
— De ce urlă mai că-ta in halul ăsta ? Se 
aude in tot cartierul...

* a— Vorbeşte cu Constanţa.,.
— Şi de ce nu foloseşte telefonul ? J ...

omişi de pe liste, cei ale căror cu- nalizate O.P. 1 Hunedoara. O.P. 1
(Continuare In pag. a 2-a)
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Ferţa partidului stă hi 
valoarea membrilor sai4
Cititorii noştri ştiu deja 

.•ă, la sfârşitul săptămânii 
trecute, la Deva au avut 
lqc lucrările Conferinţei 
judeţene Hunedoara a Par
tidului Democraţiei Socia
le din România de dare 
de seamă şi alegeri. A 
fost o şedinţă lungă şi 
furtunoasă. în care lupta 
pentru putere, pentru func
ţii, pentru un loc In faţă a 
fost tensionată, pe alocuri 
dură. ’ -

Din parcurgerea listei 
cu membrii nou aleşi în 
Delegaţia permanentă şi în 
comitetul’ executiv âl or
ganizaţiei rezultă că orien
tarea a fost, în general; 
spre oameni capabili, cu 
funcţii importante în insti
tuţii, societăţi comer
ciale. alte structuri econo
mice şi sociale din „judeţ, 
deşi unii n-au prea co
chetat până acum cu po
litica, iar alţii au activat 
în alte partide decât 
P.D.S.R.

Asupra imaginii Or
ganizaţiei judeţene Hune
doara a P.D.S.R. am dis
cutat cu dnii dr. Mihail 
Rudeanu (directorul Ofi
ciului judeţean pentru 
protecţia consumatorului)

, — preşedintele acesteia şi 
' Ovidiu “Muntean (directo

rul Direcţiei de teleco
municaţii Hunedoara) — 
vicepreşedinte cu imagi
nea şi mass media.

înajnte de a trece la 
întrebări şi răspunsuri, se 
cuvin două precizări. Pri
ma : două dintre persoa
nele cu funcţii impor 
tante până la recenţa şe
dinţă de alegeri — ing. 
Georgei Răican (preşedin
te) şi prof. Maria Annă- 
sescu (vicepreşedinte) — 
nu mai fac parte din 
stafful organizaţiei ju
deţene a rPiDĂR. A doua: - 
ziarul nostru este echi
distant şi de P.D.S.R., pa 
de price altă formaţiune 
politică.

• Privind realităţile Ia 
zi din judeţ, din ţară, sub 
conducerea PDSR, ele nu 
sunt prea roze, imagi
nea partidului de guver. 
nământ nu apare prea cla
ră, *ba chiar are destule 
pete de culoare neagră, 
care se numesc abuzuri, 
acte de corupţie, minciu
nă, arivism, fărădelegi 
etc. Cum vă propuneţi să 
perfecţionaţi această ima
gine, să redaţi electora
tului măcar o undă de spe
ranţă ? '

Mihail Rudeanu : Forţa 
partidului stă în forţa, 
în valoarea membrilor săi. 
Noi dorim să întărim a- 
ceastă forţă prin primirea 

> în PDSR a noi membri, 
oameni capabili, ataşaţi 
partidului, cu deschidere 
spre ' platforma soeial- 
democraţiei. Vom pune 
accent pe cuprinderea în 
mai mare măsură a tine
retului, pentru care vom 
propune o serie de măsuri 
de afirmare şi protecţie, 
după cum ne gândim şi 
la situaţia grea a pensio
narilor.  ̂’ .

Ov*diu Muntean : N-aş 
vrea să aduc acuze în 
vreun fel celor din fosta 
conducere a organizaţiei, 
deoarece nu am fost lângă 
ei. Acum gândurile noas
tre sunt orientate spre 
mai bîne, spre rezolva
rea opţiunilor pe care 
ni lo-am format în aceste 
puţine zile de când lu
crăm la conducerea or
ganizaţiei judeţene: într-o 
formulă nouă. Noi tre
buie' să arătăm lumii, 
concret, prin fapte, cine 
suntem, ce vrem şi ce 
putem.

*/ tn perspectiva ale
gerilor de anul viitor, cam
pania electorală a înce
put. Sunt şi la noi în 
judeţ, persoane care ., nu

DUMITRU GHEONEA
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Unde se pot subscrie cupoanele
Prima etapă a marii privati

zări s-a încheiat. Sâmbătă, 30 sep
tembrie a.c., a fost ultima zi când 
s-au mai putut ridica, de la ofi
ciile poştale special desemnate, cu
poanele nominative de (privatizare. 
Totuşi multe dintre persoanele 
care\au avut dreptul la cupon, din 
diferite motive, nu au putut intra 
în posesia acestuia.

Pentru a lămuri ce posibilităţi 
sunt ca aceşti oameni să-şi poală 
ridica cuponul am cerut informa
ţii dnei ec. Blana. Alexe, director 
economic în cadrul Direcţiei Ju
deţene de Poştă,

Am -aflat că în situaţia de a 
nu-şi fi putut ridica cuponul se 
găsesc peste 5500 persoane din 
judeţ. întocmite' de centrele de 
ridicare a cupoanelor, listele su
plimentare cuprinzând aceşti cetă
ţeni au fost centralizate, urmând ca 
ei să primească titlurile de valoare. 
Conform celor declarate de dna 
Alexe acest lucru se va întâmpla 
Până Ia sfârşitul lunii octombrie, 
urinând să intre în posesia cupoa
nelor cei care.-accidental, au fost

poane prezentau neconcordanţe cu 
ultimele înscrisuri din actele de 
identitate sau persoanele ale căror 
cupoane au fost anulate pe ne
drept. Ridicarea cupoanelor de 
către aceste categorii de cetăţeni 
se va face de la anumite oficii poş
tale care vor fi nominalizate din 
timp spre a fi cunoscute de cei in
teresaţi.

Un "alt punc t al discuţiei l-a 
constituit rolul pe care îl joacă 
Direcţia Judeţeană de Poştă în cea 
de-a doua etapă a marii privatizări: 
subscrierea cupoanel°r. O primă 
întrebare care se poate pune’ este 
aceea unde îşi pot hunedorenii 
subscrie cupoanele pentru o firmă 
sau alta ? în principal acest lu
cru se poate face prin banca „Banc 
Post" sau prin Direcţia Judeţeană 
de Poştă. Această din urmă insti
tuţie a nominalizat 20 de oficii 
poştale care vor funcţiona în re
gim de centre de subscriere. Aces
tea sunt în mediul rural oficiile 
poştale de la Băiţa, Geoagiu-sat, 
Ilia, Pui, Sarmizegetusa, Teliuc şi 
Vaţa. în mediul urban sunt nomi-

Petroşani, O.P. 1 Petrila, oficiile 
poştale din Călan, Orăştie, Sime- 
ria, Brad, Haţeg, Vulcan, Lupeni şi 
Uricani. In Deva există două cen. 
tre de subscriere. Unul se găseş
te lângă magazinul filatelic (şi nu 
în acesta, neavând nici o legătură 
cu activitatea acestui magazin), iar 
celălalt la noul sediu al Direcţiei 
de Poştă Hunedoara de pe strada 
Eminescu. ,

O altă întrebare ce ar putea 
interesă cititorii noştri deţinători de 
cupon este ce trebuie, efectiv, să 
facă pentru a-şi subscrie cuponul? 
Primul pas este de a se prezenta la 
unul din oficiile poştale menţiona
te (sau la Banc Post), având asu
pra lor buletinele de identitate şi 
titlurile de privatizare (cuponul şi 
carnetele cu certificate de proprie
tate complete). în cazul când nu 
se pot prezenta personal, în locul 
titularilor se prezintă persoanele 
fizice mandatate în acest scop con
form art. 4, alin. 3 din Legea 55/

ADRIAN SÂLAGEAN

• 1 dolar oua
• 1 matcă germană
•  100 j-cnl japonezi
• 1 liră sterlină
• I franc elveţian
•  T franc francez
• 100 lire italiene

— 3378 iei
— 1844 lei
— 431 lei
— 132 lei

Cur su n  de referin ţă  ale Băncii National»
\  a României.
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Liceul Pedagogic Deva. Aspect din laboratorul de chimic.
Foto : PA VEL LAZA

)>

Manifestările dedicate 
aniversării a 125 de ani 
de învăţământ pedago
gic la Deva debutează 
vineri, 6 octombrie a,c,r 
cu festivalul muzical-ar- 
tistie „Sabin Drăgoi", a- 
flat lâ prima sa ediţie. 
In semn de omagiu adus

marelui compozitor, sare 
a funcţionat ca profesor 
la Şcoala Normală Deva 
în perioada 1022—1924, 
cât şi în semn de cinsti
re pentru liceul aflat în 
cel de-al 125-lea an de 
activitate, - la <3asa de 
Cultură Deva vor evolua 
coruri, formaţii vocal - 
instrumentale şi grupuri 
folclorice de la liceele 
pedagogice din Basău, 
Satu-Mare, Brăila, 6u.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Simpozion
In organizarea S.3. <

5 c.e.p.r.o.m.i:n. . S. A.
— Institutul de Cerce
tări . şi Proiectări Mi, ■ 
niere Deva şi a Regiei« 
Autonome a Cuprului; 
Deva. la sediul primei* 
firme amintite, are loc* 
timp de trei" zile, înce-J 
pând de ieri. un sim
pozion cu prezentare deî 
lucrări în plen' şi pe 
secţiuni, având o par
ticipare internaţională, i 
Tema simpozionului o' 
constituie cercetarea! 
ştiinţifică şi dezvolta-, 
rea tehnologică în sus- j 
ţinerea strategiei de 
restructurare în sectorul | 
de extracţie şi preparare 1 
a minereurilor. Vom re-! 
veni cu detalii despre J 
conţinutul şi desfăşura- 

^ rea acestui simpozion i 
Ş (N. T.).

ceava, Alexandria, iTâr- 
govişte. Sluj-Napoca, 
Galaţi. Biicureşti, Foc
şani, Arad şl, bineînţe
les, corul liceului gazdă, 
De asemenea, la Cate, 
drala Sfântu Nicolae din 
Deva vor înte~->reta mu
zică sacră corurile li
ceelor pedagogice din 
Satu-Mare, Cluj-Napoca, 
Focşani, Galaţi, Bacău, 
Brăila, Bucureşti şi Su- 
eeava.

Sâmbătă, 7 octombrie, 
manifestările dedicate săr
bătoririi celor 125 de ani 
de existenţă a învăţă
mântului pedagogic în 
ţinuturile Hunedoarei, Za- 
randului. Haţegului şi 
Văii Jiului vor . începe 
la sediul liceului, ora 
9, prin dezvelirea plă
cii comemorative, urmată 
de un serviciu religios 

• adecvat. în continuare, 
la ora 10,30, la Casa de

Cultură va avea loc adu
narea festivă comemora
tivă, urmată de un spec
tacol cultural-artistic.

Un adevărat dialog 
al generaţiilor între foş
tii şi actualii elevi şi 
profesori ai şcoli se va 
desfăşura, începând cu 
ora 13,30, la sediul li
ceului sărbătorit.

T4BERIU ISTRATE

ÎN ZIARUL 
DE AZI:

• Agricultura in tran
ziţie.

• Consiliul local — 
acest parlament al 
cetăţii

•  Club T
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Forţa partidului stă tn valoarea membrilor săi
(Urmare din pag, I)

avut funcţii în anumite 
partide sau în formaţiu - 
niie politice mai mărunte, 
pe c ire acestea le.au scos 
pe tuşă, dar care, acum, 
in tentativa de a nu-şi 
pierde funcţiile profesio, 
«ale, de a prinde un loc 
pe liste, încearcă să bată 
ta uşile P.D.S.R.

Oviditt Muntean: Nu 
suntem dispuşi să deschi
dem oricui. Prin însăşi 
funcţia sa intr-un Orga. 
nism de protecţie a con
sumatorului, preşedintele 
nostru, dl Mihail Kudea. 
nu, este adeptul calităţii 
în toate domeniile, deci şi 
in activitatea organizaţiei. 
Acesta va fi criteriul prin- 
cipai al muncii noastre, 
indiferent din ce parti
de ar migra spre noi a- 
nurrfite persoane. Vom ci
ti Jn sufletul oameni, 
lor, le vom fotografia 
caracterul» pentru a mer
ge împreună pe drumul 
propus.
...a Există în Organizaţia 
judeţeană Hunedoara a 
PDSR MAI MULŢI depu
taţi şi senatori. Intre ei, 
in organizaţie in general 
aa existat disensiuni, fre
cuşuri dure. Cum Ie re- 
ceptaţi acum Implica, 
rea în viaţa organizaţiei, 
sprijinul ? V

Mihail Kudeanu : Am 
auziţ de ele. Sperăm că 
nu Vor continua, că Ie 
vom depăşi. Unii fac 
parte din Delegaţia per
manentă. Noi, cei de a. 
cum, suntem deschişi la 
dialog, la clarificări. Cu 
sprijinul parlamentarilor, 
vrem să rezolvăm o serie

de probleme în teritoriu. 
Şi ne gândim la diminu
area ratei şomajului, la 
determinarea tinerilor 
să-şi caute de lucru, să-şi 
organizeze timpul liber, 
să privească la întemeie
rea familiilor.

• Dv. ştiţi, probabil — 
deşi poate n-aţi siipţit-o pe 
propria piele (sau poate 
aţi simţit-o, oricum n-o 
să-mi spuneţi) — că fosta 
conducere a organizaţiei 
judeţene Hunedoara a 
PDSR , prin autoritatea 
prefectului judeţului, dl 
Georgei Kăican, a făcut 
presiuni asupra unor con
ducători de instituţii, uni
tăţi economice etc. de a 
adera la partidul de , gu
vernământ, sub ameninţa
rea cu pierderea func
ţiei. Iar cifrele din' ra 
portul prezentat confirmă 
din plin acest lucra. însuşi 
preşedintele executiv al 
PDSR, dl Adrian Năstase. 
a lansat asemenea indica
ţii preţioase pe care presa 
le-a consemnat. Noi înşine 
am scris, în ziarul „Cuvân
tul liber** despre aseme
nea stări de lucruri. Vi 
se pare cinstit, moral? 
Veţi urma această orien
tare ?

Ovidlu Muntean : Si
gur că nu este nici cin
stit, nici moral. Noi nu 
avem funcţii de execuţie 
şi nu putem adopta a- 
semenea masuri. Putem 
doar să-i convingem pe 
oameni, eu şi fără funcţii*' 
că PDSR. este un partid 
puternic, eă face politica 
cetăţeanului. că %1 apără 
interesele. Argumente vor 
fi faptele. Iar dacă nu-i 
vom putea convinge. In- 
seamnă că suntem slabi.

; ■ Ziar editat de'
CASA DE PRESA ŞI EDITURA 

: „CUVÂNTUL LIBER11 DEVA

societate pe acţiuni cu capiţgl privat 
înmatriculată la Registru] Comerţului Seva, cu 

I nr. J/20/618/I99I. Cont: 4072613110 B.C.R. Deva. 
|  Cod fiscal: 2116*27.

j CONSILIUL bE ADMINISTRAŢIE:

I Dumitru Ghe°nea. preşedinte (redactor şef), 
Tiber'u Istratc, vicepreşedinte (redactor şef adjunet).

