
Ce se mai întâmplă în încălţăminte* în schimbul
cooperaţia meşteşugă
rească, acum când secto
rul serie este concurat de 
comerţul cu articole vesti
mentare aduse ia kilogram 
din Occident şi vândute 
la preţuri derizorii, iar 
cel al prestaţiilor către 
populaţie de diverşi în
treprinzători particulari, 
cu ori fără autorizaţii ? 
Ancheta. cu temă pro
pusă am rcalizat-o în o- 
raşul Brad, localitate în 
care meşteşugarii au o 
veche tradiţie şi în care 

. două cooperative — „Ho
rea" şi „Moţul" — se zbat, 
caută soluţii spre a su
pravieţui.

Secţia încălţăminte se
rie. Se lucrează încălţă
minte de protecţie pentru 
agenţi economici, dar şi 
pentru piaţă. „Produsele 
noastre sunt omologate de 
Ministerul Muncii şi Pro
tecţiei Sociale — spunea 
dl Gheorghe Popa, res
ponsabil. Realizăm, lunar, 
140—160 milioane de lei. 
Ara extins colaborarea cu 
-fabrica „Clujeana", că-

. reia îi asigurăm feţe de

materiei prime, o cola
borare prin compensări. 
De asemenea colaborăm 
şi cu doi patroni ita
lieni, Avem 170 salariaţi, 
.care au asigurat lucrul 
. pentru tot anul“. Notăm că 
în cadrul secţiei func
ţionează şi un mic ate
lier de reparaţii încăl
ţăminte.

Continuăm documen
tarea prin ateliere de 
prestaţii ale cooperati
vei „Moţul". La Coafor 
„Lux" se aflau sub cască 
ori la coafat, tuns sau 
Vopsit,' mai multe per
soane. „Azi, fiind joi, a- 
vem "cliente; la fel şi 
sâmbăta. Dar în restul 
zilelor şomăm" — spunea 
dna Margareta Bartha. 
Motivul ? Se' presupune 
că ar fi puterea econo
mică scăzută a populaţiei. 
„Economia de piaţă ne 
obligă să 'apelăm mai pu
ţin la servicii şi să ne

: ESTERA ŞINA,
VIORICA ROMAN

(Continuare !n pag. a 2-a)

E prea frumos să 
fie adevărat.

... Cu fruntea descreţită, 
cu zâmbetul pe buze, vân
zătoare» âfi din spatele 
tejghelei se adresează 
clientului — chiar şi ce
lui mai nehotărât — cu 
respectuosul -„Cu ce vă pu
tem servi ?“. Informaţia, 
dată cu bunăvoinţă, n-o 
certă n}mic şi chiar. dacă 
posibilul cumpărător este 
mai pretenţios, nu-şi 
pierde 'cumpătul ştiind că 
dacă şi-a ales această 
meserie trebuie să-i su
porte şi dificultăţile. Dacă 
marfa solicitată lipseşte, 
invită cu răbdare per
soana interesată să re

Ufi»#

această persoană. Doar 
astfel. ne-am imaginat că 
ar trebui şă fie salaria
tele dintr-o unitate co
mercialei, această preten
ţie îndreptăţită o are 
publicul cumpărător de la 
cei care şi-au asumat 
responsabilitatea de a-1 
servi.

Pe de altă parte, nu 
putem afirma că nu întâl
nim şi atitudini pozitive 
faţă în faţă cu comer
ciantul. Sunt aeele per
soane ! care nu fac co
merţ de ieri, de azi, ci 
care-şi respectă îndeletni
cirea pentru care au

vină mâine ori poimâine tat dintot<feauna, se reş
că atunci în mod sigur 
o va putea servi. Doam. 
na 52 nu uită că timpul 
costă bani, eă-i la fel de 
preţios şi pentru cum
părător şi pentru cel 
care-1 serveşte.

... Nu, nu am putea 
preciza cine anume este
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27 OCTOMBRIE

•  -j- Cuv. Dimitric 
cel Nou din Basarabi; 
Sf. Mc. Nestor;

•  Onomastică : Sa
bina ;

•  1682. Mitropoli
tul Dosoftei - tipăreş
te la Iaşi „Viaţa şi 
petrecerea sfinţilor";

•  S-a născut, în 
1466, DESIDERIU 
ERASMUS DIN ROT- 
TERDAM (m. 1536), 
cel mai mare gândi
tor al sec. ai XVI. 
lea; -

•  A murit, în 1985, 
scriitoarea ALICE BO
TEZ (n. 1914);
: •  Soarele răsare la 
ora 6,45 şi apune la 
17,131

•  AU trecut 299 de 
zile din an ; au mai 
rămas 66.

pectă pe sine şi pe cel 
care-i solicită serviciile.

Fac însă comerţ, mai 
nou, foarte multe persoa
ne. O' mare parte dintre 
acestea — cele care nu au 
nici experienţa Şi nici 
pregătire in domeniu 
n-au nimic comyn cu 
acest sector. Suntem . a- 
desea martorii ubor com
portamente de neînţeles: 
în loc de â fi trataţi cu 
atenţie când intrăm în- 
tr-o unitate comercială,

ESTERA ŞINA

(Continuare în pag. a 2-a).
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SFÂNTUL DIMI TRIE NOU
In fresca marilor cu- 

vioşi şi viteji ostaşi ai lui 
Hristos în luptele duhov
niceşti cele mal anevoioa
se Biserica noastră în
scrie şi pe Sf. Dimitrie 
cel Nou din Basarabi, a- 
părător al legii strămo
şeşti, pomenit în mod 
deosebit în 27 octombrie, 
în fiecare an. Şf. Dimi
trie cel Nou a văzut lu
mina zilei pe vremea îm
păraţilor româno-bulgari 
ai secolului al XlII-lea, 
Petru şi Ioniţă Asan. Era 
din- satul Basarabi, la 2— 
3 km depărtare de ceta
tea Rusciuc, despre el 
se spune că a fost 
păstor de vite în satul 
său şi multă vreme şi-a

încă păstor al vitelor sa
tului său natal şi ducând o 
viaţă de trăire în rugă
ciune şi smerenie, dar me
reu năzuind spre trăirea 
închinată lui Dumnezeu, 
prin renunţarea la grijile 
vieţii şi prin cugetarea 
la cele înalte. Cerescul 
Părinte l-a îndrumat pe 
tânărul Dimitrie spre 
trăirea „îngerească" (mo
nahală).

Prin omorârea patimi
lor de fiecare, zi, care în
clină" firea omenească spre 
cele de jos, prin ridica
rea „privirii la cele de 
sus" Sf. Dimitrie a a- 
juns la desăvârşirea tai
nelor lui Dumnezeu şi la 
unirea cu Hristos. Ascul.

treaptă spre scara urcu
şului către desăvârşirea 
duhovnicească a Sf. Di
mitrie. Sosind vremea 
trecerii sale, a murit în 
peştera sa pe o lespede 
de piatră, pe care dor
mea totdeauna, în mij
locul vitelor, pâ malul 
râului Lam. înconjurat 
fiind de chipul nevăzut 
doar de sfinţii îngeri, şi-a 
încredinţat, sufletul lui 
Dumnezeu. Gura peşterii 
unde murise sfântul a 
fost închisă cu pietre şi 
a devenit mormânt. Au 
trecut mulţi ani până 
când au fost descoperite 
moaştele Sf. Dimitrie, în- 
tr-un mod miraculos de 
o copilă.

Fr. dr. I. O. RUDEANUascuns sufletul sub haina tarea de poruncile Divi
de umil păstor şi pe urmă ne împletită cu smerită ------------------ ■---------
a devenit eălugăr. Fiind cugetare a fost prima (Continuare în pag. a 2-a)
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mai văzut maşini zburătoare ?

Un salt de 64 m, mai mult cu 32 decât era preconizat. Prin aceasta, 
cascadorii Lae Dreghici şi Mircea Ruta, din Alba-Iulia, au stabilit un re
cord unic In lume. Foto COSMIN MOISIUC

V .V A W W A W A ■.W.V.VAV.%

In organizarea Cen
trului de Formare şi 
Structuri în Domeniul 
Muncii Bucureşti, la 
Clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara s-a desfă
şurat, în zilele de 24, 
25 şi 26 octombrie a.c., 
seminarul cu t e m a  
„Rolul partenerilor so
ciali in procesul restruc
turării siderurgiei'*. La 
această manifestare au 
luat parte specialişti din

La Hunedoara, 

seminar pe teme ale 

restructurării 

siderurgiei.

unităţile siderurgice, re
prezentanţi ai Ministe
rului Industriilor," Mi
nisterului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Pre
fecturii judeţului, Ca
merei de Comerţ şi In
dustrie Hunedoara, pre
cum şi . ai Fundaţiei 
F.E.R.C.I.S. din Franţa. 
In cadrul seminarului 
s-au prezentat comunicări 
şi s-ău purtat dezbateri 
pe teme precum ^Side
rurgia românească — ; 
stare a centrelor" (autor 
Mircea Dobrescu); „Si
derurgia în Hunedoara" 
(dl Silviu Samoilescu), 
„Consecinţele sociale ale 
restructurării siderur
giei în interiorul între
prinderii la Hunedoara şi 
Călan“ (Petru Vaidoş, 
Virgil Moroşânu şi Sil
viu Samoilescu), „Con
secinţele sociale ale  
restructurării, elabora
rea metodelor de tratare 
şi rolul partenerilor so
ciali" (dl Mourgues — - 
(Tr. B ).

(Continuare în pag. a 7-a)

învăţământ superior din toată 
ţara, cadre din conducerile 
institutelor de cercetare cen
trale, regii autonome şi diverse 
întreprinderi. Cu acest prilej

• Festivitate aniversari .̂
Astăzi, 27 oct. a.c.„ se în
cheie seria manifestărilor oca
zionate de aniversarea â  75 de 
ani de învăţământ superior mi
nier în România, moment care 
vâ fi marcat printr-o festi
vitate aniversară, ce se desfă
şoară în aula Universităţii din 
Petroşani, Începând cn ora 10.

farmaciei hunedoren®". Lucră- •  Medalion tchuico-ştHnţtiic.
rile simpozionului sp vor desfă- Elevii claselor a “ IX-a de la
şura pe trei secţiuni: Tehno- Liceul „Traian" Deva au par-
logia medicamentului, Analiza ticipat Ia un medalion tehni_

.. , * şx controlul medicamentulm şi co_ştiintific la care s-au pre-
va fj dezvelita şi o placă come- Organizare şi legislaţie farma- zentat descoperiri româneşti si

universale în transporturile pe 
apă, pe uscat şi în aer. Me- 

• Condiţii bune de învăţă- dalioţiul, dedicat Zilei Armatei
tură. La Şcoala Generală din Române, s-a încheiat cu de-
Cimpa (Petrila), cu sprijinul monstraţii de aeromodele capti-
inspectoratului Şcolar Judeţean, ve şi de automodele, eu o.

morativă, iar spectacolul şi ma
sa festivă oferite participan
ţilor vor încheia momentul a- 
’niversar amintit. (G. B.),

ceutică — Management farma
ceutic. (C. P,).

# „Zilele farmaciei hunedo- 
rene". Laboratorul pentru Con
trolul Medicamentelor Deva, 
împreună cu Societatea Română 
de Ştiinţe Farmaceutice —• Fi
liala Cluj.Napoca, Facultatea

Primăriei din Petrila şi E. M. expoziţie de machete si jucării,
Lonea, s-au executat lucrările toate realizate de Clubul Ele.
necesare de reparare a acoperi- vilor Deva. (V. R.). 
şuiul, zugrăvirea sălilor de cla-m- G n .f  ^ « T-Qn-n,,nit»Wii Ai** *rc*i** * atu iid icci şu iu l, zu g răv irea  bdiuor ue  c ia-

l ' ; ' âe Farmacie Gluj-Napoca şl să şl igienizarea clădirii. O -
I  ®° ducerea statului, reprezen- Colegiul farmaciştilor din ju- dată cu sosirea anotimpului £==ggeg= gwgşgggg*

I tanţi al unor universităţi cu deţul Hunedoara organizează în rece, a fost asigurat şi combus- — M ~  M ~  Mnrnfil rmnÎAt? din Prnri to fVhîa O tt « - i« ---- - _*.v*..*t ~ IZSStmprofil minier din Franţa, Cehia, perioada 3—5 noiembrie a.e., la tibilul necesar. Deci, condiţii * Ş / l
I Ungaria, Ucraina şi Slovacia, Geoagiu-Băi, la Complexul bune de învăţătură pentru toţi ' a
I  precum şl ai Instituţiilor de „Borza", simpozionul „Zilele elevii. (S. C,), ----------
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Sfântul Chnitrie Cel Nou
(Urmară din pag. 1)

Fiind bolnavă, de un 
duh al neputinţei, i s-a 
arătat chipul cuviosului în 
Vis şi i-a zis : „Dacă mă 
vor scoate părinţii tăi din 
apă — arătându-i şi lo
cul —, eu te voi vinde
ca". Astfel l-au găsit
întreg şi luminat şi l-au 
piis în biserica satului şi 
din clipa aceea, prin
moaştele alesului său. Dl 
mitrie, Dumnezeu a lu. 
crat nenumărate minuni. 
Intre anii 1769—1774, fi
ind război Intre Impe
riul Rusesc şi Poarta
Otomană, ajungând ar
matele ruseşti de sub con
ducerea generaluiui Saltâ- 
rov la Basarabi, unii 
credincioşi s-au gândit să 
pună Ia adăpost moaş
tele sfântului, de furia
puhoiului turcesc. Gene
ralul rus a poruncit ca 
racla Sf. Dimitrie cel Nou 
să fie dusă în Rusia.

