se face dia<mometitnF g  
preţuirii clientului 

TOTUL LA TELEFON
s.c.

TRANS S.R.L.

<4

DISTRIBUITOR AUTORIZAT ÎN JUDEŢUL 
HUNEDOARA AL PRODUSELOR NEI 
Vă prezintă oferta lânii septembrie:

•  TV color, «Bag. 51 cm, fără teletext -
•  TV color, diag. 51 cm, cu teletext
•  TV cotor, cBag. 54 cm, fără teletext
•  TV color, dîag. 54 cm, cu teletext
•  TV color, dîag. 63 cm, stereo, cu teletext
•  Combină frigorifică 263 litri
•  Combină frigorifică 290 litri ,
•  Maşină de spălat automatică
TOATE ACESTE PRODUSE pot fi cumpărate şi 

RATE/
Vă aşteptăm zilnic la sediul firmei, 

între orele 8—-18, Iar sâmbătă, hâtre orele 8-12.

725 900 lei 
821W » le i  
818 448 lei 
894 912 lei 

2 315.464 lei 
946 666 lei 

1 041.000 le i 
1 341.009 Iei 
cu PLATA fit

t DORJŢ1 SĂ CUMPĂRAŢI CEL MAI IEFTIN ? 
DORIŢI SĂ CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ ?

Nimic mai simplu f 
Vizitaţi magazinul ECONOMIC al

S.C. UNIVERSAL MP. EXP.
m h v e r s j u .

iA
\
\%
IA '
[

> ;  i
str. Dacia, la parter, bl. P  + 10 (turnj. |

Aîcî puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto- |  
mate şi simple din import şl româneşti; televizoare: ROYAL, TflOM- * 
PS0N, PLATINIUM cu şl fără teletext; telefoane: CITIZEN, PANA- J 
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de baie din poliactfl, |  
cabine duş); tapet supralavabil ; îmbrăcăminte etc. . - / i

Firma execută transport la domiciliu şi montaj pentru partea ; 
de-construcţie. '• V - ' ' }< |

’ EXPOZIŢIE CU VÂNZARE :
Autompte de băuturi calde (cafea, ciocolata, capuccino, ceaiuri, 

JEDE MAŢIC — Suedia. Informaţii tel. 62 73 2% I

Anul VII A  tir . J 4ZQ
--- , ........._ mi
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VANZARICUMPARAR1

•  Cumpăr far, mască 
şi semnalizare Nissan, 
Sony. Telefon 624613.

(357137)
•  Vând casă (grădină), 

teren arabil, sat Fizeşti 
16, comuna Băiţa. Infor
maţii familia • iVIihuţ So- 
iiomon. Lunca. (357141)

•  Vând maşină de sur- 
filat pentru croitorie şi 
tricotaje. Tel. 622687.

(6764)
•  Vând teren pentru

construcţii intravilan, zo-; 
nă deosebită cu acces Ia 
apă si gaz. Informaţii te
lefon" 614024 (6732)

•  Vând dozator „Fresco",
trei capete suc .şi unu be
re plus 4 tuburi Co2, ga
ranţie .6 luni, preţ avan
tajos. Relaţii tel. 615517, 
după ora 19. (6744)

•  Vând Dacia 1310, te
lefon 618116. (6742)

•  Vând urgent casă In 
Deva, str. Aurel Vlaicu 
nr. 186, preţ convenabil.

•  Vând pământ arabil,
46 ari, Deva sau schimb 
ea apartament. Telefon 
638322. (6731)

» Vând fân şi otavă, 
ileşnic, nr. 112. Buştea 
Constantin. v (6730)

•  Vând puşcă de vâ
nătoare marca IJ, cali
brul 12, în stare foarte 
btlnă. Simerîa, A Mure- 
şaml, nr, 39. (6727)

•  Vând Trabant combi,
preţ convenabil. Telefon 
622450. (6725)

•  Vând combină" muzi
cală, raşchetă electrică, 
jgîbricht scule . diversă. 
Deva, str. Mărăşesti 26.