I Sabin Cerbu, Minei Bodea, Nicolae Tlrcob.
întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor

I o poartă autorii acestora. Adresa redacţiei : Deva, 
2700, str. 1 Decembrie, nr. 35 judeţul Hunedoara, 

I Tetofoane : 611275, 612157, 611269. 625*04. Fax 618061.
|  Tiparul executat la S.C. „Polidava** S.A, Deva.

M>hail Kudeanu: Şi Sncă 
ceva : noi nu vom promo
va duşmănia între mem
brii partidelor, indife
rent câţi trandafiri poar
tă sau ce culori au ele. 
Ba chiar ne-am gândit să 
iniţiem dialoguri Cil for
maţiunile politice din ju
deţ, de altă orientare 
decât a PDSR, şi să gă
sim împreună căile de 
soluţionare a problemelor 
cu care se confruntă lo
cuitorii judeţului. Vom 
merge eu propuneri la 
guvern, la toate orga
nismele avizate pentru a 
ne ajuta. -Şi, fiind repre
zentanţii partidului de 
guvernământ, cred că vom 
găsi audienţă şi sprijin.

•  Numai să aibă de 
unde da şi guvernai. Pen
tru că. iată, atâtea secie. 
tăţi comerciale şi regii, 
inclusiv consilii locale, 
nu-şi achită O serie de 
datorii către stat. Dar 
toată lumea cere.

Ovidlu Muntean : Aşa 
este, Insă noi trebuie să 
concepem nişte progra. 
me clare de dezvoltare în 
anumite domenii — şi mă 
refer la sectorul în care 
lucrez, de telecomunica
ţii — să le argumentăm 
temeinic necesitatea şi să 
insistăm pe toate căile 
pentru materializarea lor. 
Dar sunt probleme strin
gente de rezolvat şi In 
domeniul sanitar, in cel 
alimentar. în protecţia u. 
nor categorii de cetăţeni, 
în toate aceste chestiuni şi 
in multe altele aşteptăm 
şi propunerile şi iniţiat! 
vele locuitorilor judeţului, 
dar şi angajarea tor de 
susţinere concretă a ma
terializării ideilor si 'ac

ţiunilor propuse, indife
rent din ce zonă politică 
vin.

Mihail Rudcanu: Şi mă
mai gândesc la un lu
cru, deosebit de impor
tant pentru, demnitatea 
noastră de . români: : la 
cultivarea în mai mare 
măsură a patriotismului, 
ridicarea acestui senti
ment sfânt la nivel de 
politică a partidului. Adi
că să ne regăsim cu 
toţii în mai binele na
ţiunii, al fiecăruia dintre 
noi. Prin patriotism tre
buie să ■ fim uniţi. Mie 
îmi pare rău eă nu-1 elo
giem mai mult pe Dece. 
bal, părintele nostru spi. 
ritual şi moral, sufletesc 
şi trupesc. Să n# gân
dim ca o săptămână din 
an s-0 dedicăm lui De- 
cebal. După cum mi se 
pare anormal să dislocăm 
statuia lui Petru Groza de 
pe soclul ei din Deva şi 
s-o ţinem aruncată un
deva în uitare. Locui ei 
cred că est# acolo unde a 
fost, pentru eă dr. Petra 
Groza, chiar dacă a avut. 
şi minusuri în munca şi 
în viaţa sa, a fost şi' 
rămâne o personalitate 
istorică. Dr. Petra Groza a 
fost o personalitate nu 
doar pentru istoria me- 
leagurilor hunedorene, ci 
pentru istoria naţională. 
Or, istoria nu trebuie 
runcată la coşul de gunoi, 
istoria' trebuie să rămână 
cu personalităţile ei, aşa 
cum au fost, chiar dacă 
unora nu le place. Po
litica nu ane voie să igno. 
Pe vistoria.

•  Vâ mulţumesc şi Vi 
doresc succes!

• • • a a  a  a a a a a a a a a a a a ş a a a a a a a « « a

adunarea generală
Vineri, 13 octombrie, tel. 713426, 711-406 Său, 

ora 16, se convoacă adu- după-amiază, la 671661.
de seamă şi alegeri a Sunt Invitaţi membrii de 
Subfilialei Hunedoara a partid şi simpatizanţii 
P.U.N.U. Informaţii la sus-amintitului partid.

•  * • • mmmmmmmmmmmmm mmm♦ »  * • • • • '

PETICA (m. 1904); In 
1929, la Vaidei, criticul 
literar ION DODU BĂ
LAN ;

- •  A miirit, în 18®,
5 OCTOMBRIE scriitorul DlNlCU GO- 

LESCU (n. 1777);
•  Sf. Mc. Haritina şi

Memelta; • •  Soareie răsare ia ora
6,17 ş| apune la 17,50;

•  Onomastică : Ovidiu ;
•  Au treeut 277 de

•  S-au născut: fa 2ile din an ; au 
1877, scriitorul ŞTEFAN 88.

depozitelor
Din Deva, bineinţeles. Şi încă o dată despre dru

murile ei. Oare până ciad? Sunt întrebări pe cam ni 
le adresează zilnic zeci, să nu zicem 0 cifră mai mare, 
de cititori. Stăm un pic pe gânduri, apoi ne ridicăm. 
St zonă nu sunt numai depozite. Există multe uirftăţî 
economice, privatizate etc. .etc. Dar drumurile ale cui 
simt ? ne veţi întreba. Noi o să vă răspundem: ale 
nimănui. Din moment ce arată în balul acesta».
(gh. i. m .

t Urmare din pag I)

1 1995, De reţinut că pentru persoa- 
[ nele ce depun doar carnete eu cer- 
itificate de proprietate sau pentru 
cele care au calitatea de mandatar,

‘ curator sau tutore, înscrierea codu
lui numeric personal în buletinul de 
identitate este obligatorie. La cen
trele de subscriere se vor găsi afi- 

' şate îîrieie cu- societăţii# comerciale 
cate &# privatizează. După even
tuala informare, deţinătorul de cu
pon nu are decât să completeze o 
cerere tip în care pe lângă datele 
personal# va fi trecută şi firma

unde acesta doreşte să aibă acţiuni. 
Cererea are două părţi, separa bile, 
una rămânând ia cel ce subscrie ca 
dovadă. Persoanele ce deţin cupon 
sau carnete cu certificate de pro
prietate întregi pot subscrie pentru 
societăţile comerciale de pe listă. 
Acei cetăţeni care au în posesie 
carnete cu certificate de proprie
tate Incomplete, utilizate parţial in 
privatizările anterioare, vor fi 
dirijaţi spre reprezentanţele locale 
al# F.P.P. Subscrierea cupoanelor 
pentru societăţile comerciale de pe 
lista marii privatizări se poate face

până la data de 31 decembrie 
1995. Cei cure.' doresc subscrierea 
pentru F.P.P., ce se va transforma 
în societate de investiţii financiare, 
vor putea • face aceasta până ta 31 
martie 1996. - încă O precizare. Fir
mele ce intermediază subscrierea 
titlurilor de privatizare încasează 
un comision de 0V2 procente /. din 

.valoarea unică de schimb: a titlu
rilor, Aşa că vă recomandăm şă 
aveţi la dumneavoastră pregătiţi 
2000 de lei când subscrieţi cuponul. 
Excepţie fac pensionarii care sunt 
„serviţi" gratuit. - : <

!
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6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 9,05 Springfield Stofy 
(s); 10.05 Santa Barbara 
(s); «,00 Frumos şi bo
gat (s); 11,30 Vremea do
rinţei' (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (show); 12,30 
Duelul familiilor (show);
13.00 Magazinul amiezii; 
13,30 Fetele de aur (sit- 
com); 14,00 Pasiunea ei e 
crima (s.p.); 15,00 Barbel 
Schafer taikshow; 16,00 
Ilona Christen taikshow ;
17.00 Hans Melser talk- 
show; 18,00 Jeopardy ! 
(cs); 18,30 între noi (s);
19.00 O familie foarte 
drăguţă (s/r); 19,45 Ştiri 
sport, meteo; 20,10 Ex
ploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune — şi — 
rele (s).

CANALE 5
7,00 ştiri; 9,45 Show

ul lui M. Costanzo (r); 
12.30 Forum (show); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); ti,40 Bcautiful 
(s); 15,15 Casa Castagna 
(show); 16,30 Dădacă (s):
17.00 D.a.; 19,00 OK, pre
ţul e corect (cs); 20.00
Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21,25 Pape-
rissima sprint (show); 
21,40 Film;' 29,45 Ştiri; 
0,15 Show.ui lui Maurizio 
Costanzo; 2,30 Cotidiene 
(show/r); 2,45 Paperissima 
sprint (show/r); 3,30 Cin 
— ein (s); 4,30 Cei cinci 
de la etajul 5 (s); 5,30
Arca Iui Noc (do).

SWfti

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8,30 Brunch TV;
10.00 Camion (s.p.).;
11.00 Insula fanteziilor
(s); 12,00 Chicago Ho- 
pe (serial); 13,00 Love 
Boat (s); 16,00 Star
Trek (s. SF); 17M Bay. 
watch (s); 18,00 Fam. 
Partridge (s); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,00 Ştiri, 
meteo, sport; 20,30 Roata 
norocului, (cs); 21,15
Sectorul lui Wolff (s.p.);
1.00 Masacrai din Guya
na (f. TV SUA, 1979); 
2,45 Star Trek (s/r); 3,35 
Baywatch (serial — re
luare); 4,50 Reluări,

N B C ' ■wm

MO Ştiri NBC. cu Tom 
Brokaw; 7,00 Hoţii şi a- 
faceri (do); 8,00 Buletin 
financiar; 9,30 Magazinul 
ştirilor; HAO Piaţa eu
ropeană; 16,00 Baţe a- 
mericană; 18,30 Buletin 
financiar ; 19,00 ' Ştiri
ITN; 19,30 Ushuaia (do); 
21,30 Magazinul ştirilor 
NBC ; 22,30 Ştiri ITN — 
reportaje; 23,00 Show
ul sorii» cu Jay Lena; 
0,00 Documentar sportiv; 
1,00 Buletin bursier, cu 
Lisa Aziz; 1,30 Ştirile 
nopţii NBC ; 2,00 Real 
Personal. (taikshow); 3,30 
Show Sclina Scoţi; 5,00 
Cele mai mari case din 
(urne (do); 5,30 Viaţa
noastră (emisiune eco
logică).

9,30 Călărie •  Cupa
Mondială 1996; 10,30
Tenjs •  WTA European ; 
11,30 Ciclism •  Colum
bia (fed.); 13,00 Eura-
fun •  Magazin distrac
tiv ; 13,30Auto •- C.E. 
de raliuri de la Ahveuis- 
to. Finlanda; 14,30 Te
nis a Magazin ATP; 
15,00 Tenis a WTA Eu
ropean Indoors Tourna- 
ment de la Zurich — ziua 
a 4-a Cd)r 20,30 Buletin 
de ş tir ii; 21,00 Tractor 
PulHng a Cupa Europei 
de Ia Horby, Suedia;

„ 23,00 Box a Meciuri in- 
tcrnaţtonalo ; 2,00 Bule
tin de ştiri 2.

7,00 Casa Descbenes (s« 
7,30 Teledimineaţa; 9,35 
Bibi şi» prietenii săi (s);
10.15 Reflecţii (reluare),
11.15 Ai cincilea post
11.45 Bicele Iui Caieb 
(r); 12,30 Jos măştile (r)S 
14,05 Luminile-, (r)5 15,45 
Viva (r); 16,30 Casa,.. Mî
17.00 Juram TV5; 17.15
Magazin culinar; 17,30
Bibi şi prietenii Săi (r);
18.15 Fa, Si, La, a cânta?
18.45 Campionul (ca);
20.00 Luminile Parisa. 
lui; 10,30 Jurnal elveţian;
21.00 Australia (film.
Belgia, 1989); 23,00 Jnr- 
nai F2; 23,50 Vânzarea
secolului} 1,05 TeH Quel 
(magazin).
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Sub specie aeternitatis
Liceul Pedagogic „Sabin 

Drăgoi* din Deva, şcoala 
străveche ce poartă pe 
frontispiciu numele unui 
ilustru profesor al ei, com
pozitorul Sabin Drâgoi, au
torul a numeroase opere, 
a diferitelor lucrări de 
muzică de cameră, coruri, 
culegător de folclor, co
linde, membru corespon
dent al Academiei Româ
ne, se prezintă foştilor 
săi elevi, oaspeţii©# pre
zenţi la sărbătoarea invă- 

t» a. 3 nfinest -1 n 
ţinutul Hunedoarei şi Za- 
randului ca o Alma Ma- 
ter care a crescut şi edu
cat g^ieraţii de cărturari. 
Fii ai Minervei, ei suni 
destinaţi unei nobile mi- 
si mi, 5'« a  de * răspândi 
lumină şl. har tn sufletele 
tinerelor dt a le
pregăti pentru Viaţă şi 
muncă» pentn un rost clă- 
ditor tri opera de Înălţare 
pe culmile progresului, ci
vilizaţiei umane a patriei 
noastre

Preparandia de Stat din 
Deva, cum este numită In 
unele, lucrări, s-a născut 
din sămânţa roditoare a 
Şcolii Ardelene, din îm
prejurările social-poMtice 
legate de anul 1648, din 
straaania materială a ce
tăţenilor oraşului, care 
s-au dbligăt să dea viaţă 
acestui lăcaş de cultură şi 
lumină.

In scurt timp, şcoala 
s-a bucurat de un bun re
nume, a devenit in acest 
colţ ai Ardealului o a 
treia „mică Romă*, după 
Blaj şi Nâsăud, spre ea 
polarizând la numai trei 
decenii do la înfiinţare e- 
levi suţiul 
Şi centrul T ) • ivaaiei, 
din judeţele Braşov, Făgă
raş, Mureş-Turda, Bistnţa- 
Hăsăud, Ciuc, Trei Scau
ne, iar după Marea Unire, 
din toată ţara, îndeosebi 
din Gorj şi Basarabia.

Im# din primii uni
de . ■: existenţă. întâlnim
printre profesorii şcolii

>u& pcwăhatitâţl dc p .' 
şan» m mmmt, «te pmi «•„»
» zâ tăâjrtte Patrf fi îf-3f* 
LăzărtdM.
•; Vatete Petri, un adevă- 
rat clasic al pedagogiei 
româneşti» absolvent ai u» 
nor Inaite studii tic peda* 
gog® m  li Peags» m ă-- 
tivitaţea sa a adoptat prin
cipiile marilor pedagogi 

pe-

S>ndHi prin cuitiiră'ţ ş l : 
erfMCt t^eduesţia omului 
prin instrucţie").
Vasile Petri considera a- 

ceste idei axiome pedago» 
gioe.