Trecând cortegiul prin 
Bucureşti, un bun creş
tin ortodox român, Hagi 
Dimitrie, a cerut genera
lului să nu înstrăineze 
sfintele moaşte, ci să le 
dăruiască românilor, a- 
vând in vedere "& St 
Dimitrie era neam ro
mânesc, din sudul Dună
rii. -Invoindu-se ia a. 
ceasta, generalul a luat 
totuşi mâna cea dreaptă 
a Sfântului şi a trimis-o 
la kiev, unde se păşirea, 
ză în Lovra Pecersca.

Cu multă evlavie şi cu 
r v. ie,, cuvenită, sfintele 
moaşte pu fost aşezate 
în Catedrala Mitropoliei 
Tării Româneşti, din Bu
cureşti. De atunci şl 
până astăzi ele stmţ păs
trate eu sfinţenie aici. 
Sf. Dimitrie cel Nou, ocro
titor al Bucureştiului şi 
al Ţării Româneşti, a de
venit astfel ajutător în 
nevoi al tuturor celor ce 
îl cinstesc cu evlavie şi 
cu cinste.'

mWW<m w » mmmm •  • • • • • <

E prea frumos să fie 
adevărat

(Urmare din pag. 1)

persoana de la tejghea 
continuă şueta cu colega 
de raion, în altă parte, se 
ia gustarea, cafeluţa ori 
se aprinde' ţigara în 
faţa clienţilor, cu un gest 
de sfidare a tuturor color 
de faţă ; sau pur şi sim
plu unele tinere îşi far
dează obrajii, fără jenă, 
îşi rimelează genele sau 
îşi fac manichiura. 

Făcând cunoscută unei

Bou# .

patroane de magazin o 
astfel de atitudine şi „pro. 
miţându-i" că vom relata 
într-o notă ce se petrece 
în unitatea dumneaei, a- 
ceasta ne-a răspuns se. 
nin : „Poarte bine. scrieţi, 
că in felul acesta ne faceţi 
publicitate pe gratis. Oa
menii Maţ veni la noi să 
vadă ce se întâmplă aici 
şi vor cunoaşte adresa 
noastră, profilul../*.

Ce mai sp^oc ?r,' 4-u 
gândire, aşâ comerţ.

******w***9++****+***+******

Si mai bine şi mai rău, 

după specific şi clienţi
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descurcăm şi singure" -
. prec iu t» i "tĂ.

La Cosmetică, cosmeti- 
ciana Nicoieta Duşan re
marca cu regret că, Odată 
cu venirea frigului, clien
tele se răresc. Vara fe
meile pleacă în concedii, 
sunt în general mai preo
cupate de aspectul lor. 
Cliente care să-şi permită 
să vină permanent pen
tru tratamente şi între
ţinerea tenului au pu
ţine, deşi preţurile simt 
rezonabile în compara
ţie cu ale produselor cos
metice din comerţ.

In Cadrul secţiei — în 
care într-o tură îşi oferă 
serviciile 5 coafeze, 2 cos. 
n eti< 1 ne 1 n nk L uristă
şi o pedichiuristă — am 
remarcat amenajarea u- 
nui minibar la care 
clientele pot servi un suc 
ori o cafea»

Cum mai merge croito
ria comandă? No răspun
de dl Nicodim Jurca, res
ponsabilul secţiei. „Ca şi 
alte *;•'» toare din ţară, zPuki 

. când i*.. ComcHi 1  

mfei nu prea mai sunt, 
că oamenii n-au bani. 
Lucrăm serie, facem st 
lenjerie de pat. încer
căm ta mari greutăţi, 
să cucerim piaţa". Deviza 
uhităţfi; este calitatea şi 
t. rU giât, <nircsţ.t* 
promptă a comenzilor. 
Argumentul principal în 
sprijinul afirmaţiei este 
aprovizionarea cu mate
riale, exigenţa faţă de 
calitatea stofelor şi pân
zeturilor ce sunt aduse de 
la furnizori renumiţi din 
ţară.

Dnele Maria Guga şi Ele
na Luca, de la atelierul 
IA. a  *1 *e>-a
poze foarte bune — mai 
cu seamă că le concu. 
reazâ şi o firmă particu
lară. „La retuş insistăm 
pe calitate. De aceea, a- 
vem clientelă, mai ales

tinere perechi care ne 
solicită cu prilejul nun
ţilor" — accentua dna 
Elena L.

In secţia reparaţii 
radio-tv se află nume
roase aparate ai căror 
proprietari aşteaptă ■ să fie 
reparate. /Suntem în im
posibilitatea să le facem, 
unele din cauza lipsei 
de piese, iar altele a de
păşirii folosinţei — spunea 
dl Dumitru Alupoaie. 
Ne confruntăm cu pro
bleme foarte mari pentru 
că a intrat in ţară o mare 
diversitate de tipuri de 
aparate. Pentru multe 
dintre acestea nu avem 
piese şi scheme de docu- 
sieniaţ ie teh nk a Clienţ ii
noştri aşteaptă de la noi 
o protecţie socială: „Fă

ral, sunt rentabile. Fie
care secţie se aprovi
zionează singură, are' evi
denţe contabile separate, 
iar noi le centralizăm aici. 
Secţiile plătesc o rede- 
venţă lunară, unde intră 
cheltuielile pentru im. 
primate, energie, chirii 
Noi încercăm să facem 
câte ceva să meargă mai 
bine; vom deschide un 
depozit en gros... Nu-i 
uşor, deoarece banii în
târzie să vină de la be
neficiari".

Secţia Broderie a Coo
perativei „Horea" Brad 
este rentabilă, după pă
rerea dnei Doiniţa Ilieş, 
şefa secţiei. In’ ziua do
cumentării noastre era 
singură In secţie, alte 
două lucrătoare fiind în

tn cooperaţia 
meşteşugărească

I •  •  •  *'«!*« •  I

ceva, cumva» să fie mai 
ieft n" — ne <.f' fi tfel, 

t“t patern lâada 
tim o redevenţă şi noi, - 
cooperatorii* nu hg putem 
explică de ce '- plătim; 
pentru ca ei să stea in
tr-un birou ?". , (Referi
re la personalul TESA 
al cooperativei „Moţul" 
— nm.).

La sediul cooperativei 
„Moţul", discutăm cu dna 
Ileana Giurgiu, contabil 
şef: - „Cele 27 de secţii 
prestatoare de servicii sunt 
organizate în baza De. 
ciziei 130/1990 a UCECOM. 
Probleme sunt, deoarece 
depindem de oamenii 
care solicită sau nu presta
ţiile noastre, care după 
cum are bani. In gene*

concediu. Ne-a prezentat 
câte ceva din ceea ce se 
realizează aici î articole 
pentru nou-nâscuţi, feţe 
de mese, garnituri de bu
cătărie, lenjerie de pat, 
cămăşi de noapte, şorţuri, 
gulere, batiste. Artico
lele realizate în broderie 
colorată sau spartă sunt 
frumoase şi au căutare 
dptorită preţurilor care nu 
sunt prea ridicate,

O secţie care merge 
foarte bine este tâmplă, 
ria’ (a Cooperativei „Ho- 
rea"). Tot ceea ce se lu
crează, se vinde repede. 
Dl Traian Cioară, şeful 
unităţii, spuneă că se 
produce în serie mobi
lier pentru camere de 
tineret, dormitoare, tot

- \
felul de piese, preţul 
fiind cu 20—30 la sută 
mai mic decăit )v*»î»- 
selor similare din comerţ. 
S-a făcut reclamă p  se 
vinde peste tot, - Există 
aici deschidere la ideile 
noi, s-au realizat modele 
numeroase, punându-se 
accentul pe calitate. „Mu 
putem lucra, precum se 
vinde şi-i excelent că 
oamenii au siguranţa ser
viciului — sublinia dl 
Cioară. Materia primă o 
aducem de unde este' 
mai ieftină, li ocolim pe 
cei care cer prea mult?.
' în concluzie, cele două 
cooperative brădene nu 

calcă »,* picioare'’. ibi 
a preluat prestaţiile, Iar 
cealaltă seria. Numai că 
la „Horea" situaţia eeo- 

- nomico-f inanciară e s te
mult mai bună decât Ja 
„Moţul". Şi asta nu 
pentru că nu se caută 
soluţii de creştere a efi
cienţei (în numeroase a- 
teliere s-au diversificat 
prestaţiile, s-a introdus 
mica serie, iar respon
sabilii acestora au preluat 
şi aprovizionarea şi tot 
ceea ce ţine de bunul 
merg al activităţii). Dar 
în timp ce meşteşugarii 
de lâ .Horea" îşi desfac 
produsele în ■ multe alte 
localităţi, ceilalţi sunt le
gaţi de „puterea bă
nească" a localnicilor. Şi, 
cum afirmau... numeroşi 
meşteşugari, „noi depindem 
de solicitanţi". Or, fe
mur ţările Sa serviciile 
„laboratoarelor de înfru
museţare", la cele ale 
croitoriilor, ori curăţăto
riilor, în general la cele 
pe care femeile şi le pot 
rezolva pe cont propriu,’ 
au devenit ceva obişnuit. 
Pe de altă parte, întârzie
rea plăţilor de către unii 
beneficiari influenţează ne
gativ indicatorii econo
mici. ; Ca să nu mai vor
bim de concurenţa, moi 
mult sau mai puţin lo
ială. pe care le-o fac 
particularii.

smms©6©
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6,30 Seriale, desene a- 
nimate; 9.05 Sprîngfield 
Story (s); 10.05 Santa 
Barbara (s); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11.30
Vremea dorinţei (s); 12,00 

Preţul e fierbinte (cs); 12,30 
Duelul familiilor (cs);
13.00 Magazinul amiezii;
13,30 Fetele de aur (sit- 
com); 14,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p.): 15.00 Bar
bet Schafer talkshow;
16.00 Ilona Christen talk
show; 17410 Ilans Mei- 
ser talkshow; 18,00 Jco- 
pardy! (cs); 18,30 Intre 
noi (s); 19,00 Bună seara 
(mag. landurilor); 22,15 
Comisarul Beck: Alarmă 
la Skoldgatan (fp.. Ger
mania—Suedia).

C A N A  * p S

7,00 Ştiri; 9,45 Show- 
ui lut Maurizîo Costanzo
(r) ; 12,30 Forum (show);
14.00 ştiri; 14,25 Cotidi
ene (show); 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,15 Boblnsonii
(s) ; 15,45 Casa Castagna 
(show); 17,00 D.a.; 194)0 
OK, preţul e corect (cs); 
204)0 Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21.25 Circulă
zvonul (show); 21,40
Glumele Ia o* parte 
(show); 23,45 Ştiri5 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Cir
culă - zvonul (show/re. 
luare); 3,30 Cin-cin (ş); 
4/10 Nu doar moda (ma
gazin); 5,30 Target (ma- 
gazin)

6,30 Germania azi dl, 
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insulă fante
ziilor (s); 12,00 Hai la
doctor (s/r>; 134)0 Love 
Boat (s); 14,00 Trap-
per John, MD. (S);
15.00 Star Trek (ş. SF);
16.00 MacGyver (s.p.);
7,00 Totul sau nimic

(cs); 18,00 Familia Part- 
ridge (siteom); 19,00 A- 
şa-i viaţa (s); 20.00 Ştiri, 
sport, meteo; 20,30 Roa
ta norocului (cs); ' 21.15
Asterix 4 Cezar (film 
d.a., Franţa 1985); 22^5
Cum ne văd maimuţoii 

: (satiră, Germania, 1994);
23,10 FotbaL Bundesli- 
ga X I5 0,00 Fetiţele pre
coce (film er.. Germania}.

6/50 Ştiri NBC, eu 
Tom Brokaw ; IM  Ştiri 
rrN; 7,30 Hoţii şi afaceri 
(do); 8,00 Azi - informa
ţii; 10)00 Super Sbop;
11,00 Roata banilor •  
Europa; 16,00 Roata ba
nilor o S.UJfc; 18,30
Buletin bursier; 19,00 
Ştiri ITN; 19,30 Seco
lul lui Frost (do); 20,30
Sclina Scott (show — 
sel.); 21/30 Mari case aie 
lumii (do); 22^0 Ştiri
ITN ; 23,00 Show-ul serii, 
cu jay Lono ; 0,00 NBC 
Super Spmds ; ■ «31 Bug- 
by. HaU of Fame; 14)0 
Buletin bursier ; 2,08 Real 
personal — talkshow.