(7580)
0  Vând apartament 2 

Camere Gojdu, bl. A2, ap.: 
48. (7685)

•  Cumpăr garsonieră

■ u .apartament (exclus' 
icro — Dacia), Deva. Te
lefon 610317. (6723)

■ •  Vând Opel AsCona 
{2, GAP 204 G, în stare 
Se funcţionare, neînma- 
foicolat. uşor- avariat. De- 
jM, telefon 614391, după 
Bea. 19 , (6722)

•■ Vând cavou două per
soane 1t :in :t ul rtod< x 
Eminescu, tel. 622043.

.t (7689)
•  .Vând .casă, „curte şi- 

grădină, ' Leşnic, posibili
tăţi privatizare. . Telefon 
«21131. *-(7688)

•  Vând - case în Deva 
ţ$ Batiz. Gaut să încjii- 
liez garsonieră in. Deva, 
Re termen lung. aonă ceh- ' 
ţrală. Tel. 619224. - (6719)

•  Cumpăr garaj , zona. 
ţei sau . . Kogâlmceapu . 

eva Fel 211440. (7560)
•  Vând garsonieră car- 

Ber Dacia, cazan ţuică, 
temă de vânătoare. Deva, 
«9. 614961, oţele 18—20. 
i (7587)
! •  Vând loc casă 4408 
pap, Ceangăi. teL 617641,

’ ilitâţi c 't.s.rîi ţt«* «V- 
<plex. (6781)

•  Vând combine Glaas, 
®tle 940, Fergunson. .In» 
formaţii telefon 620528, 
'•tanbăţă 8—-20. (6704)

•  SOCIETATEA GA. 
RANT CONSULTING 
Deva, tel. *54/616449, 
intermediază vânza
rea — cumpărarea — 
închirierea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. CUMPĂ
RĂTORII sunt ser. 
VITI GRATUIT!

( W Vând spaţiu cbmer- 
«tal. strada Pricazului. vi

trină frigorifică şi dulap 
frigorific, tel. 642416, O- 

• răşlie. (5591)
•  Vând casă, Orăştie,

Plantelor 49, informaţii 
Petreşţi, Sebeş, 743614, Sa- 
vu. (5594)

•  Vând casă, grădină, 
anexe, Brad, tel. 651003.

' (356488)
•  Vând pian vienez, ^ta

re bună, tel. 058/824052, 
preţ negociabil. (5600)

•  Vând urgent aparta
ment' nou, patru 'camere, 
parter, confort sporit, po
sibilităţi privatizare. In
formaţii Căstău, 21. (9651)

•  Vând casă, dependin
ţe. gaz. Spini, nr. 11. Inf. 
tel. 661217. ' (9652)

•• Vând apartament 2 
cameră, OM, gaz, beci 
deosebit. Lada Novo 1300, 
video şi televizor ■ color.- 
Tel. 713314. (7278)

•  Vând apartament 2 
camere, Geoagiu sanatoriu,
7 milioane,' negociabil. Tel. 
729107. (7279)

•  Vând loc casă (Bui- 
turi) Hunedoara, M. Vul- 
cănescu, 5,' tel.' 721078.

(7281)
•  Vând casă, grădină, 

1100 mp, anexe, apă, gaz.
, Tel. 721455. (7282)

•  Vând Talbot Simca,
1,5 1, 1981, carte identi
tate, înmatriculat. stare
bună, 1800 mărci. Tel.
723045. , (7277)

•  Vând VW-Bus-şi VW
dubiţă, stare perfectă. Tel. 
724697. (7283)

•  Vând autoturism Audi
100, avariat, carte iden
titate, fabricaţie 80, două 
Ford Taunus 1600, unul 
înmatriculat. Tel. 716417.

(7273)
•  Cumpăr apartament 2 

camere, central, exclus 
parter sau etaj patru. De
va, tel. 616348. orele 16-2.0.