Pestalozzi a îmbogăţit şi 
Riraw& ciţinuiui fi tna- 
ipdeie invăţtoântubii pri- 
iriar. Experienţele sale din 
sşssămmmi J'imimg*, or- 
felinatnl de la Stana _ şl 
Institutele din Burgdorf şi 
Yvtito» pe eare te# con
dus, Jn care a  preconizat 
intuiţia şl toatoi narea in
strucţiei cu munca pro
ductivă, 4»*»i bucurai e® 
un renume mondial. Idei
le sale pedagogice expuse 
tn Ora O  seară a unui 
sihastru în Leenard şi 
Gertrude au fost populari
zate ia Transilvania prin 
elevul său. Ştefan L. Roth, 
influenţând organizarea 
învăţământului Jn ţările 
mmîkm, au fost cunoscute 
de Vasile Petri. £1 promo
va un învăţământ moral, 
intuitiv, potrivit firii co- 
piiul&i şl dezvoltării lui 
învăţământul In concep
ţia 4*ti Pet ri brebi i . sâ 
urmărească • dezvoltarea

spiritului de observaţie şi 
judecată ia elevi, să fie 
practic, realist, clar, ’ te
meinic, metodic. Cartea
sa, Instrucţiuni pentru
învăţători»’..; apărută la.. Si
biu in *1872, are ea taotto: 
„Puterea învăţătorului za
ce în metoda sa“.

Concepţia sa pedagogică 
es « >■xpu â şi fâe ,t* o 
noseută invăţătoriior ' prin 
revistele pe care le-a re
dactat, „Şcoala română* • şi 
„Şcoala practică", in ma
nualele şcolare şl metodi- 
cile elaborate de el — 
Scriptoiog/a (1872), o me
todică de predare a abe
cedarului, Nou| abecedar 
românesc (1878), Legenda- 
riu sau cartai de citire 
pentru şcolile poporale 
(1878) şi Sistemul metric, 
separat pentru Învăţători 
şi şcolari.

Fostul său elev la Pre
parandia din Deva, cunos
cutul culegător de folclor, 
scriitor şi pedagog Ion 
Pop Reteganul, îl caracte
riza In felul următor: 
„Domnia sa este un meto
dist excelent şi, ca atare, 
ocupă locul cel mai de 
frunte in istoria pedago
gici noastre: esie un ade
vărat Kehr al românilor".

125  D E  A N I  
D E  ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T  

J îp^pOGIO
iâ m m

O altă personalitate a 
învăţământului transilvă
nean ăin acea perioadă,

- eanş aslujiţ cu 'devota
ment şi ţâ r  cbteffrs &

: «mba română şi germană 
■ la : Şcoala. MUStmlâ din 
Deva, timp tfe 32 de* ani 

. friăt profe
sorul reri’:LăaftncMv Autor 
-al manualului istoria Htb- 
rattwH rsaăae ţl884), des- 
tinat elevilor d teticee şi
ţ’f'-M naratei*, •» r tiă d i 
•«nâne şi a unui dicţio
nar româno-magia ar, -s-a 
impus n. rândul cadrelor 
didactice din i Transilva
nia, a fost apreciat, as- 
’u® ut ş iubit vg ilevi 
săi, de învăţătorii din ţi- 
nutui Hunedoarei şi Za- 
rarîdului, din Ţara Bârsei. ” 
A #»i an statorni • ccăa 
bdratpr al revistei S&xM 
română*. în coloanele că
reia şi-a exprimat crezul 
-său /proleşlenal.

Şcdaia Normală din De
va, In cei 125 de ani de 
existenţă, . fost * «jttâ de 
personalităţi proeminente 
ale învăţământului româ
nesc, dintre carp menţlo- 
•..«5 ţ erioaf.’c uaat-
belică, pe profesorii Sabin 
Drâgoi — compozitor, mem
bru Corespondent al Aca
demiei Române» profeso
rul Universitar doctor Ni- 
colae Apostolescu, Con
stantin Sporea -?• primul 
director ai şcolii după 
Înfăptuirea Marii Uniri, 
autor al mai multor studii 
din domeniul pedagogiei 
şi educaţiei. Ion G. Stoica

~  coiăborator îl lui Simion 
Mehedinţi în cercetările 
-v • ilog ce ni- o* orH, m 

’ eminent director ai şcolii, 
pe profesorii universitari 
de la cursurile de vară or
ganizate pentru învăţătorii 
ajutători ■— Vladimir Ghi- 
dionescu, Simion Mehe
dinţi, Ion Simionescu, A- 
lexandru Berzea, Popescu 
Voiteşti, scriitorul ' Mihail 
Sadovcanu şi mulţi alţii, 
care au onorat cartea de 
vizită a şcolii.

Şcoala în cei 125 de ani 
a «st ţării peste 5 000 de 
absolvenţi învăţători şt 
educatoare, di iti ? a 
peste 800 urinând cur s.»

. superioare, dever ind f 
fesOri universitari, medici, 
ingineri, jurişti, econo
mişti, ofiţeri, diplomaţi.

Valoarea acestui lăcaş 
de cultură se remarcă, da
că ne gândim şi la nu
mărul mare de absolvenţi 
caro au onorat şi onorează 
catedre universitare, de 
scriitori, poeţi, istorici şi 
critici literari, muzicieni Şi 
pictori. Reţinem dintre ei 
câteva nume de rezonanţă, 
li I <‘o. superior
românesc şl în ştiinţa şi 
cultura românească: Ion 
Pop Reteganul — promo
ţia 1872, scriitor şi peda
gog, culegător de folclor, 
ToOâneanu Alexandru — 
promoţia 1925, profesor u- 
niversitar, doctor la Insti
tutul de artă plastică „Ni- 
coiae Grigorescu" din Bu- 
.cureşti, Comănescu Ion 
— Jromoţia 1934 ,*n, „-o r 
universitar, doctor la O- 
radea, Boboc Nicoiae, pro
moţia! 1939, artist emerit,

a ;a Petrii — can'cran- 
iwtiversijar, pqct, Ne- 
|||ţm itr i;t #  o.rf , „ 

t94f, profesor-doctof ]a 
Facultatea de Chimie de 
Ia UşAvareţatea:; din . Sueife 
feştuVjpifŞ|#k ton,

* , i K » r l i  UnivfeEsfta*; 
«V ţH,s Timişoara *nr
♦ ,  m M  i »  m :Tsttov' ht-
crân- şj mamiale !-*

şi ;rişdagd» 
«l*rr Mtintoanu îl , ; 
— promoţia 1948, profe- 
■Şif:>4ţiiverŞitftis: ■«!*

r-»*, istoric ţi « ii» im  
m-- t>rw*«4 A?mA — 
nMflk'" &945j profesor uni
versitar, doctor la Univer
sitatea din Cluj-Napoca, 
f s » $  Ales*, promoţia

f*«;<*#*-
tfsmMlMm Medicină

Mimld, Rathtoeanu Ioan 
Bujec, Lat RoMutew —
scriitori, Sturza Ovidiu —

: pltSWiscenogrSf, Totoa Ma- 
rt» 'toutw eaaaw ^sl«s 
de literatură pentru cp~"t 
s, 3  faeiodicii 
yoririrji, a altor studii do 

roinână şi ţne- 
tô Bcă puM:.cate te. revis- 
tete d» epecialitate) 

MumÂrul ateolvenţitor 
cacş şi-au desăvârşit pre
gătirea profesională ur
mând studii superioare şi 
care îşi exercită vocaţia 
de „apostoli" ai. neamului 
este impresionant. - Unii 
dintre ei — Susan Dumi
tru, Stoica Cornel, Cercea 
Silviu, Ţârlea Nicoiae, To- 
ma Maria, Pârvan Ioan- 
—* au reveftit ca „magis-' 
teri** in ^Aima Mater“, a- 

sigurând, de-a lungul ani
lor, pregătirea a numeroa
se generaţii de învăţători 
şi educatoare, îndrumând 
activitatea acestora Jn 
procesul de perfecţionare, 
de promovare a gradelor 
didactice.

Prof. dr. IOAN BAMŞA

M • •  '• •  • •  • • * * •

sau disculpare?
Societatea TEHNIG ROM EXPERT 

CONSULTING S.R.L., societate româno* 
germană de expertize tehnico-feconomice 
şi consultanţă, vă aduce la cunoştinţă ur. 
mătoarele:

In ziarul dumneavoastră din data de 
21 septembrie 1995, in articolul intitulat 
„FPS HUNEDOARA-DEVA FACE PRE- 
CI^ARI”, domnul economist Petru Ră- 
doane afirmă r --

„încercărilor de divizare ale <§»C. A- 
limentara S A. Deva nu li se opun foru
rile tutelare, respectiv FPS Hunedoara- 
Deva, ci modul in care s-a acţionat de 
cel in c’j.ici* ;i* vederea cutării s-u- 
diului de fezabilitate contractat eu firma 
S.C, rchnic Romexport Consulting 
SRL F-.cjiT.-’j la începutul anului ^ 5 - 
naîizat ui 3) august 1995"

Societatea TEHNIC R >M Ek'T 1 
CONSULTING SRL, şi nu cum o denu
meşte dl Rădoane, nu a început lucra
rea la începutul anului, întrucât primele 
d te furnizate dc -A. .1! rnucvt FA 
Deva au fost pe data de 28 martie 1995, 
conform documentaţiei deţinute de socie
tate. Acest lucru era normai, întrucât 
societatea se diviza in 29 de societăţi şi 
deci era necesară o elucidare a poziţiei 
tuturor deţinătorilor de contracte de lo
caţie de gestiune şi chirie.

Aspectele juridice care s-au constatat 
pe parcursul lucrării au condus la im
posibilitatea furnizării unor date legate 
de situaţia terenurilor, deţinerea anu
mitor spaţii, împărţirea altora etc. — 
date furnizate cu mari întârzieri. Ulti
mele date aii fost furnizate la mijlocul 
lunii august de S.C. Alimentara Deva,

Rezolvarea juridică a acestor aspecte 
are importanţă majoră deoarece studiul 
de restructurare prin divizare, pe care il 
ia în consideraţie FPS, atestă proprieta
tea societăţii-mamă asupra spaţiilor, tere
nurilor, imobilizărilor corporale, bunuri
lor patrimoniale ce vor fi cumpărate prin

procşdura de' privatizare de către noile 
-o*”. . Al formate

Se pune o primă întrebare logică: 
FPS Hunedoara-Deva dorea respectarea 
unui termen cu predarea lucrării, care 
ar fi putut provoca mari conflicte juri» 
diee sau elucidarea acestor aspecte prin 
predarea studiului corect, cu respectarea 
normelor metodologice corespunzătoare 
normativelor legale şl a metodologiei 
FPS? . *«

Deşi societatea noastră a încercat să 
discute aceste aspecte cu FPS Hunedoa
ra-Deva, nu a găsit audienţa necesară.

A doua întrebare-pe care o pune so- 
cietatea este următoarea

întrucât FPS Hunedoara-Deva, prin 
reprezentanţii săi legali în Adunarea 
Generală a Acţionarilor, a aprobat efec- 
ua a studiul i, * feza iiîitate ri n di 

vizare deci începerea wocedu ii de pri
vatizare» prin procesul verbal nr. I, din 
24 februarie 1995, de ce nu a făcut de
mersurile necesare pentru ca S.C. ALI
MENT AR A SA. Deva să NU FIE INCLUSA 
PE LISTA MARII PRIVATIZĂRI, DE
OARECE DEMARASE PROCEDURA DE 
PRIVATIZARE?

Ca atare. Societatea TEHNIC ROM 
EXPERT CONSULTING S.R.L. consideră 
că afirmaţiile făcute de FPS Huned&yţa- 
Deva surit total neîntemeiate şj au sCoput 
de a se disculpa de neinformarca exactă 
şi de ncefcctuarea demersurilor nece
sare către Prefectura judeţului Hunedoa
ra de neincludere a S.C. Alimentara S.A. 
Deva pe lista marii privatizări, întrucât 
începuse procesul d& privatizare prin di
vizare. Cu toate -acestea, suntem dispuşi 
la un dialog şi audienţă, In vederea so
luţionării problemelor de privatizare ivi
te în cadrul societăţilor, prin specialiştii 
noştri de înaltă calificare.

DIRECTOR,
Maria Maadalena Panaitescu

Un restaurant cu
„doi stăpâni1'

Conflictul dintre -SC' 
Trânsilvahia S.A. Şi Re
gionala C.F. Timişoara 
privind Restaurantul „Ra- 
jn 3 sltuaţ in G< ra Uevu 
a âjuns la un punct fi 
nai î .Filts 4^'i'M  rivi-a 
nr. 975/1984 prtfiHlnţată 
de Gurteq &% Apel Alba 
Culte admite ea fondat 
(Tt»raa| (teclar*t de S.C. 
Transltvante împotriva. 
iwrtîisiţ̂ i ilvric -ae 
tfK  m
Şi a  Beeblti elvito ae. 158/ 
£4 ianuarie 1994, proau î 
laţi de Trn>».î-,tt»î lloi.>- 
doara, pe tai», le casează 
şi judecând i® fond cauza, 
reeptage a îr ifodn -
si tiv -c d(MB*a — Regip- 
nala C.F. Timişoara, peo- 
trii fţacnarw S.U., Tran? 
sHvania IA , din spaţiul 
comercial situat în incinta 
staţiei LF. Deva —• Res
taurantul „Rapid".

Spaţiul în cauză, Res
taurantul „Rapid*, a fost 
eotttirtiit în incinta Gării 
C.F. Deva, pe terenul sta
tului — la acea dată tere
nul fiind în administrarea 
CE.R. — cu fonduri do 
investiţii ale ICSAP, actual
mente S.C. Transilvania 
S.A .Deva. Recepţia lucră
rii s-a făcut ia 31 octom
brie 1986, de către delega
ţii ICSAP, de unde rezul
tă că acest spaţiu, încă 
de Ia conceperea lui, a fost 
destinat pentru Restau
rantul „Rapid" Deva.

Pentru consolidarea drep
tului de administrare în 
patrimoniul ICSAP, s-a 
emis Decizia im 430/1968,

Iar ăl Judeţului Hunedoa
ra, iar intre părţi s-au 
purtat js o r i. cu pt • ir» 
la regimul juridic al aces- 
v. nsi h u he ndu 
se în acest sens a % nută 
ia i3 deoembrie * prin 
care Regionala C.F. Timi
şoara a recunoscut drep
tul de. administrare direc
ţi ,» ICSAP 3sv« (S.C 
Transilvania S.A.). ,

După apariţia Legii 15/ 
1998, ICSAP Deva s-a 
transfera in - »«•
4 sv uri: S i . 4.nl* rm d
cizlei nr. 558/1990, a Pri
măriei Deva, preluând te* 
tregul activ şi pasiv, in- 
Clt siv spaţiul *< ct 2ă 

Acum patru ani, intre 
■ părţi s-a declanşat un nou
Utigi' i> ,».rr> tC<* r-li.rt-
rea spaţiului în care se 
află bestaurantul Gări
Deva, promovat de către 
Regionala C.F. Timişoara, 
iii urina Căruia S-a debran- 
şat curentul electric, tot

ie isâta timp pi itr»ul 
de funcţiimare al lacăte» 
hii fiind dat de răsăritul 
şi asfinţitul soarelui.