E U H 0 S P 0R T
9,M Auto f  M.P. de 

F 1 al Japoniei — cali
ficări ; 10^0 Magazin o- 
limpic (r); 11,00 Tenis • 
Magazin ATI’ ; 11/10
Eurofun; 12,00 Triatlon o 

, Cupei e‘(1
Spania (r); 13,00 Moto
•  CM. de Superbikcs
*95, et, 11, Indonezia 
(r); 14,00 Auto * M.P.
de F I  Sttzaka (relua
re);. 154)0 Magazinul
sporturilor cu motor; 
164)6 Golf « Volvo Maş
tere de la Valderrama — 
turul 2 (d); 18,00 Auto
•  Cupa Europei; 18/10 
Box « Meciuri interua- 
ţionale; 21,00 Tractor 
Paliing European S«x>er 
Puii de la Rotterdam; 
224)0 Karting.

*,00 Casa Desclieheş (s);
7.30 Teledimineaţa; 9,65
Bibi şi prietenii săi (să- 
rial); 10,15 Magazin ştiin
ţific ; - 11,15 Descoperi
rea (magazin); 11,45 S8  
nu visăm (rj; 13,45 Jur. 
nai F3; 14,05 Lumini
le,.. (r>; 14,30 Vânza
rea secolului (r); 16,05 
Teii Quel (r); 16.30 Ca
sa... (s/r); 17,15 Ma
gazin culinar; 17,30 Bibi 
şi prietenii săi' (s/r); 
18,15 Fa, Si, La a cânta;
18,45 Campionul (cs);
19.30 J:umal ; 20,00 Lu
minile Parisului; ‘ . 20,30 
Jurnal belgian; tZM 
Carnetele unui aventu
rier; 23,40 Tarata ta.

Anul VII •  Nr. 1499 Vineri. 27 octombrie 1995



\->S"

ai z o n a l  Valea J i u l u i ,

Recent, -m
«ile, m  gmW 
de la Institui; 
PROIECT Bucui 
aflat in judeţul n«*i 
Devjva şi la Petroşani,..

crare, 
economice 

are, infrastruc. 
locuinţe, 
ce efecte s« srea-

la conorraco-spciale a locali
tăţilor dinr Valea

de au analizat cu oont— 'rSa'zi prin elaborarea
Cestul studiu ?

«
L ►

ix
O

oerea judeţului, prima- . 
de la Petroşani, Aninousa, 
fiu peni, Petrila şi Uricani 
fi specialişti de la RAH 
Petroşani şi Direcţia Ur
banism, amenajarea teri
toriului şi lucrări publice, 
^Propunerile pentru o im- 
portantă lucrare de urba
nism : Planul de amenaja, 
r t  tt teritoriului zonal Va
lea Jiului.

Pe această temă am pur
tai o discuţie toarte inte- 
tesantă, în exclusivitate 
pentru .Cuvântul liber", 
■tai dl arh. Traian Pope seu 

' *t*_ directorul Institutului 
URBANPROIECT Bucu
reşti care este şi şeful de 
proiect ai acestei lucrări.

*~De teeţfte director arh. 
traian Popescu o astfel 
de lucrare şi de ce toc- 

; mai institutul din Bucu
reşti se ocupi de aşa ce
va?

— Ministerul Lucrări.
I lor Publice şi Amenajării 
I Teritoriului elaborează Pla- 
«UI de Amenajarea Teri- 
foriukti Naţional, Acesta 
ane t  Secţiuni: Secţiunea 
I — eăi de comunicaţie, 
Secţiunea II — Apa, Sec- 
ţiunea III A — zone na- 

; turale protejate, Secţiunea 
III B —> zone construite 
protejate şi Secţiunea IV 
— Reţeaua de localităţi. 
Toate aceste documentaţii 
Se elaborează prin Institu
tul nostru URBANPKO- 
|ECT Bucureşti, 
f Secţiunea I Căi de co
municaţie se află deja în 
faza de proiect de Lege 
iar celelalte Secţiuni se 
află in diverse faze de 
studiu care au şi fost pre. 
zentate spre consultarea 
judeţelor.

Elaborarea tuturor aces- 
‘ tora se sprijină pe studii 
-de specialitate, care prin 
Concluziile şi propunerile 
lor sectoriale fundamentea
ză propunerile generale de 
amenajare teritorială şi 
dezvoltare a aşezărilor u- 
mane. In această catego. 
fie dş teme se inscriu stu- 

j dtile .elaborate pentru, zo- 
i fia fojnitrotâ Dfinării —- pe 
ansamblul cursului ei; zo- 
na limitrofă Prutului; zo. 
ftă tnWnţilar Apuseni; zona 
limitrofă Dunării In zona 
de stid-vest a ţâiii; zona 
litoralului; zona Rezerva- 

■ ţiei «tesferei Delta Dună- 
!«fi. : V

Imf|)rtanţa ît» economia 
naţională, in special In do. 
meniul energetic, gradul 
•idieaţ de complexitate — 

In do*

— Studiul va contribui 
la cunoaşterea globală, mai 
bună a problemelor zonei, 
a locului ei ta economia

Jiului,
noi trebuie să consultăm 
Ministerul Industriei şi 
Regia Autonomă de Elec
tricitate, pentru ca prin 
Pianul de Amenajare a Te- 
rltoriului Naţional să sa 
stabilească o prognoză de 
evoluţie In minerit şi si
derurgie pe baza căreia 
să concepem dimensionarea

Convorbire cu dl. arii, TRAIAN PGPESCU, 
directorul Institutului URBANPROIECT 

Bucureşti.

au
derea *1 programul de cer- 

i t®tafe-dezvottare pe anul 
; 1395 a zonei Văii Jiului 
! — conurbaţia Petroşani ,*— 
(Dicţionarul enciclopedic 
defineşte conurbaţia ca o 
„aglomeraţie urbană for
mată dlntr.un oraş cu rol 
de centru polarizator, spre 
care gravitează, din punct 
de vedere economic, admi
nistrativ şi cultural, o se
cte de alte oraşe"...)

Cantitatea şi calitatea 
cărbunelui din Valea Jiu
lui, unde huila ocupă un 
loo important, au înscris 
fi continuă s& înscrie Ză
cământul In principalele 
ton* extractive ale ţării. 
Ztt ultimii 50 ani, investi
ţii Importante au fost di
rijate către Valea Jiului, 
af&t In: domeniul extrac-

judeţului şi in economia 
naţională, re vitalizarea e* 
comunică şi socială, in per
spectiva dezvoltării el du
rabile, optimizarea profi
lului socio-economic al 
localităţilor in sistem, rea. 
bilitarea şi protecţia me
diului, fundamentarea eta- 
plzării lucrărilor de infra
structură şi a programelor 
de investiţii din domeniul 
public şi stabilirea priori, 
tâţilor şi domeniilor de 
acţiune pe termen scurt şi 
mediu.

— Care sunt disfuncţie- 
nalităţlle rezultate din .pe
naliza critică a situaţiei e- 
xistente In Valea Jiului* 
— această primă fază a 
studiului aflat în elabora, 
rea Dv. ?

— In condiţiile trecerii 
spre economia de piaţă, 
conurbaţia Petroşani se 
confruntă cu probleme ma
jore, legate de interesul 
naţional în domeniul ener
getic, pe de o parte, şi de
mersurile pentru un con. 
fort urban corespunzător 
pentru populaţia de peste 
170 mii locuitori, din Cate 
circa 46 000 mineri, pe 
de altă parte.

Stadiul actual de dezvol
tare şi amenajare a zonei 
Valea Jiului se caracteri
zează prin existenţa unor 
disfuncţioftalităţi formate 
în decursul anilor şi care 
au evoluat in ultimii ani, 
spre situaţii critice şi con- 
fiictuale. Rezervele de hui. 
Iă din Valea Jiului pot 
asigura necesarul ţării pe 
următorii circa 180 ani; 
pentru rentabilizarea ex
tracţiei sunt necesare în 
continuare importante in
vestiţii şj retehnologizări. 
Infrastructura tehnică a 
şotiei, este insuficientă, în
deosebi căile de comuni
caţie, care nu corespund 
cerinţelor de capacitate. 
Viteză şi legături cu restul 
ţării. ■ '

Resursele financiare re
duse accentuează starea' de 
insuficienţă a echipărilor 
tehnico-edilitare din zonă 
a instituţiilor publice şi |  

hecesare funcţio# 
unor activităţi tcr. 

fiare. Calitatea Vieţii a 
scăzut în localităţile din 
zonă, ca o consecinţă a 
reducerii numărului de lo
curi de muncă din unele 
activităţi.

—Ce elemente noi s-au 
desprins din analizele e- 
fectuate în cele două zile 
la Deva şl la Valea Jiu. 
lui ?

— Toate tipurile de dis
funcţionalităţi au fost a- 
nalizate cu conducerea Con
siliului judeţean, cu con. 
ducerile primăriilor -din 
Valea Jiului, cu specialişti 
de la RAH Petroşani şi 
Direcţia urbanism, amena
jarea teritoriului şi lucrări 
publice «fin cadrul Consi
liului judeţean Hunedoara.

■  Pentru definirea mal 
bine a viitorului vieţii e«

şi dotarea de Viitor a lo. 
calităţilor care asigură ex
tracţia de cărbune.

■  Potenţialul turistic al 
zonei Văii Jiului este re
cunoscut, dar pentru mai 
buna punere ta valoare 
trebuie rezolvat cu priori
tate, Ia nivelul cerinţelor, 
sistemul de circulaţie. Dra
mul expres Oradea — De
va — Haţeg — Petroşani 
— Craiova, deschiderea 
unei legături directe către 
Hercttlane (Circa 13 km) 
precum şi modernizarea 
drumului Petrila — Rîmni- 
cu Vîicea vor putea in
troduce Valea Jiului în. 
tr-un circuit turistic ce va

. schimba faţa localităţilor. 
Se pot realiza In zonă cel 
puţin două mari centre na
ţionale de schi, dar apa
riţia unor investitori este 
posibilă numai după «o. 
luţionarea corespunzătoare 
a unor probleme tehnico* 
edilitare {apă, canalizare, 
alimentare cu căldură, te
lecomunicaţii etc...).

■  Este necesar să se 
clarifice situaţia drumuri
lor naţionale care străbat 
localităţile. In prezent a. 
cestea fiind in grija pri
măriilor locale care nu au 
posibilităţi de întreţinere a 
lor.

■  Se impune 6 soluţie e- 
ficientă pentru un trans
port rapid şi de mare ca. 
paritate de la Petrila pâ
nă la Uricani (tramvai, tro
leibuz, monorai, rame e- 
lectrice etc.).

■  în contextul disfunc. 
ţionalităfilor consemnate in 
.Analiza critică a situaţiei 
existente" şi al celor reţi
nute în analizele efectua
te la Deva şi Petroşani, es
te uttj ca în finalul pro. 
punerilor să se consemne
ze ca Valea Jiului să se 
declare, eventual printr-o 
hotărâre de Guvern, ca o 
zonă de dificultate care a- 
re nevoie de ajutor.

A consemnat
ION CIOCLEI

C O M U N I C A T

Convenţia Democratică a 
judeţului Hunedoara In 
şedinţa din 13. 10. 1995 a 
stabilit regulile de funcţio
nară a convenţiei la nivel 
judeţean şl măsurile care 
trebuie luate pentru pre
gătirea campaniei electora
le din primăvara Iui 1996.

Tonte partidele politice 
şi formaţiunile nepârt&iice 
ale convenţiei, precum
PNŢCD, PNL, , PNLCD,
UCD, AFDPH şl AC au o 
bună conlucrare Şi sunt
decise să lupte In mod
democratic pentru a câş
tiga cât mai multe condu
ceri ale primăriilor, pentru 
a putea rezolva multiplele 
neajunsuri, nereguli şi ne- 
Cazuri cu care se confrun
tă populaţia.

Un alt punct pe ordinea 
de zi a fost discutarea si
tuaţiei puterii şt PDSR, ca
re printr-o serie de mij
loace nedemocratice, inco
recte şi uneori abuzive, 
forţează atragerea in rân
durile membrilor săi a 
primarilor şi directorilor 
principalelor instituţii ale 
Judeţului. în prezent, din 
totalul de 68 primari, 63 
au semnat adeziuni de în
scriere în PDSR, şi există 
suspiciunea ea nu întot
deauna din convingere.

De asemenea d intr-un nu. 
măr de 36 şefi de servicii 
publice ale ministerelor şi 
ale filialelor judeţene ale

unor regii autonome, 33 
sunt in PDSR.

CDJ îşi face datoria de 
a informa populaţia jude
ţului, Hunedoara că. este 
extrem de important a se 
apăra dreptul la opţiune 
liberă, neîngrădită şi ne
dirijată forţat a fiecărei 
persoane de a opta pen. 
tru ideologia care îi con
vine.

CDJ Hunedoara va ana
liza in şedinţele sale bi
lunare problemele politice 
şi soclo-econornice ale ju
deţului, pe care le va a- 
duce la cunoştinţa popu
larei prin bunăvoinţa mij
loacelor de informare.

Dr. CONSTANTIN
IJLEJAN. vicepreşedinte 

al CDJ Hunedoara

gara IN ;

PARAGINA '
Gara oraşului (viitor 

municipiu) Brad este 
unică — din multe: 
puncte de vedere — in f 
Transilvania şl chiar In 
ţară. Este o clădire so. 
lidă, cu o arhitectură cu 
totul deosebită. Din 
păcate. în ultimii ani 
nu ş-au efectuat asupra 
ei lucrări de întrefine- 
re şi reparaţii. Astfel 
că pereţii sunt coşcoviţi, 
în multe locuri a căzut 
şi cade tencuiala, din 
ultima zugrăveală n.a 
mai rămas nimic. Gara 
Bradului arată, deci, ca 
o clădire părăsită.