OFERTE DE SERVICII
•  Societate angajează 

tâmplari cu carte de mun
că. Inf. tel, 716927. (7284)

•  S-a redeschis cabi
netul particular al dlui 
dr. Ceucă Lucian, medic 
primar chirurg. De luni 
până ' vineri, rntire orele 
17,30—19,00. ' (7285) .

•  Tânăr cunoscător ger
mană, stenodactilografie, 
posesor P.G., oferi servicii.; • 
le pentru firmă particula! 
ră — ’ stat. Tel. 660537; -

' . (7680)
•  Zugrăvit, vopsjt. tape»

tat, urgent, calitate, se
riozitate; pentru pehslo- 
nari reducere 20 %. Tel. 
614522;. 622598. orele 18— 
22. (7687)

•  Doriţi un permis 
de conducere categoria 
B ? Cursurile se fac 
în oraşele Brad, De
va Orăştie, fîur 
.doara, .iar tariful în- 
că nemajorat este 
140 000 lei; plus 75 
litri . benzină. Relaţii 
la telefon 621431-, nu
mai seara. (6721)

SCHIMBURI 
'VH LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3 
camere; cu două camere. 
Tel. 721033, după ora 18.

(7286)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie

transport pe numele Zgîm- 
bău Mihaela, eliberată de 
RATP Hunedoara. O de
clar nulă. . (7280)

•  Pierdut legitimaţie nr, 
977, pe numele Miron Ma
riana. O declar nulă.

(7289)

DIVERSE
•  Di-. Jurj Gheorghe 

(fost la Masloc) îşi a-

nunţă stimaţii pacienţi că 
poate fi găsit în Timişoa-

lângă farmacia de pe str. 
Lidia._ Tel. 199500, .zilnic 
între orele 12—19. (6726)

•  împrumuturi în lei
primiţi la casa de ama
net „Aristocrat*1 Deva, 
Str. Libertăţii, bl. 2, e- 
taj. TeL 614570. (7464)

•  SC Comex Trans SRL
Deva anunţă practicarea u. 
nui adaos comercial între' 
0—150 la sută, începând 
cu data de 29 octombrie 
1995.' <  /  (6751)

. «w 0 mmm'* "  mmm' 'mmm- •#.• mmm» m 'mmm V

•  Consiliul Paro
hial Ormîndeâ şi Gâi- 
nel invită pe „toţi fiii 
satelor, duminică, 1 
octombrie/ la ' slujba 
de resfinţire a bise
ricilor din ' cele ; 
două sate, de cătfe 
Prea' Sfinţitul Episcop 
Timotei al Aradului.
Vă aşteptăm cu drag.

(7600)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu comer
cial sau depozit en 
gros, în DCva, Oituz. 
Informaţii, telefoane 
629231 şi 622137.

- (7755)

•  închiriez casă în De
va cu gaz,. apă. Telefon 
614648. '  (6733)

COMEMORĂRI
•  Familia arţunţă cu du

rere împlinirea a 6 săptă
mâni de lacrimi „şi- dor 
de la dispariţia celui ca
re a fost.

' ' DECESE

•  Colectivul SC Euro-
plmrjSA Deva este ală
turi de dna • farmacistă 
Suciu Floarea în greaua 
pierdere, pricinuită de de-, 
cesul tatălui său. Dum.- 
riezeu să-l ■ odihnească în 
pace. (7696).

•  Suntem alături de fa
milia îndoliată. Crăciunes
cu, prin trecerea în nefiin
ţă a soţiei

ROZ ALIA
suflet bun şi nobil. Dum
nezeu să o odihnească. Fa
milia Petru tiu Vasile.

' ' (6756)
•  Tipografii de la S.C.

■ Polidava S.A. Deva sunt
alături de familia dlui 
Crăciunescu, fost director 
al acestei unităţi, la greaua 
pierdere pricinuită de' 
moartea celei care a fost 
CRĂCIUNESCU ROZALIA

Dumnezeu s-o odihneas
că în pace !