Din acest litigiu s-a’ #» 
tin. re-' tal ~ p ct bil 
nemaîtetâinit In ţara ■ noii- ■ 
tră -  t a  re#atirarit fănl 
lumină de patra ani, din 
care cel car# â pierdut a 
fost, în primul rand. tre
cătorul prin Gara ■ Deva.

Deşi reglementată priri- 
r-un s -* al justiţiei — ® 

it*- *vJ? îitivă -t’.c, 
cabilă — proprietarul, S.C, 
fransilvania S.A este 
eorrtestat prin adrese, iac 
Restaurantul „Rapid" din 
Deva rămâne, «! puţin 
deocamdată, eu ’ sti* 
pani" şj mai ales fără e- 
*"*ig‘€ !.V trică '.jve ii- 
ruştea comer
ciale din Gara Deva. Cine 
face, totuşi, i'rn-jv in a 
cest ca2 ?

CORNEL POENAR

în atenţia veteranilor 
de război l

Toţi colegii veterani de război, precum şi vă
duvele de război şi văduvele veteranilor de război 
sunt rugaţi să se prezinte la sediile sabfilialelor 
A-N.VJB. şl să-şl ridice LEGITIMAŢIILE NOI, în. 
ţriicât dc Ia 1 ianuario 1996 cele vechi nu mai sunt 
valabile.

BIROUL EXECUTIV
AL FILIALEI JUDE.ULUi HUNEDOARA» 

AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE 
A VETERANILOR DE RĂZBOI

a fostului Consiliu Popu- - ^  _r _
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AGRICULTURA iN TRANZIŢII •  AGRICULTURA iN TRANZ
ne mai

Puţină lume ştie, poate, 
că Sn comuna Pui este un 
sat ce se numeşte Galaţi 
şi încă şi măi puţină că, 
aici se află o unitate pri. 
vată demnă de toată lau
da. Am aflat despre ea 
tot de la un privat, care 
ne-a spus că aduce' meze
luri de la Galaţi.

— De la aşa de mare dis
tanţă ?, am întrebat, gân- 
dindu-he la oraşul de la 
Dunăre.

Păi nu-i departe, câ
ţiva kilometri. Galaţiul' la 
care mă refer face parte 
din comuna Pui. Acolo 
nişte întreprinzători au a. 
menajat un abator şi o 
carmangerie care fac niş
te mezeluri excepţionale 
şi la preţ convenabil.

Am fost la Galaţiul Pu
iului. Undeva afară din 
sat am ajuns la câteva 
construcţii noi-nouţe, îm
prejmuite în bUnă parte 
cu un gard de beton. îna
inte de a pătrunde in in
cintă maşina a trecut cu 
roţile printr-o mică groa
pă plină cu apă amesteca
tă, probabil, cu substanţe 
dezinfectante, aşa cum tre
buie să se întâmple lucru
rile în orice unitate sen
sibilă la microbi şi alte 
alea. Iu faţa unităţii se 
aflau mai multe maşini, 
mari. şi mici, Menite, pro
babil, după marfă. Am în
trebat de patron. Ni s-a 
spus că toţi trei lipsesc, 
dar unul dintre ei trebuie 

săsească dîntr-o clipă 
tn alta. Aşa s-â întâmplat. 
După două-trei minute a 
sosit dl Emil Tirnoveanu. 
De la dumnealui am aflat 
eâ la unitatea de prelu
crare a cărnii din Galaţi 
sunt trei patroni — dl cu 
care stăteam de vorbă, 
precum şi dnii Valentin 
Necreală şi Nicolae Rus, 
toţi trei din Alba Iulia. 
Întâmplarea prin pare au 
ajuns domnii de mai sus 
să investească tocmai , în 
Galaţiul Puiului este noş, 
timă, dar n-o pomenim fi» 
aceste rânduri.

Aici, la marginea satu. 
IUL ce poartă acelaşi nujne 
cu marele port de la Du
năre, cei trei întreprinză
tori au ridicat câteva clă

diri, cea mai importantă 
fiind cea' care găzduieşte 
abatorul şi carmangeria. 
Animalul intră pe lă un 
capăt ,af acesteia pb 'pi- 
ciore şi iese pe la celă
lalt câpăt sub formă de 
cârnaţi, parizer,- salam de 
vară ş.a. Este sinistră o 
asemenea iinagine, dar ea 
se potriveşte cu ceea ce se 
face aici. Unitatea produ
ce zilnic 1,5 tone de meze
luri ce iau drumul Devei, 
Hunedoarei, Petroşaniului 
etc. Firma livrează meze
luri şi unităţilor-de stat 
şi celor particulare, fără 
nici o deosebire, iar cere
rile sunt mult mai mari 
decât poate oferi. In labo-

PATRONUL 
— ACEST OM 

ÎNTREPRINZĂTOR

rator şi în carmangerie 
este curat ca într-o farma
cie, utilajele strălucesc sub 
nichelul în care sunt îm
brăcate,- pereţii sunt faian
ţaţi, iar - toţi cei ce intră 
în ele trebuie să poarte 
neapărat halate albe.

— Aţi avut mare curaj, 
dle Tirnoveanu, am zis.

— Am avut. Ştiam că 
zona este bogată în ani
male, .iar oamenii de aici 
se dovedesc pricepuţi în 
creşterea acestora.

— Am aflat că mezelu
rile .ce le fabricaţi sunt 
foarte apreciate pentru ea* 
iitatea lor.

—‘ Avem oameni price
puţi, selectaţi cu mul
tă grijă. Silviu Oltean şi 
Emil Gligoc sunt mezelari 
de înaltă clasă, iar achi
zitorul Florea Brebeniţă 
este cunoscut în - zonă ca 
foarte priceput în meseria 
sa- •

— Câţi oameni lucrează 
aici ?

— Douăzeci şi şapte/ U- 
nitatea funcţionează din a- 
prilie şi suntem mulţumiţi 
de rezultatele obţinute, 
ne.am impus, prin calita

tea produselor, printre pro. 
ducătorii de mezeluri din 
judeţ.

Deci, v-aţi implemen
tat serios în Galaţi. Ce 
gânduri de viitor au cei 
trei patroni ?
— Este în amenajare, 

clădirea fiind înălţată, o 
crescătorie de porci. Inten
ţionăm să pătrundem măi 
mult în oraşele importan
te ale judeţului. Vrem să 
deschidem magazine pro
prii în Deva, Hunedoara, 
Petroşani şi Sn celelalte 
oraşe ale judeţului. In a- 
cest fel am vinde produ
sele la preţuri mai mici 
decât prin intermediari. 
„Cuvântul liber" ar fi dis
pus să ne ajute în acest 
sens?

— Cu toată plăcerea, a. 
tunci când problema o veţi 
pune concret la consiliile 
locale. O ultimă întreba
re : cum se cheartiă firma 
dumneavoastră ?

-— „Milca Impex" S.R.L. 
Alba Iulia. Pe etichetele 
produselor ce se fac la 
Galaţi vom scrie şi „Punc
tul Pui", ca să ştie lumea 
cine şi unde suntem.

TRAIAN BONDOR, 
GH. I. NEGREA

înlr-o recentă emisiune 
televizată pe probleme ale 
vieţii satelor a fost dezbă; 
tută 6 problemă de mare 
însemnătate privind pro
ducţia de seminţe de floa
rea soarelui, mai ales. In 
condiţiile când şe vehicu
lează cu insistenţă ideca 
unei posibile crize a ule
iului, ■ produs al cărui preţ 
a crescut în mod cu totul 
nejustificat în ultima vre
me, întrucât s-au dat asi
gurări că, de la producă
tor, in nici un caz nu pro
vin aceste- majorări. Din 
cuprinsul dezbaterii res
pective .mi-a atras atenţia 
un fapt, aparent mărunt, 
însă cu implicaţii serioase 
asupra producţiei de semin
ţe. Despre ce este vorba ?

La o asociaţie agricolă 
din zona Banatului nu s-a 
obţinut nici 1(1 la sută din 
producţia prevăzută a se 
realiza do pe o suprafaţă 
de 600 ha. Cauza ? A fost 
incriminată atât calitatea 
seminţelor folosite, care e- 
rau insă garantate de 
I.C.P.T. Fundulea, ■ cât şi 
lipsa polenizării. Specialiştii

au. înclinat să creadă că 
cea de-a doua ipoteză a 
influenţat decisiv compro
miterea producţiei, având 
în vedere că n-a fost res
pectată cerinţa de a asi
gura polenizarea cu 1—2 
familii de albine pe fiecare 
ha cultivat cu floarea spa- 

' relui. Pornind de la o a- 
semenea constatare, gândul 
m-a dus la cele spuse când
va, prin intermediul ziaru
lui nostru, de către dl Io- 
sif Korb, secretarul Filia
lei Hunedoara a Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine, re
feritor la faptul că în 
S.U.A. se plătesc proprie
tarului de stupi cel puţin 
17 dolari de fiecare familie 
de albine cu care se face 
polenizarea la cultura lu- 
cernei. La noi însă nu nu
mai că nu se dă nimic api
cultorilor pentru astfel de 
prestaţii, dar sunt cazuri 
când se pur» tot felul de 
piedici şi de taxe insupor
tabile pentru crescătorii de 
albine.

Bine este însă că se mai 
găsesc şi unele excepţii. A

şa s.a întâmplat, spre 
exemplu, în acest an, cu 
unii apicultori din judeţul 
nostru, care au fost la cules 
in zona Mehedinţiului. Fă- 
cându-le o frumoasă sur
priză, asociaţia agricolă un
de au stat albinele în pas
toral le-a realizat transpor
tul gratuit cu stupii, gest 
pe care cei în cauză l-au 
apreciat ca fiind deosebit 
de încurajator pentru ac
tivitatea lor viitoare. Bine 
ar fi ca asemenea întâm
plări să fie cât mai multe, 
ţinând seama de faptul că 
în ultimii ani apicultura 
a înregistrat ut» serios re
gres, redresarea ei nepu- 
tându-se face decât cu sti
mulente şi măsuri de în
curajare a stupăritului, de
oarece apicultorii consa
craţi sunt tot mai puţini 
la număr. Important este 

- câ şansele de reafirmare 
şi de exprimare a poten
ţialului real dă producţie 
a apiculturii în judeţul şi 
In ţşra noastră să fie 
fructificate în întregul lor.

NICOLAE TtRCOB

•  LA CULTURA MARE: se lucrează din plin Ia 
recoltatul culturilor de porumb, cartafi, sfeclă de 
zahăr şi furajeră, al celorlalte culturi, acordând prio
ritate eliberării suprafeţelor' destinatei insămânţări- 
lor de toamnă; continua fertilizarea organică şi chi
mică a terenurilor ce vor fi însămânţate «t orz şi 
grâu-; In decada a treia trebuie terminate însămân- 
ţârile pe toate suprafeţele programate ; depozitarea 
produselor se va face ca grijă, pentru ca păstrarea 
lor pe timpul , iernii să nu adtteă pierderi producă
torilor agricoli.

o IN LEGUMICULTURA : continuă recoltarea 
tomatelor, castraveţilor, rădăclnoaselor, conopidei, 
verzei şi altor legume; se încheie însămâoţarea lr. 
gumelor, verdeţuri; însilozarea produselor _ necesare 
consumului pe timpul iernii; se fac fertilizările şi 
arăturile de toamnă pe toate suprafeţele eliberate şi

care urmează să fie cultivate tn primăvara viitoare ; 
se plantează semincerii pentru. şwiwtre» seminţelor.

•  IN POMICULTURA : din pepiniere se scot po
mii. puieţH, butaşii şi marretotetwuro se sortează şi 
fasonează; continuă recoltarea iMelor, producţia 
fiind livrată, sortată şi pusă la pSOtrâre; se execută 
lucrări, de fertilizare şi arături in 1 trezi; se fac lu
crări de protejare a livezilor - şi se. plantează pomi,. 
tinde este cazul.

•  IN VITICULTURA : se termină «desul strugu
rilor, după care se trece la fertilizarea viilor şi la 
efectuarea lucrărilor care condiţionează producţia a- 
nuiui viitor. . ..

•  IN ZOOTEHNIE: se urmărite acţiunea de
insămânţare artificială la ovine; prefiri pentru 
iernatul uipMelor ; transportul şi. depozitarea nu
treţurilor ; acţiuni şi tratamente specifice apărării 
sănătăţii animalelor. •,

Multe şi diverse sunt 
problemele ce s-au ivit 
în agricultură după apli
carea Legii 18/1991. în 
ciuda acuzaţiilor de tot 
felul, unii proprietari de 
pământ au înţeles că nu
mai lucrând într-o for
mă asociativă pot aplica 
tehnologiile moderne, fă
ră a se înţelege că pro. 
cedând astfel au optat 
tot pentru un fel de co
lectivizare. Convingătoare 
sub aspectul avantajelor 
ce le au formele asocia
tive de lucrare a pămân
tului sunt exemplele o- 
ferite de o serie de aso
ciaţii constituite în loca
lităţile Romos, Sîntandrei, 
Turdaş şi altele, unde 
s-au format tarlale com. 
pacte şi se aplică cu n. 
gurozitate regulile ştiin
ţei agricole, cu implica
rea nemijlocită a specia
liştilor, rezultatele obţi
nute în producţie fiind 
incontestabile.

Departe de a pleda 
pentru susţinerea unor a- 
semeniea forme de ex
ploataţii agricole, trebuie 
arătat eă proprietarii de 
pământ îşi văd împlinite 
interesele, fără să le fie 
afectate cu nimic drep
turile asupra proprietă
ţii. Ba mai mult, ei văd 
că asociaţia dă rezultate, 
folosind eficient baza 
tehnico-materială creată 
tot prin munca lor.

în documentările făcu
te la sate, am întâlnit 
mulţi producători agri
coli care au dorinţa să lu
creze pământul sub o 
formă asociativă, însă nu 
găsesc cea mai potrivi
tă metodă de înţelegere 
în acest sens, mai ales 
în privinţa organizării de 
perimetre potrivite reali
zării unor asolamente du
rabile, efectuării meca
nizate a lucrărilor cu u- 
tilaje de mare randament. 
O asemenea problemă se

pune mai ales în condi
ţiile când aproape jumă
tate dintre proprietarii 
de pământ locuiesc în 
mediul urban şi nu au 
posibilităţi să-şi lucreze

punând în balanţă ce au 
cheltuit .şi ce au câştigat.