Am scris rândurile de 
faţă pentru a determi
na Direcţia regională 
Timişoara a SNCFR să 
caute şi să găsească 
nişte fonduri pentru a 

\ pune în adevărata sa 
ţ valoare Gara Bradului, 
t Se spune că gările 
i sunt porţi de intrare 
|  intr-o localitate. Toc- 
ţ mai de aceea trebuie să 

arate frumos. Iar vil.

Peisaj de toamnă hunedorean Foto PA VEL LAZA

torul municipiu merită 
|  aşa ceva. (Tr3.)

Fundaţia pentru cultiva
rea păcii şi spiritului de 
toleranţă a fost creată in 
1S9Î şi, conform statutului 
său, aprobat în eoncordan. 
ţă cu legislaţia română in 

(autorizaţia nr. Uf 
— Ministerul Jws- 

tiţiei), este © organizaţie 
neguvemaraentală, mm- 
profit, independentă. Fun
daţia este o Organizaţie 
romanească* deschisă gqqd&» . 
rarii internaţionale, care 
se bucură de sprijinul ma
terial, financiar şi moral 
al twor persoaalităţi de 
Înalţi clasă, organizaţii na
ţionale şi internaţionale, 
al unor- firme şi organiza
ţii economice de prestigiu 
—* dornice sâ contribuie 
la consolidarea unui climat 
de pace şi stabilitate în 
România şi în lume, 

Fundaţia îşi propune să 
pună In mişcare, toate for. 
mele de influenţare a o- 
piniei publice şi de acţiune 
apte să contribuie la con
ştientizarea asupra faptului 
că statul de drept este fun
damental pentru societate, 
să promoveze starea de 
spirit de pace 'şi toleranţă 
menită să asigure treptat 
premisa abordării tuturor 
problemelor controversate 
sau litigioase intre diferi
te grupări etnice, naţiona
le, religioase, miale, de 
pe poziţiile recunoaşterii 
dreptului fiecăreia dintre

F u n d a ţ i a  „ E v e n i m e n t u l "

d e  t o l e r a n ţ ă
ele de a-şi cultiva propriile 
valori, a respectării Coiisti-
tuţiel şt celorlalte leg! ale 
ţării $i a legalităţii inter
naţionale.

Bşeent, Comitetul Direc- 
tor el Fundaţiei a aprobat 
tm program de acţiune 
concret, cuprinzând: lăr
girea cadrului de activita
te prin atragerea de noi 
membri şl înfiinţarea de 
filiale în judeţele ţării; 
cooperarea . cu organisme 
specifice naţionale şi in
ternaţionale, care-şl pro
pun înfiriparea ideilor de 
pace, toleranţă şl stabili
tate şi participarea direc
tă la activităţile acestora ; 
editarea şi. difuzarea gra-, 
tuită de cărţi şi publicaţii; 
acordarea de premii şi 
medalii, anual, unor perso
nalităţi cunoscute pe plan 
naţional şi internaţional 
pentru activităţi consacra
te cultivării păcii1 şl spl. 
ritului de toleranţă etc.

In anul 1995. — ANUL

TOLERANŢEI — în-«pap©* 
rare cu Centrul Consiliu
lui Europei şi Delegaţia 
Comisiei Europene în Ro
mânia va fi editat stib tn- 
grfjirea Acad. Prof. R. 
Vulcânescu „Dicţionarul 
spiritului de toleranţă", ca
re va fi difuzat gratuit ele
vilor din România, Repu
blică Moldova şi români
lor de pretutindeni şl o* 
dată eu acesta va fi dis
tribuit şi „Albumul drep
turilor omului", elaborat 
de Consiliul Europei ş| ti
părit de Fundaţia noastră. 
De asemenea, în acest an, 
tot pentru a sădi în con
ştiinţa oamenilor spiri
tul de pace şi toleranţă, 
Fundaţia a iniţiat lansa
rea unui concurs interna
ţional pentru realizarea u- 
niii complex monumental 
„SANCTUARUL PÂCII“, 
ca monument al viitoru
lui, Care să fie cadoul 0- 
ferit Municipiului Bucu
reşti, capitala României, 

întrucât Fundaţia are în

l i

vedere © paletă - largă de 
distincţii morale şi mate
riale, sunt aşteptate suges
tii Şi propuneri în acest 
sens. De asemenea, având 
în vedere că o parte din 
premii vot ti acordate pen
tru scrieri literare {româ
ne, eseuri, versuri, teatru 
etc ), ca şi pentru lucrări 
de artă plastică, ştiinţifice 
dedicate cultivării păcii şi 
spiritului de toleranţă. 
Fundaţia invită pe oef in
teresaţi să trimită câte un 
exemplar din aceste lu
crări, sap, după caz, fo
tografii, însoţite de o scur
tă prezentare a autorului 
şi a subiectului operei res
pective.

Fundaţia este încrezătoa. 
re în Idealurile sale şi mi
zând pe tradiţiile'de pace 
şi toleranţă ale tuturor ce
lor care trăiesc în Româ
nia vă invită să sprijiniţi 
aceste idealuri, să deveniţi 
membri ai Fundaţiei şi să 
contribuiţi in calitate de 
sponsori sau donatori, pen- 
tru ca împreună să reuşim 
realizarea obiectivelor pro
puse vizând cultivarea pă
cii, spiritului de pace şi 
stabilităţii în România şi 
în lume.

Informaţii de orice na
tură, privind activitatea 
Fundaţiei, pot fi obţinute 
de la dl Victor Isae, Hu
nedoara, str.’ N. Bălcescu, 
nr. 44, telefon 715165. (T.I)
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Lâ sediul Societăţii co
merciale Crişbus S.A. pur
tăm o discuţie axată fie 
problemele firmei cu dna 
ec. Elena Iridon, director 
economic.

KEP.: Dnă Iridon, care 
este profilul de activitate 
al societăţii Crişbus S.A. ?

E.J.: Principala noastră 
activitate se constituie din 
prestări de servicii în trans
porturi călători pe rute 
judeţene şi inter judeţene, 

• precum şi transporturi în 
convenţie, te principal pen
tru salariaţii Sucursalei 
miniere Barza.

REP.: Aceste transpor
turi prin convenţie vă a- 
duc câştiguri sigure în fie
care lună ? *

Aşa ar trebui să 
fie. Reprezentând cca 35 
la sută din totalul activi
tăţii noastre, acest tip de 
transporturi ar trebui să 
aducă un câştig nu numai 
sigur,' dar şi substanţial. 
Zic ar trebui. în realitate, 
datorită ' problemelor eco
nomice pe care sucursala 
minieră le are, plata servi
ciilor nbastre de transport 
nu a mai fost de mult onora
tă. Aşa se face că la ora ac
tuală avem de încasat cca 
.1» milioane lei, ceea ce 
reprezintă 80 la sută din 
producţia noastră pe o 
lună- Deci, în aceste con
diţii, este foarte greu de 
a da firmei noastre un 
curs evolutiv al dezvoltării.
- REP.: Spuneţi-ne câteva 

cuvinte despre dotările pe 
care Ie‘ aveţi. Mă refer la 
numărul şi la vechimea 
mijloacelor de transport 
de care dispuneţi.

EX: Avem un parc auto 
constituit din 50" de auto
buse, din care cca 40 se 
află permanent în cursă. 
Ultimele dotări importan
te cu mijloace de trans
port ie-âm făcut în 1987. 
Deci avem un parc cam 
învechit. Totuşi âm reuşit

după 1990 să ne dotăm cu 
3 autobuze marca Ikarus, 
de care aveam mare ne
voie. Sigur ne-ar prinde 
extrem de bine dacă am 
reuşi să achiziţionăm niş
te microbuze, care ş-ar 
preta foarte bine solicită
rilor de transport pe ca
re le avem pe anumite 
rute. Pentru1 o eventuală 
finanţare în acest: sens am

L-Sţ s .c .

S. A. Brad

făcut demersuri la F.P.S., 
fiind acum în aşteptarea 
unui răspuns.

REP.: Care sunt para
metrii economici între ca- 
rŞ a evoluat activitatea 
firmei Crişbus în acest an ?

EX: înainte de a vă 
răspunde direct la aceas
tă întrebare vreau să fac 
câteva precizări. Şi la 
Crişbus, la fel ca în mul
te alte firme din România, 
primează încă protecţia so
cială a salariaţilor în de
trimentul iniţiativelor e- 
conomice. Când spun aceas
ta am în vedere traseele 
pe care le deservim şi ca
re ne aduc doar pierderi, 
cum ar fi Brad-Uibăreşti 
sau Dupăpiatră. E clar că 
renunţarea la aceste trasee 
ar diminua valoarea pier
derilor firmei, dar în ace
laşi timp âr duce . şi la 
disponibilizări de personal 
care, în absenţa unei pro
tecţii sociale veritabile, ar 
fi adevărate tragedii. Sunt 
multe de spus aici. Şi de
spre privatul care, dato
rită cheltuielilor mai mici

care le are, ne „ciuguleş
te" de pe trasee mulţi din.

• tre călători, prin preţuri
le mai mici pe care le 
poate practica şi despre 
indisciplina anumitor con
ducători auto ai- societăţii 
noastre care în loc să a- 
ducă banii clienţilor la 
firmă, nu rup bilete şi îşi 
însuşesc nelegal acele fon
duri. In luna august a.c. 
am făcut nişte controale 
pe anumite rute ale noas
tre. Sub'vigilenţa supervi
zării, în condiţiile în care 
biletele de călătorie ap fost 
rupte pentru fiecare călă
tor, firma a înregistrat pro
fit, care în luna septem
brie a fost de 10 milioane 
lei. Revenind acum la în
trebarea dvoastră vă pot 
spune că pe primele 9. luni 
ale acestui an am realizat 
o cifră de afaceri de 586,4 
milioane’ lei. După cum 
probabil v-aţi dat seama 
până acum, beneficii ia 
perioada scursă nu am 
avut. - - r '

REP.: Ce credeţi că va 
aduce marea privatizare 
pentru societatea Crişbus ?

EX: • Un lucru e clar. 
Pe pierderi nu vom mai 
putea merge. Sunt două 
posibilităţi: ori vor avea 
loc restrângeri \de activi
tate cu disponibilizările de 
personal corespunzătoare, 
ori, mai devreme sau ceva, 
mai târziu, punem lacătul pe 
firmă. Sper că această pri
vatizare. care se profilea. ’ 
ză, dacă va reuşi să transă 
forme societatea Crişbds 
într-o firmă cu capital ma
joritar privat, adică dacă 
persoane private, contra 
cupon, vor reuşi să reven
dice minim 51 procente din 
capitalul societăţii, să a- 
ducă, dacă nu bani, cel 
puţin o schimbare în bine 
a atitudinii şi disciplinei 
unor angajaţi ai noştri faţă 
de activitatea lor te, firmă.

ADRIAN SAEAGEAN

* • * • » * * • * • * • * • » •

0 firmă căutată de
Discutând cu dl Ilie Ar. 

şanu, patronul firmei S.0. 
Qadra S.R.Ii. din Deva, 
am desprins câteva ele
mente de interes pen
tru reuşita într-o afacere 
care, chiăr dacă nu este 
din domeniul direct pro
ductiv, vine să răspundă 
unor nevoi reale ale po
pulaţiei, mijlocind ajunge
rea în condiţii cât mai bu
ne — sub aspectul preţu
lui şi calităţii —• a mărfu
rilor de trebuinţă, la con
sumatori. Activitatea fir. 
mei, care In principal are 
ca Obiect desfăşurarea en 
gros a mărfurilor — Intr-o 
gamă sortimentală diversă, 
cuprinzând peste 300 de 
articole, s-a amplificat 
simţitor în cei trei ani de 
existenţă a acestei socie
tăţi comerciale. Ba aceasta 
se adaugă şi desfacerea cu 
amănuntul prin magazinul 
situat în incinta Cinema
tografului „Patria" din De
va.-.

Vorbindu-mi despre ga
ma sortimentală a produ
selor, interlocutorul pre
ciza că ponderea In struc
tura lor o deţin produsele 
alimentare — în principal 
cremă Fineti, ciocolată, 
biscuiţi, alune vidate, cor- 
nuri, diferite produse din 
grupa detergenţilor şi cos
meticelor, ţigări din im
port şi indigene şi alte 

. mărfuri. Seriozitatea în a- 
prbvizionare, corectitudi
nea în afaceri cu partene
rii, precum şi practicarea 
unui adaos comercial mie 
(de cel mult 5 la sută) con
stituie factori ce au asigurat 
drumul ascendent al firmei, 
in context, important de 
amintit este că, aşa 
cum spunea directorul 

'cu aprovizionarea, dl 
Adrian Popa (care atunci 
când este nevoie face per
sonal şi operaţiuni de trans- 
port), se are în vedere stu- 

’ dierea cerinţelor pieţei, a- 
dueând mărfurile solicita-

Aspect de la întâlnirea organizată de C.C.I. pe 
tema privatizării. Foto PAVEL LAZA

te de clienţi şi consumatori, 
care provin direct de la 
producători sau de la im
portatori direcţi şi sta
bili, in rândul aces
tora din Urmă locul
principal ocupându-1 firma 
Bussines World. Practicarea 
unui asemenea mod de lu
cru permite evitarea bloca
jelor şi menţinerea unor re
laţii bune de conlucrare cu 
partenerii. -

în discuţie, dl Arşanu a- 
precia că scumpirea com
bustibilului va influenţa, 
fără Îndoială, preţul produ
selor, însă firmele comer
ciale vor fi nevoite* să ce
deze o parte din profitul 
lor, deoarece există riscul 
că, prin creşterea exagera
tă a preţurilor, să se înre
gistreze o scădere a vânză
rilor.