•  Soţul Cornel şi fiul 
Cristi anunţă cu profundă 
durere încetarea din via
ţă a celei care a fost

VIORICA .CLEJ 
38 ani,

o minunată soţie şi ma
mă. trecută fulgerător la 
cele veşnice. înmormân
tarea sâmbătă, 30 septem
brie, Ora 13, de la Casa 
Mortuară Deva.

•  Părinţii, fraţii, - cum
naţii şi nepoţii sunt ală
turi de Cornel şi Cristi 
la ’ greaua încercare prici
nuită de- încetarea din via
ţă a iubitei lor soţii şi 
mame

VIORICA CLEJ
Dumnezeu s-o odihneas

că in pace !

, TEODPR MJLREŞAN 
(Tudoricâ)'

Dumnezeu să te odih. 
nească în pace. '(357139)
• •  Colegii' de "la' centrul 

de distribuţia energiei e- 
lectriee Deva aduc un pios* 
omagii) la ţ împlinirea '  a 
6 săptămâni de la dispa
riţia 'colegului

TEODOR MUREŞ AN - 
. . „ (7692)

, •  Colegii de la CDEE
Deva âdiic un pios orna. 
giu la împlinirea a 6 săp
tămâni de la dispariţia1 
colegului

TEODOR MUREŞAN .
(7692)

•  Soţul Costel anunţă 
împlinirea a 2 ani de când 
a trecut în nefiinţă draga 
lui soţie
VERONICA DRAGHICI
Comemorarea în 30 sep- 

t m brie ia mormântul său 
—djn Deva. (7590)

•  Soţia Ana, fiica Adi, 
ginerele Ionel, nepoţii 
Dorel şi Dorina anunţă cu 
durere' că sâmbătă, 30 
septembrie, se împlinesa 
6 săptămâni de la dure. 
roasa despărţire de scum.

,pul nostru
IIOT VICTOR 

Chipul lui va rămâne veş
nic în amintirea noastră. 
Parastasul de pomenire 
sâmbătă, 30 septembrie 
1995, la mormântul din 
cimitirul ortodox, din. str. 
M. Eminescu, Deva. (6750)

•  Pe 27 septembrie, 
ora 14,10, ne-'a pără
sit pentru totdeauna ■

ANUŢA POENAR 
cea care a fost soţie, 
mamă, mamă soacră, 
bunică şi străbunică.

Înmormântarea sâm
bătă, 30 septembrie, 
în cimitirul BuiturL- 
Hunedoara.

In veci nu te vom 
uita! (357142)

•  Soţia Maria, fii. 
cele Florela şi Petro- 
nela, ginerele Codruţ 
anunţă cu deosebită 
durere încetarea din 
viaţă, după o grea 
suferinţă, a celui ca.

- re a fost
cc. POPA PETRE 

om de aleasă omenie 
ş i. nobleţe sufletească, 
înmormântarea are 
loc azi, 29 septembrie, 
ora 15, de la Casa • 
mortuară Deva. Dum. 
nezeu să-l odihneas
că ! (6747)

•  Fiul Marius Dan. 
cilă şi fiica Maneta 
Micşan . împreună cu 
familiile, anunţă în
cetarea din viaţă la 
vârsta de 83 ani a 
celei eare a fost o 
bună mamă, - soacră 
şi bunică, preoteasa 
DANCILA CORNELIA

înhumarea are loc 
vineri, 29 septembrie 
1995, la cimitirul or
todox M. Eminescu, 
Deva. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace.