Recent, într.o deplasa
re la .Vaidei, unii pro, 
prietj'iri de pământ cţl 
care am discutat îşi ex

lerenul ce-1 posedă. Ga 
urmare, se mai găsesc 
situaţii când pământul 
rămâne nelucrat sau când 
producţiile şi- veniturile 
obţinute nu ajung să a- 
copere cheltuielile făcu
te. îndoielile şi nemul
ţumirile vin mai ales va
ra şi toamna, când gos
podarii numără' bobocii,

primau regretul pentru 
faptul că nu reuşesc, fiind 
lipsiţi de putere, de re
surse financiare şi de 
mijloace, să mai lucreze 
aşa cum ar vrea, să gă
sească o formulă convena
bilă în vederea asocierii. 
Cei care sunt mai în pu
tere şi au ajuns să aibă 
şi atelaje proprii şi uti

laje agricole mecanice (în 
sat sunt câteva zeci de 
tractoare fi» proprietate 
particulară, ceea ce este 
foarte bine — n.n.) — ni 
s-a spus — nu prea în
clină şi nu acceptă ca te
renul să fie lucrat me
canizat şi pe tarlale mari, 
neînţelegând * că în for
ma actuală nici rezulta
tele lor nu sunt pe mă
sura potenţialului real de, 
producţie a pământului. 
Asta din cauza imposi
bilităţii de a folosi se
minţe de calitate, de a 
aplica tratamente fitosa. 
nitare şi de a face lu
crările cu randament ri
dicat pe tarlale mici. Un 
rău este şi acela că sunt 
prea puţine şanse de a 
întineri forţa de muncă 
de la sate, cel plecaţi ne- 
maidorind să se întoaiy 
că Ia pământ, rămânând 
ca greul agriculturii să-l 
ducă tot cei în vârstă şi 
neajutoraţi. Asemenea o

pinii care conţin un ma
re adevăr despre soarta 
actuală şi de viitor a a- 
griculturii îşi exprimau 
dl Vasile Rădac, dna Sa- 
veta Pirvan şi alţi inter, 
locutori. Neputinţa lor de ■ 
a face ceva -pentru ca 
lucrările în agricultură 
să meargă înainte, dar 
mai ales dorinţa de a u- 
şura munca pe ogoare, 
deşi la Vaidei sunt multe 
gospodării cu bunăstare, 
constituie o dovadă că 
se vrea totuşi o schinri 
bare a situaţiei, însă 
sunt prea puţine semna
le pozitive care să le dea 
o speranţă spre mai bi
ne. Din păcate, acesta nu 
este doar un caz izolat, 
asemenea probleme şi 
frământări fără soluţii 
de moment existând des
tul de numeroase nu nu
mai în judeţul nostru, 
ci şi in întreaga ţară.

NICOLAE. TÎRCOB
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estetica comportării
'O estetică a comportă

rii ? Adică grija de a-ţi 
studia fiecare ' cuvânt, fie
care gest, fiecare pas, mo
dul de a vorbi, de a merge, 
de a te aşeza pe scaun, de 
a sta la masă, de a asista 
la un spectacol, de a... O 
autosupraveghere continuă, 
nn efort permanent de a-ţi 
controla fiecare mişcare ?

Nu e oare ceva fals, ar
tificial, încercarea de a f; 
altfel decât în realitate, uri 
snobism având singurul 
scop de a-i induce pe alţii 
în eroare, înfăţişându-te 
altfel, mai bun, mai ele
gant, mai nobil decât eşti 
pentru a cuceri aprobarea, 
simpatia, admiraţia ? Se
cole de-a rândul, clasele 
avute, deţinând averi şi 
puterea în stat, aveau ne-' 
voie să acrediteze tocmai 
o altfel de imagine în o- 
chii celor mulţi. Compor
tamentul ales, manierele 
elegante erau mai puţin o 
expresie ă  unui imbold lă
untric de a fi şi mai mult 
un inijloc de a impune, de 
a consolida convingerea că 
lumea căreia îi aparţineau 
era în adevăr singura des
tinată să exercite condu
cerea treburilor obştei, sin
gura care merită deplină 
preţuire şi supunere.

Astfel înfăţişate lucruri
le, ar părea că purtările 
frumoase, silîMa de a fi 
respectuos, atent, sensibil 
faţă de cei din jur n-ar fi 
fireşti, ar avea înţelesul de 
adaosuri forţate, cu singu
rul. scop de a părea altfel 
decât eşti în realitate.

în relaţia noastră cu o- 
biectele, spre exemplu, e dat 
- în firea omului să-şi creeze 
o ambianţă plăcută, o ar
monie a lucrurilor care-1 
înconjoară. întreaga istorie 
l-a pregătit pe om să con
struiască atât după legile 
utilului, cât şi ale frumo
sului; Deci în alegerile 
noastre nu pornim de la 
înclinaţie superficială, ci de 
la însăşi esenţa speciei 
noastre. Criteriul frumosu
lui, al opţiunilor noastre 
vine" din - firea, din însăşi 
construcţia rsoastră.

în relaţiile cu. semenii 
noştri există" opinii conform 

• cărora o conduită frumoa
să e absolut necesară pen
tru a te bucura de succes, 
de consideraţie, pentru a 
fi bine privit în lume, dar 
că e pur şi simplu o ches
tiune de formă şi nu ceva 
ce răsare din firea omului, 
ceva care SI oglindeşte 
dându-i măsura minţii şi 
a sufletului în întregimea 
lui. De. ce e nevoie, bună
oară, mergând pe stradă să 
spunem „Daţi-mi voie!", 
„Permiteţi-mi sâ trec !", şi 
nu '„Dă-te la o parte!“, 
,,Fereşte-te din drumul 
meu !“, sau cine ştie cuin 

' altfel.
între multele noastre zi- 

: cale se află câteva care su
nă astfel: „Dm cele mici 
se cunosc cele mari", „Du
pă glas cunoşti pe om şi 
pe dobitoc", „Prostul se 
cunoaşte după vorbă şi şi
retul după ochi", „De vor
ba bună nu te doare gu
ra". 'De unde se vede câtă 
însemnătate atribuie înţe
lepciunea poporului grijii 
pentru expresie, pentru 
vorbire, considerată ca mij
loc de comunicare şi de re
alizare a înţelegerii şi ar
moniei dintre oameni. E 
Un îndemn la respect pen
tru aproapele nostru, la 
bună-cuviinţă.

„Depinde de tine în ce 
fel te vor preţui ceilalţi", 
e o deviză valabilă în toa
te împrejurările ; în şcoa
lă,- la serviciu; pe stradă, 
în societate, la cinema etc. 
Peste tot, raporturile între 
oameni depind de silinţa 
fiecăruia de a-şi impune 
exigenţă, autocontrol, stă
pânire de sine, respect şi 

: atitudine binevoitoare fa
ţă de ceilalţi. De. altfel, re
laţiile morale -s-au bazat 
întotdeauna pe strădania 
tot mai mare a oamenilor 
de a-şi domina pornirile, 
instinctele şi de a se com
porta după principii-care să 
ţină seama de interesele 
întregii colectivităţi. î

(Din „Estetica 
comportării", de
PETRE NIŢA)

UN G ÂND 
.ŞI O POANTA" 

LA CLUB T
I

„Cine nu se socoteşte J 
om fericit, este nn I 

om nefericit, chiar dacă <* ■ 
ar fi stăpânul lumii". I

epicur ;

☆

In fiecare an. Ia După piatră, vânătorii de munte de la Brad dau o auten
tică lecţie de patriotism. Şi cât de necesară este pentru unii!

Aşa s-a născut albumul 
„Menace To Sobriety", un 
tribut adus lui Oliver Reed. 
Producătorul discului este ' 
Sarth Richardson, cunos
cut pentru colaborările cu 
grupurile L7 şi Rage A- 
gainst The Machine. în- 
tr-un interviu Whitfield 
spune: „Cu Menace To 
Sobriety Ii Vom surprinde 
din noU pe specialişti, el - 
este un material conceput - 
ca un heavy metal cu o 
linie melodică ucigătoare".

După aproape un an de 
tăcere, Ugli Kid Joe revi
ne lă sfârşitul lui ’94, cu 
piesa NIB, o • prelucrare a 
unui vechi hit aparţinând 
lui Black Sabbath inclusă 
pe GompiiaţiaNativity In 
Black, un tribut adus aces
tui legendar grup de rock.

Intre 3 şi' 5 iunie ’95, a 
avut loc festivalul Rock 
Am Ring,' la care au par
ticipat : Bon Jovi, Van Ha- 
len, Faith No More, Mega- 
deth, Ugly Kid Joe, Bad

Religion, Slash’s Sna Ke- 
pit, Danzig, Pretenders, 
Queensryehe, H-Blockx şi 
Selig. Ugly Kid Joe a avut 
un show excelent, prezen
tând în premieră montiia-

şi'locul 21, în revista Rock 
Hard (Media 7,5). La 16. 06. 
95, primul'extras pe single 
din acest album — Milk- 
man Son, figurează pe lo
cul 39 în UK.

Music box

lă .câteva compoziţii noi, 
care v o t . f i  induse pe al- 
bilmul Menace To Sobriety. 
Este cea de a doua prezen
ţă a fu» Ugly Kid Joe la 
acest festival, prilej cu care 
' grupul revine pe scena ro- 
ck-ului european. Apărut 
tn iunie ’OS, albumul Me
nace To Sobriety a figu
rat pe locul 25 în clasa
mentul britanic <12. 06.95)

Albumul Menace To So
briety are o tematică va
riată .mergând de la piese 
cu tentă religioasă: (God, 
Sucker Path) la primejdi
oasă (10/10), totul culmi
nând cu Dompa, unde 
Whitfield se transformă In
tr-un hidos copil al Satanei. 
Alte piese de remarcat din 
acest album sunt: Cloudy 
Skies, geniala CandleSong

In fata unei instanţe I 
de judecată are loc" ju- *

. decarea unui accident de |
I circulaţie. Partea vătă- J 
'  mată, un tânăr, a su- |  
I. ferit o fractură la un I 
» ipicior şi se constituie J 
I parte civilă cu suma |
: de trei milioane jle lei J 

— Poate dvs mă cro- I 
deţi milionar, spuse in. «

Iculpatul. 1 |
— Dar poate că şi •

I dvs mă credeţi miria- I 
I pod, că am mai multe J 1 
[ picioare, nu ?, răspunse |
|  victima cu o întrebare. <

i !
şi superba piesă Menace 
To Sobriety. Cu acest al
bum complex, măi’ veninos 
decât un coş cu vipere, re- ' 
alizat cu o secţie ritmică 
ireproşabilă şi nişte so-* 
lo-uri de chitară agresive 
şi precise, Ugly Kid J<» 
va ajunge la consacrarea 
mondială mult dorită. Pro
fesionalismul lui Richard*! 
son a coincis cu urt -sourgl 
bine definit, transformând ; 
albumul într-un adevărat 1 
chart topper al acestttr se- j 
zon estival. în prezent 1P ■ 
gly Kid Joe se află în plin 
turneu european; aMţuri de 
Bon Jovi, ambele grupuri 
dorind să-şi facă o promo
ţie cât mai bună nollac 
discuri. 1

Ugly Kid Joe nu a tere 
minat ce are de spus foi 
muzica acestui- sfârşit ;<le * 
secol, el rtuşi-a atms' ffţcă * 
vârsta maturizării, ̂ Jar arte 
in vecinătatea ei.

boria

u la“ tinerilor infractori
Pentru a mai afla câte 

ceva - • despre isprăvile U- 
nor tineri aflaţi îndeobşte 
la periferia societăţii, o 
să facem astăzi un tur 
prin câteva localităţi ale 
judeţului.

O să începem cu oraşul 
Vulcan, localitate pe care 
într-un mai vechi articol 
am numit-o „un vulcan al 
criminalităţii". Se pare că 
nu am greşit, multe eve
nimente confirmând în 

•pmp acest lucru. Iar aici 
se pare că nici cei tineri 
nu se lasă mai prejos în- 
tr-ale înfracţionalităţii. Aria 
lor de activitate este largă, 
de la crime, la furtişa
guri de tot felul. Iată câ
teva exemple.

Pe strada Ion Creangă 
bunăoară doi tineri ata
că un bărbat pe care prin 
violenţă îl tâlhăresc de 
50 000 de lei. La scurtă 
vreme, pe str. Abatorului, 
tot doi tineri atacă o fe. 
meie de la care iau 10 000 
de lei şi cheile de la casă. 
Poliţia începe căutările şi, 
îrt scurt timp, cel doi ti-

neri «al tâlhăriilor amin- ; 
tit« ajung la arest. Ei se 
numesc Ionel Gelu şi Că
tălin Berescu, de 18 şi, 
respectiv ,17 ani, ambii 
fără nici o ocupaţie. Cer
cetările au stabilit apoi că 
Gelu este şi autorul unei; 
spargeri de locuinţă de un
de imprephâ cu o domni- 
şoară pe nume Anca Şte
fan a furat bunuri In va
loare de 335 000 de lei.

Rămânem tot la Vulcan 
să vedem ce mai poate 
face un" minor de 15 ani. 
Multe desigur, inclusiv să 
fure. Este cazul lui Euse- 
biu Juchi care cu- chei po
trivite a intrat în repeta
te rânduri în locuinţa 
Eugeniei Granda, de unde 
a sustras bijuterii din aur 
în valoare de 700 000 de 
lei! Mai avea puţin şi fă
cea milionul.

Pentru a ne convinge de 
aria largă a activităţii ti
nerilor infractori din Vul
can, o să mai venim cu 
un exemplu; Grigore Bă- 
buţ şi loan Coman, de 16 
şi -17 ani, s-au apucat să

fure... cai i; De pe pajiştea 
din popasul Vulcan trei 
asemenea patrupede au a- 
juns pe mâna lor. Până 
la urmă însă sărmanele 
animale şi-au regăsit stă
pânii.

De la Vulcan la Petro
şani drumu-i scurt. Iar 
poliţia tie. aici nu se poate . 
plânge că nu are de lucru " 
cu tinerii infractori. Ba 
dimpotrivă. La o recentă 
acţiune a fost identificat 
şi grupul format din Do- 
rel Mitar, Lucia' Maxim, 
Marincla Grancia şi Petruţ 
Anghel, toţi ţigani între 
12 şi 15 ani. Iată de ce au 
fost în Stare puradeii. In
tr-o noapte au tăbărât a-' 
supra unui ' paznic de la 
un autoservice, l-au lovit 
cu o bâtă în cap, după ca
re au furat bunuri în va
loare de 900 000 de lei. Tot 
ei, au mai stabilit poliţiştii, 
sunt autorii unui furt de 
cablu din cupru de la o 
firmă din Petroşani. Şi 
câte n-or mai fi având la 
activ ? -

■Pe bulevardul 1 Decem

brie din Petroşani, uiţ om 
în vârstă de 58 de ani se 
angajează în traversarea 
străzii fără să se asigure. 
Este accidentat mortal de 
un autoturism care pără
seşte în mare grabă locul 
faptei. Şoferul este depis- 

. tat a doua zi, are 23 de 
ani şi se numeşte Sorinei 
Şoş. S.a mai stabilit că 
şoferul eră sub influenţa 
alcoolului.

Şi dacă tot suntem în 
domeniul autoturismului, 
vă mai spunem una de la 
Baia de Criş. Aici a fost 
depistat loan Indrei, un 
tânăr de 17 ani din loca
litate, conducând autotu
rismul 2-HD-7030 fără a 
avea permis de conducere. 
Mai mult chiar voinicul 
nostru era şi sub influen
ţa alcoolului ! Poate nu ar 
fi lipsit de interes să cu
noaştem şi pe cel ce i.a 
încredinţat ■ volanul în a- 
ceste condiţii. El' se nu
meşte Florin Gri stea, tot 
din Baia de Griş.