Ceea ce ni se pare a fi” de 
remarcat este ambiţia şi 
dorinţa cu care di Arşanu 
s-a apucat de afaceri pen
tru a oferi locuri de muncă 
la 11 oameni, în ciudă fap
tului că nil a dispus de spa
ţii proprii sau de un capi
tal ridicat. „Dar, decât să 
băt trotuarul ca pensionar 
— spunea interlocutorul — 
am simţit nevoia să am. o 
ocupaţie, care să fie profi
tabilă şi pentru alţi salari- 
aţi“. Ca orice client per
manent sau ocazional al 
firmei, 6are este situată la 
intersecţia străzilor Spita
lului cu M. Eminescu, nu 
poţi rămâne decât cu o plă
cută impresie, văzând mo
dul cum sunt expuse şi pre
zentate- mărfurile, cum este 
gospodărit spaţiul, cum se 
face aprovizionarea şi ser
virea clienţilor. Toate aces
te elemente sunt definitorii 
pentru reclama şi prestigiul 
firmei amintite.

NICOLAE TlRCOB

Interesul sporit de care s-a bucurat 
iniţiativa Cantorei de Comerţ şi Indus
trie a judeţului Hunedoara de a orga
niza, la Deva, la sfârşitul săptămânii 
trecute, o întâlnire între agenţi econo
mici şi dl Florin Suciu, directorul Fi
lialei din Alba Iulia a FPP Banat — 
Crişana, având ca temă privatizarea so
cietăţilor comerciale, a fost reliefat, 
in primul rând, de numărul mare, pes
te aşteptări, al participanţilor. Apoi, a- 
şa cum a subliniat dl ing. Gheorghe 
Grun, director general al CCI, pri
vatizarea constituie o prioritate a mo
mentului şi mai există încă o serie de 
probleme ce ridică numeroase semne 
de întrebare privind subscripţia cupoa
nelor nominative şi a carnetelor cu cer
tificate de proprietate, în vederea trans
ferului gratuit al unei părţi din capi
talul social în proprietatea acţionarilor.

Dezbaterile, contrar unor previziuni 
optimiste, au reliefat Un aspect para. 
doxal, anume acela că, până acum, es
te destul de mic interesul faţă de pri
vatizare, cu atât mai lent deocamdată 
fiind şi ritmul subscrierii în Vederea 
dobândirii calităţii de acţionar, de că
tre posesorii de carnete şi cupoane. Că
rui fapt se datoreşte oare reţinerea şi 
apatia potenţialilor acţionari ? întreba
rea a primit unele răspunsuri parţiale. 
In loc să: se răspândească ceaţa ce e- 
xistă, pe măsură ce s-a intrat în mai 
multe detalii, negura s.a accentuat.

în ciuda mediatizării ce s-a făcut pâ
nă acum, lacunele din legislaţie şi din 
normele metodologice lasă să se între
vadă că privatizarea ar fi dorită de 6 
parte a cetăţenilor, dar, in acelaşi timp, 
ea este frânată. Presiunea şi febra sunt

însă mari, dacă ţinem seama de fap
tul că până la sfârşitul acestui an, po
trivit cerinţelor formulate de FMI, pen
tru a avea acces la finanţare externă, 
va trebui să fie privatizate, cel ptiţin 
1500 întreprinderi, respectiv 25 la sută 
din numărul societăţilor cu capital de 
stat. In acest context, s-a făcut aluzie 
şi s.a invocat modelul ceh, mult mai

au obţinut încă cuponul la care au drep
tul şi altele. '

Lucrurile s-au complicat şi au rămas 
fără răspuns atunci când s-a propus şi 
s-a cerut ca, acolo unde sunt mai mulţi 
salariaţi şi ei doresc să se poată face 
(tot organizat); subscrierea cupoanelor 
şi certificatelor, prin deplasare la se
diul societăţilor comerciale care soli

a

operativ şi eficient. Ne-a fost sortit în
să . ca metodele şi căile noastre să fie 
mult mai greoaie, întortocheate şi ine
ficiente. Dar, dacă am pomit-o, trebuie 
să finalizăm cumva şi privatizarea.

Dezbaterile au reliefat că indecizia şi 
tărăgănarea la subscripţia 'cupoanelor 
şi carnetelor ar avea mai multe cauze, 
între care amintim: lipsa de informa
ţii suficiente despre societăţile comer
ciale cuprinse te lista de privatizare, te 
special despre strategia acestora, Întâr
zierea deschiderii de către FPP a u. 
nor centre de subscripţie şi in judeţul 
nostru, timpul de aşteptare la ghişeu 
(aproximativ 15 minute pentru fiecare 
posesor de carnete şi cupoane), nC'cla- 
irificarea încă a situaţiei celor ce nvţ|

cită acest lucru, fiecare posesor putân. 
du-şi exprima liber opţiunea pentrox 
societatea unde vrea să devină acţionar.

Pledând pentru interesele firmei unde 
lucrează, dl Suciu era de părere că 
„nimeni nu trebuie să aibă reticenţă fa
ţă de subscrierea la FPP, care Va de
veni un fond de investiţii şi cunoaşte 
mai bine formele şi modul de plasare 
la societăţi comerciale a carnetelor şi * 
cupoanelor, având acumulată 6 expe. 
rienţă bună te cei 3 ani de activitate11.

O. măre parte din timpul dezbateri
lor s-a consumat, fără a se face însă 
lumină,. în jurul problemelor specifice 
care priveso privatizarea societăţilor co
merciale din agricultură, care sunt cu. 
prinse în listă, te cazul acestora tre

buind să acţioneze comisiile de evalua
re, despre existenţa cărora nu se ştie 
însă mai nimic deocamdată. Deşi — 
cum s-a subliniat — FPP trebuie să fa
că parte din "asemenea comisii, dl Su
ciu nu a putut da nici o relaţie con
cretă despre faza în care se găseşte con
stituirea comisiilor respective, incerti
tudinea planând şi asupra datei când 
va fi clarificată problema respectivă. 
De asemenea, s-a apelat la exemple i- 
potetice, simple, pentru a demonstra că 
dacă la societăţile mai profitabile se 
vor-face subscripţii peste nivelul pro
centului prevăzut în listă — deoarece 
nu se vor da nici un fel de informaţii 
privind numărul potenţialilor acţionari 
atunci'— cum s-a spus în dezbateri, „se 
vinde mâţa în sac“, deoarece dividen
dele ce vor reverii; vor fi măi mici de
cât la societăţile cu potenţial mai re
dus, dar unde subscripţia a fost mai 
slabă. , ;

în legătură cu. subscripţia s-a spus, 
în' cadrul dezbaterilor, care au fost des
tul de aprinse pe alocuri, că totul este 
intuiţie şi inspiraţie, dar nu sunt ex
cluse nici' speculaţiile de tot felul, din
colo de acţiunea normelor de confiden
ţialitate.

Chiar dacă nu s-au găsit răspunsuri 
la toate întrebările puse, considerăm to
tuşi că întâlnirea a fost interesantă şi 
Utilă, punând în evidenţă faptul că es
te nevoie ca factorii de decizie să cla
rifice cât mai repede posibil toate pro
blemele care «unt: ridicate de către a- 
genţii economici, precum şi de către 
posesorii carnetelor şi cupoanelor.

NICOLAE TlRCOB
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CINE NU MUNCEŞTE 
SA NU MĂNÂNCE, lat. 
QUI NON LABORAT, 
NON MANDUCET. •  
Principiu, cardinal al mo
ralei creştine, care ii vi
zează pe cei ce preferă 
să ducă o viaţă parazita
ră şi nu la cei suferinzi, 
aflaţi în imposibilitate de 
a munci, m Proverb de 
largă răspândire, rămas 
mereu activ de-a lungul 
timpurilor,' ale' cărui ră
dăcini ar putea fi con
siderate însăşi cuvintele 
pe care Dumnezeu i le 
spune lui Adam la izgo
nirea din Rai. m lntr-o 
formă aproape identică 
cu cea în care circulă şi 
azi, proverbul a fost fo
losit de Sf. Apostol Pa- 
vel in cea de a doua E- 
PISTOLĂ CĂTRE TESA- 
LONICENI.

„Iar lui Adam l-a zis : 
Pentru că ai ascultat vor
ba femeii tale şi ai mân
cat din pomul din care 
ţi-am poruncit „Să nu mă
nânci I", blestemat va fi 
pământul pentru tine ! Cu 
osteneală- să te hrăneşti 
din el îri toate zilele vie
ţii tale ! Spini şi, pălămi- 
dă iţi va rodi el şi te vei 
hrăni cu iarba câmpu-

Radu Ciob a nu

Rostiri biblice
lui! In sudoarea feţii 
tale iţi vei mânca pâinea 
ta, până ce te vei întoar
ce în pământul din care 
eşti luat (...)“.

Facerea, 3, 17—19 
„Căci singuri ştiţi cum 

trebuie să yă asemănaţi 
nouă,' că noi n-am fost 
fără de rânduială, când am 
fost la voi, nici n-am 
mâncat de la cineva pâi
ne în dar, ci cu muncă 
şi'cu trudă, am lucrat 
noaptea şi ziua, ca să nu 
împovărăm pe nimeni 
dintre voi (...). Căci şi 
când ne aflam la voi, 
v-am dat porunca aceas
ta1: cine nu vrea să lu
creze, acela să nu mă
nânce".

2 Tesaloniceni, 3, 7—10 
CINE SAPA GROAPA 

ALTUIA CADE SINGUR 
IN EA, lat. INCIDIT IN 
FOVEAM QUI PRIMUS

FACERIT ILLAM. •  
Proverb foarte vechi şi 
cu o largă circulaţie pâ
nă în Zilele noastre'. •  
Cu mici variaţruni, apare 
aproape în toate cărţile 
cu caracter sapienţial ale 
BIBLIEI. 0  Citat şi în 
literatura română veche 
de Dosoftei, Dimitrie Can- 
temir, Ion Neculce, Ni- 
colae Costin.

„Iată a poftit nedrep
tatea, a zămislit silnicia 
şi a născut nelegiuirea. 
Groapă a săpat şi a a- 
dâncit-o şi va cădea în 
groapa pe care a făcut-o".

Psalmul, 7,14—15 
„Cine sapă groapa al

tuia cade singur în ea 
şi cel ce rostogoleşte o 
piatră se prăvăleşte tot 
peste el“.

Pilde, 26, 27 
„Cel. ce rătăceşte pe cei 

drepţi pe o cale rea va

cădea în groapa pe care 
a săpat-o ; cei fără pri
hană vor fi fericiţi".

Pilde, 28, 10 
„Cel ce sapă o groapă 

poate să cadă în ea şi 
cel ce dărâmă un zid 
poate fi njuşcat de şar
pe*,

Ecclesiastul, 10, 8 
„Cel ce sapă groapa al

tuia va cădea în ea şi 
cel ce întinde cursă prin- 
de-se-va în ea“.