(6748)

•  Suntem alături 
de dna ing. Popa Dai 
na la greaua pierdere 
suferită prin decesul 
mamei sale. Golegii 
de la Grupul Şcolar 
Industrial Minier De
va. - (6761)

\ RĂSPUNS LA SCRISOAREA DESCHISA \ 
\ A  VICEPRIMARULU1 MUNlCfÎPltîLUl DEVA i 
i adresată Filialei Electrocentrale Deva, prin ţ 
• interteediul cotidianului „Cuvântul liber'' din ţ

./ (27.09.95.
•Filiala Electrocentrale Deva înţelege dificuliă- 

y ţile* financiare cu • care se confrunt Consiliul Ju- \ 
1 deţean Hunedoara, Primăria şi - RAGCL Deva ca I 
.1 urmare-a debitelor neîncasate de la asociaţiile de? 
) locatari şi agenţii economici privaţi din municipiul ) 

Deva, precum ’şi a blocării subvenţiilor la energia i 
termică: ■ • ■ ■ . „ i

Deşi, începând cu 15 septembrie 1995, când din ’ 
) suma datorată potrivit graficului de -plăţi, de 400 ) 
( milioane lei, s-au achitat doar 100 milioane,. rămâ. I 
v nând neachitate pentru luna septembrie 500 mi.- , 
i lioane Iei, Filiala Electrocentrale Deva vă continua i 
 ̂ livrarea agentului- termic primar necesar- preparării ţ 

i apei calde menajere pentru populaţie; şi agenţi eco- 1 
; nomici, chiar în condiţiile nerespectării graficului ? 
) de plăţi ale datoriilor, întocmit de comun acord cu ) 
l Consiliul Judeţean Hunedoara, Primăria Deva, şi t 
/ RAGCL * Deva. ! /
i Filiala Electrocentrale Deva fgce un nou apel j 
y Ia factorii responsabili pentru această situaţie' foar. \ 
1 te dificilă, ca până Ia 1 octombrie 1995 să ia toate 1 

, ? măsurile ca împreună cu asociaţiile de locatari, şi ? 
I agenţii economici privaţi să se conformeze cu 'an- )
ţ gajamentele de plată' convenite. si Este absolut necesar ca F.E. Deva să intre în i
> posesia acestor sume în vederea finalizării lucrări- ’
y lor de reparaţii începute, precum şi pentru asigurarea ţ 
i stocului de combustibil strict necesar funcţionării in l 
? sezonul rece. • ?
> Nerespcctarea in continuare a graficului de plăţi * 
 ̂pentru sumele restante precum şi neachitarca cner- \ 

t giei termice livrate în luna septembrie 1995 va du. L
ce la imposibilitatea livrării energici termice în ’

’ municipiul Deva. i
1 Director, !

Ing VAIDA VICTOR 1
________________________i

i - ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER«  ii
Abonamentul este calea cea mai siau- \ 

ră şi mai avantajoasă de procurare a zia- \ 
rului nostru. Costul abonamentului pe lu- \ 
na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, ) 
tiparului şi difuzării, este de 2500 lei, |
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar

TOmN . GRUP m

costa 4000 — 4200 lei, prin abonament) 
se economisesc lunar aproximativ 1500 ? 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de \ 
apariţie. |

Ziarul apare zilnic in 8 pagini i t
Abonamentele se pot face la oficiile \ 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna i 
octombrie puteţi face abonamente în tot \
cursul lunii septembrie, \

■S.t. TO FA N  G RUP S.A. DEVA

Vii oferă o carieră în 
„ marketing.

Ducă /sunteţi o pershană, 
intcjijjcntă, inventivă 

si'dinamică, 
arătati bine şl aveţi forţă de convingere, 
aveţi o anumita experienţă în domeniul 

vânzărilor,
aveţi o diplomă de studii superioare, în 

special economice,
stiti o limbă de circulaţie (poate chiar 

două), un PCnu vă lasă cu 
mâinile în buzunare. 'iP ’

Ar trebui să vă mi re. că suportaţi o muncă 
mediocră si.Iară perspectivă.

liaidcţi-cii noi! Avem nevoie de
'Dumneuvonstră'.nveti nevoiq db
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