VALENTIN NEAGU

DE. ALE STUPŞMŢ1L€»1

„staţii" de
oprire şi de coborâre {

•-*—*—*—*—*—*-

Zilele săptămânii tre
cute au fost ultimele zi
le de vacanţă studănţeas. 
că. Pentru unii. Pentru 
alţii — ultimele „zvârco
liri", frământări, „resturi" 
de examene, reexaminări, 
paraexaminări etc. In 
Bucureşti, la una din fa
cultăţile particulare (cu 
drept de funcţionare) pe
rioada amintită a fost 
una de adevărată nebu
nie: transferuri peste
transferuri, retrageri de 
dosare, acte, taxe, înscri
eri, teste şi alte şi mai; 
câte. Momente de tensiu
ne, de nerăbdare, de aş
teptare îşi lăsau ampren
ta asupra tuturor celor 
ce.aşteptau la uşa secre
tariatului pentru întoc
mirea formalităţilor ne
cesare. V ?•

La câţiva paşi mai de
parte, săli'de curs se um
pleau de emoţiile celor 
care mai aveau de tre
cut un ultim ori ultime 

I „hop-uri“, pentru a-şi 
» continua liniştiţi (?) dru. 
f mul. Regulile sunt stric- 
i te : nepromovarea unui 
ţ examen duce la repeta- 
1 rea anului de studiu res- 
’ pectiv. Deci, cu sabia lui
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Damocles deasupra capu
lui, cum s-ar spune, nu 
e uşor să aştepţi „cu su. 
fletul ia gură" ultimele 
zile ale vacanţei... w 

In asemenea condiţii, 
trecerea examenului Cil 
pricina poate fi Însoţită, 
realmente ,de un soi de 
stare de eliberare, ta 
timp ce o eventuală ra
tare S-ar resimţi nil nu
mai psihic, ei şi prin 
prisma buzunarului. Loc 
de glumă nu mai e... Gu 
povara luată de pe umeri 
te poţi ridica mai uşor, 
e de la sine înţeles ; vio. 
toria e, probabil, mai sa
vuroasă când e obţinută 
Sn ultima clipă... Pe de 
altă parte, am fost de 
faţă când pentru câţiva 
dintre colegi *s-a dat „ver
dictul" repetenţiei, dar 
pe faţa unora n-am pu
tut vedea nici urmă de 
îngrijorare, întristare ari 
alt fel de afectare. Să fi 
fost doar aparenţe, stăpâ
nire de sine sau pentru* el 
şcoala nu reprezintă mai 
mult decât o preocupare de 
moment, o „staţie" pro
vizorie pe un traseu ■ mai 
puţin dorit ?...

GEORGETA BfRLA

•  Joi, 5 octombrie H9S
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CONSILIUL LOCAL—ACEST PARLAMENT AL CETÂTII
».4

A nu face politică* tot politică înseamnă
ţteasiliul local din Pui 

aa(i © compoziţie politică 
toarte diversă. Şase' con
silieri sunt independenţi, 
patru . aparţin partidului 
democrat (FSN) —- dacă 
n-or fi trecut la partidul 
de guvernământ — trei tec 
parte din C.D.R., Unul este 
pedearist, iar unul al pâr- 
tidMui ecologist. Nu se ştie 
(ŞFG, întrucât sunt mai 
tplRe formaţiuni Ce au în 
şţgtft ecologismui. Indepen
denţi sunt şi primarul co
mune!. dl Traian Başiu şi 
yieeprimarul Liviu Marian.

. 'fjgb* ce Înseamnă că inde- . 
neadenţil. cei declaraţi, do- 
tnfitâ cele doc® instituţii 
d a  fruntea comunei — 
prtteâria şi consiliul local 
_  aeci legislativul şi exe
cutivul. îşi pune ampren- 
ta culoarea politică a aş 
leşilar de acum patru ani 
pe activitatea celor' două 
instituţii ?

-«• Nu, In nici un fel — 
«te-M ' răspuns dl L. Marian. 
Atei stabilit încă de la în- 
«^utid actualei legislaturi 

că fit consiliul local şi în 
primărie nu este permis 
Să se facă politica unui 
partid, ei numai şi numai 
CteRtiCa localităţii şî a in- 
feresrtor oamenilor, ei.

tu patru ani, consiliul 
lCcal a adoptat, o mulţt- 
tne de hotărâri. Proiecte
le acestora au fost bine 
pregătite, formulate clar şi 
pantes şi aşa se explică 

câ puţine dintre a- 
Cestea au fost respinse. Au 
existat şi cazuri când pro

iectele întocmite de primă
rie* au primit unanimita
tea vo* o: ilor <bn consiliu; 
I." multe dintre ele, >~ti 
fi Ierii au venit -.*1 eoni 
pictări şi adăugiri bene
fice Un exemplu în !.*■ st 
sens adoptarea pro. 
lectulul de fiteărâre rele. 
rifor -a taxele de păşu- 
nat, Primăria a propus un 
anumit nivel al acestora, 
consilierii au propus altul, 
.care a fost de altfel şi a- 
doptat Consiliul local Pui 
n.are vorbitori de profe
sie, oameni care se pri- 
cep 1' tn şt a toate, sa i 
care sunt împotrivă la 
orice propunere Regreta
bil este însă faptul că nu 
toate satele cu reprezen
tanţi în consiliul local, de
şi unele ar merita acest 
lucru, fiind destui de im
portante, atât ca putere 
economică, cît şi a numă
rului de locuitori.

O caracteristică a con
siliului local din Pui este 
aceea că, spre deosebire 
de multe alte consilii lo
cale din judeţ, vârsta me
die a consilierilor este în 
jur de 40 de ani şi câ sunt 
reprezentate sectoarele im
portante ale vieţii econo- 
mico-sociale din localitate, 
PI .Obârşie Staic, membru 
în consiliul local, consi
dera :

— între consiliul local şi 
primărie s-a statornicit o 
colaborare bună. Probleme
le înscrise pe ordinea de 
zi a şedinţelor se • discută 
cu multă atenţie, cu maxi- .

mu erio i nc îi ", Iau l*i- 
târârile cele mai potrivite, 
pentru bunul mers al tre
burilor.

Concluzionând, se poate 
afirma categorie ca la Tai 
cei aleşi Ir. fru ttea loa >. 
lităţii —• primăria şi con

siliul local — nu ̂  fac po
litică de partid. Dar şi a 
nu face politică, este tot 
un fel de politică, în inte
resul hunului mers al tre
burilor, In această perioa
dă grea de tranziţie.

TRAIAN BONDOU

Ajutoare băneşti 
oamenilor necăjiţi

■ Cu registrul de evlden- 
yi 4a feţi, ir»  Haste Bun* 
eea, neftoar ecctmmic îs 
Consiliul local Pui, ne ci-

Pânâ astăzi avem în
registrate şi încheiate 57 de 
dosare pentru acordarea de 
ajutoare băneşti familiilor, 
persoanelor cu venituri ma
teriale reduse. Acţiunea 
continuă.

— Stimată dnă Nasta 
Duncca, cunoaşteţi că Le
gea aplicării Ajutorului so
cial a intrat în vigoare. 
Pe raza comunei Pui, in cele 
12 sate ale el, când vor pu
tea primi oamenii îndrep
tăţiţi aceste ajutoare?

— Astăzi, în şedinţa con
silierilor, se iau în dezba
tere dosarele întocmite. Fi- • 
eeâre în, parte. Sd vor. sta
bili veniturile care le au, 
dacă le au, fiecare. Apoi 
aşa cum prevede legea vor 
"fi stabilite şi sumele la ca
re se încadrează, repet, a-; 
şa cum-scrie legea,

— Referitor Ia Venituri
le proprii. Luaţi &g bun 
„declaraţia pe propria răs

pundere* n găteam <u» s iu 
mai faceţi verificări la fa
ţa locului 7

— Să ştiţi că noi cunoaş
tem destul de bine aproa
pe pe' fiecare locuitor in 
parte. Luăm de bun ceea 
ce declară pe propria răs
pundere acolo unde avem 
certitudinea adevărului. Ia 
rest. facem anchete la faţa 
locului, ne documentăm, 
explicăm oamenilor ce şi 
şi ia cât au dreptul, con
form legii.
; — In cele 12 sate sunt 
mulţi oameni bolnavi, bă
trâni, neputincioşi, nu cu
nosc prevederile legii, nu 
ştiu să-şi întocmească do
sarele. ©um gândiţi că veţi 
rezolva asemenea cazuri 7

• - Cum vă > uuitf am mai 
înainte: ne deplasăm noi 
Ja- locuinţele lor. stabilim 
cât putem mai exact veni
turile proprii, o  să înca
drăm ', fiecare familie, fie
care persoană: ia prevedo-' 
rtfe LegiiAjteorulte soci®, 
lege ap  de binevenită.

£IL L NbDREA

Nu este corect, domnule primar!
i Nţi cu multă vreme în 
Urmă, am primit la redac- 

I fie o scrisoare de taRart»* 
Mare, In ' care < DauMa 
BrăîWttjMucaiajşpp'. lagră-. 
tu iţa ic# ituj m
solicita sprijinul In clari, 
fiteţrai unei situaţii ce tăâ 
flgâMteză de 
rid. Hai exact este vOirt» 
d© teribuirea urnii apsrta- 
«fteirt-

Fwtrto pe scurt din ca
le. spâne dânsa problema 
ar fi următoarea.
■"«te mai muiţi ani, de
»»âs isteţe ori, -*i*ri*A

fcupesună -eu. mama sa şi 
du cei doi copii, locuieşte 
■Hfctri# garsonieră. - Ultima 
egrete a depus-o în decern* 
firile trecut, când s-« eli
berat «n apartament de 
Serviciu din cadrul primă. 
tteb Anosta a fost repar- 
Uzat tetsâ unei demnlşoa- 
re doctoriţe nou venită în 

. 'Maternă. Domnişoara doc-. 
tar a {decât, apartamen. 
tel a rămas liber, dar a 
fost repartizat ulterior u- 
«ul lucrător al postului de 
poliţie din' comună, neţi- 
nJmdtt ê cont de cererile :• 
fi nevoile sale.
’ Pentru a -lămuri lucru

rile, am purtat recent o 
diaemţie eu Vasile Rahotă, 
primarul comunei şi Mar. ' 
eu Popescu, vieeprimar. în 
esenţa, lată care este opi- - 
fite dălţilor.

Intr-adevăr, de câţiva ani 
Xtt» de cinci, cum susţine 
petiţionara). Daniela Bră-

iloiu a depus la primărie 
cerere pentru a primi a. 
partarnent. întrucât nu au 
existat şi nu există flte

■ posibilităţi. J# discuţie a 
fâmg# % fpdirtementul de 
serviciu al primăriei. Dis
cuţiile şi nemulţumirile' se

fiind necesar a fi cunos
cute Următoarele chestiuni. 
Jumătate -ir. s apârt net f 
ţsto ocupat de arhiva pri.

■ măriei. A rămas deci o 
cameră, caro a fost atri- 
bettă domaişearei doctor 
lâ un moment dat, iar a. 
citn n scîui .'.crjuj, *t1 
■postului'' ije.' poliţie. între 
motivele eare au stat la 
baza acestw repartizări ar 
fi faptul că A fort şl este 
nevoie de im medic în co
mună, cum, de altfel, este 
nevoie şi de un lucrător 
de poliţie. De asemenea, 
s-a ţinut cote Că Dantela 
Brăiloiu, rtiiar dacă' se 
descurcă mai greu, are to
tuşi unde să locuiască, in. 
oi* --4 o c tr satul G-v 
laţi, cu posibilităţi de a 
face naveta. Cu toate a- 
cestea, viceprirnarul per. 
sonal a fost în teren pentru 
a găsi o posibilitate de a 
ajuta pe cea ia cauză. Deo. 
camdată nu s-a găsit ni
mic rezonabil, dar odată 
ce se va Ivi vreo ocazie, 
problema va fi rezolvată. 
Nimeni de la primărie nu 
are nimic cu Daniela Bră
iloiu.

Acestea sute cele spuse 
de primar şi vieeprimar,

pe care nu o sâ Ie comen
tăm. Ne vom exprima în- 
|ă  Părerea în legătură cu 
afirmaţia că, ţdtîma daţi, 
apartamentul a fost repar
tizat lucrătorului de poli
ţie ca urinare a hotărârii 
conciliului ic£al, şi
est£ humărnâ,’ î i  tesieetlite'' 

I a *'•̂ *14*
ordinea de zi nu a figurat de
cât cererea susţinută de 
şeful do post De oe nu 
s-a discuitat oare şl cere. 
n-a e-.| • să A  Dfentelh 
BrMlSiU ? Dacă du«r 
o scăpare fu ,'ţionârească.

I

t'-“b âe  coreţ 'Cfiă, t  r dacă 
s-a tăcut înadins eate mal 
rău, dar tot trebuie îndrep
tată. ’,.■ -'■’î;' ' :f "  v " ;

Să fie clar, nu ţinem 
partea nimănui, dar din 
moment ce au existat două 

I cereri pentru apa|te*en-
r.tif£ :ls?;cauA|' (teTM- #  ,**'

filst ! eb membrii eentetite 
lui local să le discute pe 
amândouă. • Hotărâta le 
aparţine desigur, dat pâr® 
una alta ceea ce s-a făcut 
p-v corect

VALENTIN NEAOU

Patru generaţii |
Vizavi de fosta şcoală, puţin mai jos, se află o I 

, casă mândră, poate cea mai frumoasă. din -sat. Dna I

«Maria Petresc <%■> locuieşte ai.l ne spune câ a teci | - 
ridicată şi finisată de nişte meşteri citeai, -fe I

(are ornamente bogate. Casa are două niveluri. La I 
parter se afiâ bucătăria de vară, cămara şi magazia I 

|  de' lemne. La etaj trei camere spaţioase j i  Înalte. I

(■  Dnâ Petresc, ce este şi colectoarea de lapte în sat, ■  
trăieşte aici împreună cu mama sa, dna Elena Căli- I

Iman. Băiatul dumneaei, Ionel Petresc, lucrează la ■  
Orâştie, unde de altfel şi locuieşte la bloc. Ionel are I

I două fetiţe, una în clasa a Ii-a, cealaltă în a VI.a, ■  
Bineînţeles că Ionel şi soţia vin ades în Ardeu, In I

I aproape fiecare vineri seara, să ajute la munca din I 
câmp şi din gospodărie. Şi nu vin singuri, cl le aduc I

Işi pe cele două fetiţe cărora le sunt foarte dragi bu- ■  
nica şi străbunica. Fetele Işi petrec toate vacanţele I  . 