- Sirah, 27, 27
CINE SEAMĂNĂ VÂNT 

CULEGE FURTUNA. •  
Expresie figurată a ade
vărului că acela ce pro
voacă dezbinarea, ura şi 
răutatea trebuie să se aş
tepte pentru sine la un 
rău fi mat mare. •  Pro
verbul, notoriu încă din 
vremurile biblice, e ac- / 
tiv până astăzi pe o arie 
vastă: lat. QUI VENTUM 
SEMINABUNT ET TUR- 
BINEM METENT; fr. 
CELUI QUI SEME LE 
VENT RECOLTE LA 
TKMPETE; it. CHI SE- 
MINA VENTO RACO- 
GLIE TEMPESTA etc.
• „Pentru că ei au se
mănat vânt, culege-vor 
furtună*»

Osea, 8, 7

I i
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Ard lumânările! îngerii umblă prin ceruri. 
Umbre de îngeri umblă prin case,
N_au trupuri .durerea să lase 
Şi au nemurire!
Cresc lumânările. Ascultă-ne, Doamne,
Ni-i ruga umilă şi-ar vrea să însamnc 
Pe cel ce căzut-au sub biciuri de toamne ! 
Ni-i ruga umilă, din mame şi fraţi,
Ni-i lacrima-n sănge din buni şi din taţi; 
Ni-i inima stoarsă, Preabune Părinte,
Avem iertăciune şi-atâtea morminte 1 
Avem împăcare şi ziduri zidite 
Cu Mâna Ta Doamne, din minţi miruite ; 
Avem neclintire şi doruri şi-amar 
Şi miticul clopot ce-i zicem Ardeal;
Avem strălucire şi-0 doină în slovă 
Şi cântecul veşnic şi-un Olt şi-o Moldovă ! 
Avem înredire şi frunţi diafane 
Şi loc printre stele şi munţi şi coroane...
Şi zbucium ce saltă şi linişti în roi 
Şi cete sub cruce cu mii de eroi.
Ni-i inima strânsă, Preabune Părinte, 
Martirii ne.mplina cu-atâtea morminte,
O, dă-le, Tu Doamne, din Păcile Sfinte t

SICOE-TIREA ROXANA, 
Şcoala Generală Nr. I, Deva, 

cls. a VIIl-a

Asaltul mediocrităţii
Mărturisesc că nu pot 

scăpa, de o bună vreme, de 
impresia copleşitoare a a- 
şaltului mediocrităţii, în 
primul rând prin interme
diul mass-media, scrise şi 
audio-văzute, dar şi prin 

j contactul, direct cu scenele 
1 de spectacol clasice, ori im

provizate în aer liber.
La televizor, în emisiuni

le româneşti (despre „ca- 
blagizarea“ şi „satelitizarea“ 
noastră, altădată), ajunge 
să apeşi pe un buton, ca să 
simţi că ameţeşti după câ
teva imagini luate în răs
păr, incoerente, bunăoară 
despre grădina botanică din 
Cluj, ori câteva fraze în ca
re cel ce ni le vâră-n auz 
stâlceşte limba română 
inadmisibil. Nici emisiuni 
de genul „Actualităţi'1 ori 
„Teleenciclopedia" nu sunt 
mai breze. Agramatisme, 
dezacorduri grosolane, bâl
bâieli, stop-cadre involun
tare penibile, cu imaginea 
crainicului T.V. încremeni
tă pe ecran în aşteptarea 
comutării "camerei (crainici 
care nici nu se sinchisesc 
să . ceară scuze) etc. etc...

Cât priveşte presa, ine
xactităţile gramaticale şi a- 
le logicii, recuzita trivială, 
ori titrarea bombastică, ne
ruşinată uneori, găselniţele 
forţate în scopul smulgerii 
interesului cititorului tot 
mai grăbit şi mai apatic la 
toate, a devenit ceva banal. '  
O banalitate care este 
simptomul maladiei cu a- 
celaşi nume: mediocritatea. 
Cea a emiţătorului, egală 
cu cea a percepţiei. Ne „me- 
diocritizăm", ca să spun a- 
şa. Desigur, din ravagiile 
scenariilor invocate mereu 
după 1989, nu vom alege 
explicaţia unui te-miri-ce 
„scenariu" general, al nu- . 
ştiu-cui, care ne-ar dori un 
„stupide people", ci vom 
prezuma dă, DE FACTO, 
suntem într-o surpare gene
rală, dureroasă, a întregii

foste structuri, umbră a 
propagandei totalitariste, 
adică o surpare agonică, 
lentă, o aiureală generală, 
o derută din care sper că, 
totuşi, vom -ieşi treptat şi 
plini de învăţăminte.

Impactul sălbatic cu tot 
ceea ce a fost absorbit din 
occidentul liber, dâr'maicu 
seamă cu tot ceea ce acolo 
este de mult categorisit de
jecţie -a culturii, ne costă. 
Contaminarea cu mediocri
tatea de import, neselectivă 
(la adăpostul ideii că a dis
părut cenzura), s-a contopit 
cu propriile noastre non-va- 
lori, cu amatorismul agre
siv in orice domeniu.

Exact cum în comerţ, pes
te noapte,, s-a lăţit enorm 
numărul neaveniţilor (şpe- 
raclul fiind dolarul) şi în 
domeniile sus-invocate s-au 
încolăcit asfixiant pe fiin
ţa naţională, peste cultura 
şi civilizaţia românească, 
cea din tradiţie, ghemul 
mediocrităţii.

In scenă, alt exemplu :

datorită prizei economice şi 
haosului din resortul cultu
rii, artei, mari vedete se 
amestecă lamentabil cu şu- 
şanlşti, îri spectacole „de ‘ 
varietăţi" neunitare şi ine-; 
gale. Turneele unor trupe 
improvizate, Ia umbra u- 
nor impresari rapace şi a- 
bili, smulg spectatorilor pre
ţuri de speculă în urma 
unor groteşti exhibiţii mai 
degrabă de circ degradat; 
afişele anunţă artişti de re
nume, dar apar alţii, spre 
stupoarea păcăliţilor care, 
păţiţi, nu mai vin la spec
tacole ; oameni ai scenei 
care, altădată, ne fascinau, 
se pretează, pentru sume 
iute câştigate, la degra
dante prezenţe, mai ales în 
provincie, probabil consi- 
derându-i pe cei din afara 
(Bucureştilor nişte idioti. 
zaţi, plini de bani. Nimeni 
nu-i judecă, decât lehami
tea ori sudalma şoptită în 
bărbie. Marşul mediocrită
ţii continuă imperturbabil 
de ani de zile. Miniştrii

Ansamblul folcloric ju 
testarea comemorativă des

deţean „Getusa" — o pre zenţă agreabilă la mani. 
făşurată cu puţin timp în urmă în satul Crişan.

Foto PAVEL LAZA

culturii au fost schimbaţi 
până s-au lămurit şi cei 
ce ii blamaseră că n-are. 
rost, pricepând că de alt
undeva vine... efectul.

Mediocritatea este rugi
na care ronţăie încet şi 
sigur structura în surpare 
invocată mai-sus, dar a- 
tinge deja şi fragila struc
tură nouă. Cum s-ar zice, 
pe ceva putred, se naşte 
ceva tot putred. Gelatinoa
să, dacă aş vizualiza, ab
stract, imaginea distrofică 
a „democraţiei" culturale 
cu pricina. Fie să mă în
şel, fie să acuz doar, din 
bună-credinţă, o exigenţă 
superfluă ! încotro mergem, 
dacă mergem, rămâne de 
văzut I Doar că — prinşi 
eu ale vieţii zilnice, 
ale morţii zilnice, ris
căm a nu observa că, în 
timp ce DEMOCRAŢIA 
DISTROFICA ne năpădeşte 
multilateral haotic, deja 
consecinţele imediate tind 

' să ne sufoce.
EUGEN EVU

Dumitru Velea
„ODETTE"

După ce, în primăvara a volumului : După ochii 
acestui an, scriitorul Du- tăi/ se-ntinde cerul/ du_ 
mitru Velea şi-a expri- pă inima ta/ freamătă 
mat, într-o manieră pro- marea/ după lumina ta/ 
prie, gândirea filozofică se-ntoro florile/ după 
şi harul artistic în volu- mersul tău/ zboară păsă- 
mul „Cuvinte fără ori- rile/ după glasul tău tre. 
zont“ — apărut la Edi- mură stelele/ după um- 
tura Fundaţiei Culturale bra ta mi-aleargă picioa- 
„I.D. Sârbu" Petroşani — rele („După"). Şi fiecare 
acum, autorul ne pune poem, din zecile ce înfi. 
la îndemână o nouă, o oară paginile'acestui u- 
tulburăfoare carte de poe. nicaf volum, este prece- 
me : „Odette". Această dat de un gând — maxi-
„carte-rană“ poartă nu
mele celei „mai sensibi
le şi raţionale femei în. 
tâlnîte, cunoscătoare a 
mai multor culturi şi a 
mai-multor câmpuri ra
ţionale — fizică atomi
că, matematică şi infor

mă aş zice, ce sugerea
ză parcă, In puţine cu
vinte, versurile Ce vor 
urma: „Eram doi, unul 
a devenit umbră, celălalt 
un foc („Trecerea prin 
poartă"). Tu eşti visul 
somnului meu, iar eu ve-

matică" (după cum măr- ghea somnului tău („Cu 
turiseşte autorul pe co- privirea la stele"), De- 
perta interioară a vo- atâtea lacrimi, pe unde 
lumului), care cu puţine calc pământul rămâne 

clipe înaintea Buneivestiri, sărat („Ţipătul"). Sus — 
la numai 44 de ani, seeli-- două păsări se pierd în 
bera de tot şi de toate, ceruri, pos — o singură’;
Poemele lui Dumitru Ve
lea poartă' numele celei 
care „a schimbat cu mi
ne, în 2,0 de ani, un nu
măr impresionant de e- 
pistole, trimise de pe me
ridianele unei mari părţi

umbră („Când cu ea, 
num  întâlnit"), Am tre
cut unui pe- lângă altul 
şi hainele oe-au luat 
foc („Rană în doi“).

Nemuritoarea forţă a 
iubirii răzbate din fi«ca-

din lume, ţinăndu-mă re poem fi fiecare pagj- 
vertical în înspumatele şi nă iradiază forţă, forţa 
înfricoşătoarele aPe ale născută din durere. Poe. 
istoriei, estice*. tul luptă, nu se lasă co-

„Odette" eşte cartea u- pleşit: „De gheaţă-i tot 
nei sfâşietoare dureri — pământul/ Iubita-i foc în 
durerea iubirii. „Chiar vatră/ prin mine bate 
de n-ai fi fost, ochii mei vântul/ în mine cade pia- 
te-ar fi născut din ape tră/ Ridică-se Cuvântul 
şi cer" — recunoaşte poe- prin lespedea de piatră*, 
tul, în motto-ul la „Nu- G carte — rană, o câr
mele dat", poemul ce e- te flacără, apărută la E- 
vocă naşterea EI, trece- ditura Fundaţiei Cultura, 
rea EI pe aproape, îm. le „I.D. Sârbu", în con- 
brăţişârea, glasul, sim- diţii grafice de excepţie, 
ţirea, rostirea numelui cum de excepţie este ti

parul, executat de SG 
„Polidâva" SA Deva. I- 
lustraţia color conferă vo
lumului o altă valoare

EI.
„Te-am văzut în lâun- 

trul meu" — spune — şi 
spre a-i înţelege sintagma 
Dumitru Velea ne suge- artistică. Sunt imagini u- ] 
rează : Aerul săgetat este nicat, primite de autor, i 
atras de foc; cuvântul, ca epistole, de pe meri- I 
de înţeles ; mâna, de lu- dianele culturii- universa- ] 
cru; ochiul, de orizont; le : Michelangelo : „Crea. | 
urechea, de sunet; pia- rea lui Adam" (detaliu), < 
tra, de pământ; fructul. Capela Sixtină, „La Pie“ I 
de sâmbure; sâmburele, ta". Bazilica di S. Pietre, , 
de plantă; planta, de Roma, un Edward Ho- i 
floare; floarea, de soa. pper, un Edward Munch.,. j 
re ; copacul, de păsări ;~ sau popasuri ale Odette* j

în Creta, la Versailles, I 
Venezia, Taomina, Păros, j 
Frankfurt, Firenze... I 

O cârte — rug, scrisă « 
din iubire : „Iubirea mea j 
nu se împarte/ e ca ră- ; 
dăcina pentru o singură i 
floare".

păsările, de zbor; aripa, 
de. înger...

Compunându-şi un vo
cabular âparte, poetul 
îşi scrie poemele mărtu- 
risindu-şi sau tăinuin- 
du-şi durerea iubirii, im- 
plorând-o, ori strigând-o. 
Cu Odette facem cunoş
tinţă din prima pagină LUCIA LICIU
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LUNI. 30 OCTOMBRIE

T V R  J
13.00 Actualităţi; 13.10 Ecleziast ■95;

14.10 TVR iaşi; 14.45 TVR Cluj-Napoca ; 
*540 TVR Timişoara; 16.00 Actualităţi;
16.10 Avanpremieră; 1845 Turism şl a- 
gro turism; 17,90 Emisiune In limba ma
ghiară; 18,30 Apărătorii pământului (d.a.); 
9940 De luni până luni; 19,30 Serial: Fata 
tfi băieţii; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
2A50 Serial; Baywatch; 21,45 Transfoca- 
tor; 22,10 Teatru TV; 045 Actualităţi; 
0,20 Cultura în Rime; 0,50 Fragil.

T V R  9
13J00 Actualităţi; 13,10 Politica între 

Ideal şi real; 13.40 Film; 1440 Atlas (r); 
1540 Serial (r): Peria neagră; 15,45 Fil
mele săptămânii; 15.50 Oua.; 16,20 Se
rial : Pasiuni secrete; 17,05 Măseaua de 
•uinte (emisiune pentru tineret); 17,45 
Surişi: Iubiri amăgitoare; 18,30 tn faţa 
dumneavoastră; 20,00 Arte vizuale; 20,30 
Vribuna noucoRlormişttlor; 21,00 TVM 
Mesager; 21,39 Formula 3 (cş); 223)0 Se
dai: Santa Barbara; 22,45 Repriza a 
treia; 0,30 Jazz Alive în concert.

MARŢI, 31 OCTOMBRIE

TV R 1

940 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
• tă ; 9.20 Serial (r): Santa Barbara; 

Limbi străine; 11,05 Cinematogra
fie artă: Obsesie fatală (f/r); 13,00

animate; 13,10 1001 audiţii; 14,10 
laşi; 1545 TVR Cluj-Napoca; 16,10 

Ml tu însuţi!; 17,00 Convieţuiri; 18,00 
Baaşwi şi necazuri în dragoste; 19,00 Clio; 
9940 Apărătorii pământului (d.a.); 20,00 

iţi, meteo, sport; 20,45 Publict- 
20,56 Telecuiemateca; 23,10 Reflec

tor; 23.40 Actualităţi; 0,0o Gong 1 (aciua. 
Mate teatrală); 0,30 Nocturna de balet.

T V  R 2
_ sJtOO Ea prima oră; 940 Oca da mu
zică; 10,05 Mpsaic sat rit t; 1145 Desene 
animate; 12,00 Tggtra TV (r); 14,00 Ac- 
tualităţi; 14,1® Septul scriuletor; 1445 
Limbi străine (r); 15,53 Da. ; 1640 Se
rial: Pasiuni secrete; 17,05 23 de milioa. 
no (p. I): 17.46 Serial: Iubiriamă 
re ; 1840 23 de milioane (p. II); 29,00 Cu 
cărţile pe faţă; 21,00 TVM Mesager; ?149 
Intre da şi nu; 22.00 Credo; 23,13 Film.

MIEUCURI.l KOlUlSlilE
T V R  1

7.00 TVM Telematinal; 840 La prima 
eră; 940 Serial (r): Santa Barbara;
10.05 Moda P« meridiane (do); 10,35 Vi- 
deocaseta muzicală; 1040 Videolexicon; 
11,50 Serial (r): Iubiri amăgitoare; 12,40 
Desene animate; 13,10 1001 audiţii; 14,10 
TVR laşi şi TVR Ciuj-N.; 16.10 Maga. 
zin internaţional; 17,15 Alfa şi Omega;
18,00 De la lume adunate; 1830 Apără
torii pământului (d A .);  19,00 Poarta să
rutului; 1940 Serial: Pate şi băieţii; 20.-00 
Actualităţi, meteo, sport; 2040 Serial: Mica 
Iui Mistral; 21,45 NOI frontiere; 2245 
Total despre muzică; 2245 Confluente;
23.45 întâlnirea de la miezul nopţii; 0,25 
Jazz Alive Magazin.

T V R  2
7.00 La prima oră; 9,20 Of» de »o< 

zică; 1045 Mag. satelit; 1140 Desene a- 
nimate; 12,00 Gong! (r); 1240 Pagini e- 
nesciene; 13,05 Ala-Baia-Portocala!; 13.55 
Film ; 15,25; De lingua latina; SS£5 DA.; 
16,20 Serial.: Pasiuni secrete; 17ĂS Mlni- 
eco; 17,45 Serial: Iubiri amăgitoare; 1840 
Emisiune îă limba maghiară; 2040 Pro 
Memoria; 2040' Turist-ctab; 2140 TVM 
Mesager; 2140 Tradiţii; 2240 Serial: San
ta Barbara; 22,45 Un secol de cinema ;
23.45 Muzica e viaţa mea 1; 045 La că
pătui Pământului (do).

JOI, 2 NOIEMBRIE
T V R  1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 Lă prima
oră ; 940 Serial (r) : Santa, Barbara ;
10.05 Limbi străine; 11,05 Serial (r): Iu
biri amăgitoare; 12,40 Desene animate; 
13.10.1001 audiţii; 11,10 TVR Iaşi; 15,00 
TVR Cluj-Napoca; 16,10 Tradiţii; 16,40 
Sub semnul întrebării; 17,10 Milenium; 
18,25 D.a,; 18,50 Tragerile Loto; 19,00 
Medicina pentru toţi; 19,30 Serial: Fata 
şi băieţii; 20,Oo Actualităţi, meteo, sport;

2040 Serial: Valea păpuşilor; 21,40 Re
flecţii rutiere; 21,55 Studioul; economic; 
2245 Mttzică populară; 22,55 Simpozion; 
0,00 Serial: Poldark.

T V R  2
7.00 La prima oră; 9.20 Or» da awu 

rică; *0.05 Documentare CFI; M49 DA.;
12,00 Nri frontiere fr); 12,40 Divertis
ment muzical; 1345 Confluenţe fr); 13,45 
Ritmuri muzicale; 1440 Magazin sorini; 
14,55 Limbi străine (r); 1545 D a.; 16,20 
Serial: Pasiuni secrete; 1740 Ceaiul do 
la ora 5; 1940 Emisiuno în limba ger- 
mană; 20,00 Orizonturi culturale; 2040 
Sfinx (cs); 21,00 TVM Mesager; 2140 Di
vertisment internaţional; 2240 Filmoteca 
de aur; 2240 FUm; 2345 Magazin spor
tiv.

VINERI, 3 NOIEMBRIE
T V  R 1 .

7.00 TVM Telematinal; 840 La prima
oră; 9,20 Desene animate; 9,45 Lumină 
din lumină; 9249 MTV Greafest «fit*; 
12,20 Serial (r): Iubiri amăgitoare: 13,10 
1001 audiţii; 1449 TVR teşi; 1445 TVR 
CIujNapoca; 15,45 Din lumea afacerilor; 
16,15 Pompierii vă informează i ; 1640
Emisiune in limba germană; 17,39 Pro 
Patria; 1849 Viate parlamentară; 19,00 
Serial; Edem; 20,09 Actualităţi, meteo, 
sport; 2040 Tezaur folcloric; 21,30 FUm; 
2340 Actualităţi; 2449 MTV Euro top 
20; 040 Cinematograful de noapte: film.

T V R  2
740 La prima oră; 940 Ora de mu

zică; 10,05 Magazin WerMNet; 1140 De
sene animate; 1249 Cafeneaua literară;
13,45 Ritmuri muzicale; 14.10 Varietăţi 
internaţionale; 1445 Convieţuiri; 15,55 
DA. ; 164o Serial: Pasiuni secrete; 1745 
Bursa invenţiilor; 1845 Serial: Iubiri 
amăgitoare;, 19,00 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 2140 TVM Mesager ;
2140 Din viaţa romilor; 22,00 
revistă literară in imagini; 23,Oo Oameni 
care au fost; 2340 Serial: Santa Bar. 
bara; 0,15 Bucuriile muzicii.

SAMHATÂ, 4 NOIEMBRIE ' 
T V R  i

740 La prima Oră; 840 Aventură în 
Canada; 9,50 Film serial pentru copii; 
Drumul spre Avonlea; 10,40 Muzica pen
tru toţi.* tinerii; 1145 Pas CU pas. Emi
siune de ştiinţă pentru tineret; 12,15 -

Vârstele peliculei; 1345 Pleiade, 
ce isterice; 8449 AriwtUf&ţl; fţfO Ura 
25 — Tranzit TV; 19,15 Te|
2040 Actualităţi, buietht mt**, «despart; 
204» ŞeriMr Smpidoui; 21* “  “
Maşriuscu — pagini de «mor; 
rtaî: Perla Neagră; 2340 Actualii 
Rapsodiil de toamnă; 945 Miss 
România. *995; L »  închiderea 
muiat, " ' -

TVR 2
7 4 9 întâlnireade sâmbătă; 1240 MTV 

Disco Dance; 1340 TVR Timişoara; 1349 
Est meridian magazin de sfârşit de săp
tămână; 1545 Desene animate; 1040 Se
rial: Pasiuni secrete: 1745 Spectacolul 
lumii; 17,30 Serata muzica» TV; 2049 
Pariaţi pe campion; 21,00 TVM Mesa. 
ger; 21,30 Planeta Cinema *90; K,o« 
Serial: Santa Barbara; 2245 Săptămâna 
sportivă; 23,15 Alia şî Omega; «AS fam 
Alive Show.

DUMINICA. 5
T V R  I

849 Bună dimineaţa <; «49 Domino; 
*049 FUm serial pentru copii: Aventurile 
W Skippy; *940 Lumină din lumină; 
U4Q Handbal masculin: România — Po
lonia; 12.15 Viaţa satului; 1340 Atlas; 
*440 Actualiteţ»; 14A9 Poşte TV; *44 
Videô Vfagazin; 1740 Serial SF: Star 
Trek — Generaţia următoare; *8.45 A 
doua Românie; 19.15 Robingo; 20,00 Ac- 
tualităţi •  Agenda europeană •  Buletin 
meteo; 2040 Film artistic: Ajutor la ne. 
naj (SUA, 1990); 2245 Duminica sporti
vi; 2245 Actualităţi; »A3 MTV; 23.45 
Serial; Anastasia; 0,45 Nocturna Brici.

TV R 2
7,00 5x2. Magazin duminical. Progra

mul Studioului TVR Iaşi; *340 MTV •  
Creat est Hits; 14,00 Actualităţi; *4,10 
Film artistic: O sută de lei (România, 
*973); *540 Desene animate; Serial; Pa
siuni secrete; 17,00 Magazin sportiv; 20,00 
Maeştrii teatralul românesc; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Oraşe şi civilizaţii; 22,00 
Ritmuri muzicale)- 22.15 La puterea a  
doua; 23,00 Serial: Santa Barbara; 2345 
Sub ofapola circului; 0,20 întâlnirea de 
la miezul nopţii.

In funcţie de evenimentele la zi. 
Societatea Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua) 
unele modificări ale programului.

■ i i i  , y
645 Da. şi seriale; 11,00 

Disney & Co.; 12,30 Cali
fornia Dreams (s); 1245 
Prinţul Aia Bel.Air (s); 
1340 Casa Plină (s); 1340 
Auto. MP de Formula 1 
de la Suzuka, Japonia; 
4540 Monstul mlaştinii 
m i 154» T şi T (s, SUA, 
2 ePJ; 16,40 A-Team (s); 
*7,49 Beveriy Hitîs. 9012*0 
0  t „Hattoween"; 18,45 
Melrose Place <s); 19,45 
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
Exploziv — Weekend; 
21,15 ® nuntă de vis, eu 
fanda de Mol; 23jOO Cum 
aţi spus? (show); 0,00 
Sâmbăta noaptea ta RTL; 
*40 Intruşii (thriiler SF 
SUA 1992, p. I & p. II), 
cu R. Crenna; 449 Pă
mântul contra farfuriilor 
zburătoare (fSE SUA ’5%

CANALE 5
^7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 
dulce casă (s); 10,30 Nu 
doar moda (mUg.); 11,00 
Afacere încheiată (show); 
11,30 O blondă pentru 
tata #); 12,00 Avanpre
miera; 12,30 Forum
(show); 14,00 Ştiri; 14,25 
CPtidlene (show); 14,40 
Prieteni r (show); 1640 
Stmpsoou ţs); *740 Do.; 
*949 W». preţ»! e co-; 
rect (cs); 2040 Roata no
rocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2145 Circulă zvonul- 
«sfawri: aoo Ştiri; 0.30 
Departamentul de poliţie 
din New York (s); (.45 
Dream On (s); 240 Co
tidiene (r); 2,45 'Circulă 
zvonul (show).

1
645 Seriale şl d.a,; 940 

Derulat înainte (ta, SUA 
*84); *145 Superhuman 
Samurai (s); 1145 Riscul 
(fA. SUA *969); 134# A- 
venturHe lui John Charles 
Fremont (s.a. SUA ’86); 
*440 Ster Trei» (s. SF): 
„Drept prin naştere* (P- 
IU 1549 Time Trax (s. 
SF); 1640 McGyver (saJ; 
*740 Totul sau nimic 
ţes); 19,00 Bau: fotbal 
(BundesRga MJ: St. Pauli 
— Bayern Sfmdmu 
Haraburgcr SV — FC 
Kaiserslautern; 20,30 Roa
ta norocului ţes}; 21,15 
Parada muzicanţilor Stei- 
ner; 2340 Evadarea' (IA. 
SUA X»74); 040 Doamna 
din autobuzff.er, Brazilia 
1977), ; y'p. ■

N.B.C
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 740 Câştigătorii 
(do); 840 Grupul Mc- 
Laughlin; 8,30 HeRo Au
stria, helio Viena; 940 
Ştiri ITN; 10,00 Magari- 
nul femeilor; 1148 l'sliu- 
aia (d«); *240 Super
Shop; 13,00 Expresul vi
nului (do. viticol): 13,30 
Mari case ale lumii (do); 
1440 Vldeotnoda; *4.30 
Talkin’ Blues: *540 Ba.ţnLnii tlVn iJ ţă m
GoM. Alfred Dunbull Cap; 
-*749 »B®C S«0»er Spoets; 
1840 Golf, Openul S|»-: 
uiei (fcm.); *949 Ştiri 
ITN; 1940 Air Combat 
(do.) i bombardiertde". 
29,30 Călărie. Brecder’s 
Cup; 21,30 Fotbal ameri
can universitar.

940 Auto. MP de F 1 
al Japoniei — calificări 
(înreg,); 1040 Călărie. 
Finala concursului Pulsar 
Triple Crown (înreg,); 
1140 Baschet Mag. Inter
naţional; 1240 Şumo. Ma
rele Turneu de te Paris 
(r); 1340 Box. .Mccîui 
de categ. grea: J. *Vi- 
Itiams — A. Williams (r); 
11,00 Auto. F I — Su- 
zuka (r); 15,00 Mate CM. 
Retrospectivă *95; 1640
Golf. Volvo Masters de 
te Valderrama, Spania 
(dk *840 Auto.