I aici. Este frumos în zilele când te casa Măriei Pe- I

I trese se adună în aceeaşi ogradă patru generaţii 1 :
(TR. B.» 1>----------- ------------f
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B E R B E C ,
Probleme de sănătate • s-ar putea să suferiţi o 

intervenţie chirurgicală. Se ţes intrigi în jurul dV. 
Partenerul de viaţă vă ascunde unele lucruri.' Posi
bile neînţelegeri cu şefii; e bino să căutaţi o cale 
paşnică de înţelegere cu cei din jur. Prudenţă în tot 
ceea ce faceţi. ""

T A U R V.
Aveţi de sărbătorit o victorie. . Se întrevede o 

conciliere între geaeraţii.' Aveţi' nevoie de plimbare 
în aer liber. Cineva din familie acuză probleme de 
sănătate. Un coleg vă va fi alături în noua strategie 
de atac ce o demaraţi la început de săptămână. 

G E M E N I
Veţi primi o sumă Importantă de la o femeie. 

Deveniţi cooperant veţi dezbate probleme importau 
te din căsnicie. Duminică, vă puteţi ocupa de relaţii 
amoroase sau de afaceri. încej»ţi- săptămâna cu min- 
tea lm*3 ie şi eficientă Marţi, probleme cu sănăta
tea ; s-ar putea ca o persoană la care vă aşteptaţi 
cel mai puţin să M > \ ău Sunteţi receptiv ;r 
chestiunile oculte.

R A C
Contacte telefonice, texuri, scrisori. Veţi petre

ce o searg romantică, departe de problemele cotidie
ne. Proiecte îndrăzneţe pe care veţi reuşi să 10 du- 

. ceţi la bun sfârşit. Duminică, veţi petrece o seară de 
J neuitat. Nu veţi reuşi să vă sUstrageţi unei invitaţii.

• ţ Aprecieri pozitive, realizări pe toate planurile.
\  L E U

i Cuvinte bune din partea şefilor şi colegilor. Pro. ? 
fitaţi! Trebuie si luaţi o j i . u». - m nu aveţi toate . 
latele problemei. ’ ziiă neaşteptată, noapte aibă df5' ** 
plăcută. Vă obsedează gândul la o călătorie. Luni, \ 

si L* ii, veţi fi *>•..’ j de colegi veţi primi c in- i 
vitejie în străinătate. Tratative în vederea obţinerii J

t F E C I O A R A  \
Relaţii tensionate cu părinţii Călătorie de afa* i 

ceri. Evitaţi discuţiile contradictorii cu vecinii. în- ’ 
cercaţi să iepăşiţs star x t.& iritare care vă aprinde 
sâmbătă. Luni veţi fi nevoit să plecau la drum, veţi 
semna un contract avantajos. Marţi inspiraţia este 
pun tul dv fi.t.î An fi căzui reveniţi asupra unor 
decizii pe care le-aţj luat la supărare. ’ 

B A L A N Ţ A
A#, o zi de sport şi alte activităţi distractive. 

Mâine, de asetf f n t-a p zi norocoasă.' Asfrele sunt cu 
dv oriunde v-aţi afla. Sâmbătă, unefe probleme de 
sănăfato. Dorul cineva plecat vă intr „r dis
confort Vi se fac, luni, oferte; veşti de călătorie în 
afara ţării. Marţi, o zi propice manevrelor bancare, 
pentru ca a doua zi sâ vă pte ocupe muzica şi dansuL 

S C O R P I O N
O rudă are probleme de sănătate şi s.ar putea 

să-l împrumutaţi bani. Un bărbat încearcă sâ tragă 
f i • itrlva dv. Neînţelegeri mocteţe ca partene. 

ruj da viaţâ te* la suprafaţă. Discutaţi-le cu calm. O 
persoană ae SeX feminin vă încurcă treburile. Un 

vă ajută .«A ţrageţi sfoşi i nu uiteţi că sunt 
oar soluţii de moment. Vă bucuraţi de energie fi

zică şi mentală şi veţi pune probabil bazele unei noi 
afaceri.

S Ă G E T Ă T O R
şţ TtmI tj&nisetfte % -se idmi 

4 îi;® din >*jt Ateie «fe iniţiative
/ duse la. capăt. Răbdarea nu-i punctul dv forte şi ar 

fi foarte bine ca sâmbătă să teşiţi ia aer. RugaţLvâ 
tsa olâeva etn familie să tei -ite 'fcltewt . Luni, apfitu-, 
dinite dv se vor pune în aplicare. Orice aeţiune ini- T 
^ată marţi va fi rezolvată. Cineva dă» familie me \ 
nevoie «« sprijlnsi dv, fi* ervenitl ,t> timp. i

C A  P R I C O R  N 
iii cu ne 1 i’ Ir vârstă ^4 gs'c fu~ 

vorabilă. Relaţiile cu colegii evoluează bine. S-ar! 
putea 'deteriora relaţiile cu partenerul de viaţă. 'C#* 
pfii vâ solicită să-i ajutaţi şi ar fi bine s-o faceţi. 
Vizită neaşteptată din partea unui prieten care vă 
va povesti lucruri ce vă vor impresiona.

V Ă R S Ă T O R
Sunteţi tentat să denaturaţi adevărul, sperând

că veţi obţine avantaje. Vi se dă o lucrare care ig^
interesează Şi o veţi face conştiincios. Sâmbătă p 
c ţi într.o călătorie pe care aţi plănuit-o m si de fsafc 
> ' u> o-* * o *1 prea sunteţi ImprăşUat O p.«î»
soanâ aflată A mare distanţă încearc ;1 vi 1 • pkt* 
într-o afacere. Situaţia sănătăţii dv nu-i prea bună. 
Nu faceţi eforturi deosebite. Achitaţi-vă datoriile t 

P E Ş T I
întâlnire de afaceri ce vă solicită psihic. O vizi

tă vă dă marţi programul peste cap. Luni aveţi mult 
de lucru fii slujbă, dar şi un prilej de a vâ remarca. 
Ocazie de a face o investiţie. Veţi rula o sumă im
portantă. Marţi rezolvaţi în timp util toate obliga
ţiile. Doriţi să fiţi cât moi util anturajului; acasă 
Vă aşteaptă câţiva musafiri

'
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Sntul european. Dinicu £ S £ i  
• Golescu a străbătut acel ^  aicl stăpâni.

SINDROMUL CO- 
LESCU sau complexul 
şadârvanului. •  Călăto
rind prin „Evropa". în 
Urmă cu exact 170 de 
ani, boierul Dinicu Go. 
lescu trăia într-o conti
nuă uimire şi încântare. 
Şi mâhniri deopotrivă, 
fiind silit să compare la 
tot pasul minunăţiile Oc
cidentului cu înapoierea 
şi mizeria din ţara sa. 
Ăsta l-a îndemnat să-şi 
scrie impresiile spre a 
face cunoscut şi alor săi 
cum se trăieşte în ţări
le civilizate. Căci, zice 
el, ..cum puteam, oeh* 
având, să nu văz, văzând 
să nu iau aminte, luând 
âminte să nU' asemăn, a- 
semănând să nu judec 
binele şi să nu pohtesc 
a-1 face arătat compatrio
ţilor mie* 71“. Cum, în- 
tr-adevâr, când pretutin
deni dădea peste reali
tăţi uimitoare, de care

reeditat cu miei şl ne
semnificative variaţiuni 
uimirile, încântările şi 
mâhnirile Golescului de 
«cum 170 de ani. Şi tea
mă mi-e eâ alt ■ român 
le va reedita întocmai 
peste alţi 170 de ani. 
Fiindcă tot ce se întâm- \ 
plă ţa noi de la Revolu
ţie încoace, îndeosebi 
în ultimii trei ani şi în 
actuala legislatură, ue 
duce înspre această sum
bră perspectivă. Nu 
mai avem nici măcar 
scuza comunismului. Un 
fapt exact, rece, tăios: 
românii au cea mal mică 
speranţă de viaţă din 
Europa: 66,5 ani. Mai 
mică decât a albanezi
lor. Ar fi un motiv su
ficient pentru un guvern 
onest să-şi recunoască 
ineîicienţa şi să-şi pre
zinte demisia. Nu e ca
zul la noi. Structură su
fletească labilă, mentali*

MENTALJTAŢI

la noi încă nici nu. se tate retardâtâ, de etern 
auzise? Nu mai depar- supuşi, guvernări totali- 
te decât 1a Avrig, in te»  sau incompetente 
parcul contelui Bruken- concură toate înspre a ne 
Rial. dă peste o alcătui» distrage In cele din ur- 
nemaivăzută de ape, că- mă însăşi fibra biologi- 
teia, fiindcă in limba că. Spor demografic ne- 
«oastră încă nici n-avea gatîv. In schimb reani- 
nume, ii zice pe turceşte rnăift „Cântarea Rfflmâ* 
ţadârvan, simţind însă niei“, punem la cale io- 
îmediat nevoia să expli- scenări cu Mihai Vi tea* } 
pe cuvântul, spre'lumi* zul,'facem din Iancu pre
darea cititorului: .,He- text de miting electoral, 

Mie. *idh votăm legi strâmbe, Zare

prono CONCURSUL 
DIN 8 OCTOMBRIE

1995
1. Aveilino (9) — Salcrnitana (4): x 2

In actuala situaţie a gazdelor, credem că ar fi 
mulţumite şi cu' un egal. Echipa oaspete speră 
chiar la mai mult. .
2. Brescia (5) — Venezia (20) — pauză I x

Nu este exclus ca până la pauză elevii lui Lu- 
qescu să nu înscrie nici un gol.
3. Brescia — Venezia — final 1

Diferenţa de valoare (în favoarea Bresciei} îşi va
spune, până în final, cuvântul.
4. Cesena (7) — Chievo (41) 1 x

în mod normai, Cesena ar trebui să Încheie în
vingătoare. Să nu uităm însă că oaspeţii au oferit 
deseori multe surprize.
Ş. Cosenza (17) — Attcona (13)

Un meci egal ar fi pe placul Anemiei. Gazdele 
>ie mai. mare de victorie şi vor lupta pentru

I

împrejur eu pfitfeă sau mimează “reforma. ten
te cărămidă, dl« care sfinţesc privilegiile tioii 
eu meşteşug să aruncă nomenklaturi şi închid 
«pa in Sus“. E vorba, gura presei, inculcăm in
fa”» «Populaţie" ideea profund
ftnă arteziană, peaWiţ «eprbi^livâ «ă am fi 
oare tuci «a OmţăfŞ- fie*- * '• • *' -•
căt tot un cuvânt tur.
şese. havuz* Havuzul a- r nu vrea sg ştie de 
eeste, şadârvanul boieru- » că nJJvem j magL.

mai ea moţ decât alţii 
şi ne indignăm că Eu.

eesta* şaoarvanuj ooieru- ^  că n^ Vera „itnagi- 
hii Dinicu, a rămas până ne..j 0 ar *ot cântând' ntcfrmrO»azi simbolul distanţei 
care ne separă de Ocpi- (ceea ce nici o minte în

treagă nu neagă! că 
pe 

na-_olescu a străbătut acel
spaţiu de civilizaţie, de . . . .
pe atunci înaltă, frisonat vom ajunge nicăieri N 
în permanenţă de un e nici an motiv de mân- 

: complex de inferioritate dwe să fi» 
iscat de conştiinţa că ţară te paragină, oea* 
păşeşte într-o altă lume, dentul european cântă 
^eu dacă nu imposibil mai puţin, căutându-şi în 
d#> epatat Acest corn- schimb de interesele rea- 
pflpx, adevărat „sindrom le. Cu mânecile «imese. 
Golescu" s-a. păstrat Poate şi noi, daca am 
intact ia toţi călătorii face curăţenie mare la 
români deia lungul celor alegeri, dacă am recoa- 
170 de ani. Am progre- sidera întreaga legiste* 
sat între timp. progre. ţie şi dacă ne-am râs- 
sul firesc, inerent soeie- frânge mânecile, am 
tăţii umane, dar nici reuşi să ne smulgem din 
Occidentul n-a stat pe mlaştina pestilentă în 
loc. Avem şi noi- azi care am apucat. Numai 
şadârvane, dar sunt seci. astfel, poate, călătorind 
Decalajul se păstrează, prin Europa, românul de 
Uimirile. încântările şi peste alţi 170 de ani 
mâhnirile care m-au a- se va vedea eliberat te

au nevoie
ea. -
5. Genoa (3) —» Lucchese (12)

Prea mare dorinţa marinarilor de a reveni In 
prima serie, pentru a nu-şi adjudeca toate trei pune.,* 
tele.
7. Perugia (45) — Palermo (8) — pauză x
f Până la pauză nu se poate întâmpla nimic deo

sebit. - 5 -
f. Perugia — Palermo — final I x

Cu toate ci Palermo a terminat în cele trei de
plasări la egalitate, s-ar putea ca te această dată 
gazdele să spargă gheaţa.
9. Pescara (44) — Reggiana (19) — pauză x 

Nu este Reggiana echipa care să marcheze până 
la pauză. -
l i  Pescara — Reggiana —* final a

E drept câ nici gazdele n-âu strălucit până acum, 
dar oricum oaspeţii nu pot opune o prea mare re- 
zi&tcnţa • *• '
l i  Pistoiese (10) — Bologna (2) — pauză x 

Evoluţia fie până acum a celor două formaţii in 
primul, indică un egal
i i  pistoiese — Bologna — final 1 x 2  

Nou promovate aceste două echipe pot Încheia 
că-«a! rezultat greu previzibil. -
l i  Verona (1) — Beggioa (18) , - - I

Şă se împiedice veronezîi te Rcggina ce se află 
pe incomodul loc 18? Ar fi „b«nba“ etapei t

nimat în timp ce stră
bateam în vara aceasta 
Occidentul european, au

complexul şadârvanului 

RADU CIOBANU

S.C. GERMISARA S.A. 
cu sediu] In Geoagiu-Băl, str. Vilelor, nr. 7

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de

•  ADMINISTRATIV la Complex „Diana" 
din Geoagiu-Băi, unitate de cazare şi ali
mentaţie publică.

Concursul va avea Ioc în data de 17 octom
brie 1995, ora 10, Ia sediu) societăţii, unde se 
pod depune si dosarele personale ale candida
ţilor, până la data de 13 octombrie 1995.

Condiţii de participare:

— studii medii

— cursuri de perfecţionare în ramura tu
rismului şi alimentaţiei publice

— vechime minimă în domeniu minim 
5 ani.

Relaţii suplimentare Ia telefon 648124.

» • • •  * • • • • • • • » » • • • • • • • • •  • • • • •  *>

I

I
I
I

FIRMA ROMÂNO-ÂUSTRIACA

Angajează agenţi comerciali cu experienţă 
(bărbaţi), In Bucureşti şi reşedinţele judeţene, 
30—45 ani, posesori auto şi telefon. Oferim 
salariu fix, plus comision. Trimiteţi autobio
grafie la C.P. 53-26 Bucureşti, până la 25 oc
tombrie. 1995. (522)

VINDEM '

•  Ceapă uscată •  sfeclă roşie •  mor
covi •  păstârnac •  ţelină •  varză aVbă 
•  varză roşie, .

TelJfax 054/614770, Deva,

: A N U N T
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

VALIŞOARA
Organizează în data de 20 octombrie 1995, 

0ra;9-' ^
CONCURS

PENTRU OCUPAREA UNUI POST TEH
NIC cu probleme de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, cu studii în domeniul construcţiilor 
Civile, industriale şi agricole.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se 
obţin dc la sediul Consiliului local al comunei 
Vălişoara, telefon 650596, ^

înscrierile se primesc până la data de 16 
octombrie 1995, ora 15. (57607)

I

I
I
I

I
i
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S.C. CORALIS S.RJL *

TIMIŞOARA
I

Intr. Doinei, nr. 23-24,;

tel. 056/130381

.1

\"%- ■
I* ■
i*r
i
|  tae

I

!
i

r

!
!
i*
1»
I

I

Angajează pentru zona DEVA 

AGENŢI COMERCIAL»
Condiţii:
1. Experienţă şi stabilitate comercială ^
2. Carnet de conducere şi autoturism !

propriu J
3. Studii medii (liceu) |
i ,Seriozitate vi
5. Telefon la domiciliu. |
Asigurăm retribuţie atractivă. | |
Doritorii vor trimite un cmrriculum vi- J 
pe adresa firmei. j

S.C. ZAHĂR S.A. ARAD \
Str. Bogdan Vodă, nr. 14, I

telefoane 057/246707 ; 057'Z47902 |

VINDE zahăr din producţia actuală, I 
ambalat la pungi de 1J2 kg; î  kg; 2 kg; t 
5 kg, la saci de 50 kg sau în pliculeţe de |  
5 gr., la preţuri avantajoase. ■

VINDE Var bulgări şi piatră pentru |  
drumuri, în cantităţi nelimitate. |

OFERĂ în mod GRATUIT tăiţei d e !  
sfeclă (borhot) loco depozit fabrică sau |  
vagonabii, eu condiţia achitării 
a taxelor numai pentru transportul pe! 
cate ferată,

înscrierile se pot face numai până la J 
20. X. 1995. !

i  PRESTEAZĂ SERVICII de ambalare J 
a produselor alimentare în pungi de 1*2 ţ  
kg; 1 kg ; 2 kg ; t  kg şi pliculeţe de j 
5-8 gr. \  (520) I

omser

rnpim

XEROX
DtsIribukW
Autorizai

Noi nu avem nevoie 
% de redamS

S .C . IMCOMEX S .R .L .

V I N
CEMR.il" din Oraţie, 

str’N BŞkcscu. w .l i . telefon M7496:, - ? -
• TF.LFA i/OARE COI OR: NEI, ORIO.N.
GOLDSTAR (90 programe, telecomand, eu şi fârâ tcietţxt)
•  TELKMZOARF AUJ-NFGRl - Bucureşti 1
• MlGroERE Şi CONGELATOARE - Găeşti 

. •  ARAGAZE - Satti-Mare
•  MAŞINI DE SPAIAT.- Cugir.
• Biciclete PORrosA 18 viteze - iu
• COVOARE-ŞI MOCHETE - CrsnSdic 

i * GRESIE Şl EALVN f  A •‘titodel italia
•  VOPSEA, CIIIT ŞI DlLl VNT ALTO
v INCUBATOARE PENTRl PUI DE cAlNA 

n  „ALTE PRODUSE clcctron:ccxşi.elcclroeasmce-tfiitee 
cafea,‘rişniţc dc cafea’, mixere electrice, storcStoare dcxâfgtc,; 
aspiratoare, botîete pe' gaz. plite pe gaz, butelii aragaz

La toate produsele sc acordă 
GARANŢIE între 1*3 ani

_ GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI!'
'Prcxlusdc se \ ând şi cu

PLATA ÎN 1 2  RATE (1 2  lu n i)
eu dobândă de numai 4,5%

pentru loeuitoiii judelelor Alba.şi. Hunedoara

! | SE ACORDA ÎMPRUMUTURI LN LEf .
’ PRIN CASA DE AMANET
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Nu te vom uita nici
odată. Familia.

' (357149)

VANţARI-CUMPĂRĂRI
•  Vând rulotă comer

cială ,Felicia“, excepţiona
lă, fabricaţie 1991. Deva, 
tel. 618202.

(7647)
•  Vând c:i-.ă vilă, apă. 

gaz. Renault 19 Diesel, 
Opel Kade’t Renault Trafic. 
Tel. 618120 : 613398.

(7622)
•  Vând apartament 2 

cartiere central, etaj 2. De
va, telefon 624820

(7613)
•  Cumpăr garsonieră. 

Informaţii la tel. 611315, 
după ora 16

(7618)
•  Vând apartament 2 

camere central, ideal pri
vatizare. Toi 660151, sea
ra.

•  Vând Ir» 
14 ari, Pcştişu! 
sibiliiăţi gaz. 
mp. Informaţii

(6792) • • 
de casă, 

Mic, po- 
7000 lei /
713562. 
(6798)

•  Vând baracă metalică 
cu . izolaţie (demontată), 
Spiţă frigidere eu congela
tor. Deva, tel. 621498.

. (6799).
•  Vârid camion SR li3

In Stare bună. Şoimuş nr. 
154; (7609)

•  Vând Moskvici , 1500
(70 800 km), stare excep
ţională. Hunedoara, tel. 
711868. (7610)

«. Vând -cazau nou de 
încălzire centrală pe gaz. • 
şl cazan de încălzire .-cen--' 
trai# pe lemn — cărbune 
Relaţii»-, tel - 613! 68; zilnic, 
8U)i ora 16.

(7611)
•  Vând - apartament 2

cairierfe; Deva.,) Al. Muncii, 
bl. -AB " 18, ap. 16 {lângă 
piaţă), * (7649)

•  Vând maşină sifon, 
©răştie, şir, Pandurilor, nr. ■ 
85, Preţ negociabil.

(9657)
•  A&nd'apărtament patru 

cartiere, parter, spaţiu co-
’ Orăştie. -strada 

Pri caz ului, bloc 78 ap. 31.
'(9658)

•  Vând remorcă auto,
combină • frigorifică - ma
şină' pop-ccru , Dacia 
(31% Informaţii telefon 
718083. • (7318)

•  ' Vând apartament 2
camere.- cu, îmbunătăţiri si 
telefon. Informaţii Hune
doara, strada Transilva
niei, nr. 5, bloc V 7, etaj 
f, apartament 6, după ora 
12. - (7312) -

•  Vând urgent Sierra 
1984. patru uşi. vamă a 
cliitată. Telefon 63315]

(7315)
OFERTE DK SERVICII
•  Caut şofer, categdria

Jd“. Deva, str. Nicoiae 
©rigorescu, nr. 21 telefon 
§11618. '.(7705)

•  Angajăm vorbitor
(vorbitoare) de limbă 
ucraineană pentru depla
sări Kiev. Informaţii tel. 
613964, orele 9..15.

(6743)
PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, pe numele Boroş 
Ionel. Se declară nulă.

(7702)
DIVERSE

•  S.C. Ţara Haţegului 
S.A. Haţeg anunţă că va 
practica, la unele produ
se alimentare şi de ali
mentaţie publică, o cotă 
de adaos de până la şută 
la sută, începând cu 1 
noiembrie 1995.

(7074)
COMEMORĂRI

•  Se împlinesc 2 ani de 
Ia trecerea în nefiinţă a 
celei care a fost o bună 
mamă, soţie. bunică şi 
soacră

FULEA SUSANA

• A trecut un an 
de durere şi lacrimi, 
de dor nesfârşit că 
ne.ai părăsit fulge
rător dragul nostru

ZINEL MUREŞAN
Iţi scăldăm mor

mântul cu lacrimile 
noastre. Părinţii, sora 
şî nepoţii din Brete- 
iin.

Acum pentru-a câta 
oară/ Venim la tris
tul tău mormânt. / 
Cum am putea să nu 
ne doară/ Că trupul 
tău zace-n pământ./ 
Am vrea "Zinele ca 
să-ţi scriem/ Dar a- 
dresa nu ţi_o ştim./ 
Poştaşul din pământ 
nu vine/ Şi ne e; dor 
Zinole de tine. Dum
nezeu să te odih. 
nească în pace ală
turi de cumnatul tău 
drag.

OCTAVIAN.
■ (7629) ; -

DECESE

•  Colectivul din 
secţia turnătorie din 
cadrul S.C. Rempes 
Deva este alături de 
managerul general in
giner Peptan. Constan- 
tin la suferinţa pri
cinuită de decesul 
tatălui său şi .'.trai»-, 
mite sincere condo
leanţe familiei. ,

... ............. ...  (7631) -

•  Colectivul de 
■ conducere al S.C. Rem-
1 os Deva e te alături 
J nanagerul general 
ingin ;r Pept; 1 Con- 
s ntin la greaua ,su- 
•fcririţă pricinuită de 
pierderea tatălui său. ! 
Sincere condoleanţe • 
t x iii i ir Ic 1 k >

(7631)

•  Consiliul .local al
municipiului' Deva ' îşi 
exprimă regretul pen
tru trecerea prematu
ră în eternitate a ce
lui care a fost • »
ay. IGNA EMILIAN

GEORGE . 
consilier municipal. „. 
Primar, ing. Ovidiu 
Hagea. (D.P.)

•  Tiţi. Nadia. Dan,’ 
Corina şi Gabi re
gretăm moartea pre- '* 
matură a dragului * 
nostru nas

GIGI IGNA 
om deosebit a cărui 
amintire ne va însoţi 
mereu. Sincere con
doleanţe familiei în
doliate. (7630)

•  Familia dr. Roşii 
regretă dispariţia ful
gerătoare din viaţă a 
prietenului

av. GIGI IGNA 
şl transmite pe această 
cale sincere condo
leanţe familiei îndo
liate. Dumnezeu să-l 
ierte. (1556)

• Cii - adâncă com
pasiune, familia flo
ria ...vefan transmite 
sincere condoleanţ; 
întregii familii l£.
trecerea în veşnicie a 
celui care a fost un 
om deosebit,
av. IGNA EMILIAN 

GEORGE
Dumnezeu să-l o-

dilmească în pace!
(7636)

•  Asociaţia Luptă
torilor din Decem
brie 1989 Deva pro
fund mişcată de moar
tea fulgerătoare a >
celui care a fost co
leg şi prieten
av. IGNA EMILIAN 

GEORGE
transmite sincere con
doleanţe familiei în
doliate. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

(7635)

•  Firma Naghi & 
Attara Deva exprimă • 
condoleanţe întregii 
familii Igna, prin tre

cerea în nefiinţă a 
celui care a fost 
av. IGNA EMILIAN 

GEORGE
Fie-i ţărâna uşoară!

(7639)

• Firma Naghi &
Zsok Deva exprimă
condoleanţe, întregii 
familii Igna, prin dis
pariţia fulgerătoare 
din viaţă a celui care 
a fost
av. IGNA EMILIAN 

GEORGE
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace!
(76Ş9)

•  Familia Naghi 
Gheorghe şi Mariana 
regretă trecerea in 
nefiinţă a celui care 
a fost un bun prie
ten
av. IGNA EMILIAN 

GEORGE
şi transmite pe a- 
ceastă cale . sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Nu te vom 
uita niciodată!

(7639)

$. C. „li CAPITAII - 
SIL" CIOPEIA

1  

1

|  •  Vine în întâmpinarea cumpărătoj rilor CU NOI PUNCTE DE LUCRU (MA 
|  GAZINE)

|  9 în municipiul Deva — în incint
ÎAutoservice Cooperaţiei (lângă Tipogra
lfie). .

în Valea Jiului —; la Iscroni (în fost

!•' -■ ■ • ■*> ■ - /î. • 4
2  Alimentara, lângă gară).

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
- Abonamentul este calea cea'mai siau- 
! ră şi mai avantajoasă deprrocurare a zia- |
| rului nostru. Costul abonamentului pe lu- | 
ţ na noiembrie, corelat cu preţul hârtiei, j 
I tiparului . şi difuzării, este de 2500 lei, j  
|  plus taxele poştale. Faţă de cumpăra- j 
î rea zilnică a ziarului de fa Chioşc, etmrtfr î 
I costa 4000 —  4200 lei, prin abonament J 
|  se economisesc* lunar aproximativ 1500 | 
î de lei, în funcţie de numărul zilelor de !
I apariţie. I
|  Ziarul apare zilnic în 8 pagini! j
ţ Abonamentele se pot face la oficiile *
î poştale şi. la-factorii .poştali. Pentru luna j 
î; noiembrie puteţi face abonamente în tot >
t cursul lunii octombrie. ;T I
\  » . î

\ AGENŢIILE DE PUBLICITATE \
I „CUVÂNTUL LIBER9 : J

1 :  Pentru a economisi timp şi bani, pu- j 
j teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- | 
j blicitate în ziarul nostru, apelând la ageri- j 
J ţiile de publicitate din : . . . . .  !
î •  DEVA — îa SEDIUL REDACŢIEI j 
|  din str, 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea j 
! Tribunalului judeţean); ■— la chioşcul din î 
| CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă magar \
|  tihni „Comtim9 ; ~  la chioşcul din CAR- | 
j TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz ;
I „Orizdrit9). j
| + HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. »
j 716926). _ • - ' l
! •  BRAD, strada RepubUcii (tel. I
[ 650968), la sediul S.C.. „MERCUR9. j 
i •  ORAŞT1E, la chioşcul de lângă ma- î 
| gazinul „Palia9. - ;
* •  HAŢEG, pe str, Progresului, nr. l  i
I (în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367,} 
j 770735. !
[ Agenţiile ziarului nostru asigură, la I 
( taxe rezonabile, publicarea cu maximă i |  
' promptitudine a tuturor anunţurilor de ■ *

Tel ia»: OH/

si tel. 220049

|  •  Preia comenzi cu contract de acon
j  to, în baza unei negocieri prealabile.

§ Facilitarea infârmaţiilor este asigura 
I tă prin noile numere de telefon ALCA 
|  TEL :

I 
I I 
I 
1 
I
I  •  Produsele noastre —- noi şi de oca- 
f  zie — se vor diversifica permanent, 

fiind importate în exclusivitate din Fran
ţa şi se desfac la preţuri avantajoase.

Oferim o gamă diversificată de elec- 
I tromotoare, alternatoare, planetare, a- 

. I snortizoare, radiatoare etc. pentru auto- 
|  turisme import —- toate identificate pe 

. |  bază de catalog.

|- De asemenea, vindem cauciucuri şi 
1 camere de dimensiuni diferite, precum şi 
§ pentru ARO, ,,C“uri pentru autofur
gonete

I 
t 
I 
I 
I 
I

La sediul unităţii

şi ARO.
Spălăm motoare de autoturisme

•  SOCIETATEA ANGAJEAZĂ

— Lăcătuş mecanic rectificator, cu
I carte de muncă, pentru planetare (sala

riu minim, net: 300 000 leVlunâ);

I — Lucrător comercial — contabilita- 
J te, cunoscător al limbii franceze sau 
I italiene, cu cunoştinţe de calculatorJsala- 
|  riw minim net; 400 000 lei'lună).

I — zidar — zugrav; ^

î mică şi mare publicitate:
I •  Pentru a evita deplasările inutile, 
I solicitaţi informaţii la telefoanele noastre.
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