*84® ***•“tor Pulting. CE de te 
HOrhy, Suedia (r); *9,30 
AUtO. F I — Suztdta ţr); 
20,30 VVrestling. Ring Wa- 
rriors (r); 2140 Aerobic.

TV 5
7,00 Reflecţii; 8,00 Slnd- 

bad (mag.); 945 Jurnal 
canadian; 945 Bibi şi 
prietenii săi (s); l«45 Mi
za; 11,45 Magazin olim
pic; 12,45 Magazin spor
tiv; 1349 Despre :W$m 
(mag.); 13.,45 Jurnal 12; 
*4,05 Magazinul şomeru
lui; *449 Fortul Boyard 
(r); 16,00 Carnetele unul 
aventurier; 164o Spoiri; 
17,00 Jurnal TV5; 17,15 
Evadarea (mag.); 18,15
Luna Park; *8,45 Cam- 
pionul (cs); *940 Jurnal 
TV5; 20,00 Asta nu mer
ge (mag.); 2140 Film; 
2140 Cinemateca; 23,49 
Nu vă uitaţi periuţa de 
dinţi (div.); 140 Jurnal,

' 5,45 Auto. MP de F 1 
de la -Suzuka, Japonia; 
8,00 Disney &,Co. (rR 9,00 
Seriale şi Aa.; 1040 Tru- 
peţiî («.a. SUA 1994); 1040 
Team Disney (rep„ da».); 
1240 Ecrie Indiana (s): 
„Fără haz*; 1240 Repor
tajele Disney; I440 Au
to. MP de F 1 de Ia Sw- 
zuka. Japonia; 17.05 Un 
şerif extraterestra (co. It. 
1978), cu B. Spencer; 1840 
Highlander (SA.); 19,45
ştiri,, meteo, sport; 20,10 
Highlander (sa.); 21,15
Earth 2 (f. pilot SF SUA 
1991/95) cu D. Farentino; 
23.10 Spiegel TV — ma
gazin; 23.55 Prime Time 
(rep.); 0,15 Eden (s. er.); 
0,45 Playboy Late Night.

7,00 Ştiri; 10,00 Frontie
rele spiritului (em. Telig.); 
10,45 Avanpremiera; 1145 
tn eompaaia călătorilor 
(do); 13,15 Superclasa- 
ment (show), cu Gerry 
Scotti; 11,00 Ştiri; 11,30 
Duminică plăcută (show), 
cu Loreila Cuccarini; 19,10 
Norma şî Felice (s); 2140 
TG5 — ştiri; 21,30 O şti 
pe ultima? (show), cu 
Gerry Scotti, Paola Ba- 
rale; 23,40 Target (mag,); 
0,10 Nu doar moda 
(mag-): 0,40 "Film; 3,00 
Revista presei; 340 Nu 
doar moda (magjr); 440 
Avanpremiera; 540 Arca 
lui Noe (do); 6,00 Target 
(mag./r).

7,00 Aventurile tul 
Charles Eremont fsM: 
745 Mac Gyver (s/r); %M 
Star Trate (s/r); 945 Sate 
varea naţiunii (co. An
glia 1972); 11,13 Fortă
reaţa Ti (toi SUA *53), cu 
George Montgomery; 1245 
California pe motocicle
tă (do); 13,25 înşelăciunea 
(fA. Ger. ’56); 1505 Copiii 
uitaţi de D-zeu ( fA . SUA 
1986), cu W. Huri; 1745 
Nord şi Sud (sa .); 19,15 
Roata norocului (cs); 20,10 
Fotbal. Uerdingen 05 — 
TSV 1860 Munchen; 21,15 
Nu sunt de vină (f.a. Ger. 
1995); 23,15 Discuţie în 
turn (ialksfaow); 040 24 
de ore (rep.); „Vindecăto
rul în exil“.

640 Ştiri NBC, cu Tem 
Brokaw; 74# Săptămâna 
In afaceri; 9,00 Ştiri ITN; 
*140 Secolul iui Prost 
(de); 1240 Super Shop; 
13,00 Grupul McLaughlin; 
*340 Europa 2000 ţdo); 
*440 Executive Lifesty- 
les; 1440 Talkin 'Jazz; 
1540 Basebalr. World Se- 
ries; 16,00 Basebali — 
mag. săptămânal; 16,30 
Windsurfing. PBA fi- 
nats; 1740 Gimnastică ar
tistică. US *95; 1840 în
tâlnire cu' presa; *9401 
Vldeotnoda; 2040 Expre
sul vinului (do. viticol); 
Chatnpagnc, Franţa; 2240 
Ştiri ITN; 23,00 Show.ul 
serii cu Jay Lene; 0,00 
Golf. AHderson Consul
ting; 1,00 Late Night.

«40 Auto. MP de F 1 
: ’td Japoniei de la Suzulm 
(dB 8.00 Ante. MP de FI 
— Suzuka (r): 949 Anto. 
Mp de FI «  Suzuka (r)î 
*140 Auto. DTM — Re- 
trosp. *95 (r); *240 Auto. 
MP de FI — Suzuka (r); 
1340 Moto. CM de me- 
tociciism viteză 1995 — 
clasa 500 cc.; 14,30 Auto. 
MP de FI — Suzuka (r)î 
1640 Golt Volvo Mas. 
ters de la Valderrama, 
Spania (d); 18,00 Auto. 
Mp  de FI al Japoniei de 
la Suzuka (r); 19,30 Dan
suri sportive. Openul 
Franţei de te Paris (r); 
21,00 Patinaj artistic. Ska. 
te America de te Detrolt 
(înreg}; 934# Auto. SKP 
de FI — Suzuka (r).

7,00 Magazin olimpic; 
840 Spaţiu fr 
9,05 Jurnal canadian; 945 
Bibi şî prietenii săi (s); 
10,15 Planete Muzică; 
11,45 Lumea e a voastră 
(cs); 13,15 Referinţă; 13.45 
Jurnal F3; 1445 Am vă
zut totul (mag.); 1440
Film (r); 16,00 FrancOfo- 
nil (r); 1640 Dincolo de 
mări (mag.); 17,13 Claire 
Lamarche; 18,00 Şcoala 
fanilor; 19,30 Jurnal TV5; 
20,00 30 milioane de prie
teni 41,00 Film; l,Oo Ca
leidoscop; 1,30 Jurnal Le 
Solr 3; 2,00 Perspective 
asupra Americii (r); 2.15 
Spaţiu francofon (r).
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LA HUNEDOARA, SEMINAR PE TEME 
ALE RESTRUCTURĂRII SIDERURGIEI

(Urmare din pag, 1)

Fundaţia RE.R.CLS.), 
„Modalităţi de tratare a 
consecinţelor sociale ale 
restructurăriim ăsuri 
specifice luate pentru 
redezveltarca economi
că a bazinelor siderur
gice" (di Careminux — 
F.ER.C.LS.) ş.a.

Marţi şi joi gu avut

ioc mese rotunde pe 
temele: „Opţiuni romă. 
ncţti tăcute si posibile 
pentru viitorul siderur
giei"; „Evaluarea solu
ţiilor adaptabile ia Hu
nedoara şi Că lan* ş i
«Evaluarea perspective
lor de cooperare filtre 
România şi Franţa în 
domenital siderurgiei*.

'% .
Ii’i
I

I

r
l

I

!f.v
i i; *■ *
\
I

Agent asigurări
Agent comercial
Arhitect
Automacaragist
Baby sitter
Barman-ospătar
Bucătar
Casier auto
Coafeză
Cofetar - păţise r
Contabil
Contabil
Contabil şef
Cosmetician
Croitor
Desenator tehnic
Director
Dulgher

75 Ing. mecanic ,4
39 Inspector personal 1
4 Instalator electr. 2
1 Instalator sanitar 7
4 Jurisconsult 1
3 laborant .•:> X
2 Lăcătuş construcţii 2
2 Lăcătuş mecanic 4
2 Macaragiu 3
1 Maistru constructor 4
1 Manich., pedich. 1
î Mecanic auto 25
3
1

28
1
1

13

Menajeră 4
• Mozaicar f
Montator marmură 2
.Muncitor necalificat 15
Operator cazane 2
Optician > 2
Paznic • 2

Ecttoemist 15 Revizor contabil 2 ţ
Electrician auto 1 Secretar-dactîlog raf 1 ■*v

■i >■ Electromecanic auto 6 Şofer;. : I* 1
i lţ 9

Electronist 1 Strungar •. - 3
Excavatorist 2 Sudor’ cu gâze > I

i
î l1 %

Flerar-betonist 4 Tâmplar J«
Frezor 1 4 Tinichigiu auto ■ ■ t

i
U

Frigotehnist 3 Ziarist
Frizer 2 Zidar' 7 *i ■

ij | Gestionar 1 Zidite; " ,: ■ 25
f 1 , Ing. construcţii 11 Ziyîrav ' A

■ai» » •» mmtm 'A.-.rnltm * «MM* •
t

mmm- s

27, 28, 29 OCTOMBRIE
•  t  dolar SUA
•  1 marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
•  MO lire italiene

Cursuri de referinţă 
a României.

J.*̂ ivvv,«V'.VVWVV,«VVVVWVWVVVVVVVVyVVVVWVm

— 2207 Iei 
— 1552 lei'
— 2178 lei

* — 3185 Iei
3545 lei

— 45» tel 
— 137 tel

ale Băncii Naţionale

* ANGAJĂM INGINER ELECTRONIST j
J . . :
j pentru firmă de radio comunicaţii, k 
. Doritorii se vor prezenta în data de 30. * 
LX. 1995, ora 11, la sediul din Deva,\ 
î Aleea Crizantemelor, bloc E 14 A, sc. TV, ţ 
' a p .  1. Relaţii suplimentare la telefon; 
I 068/150271.

i ----------------------------------- :
FIRMA GERMANA

S.C. GRACE COMPANY S.R.L. LUGOJ

Comercializează en gros:

•  ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE
ţ la mâna a doua. I

*  Marfă originală itnport direct Germa- j

Alegeţi calitatea!!!
Cumpăraţi televizoarele

NOKIA
Prin magazinele QUASAR din: 
Deva Tel.611261 614983 
HunedoaraTcl. 723139 

Tel.642397
DIRECŢIA MUNCII Şl PROTECŢIEI

SOCIALE HUNEDOARA " | £
O.F.M. DEVA  ̂ * j ) '

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCA J 
VACANŢE LA DATA DE 24. X. 1995 j

Meserie Nr. locuri Meserie Nr. tocuri *

Liderul mondla! in domeniul 
gumei de mestecat

t
r

■

I

BANCA AGRICOLĂ ' 
FILIALA HAŢEG 

vinde la A- ' ■_

III?-
mmm.

următorul imobil:
•  Garsonieră compusă din una ca

meră şi dependinţe, situată în Haţeg, str. 
T. Vludimirescu, bl. 13 DMN, ap. 24.

Licitaţia va avea loc la data de 31 
octombrie 1995, ora 10, la sediul Băncii 
Agricole S.A., Filiala Haţeg, str. Biseri
cilor, tir. 2, telefon 770492.

Banca Agricolă S.A. Deva vinde la 
Meitape 'următorul imobil :

♦  Apartament cu 2 camere, Deva, 
'. Teilor, bloc 73.
Licitaţia va avea loc în, ziua de 1 no- 

1995, ora 9, la -Judecătoria 
Bem, biroul executorilor judecătoreşti.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
l
I
1

M E R C H A N D I S E M

ÎN ORAŞELE DEVA, HUNEDOARA 
ŞI PETROŞANI

20-:
-permis de conducere c aulolunsm pop»;

U
in tehnici comerciale moderne ;1 | 1

un venitmedu foarte atractwss ..." j
cu sanOe de creştere subaertwe: ;s * ; 
angsfamentpe termen kmg; |

Din partea celor interesaţi aţtepMHnf
un telefon pe adresa :

m  WRIGLEYNor
: 069/228279 

069/229665

R.A. „ACTIVITATEA”

Cu sediul In Orăştie, Piaţa Victoriei* nr. J j 
15. Solicită prezenţa doamnei Csîki Eva la Jd- |  
decătoria Orăştie pentru data de 1 noiembrie |/  
1995. |
______________ _ __ :  _ r _________ l

I
.la |

î
I

------- 1

Depuneţi
cuponul nominativ de privatizare 

si certificatele de proprietate

Ia FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I 
BANAT CR1SANA"

Deveniţi astfel acţionar ai 
Societăţii de Investiţii Financiaro

Veţi avea următoarele avantaje
, . ţ ■••*■'*..
•• ‘ i

*  veti primi anual partea ce vî se cuvine din profitul realizat de-Fond

■# 3vetî posibilitatea de a vinde oricând acţiunile pe care le veţi obţine 
în schimbul cupoanelor si cerfificatelordfi privatizare

* investiţia dumneavoastră dobândeşte siguranţa oferita de faptul că 
Fondul deţine adiuni la mare număr 6e societăţi comerciale

J „ la. *
I — cantităţi nelimitate; I
* — -preţuri de la 1500—5000 lei/kg. 1
I Pentru cantităţi mai mari asigurăm trans- 1
- port la destinaţie. j
| Informaţii la sediul firmei din Lugoj, str. |
* Caransebesuiui, nr. 5 (îri incinta Dacia Service) I
l sau Ia tel. 056/372650, între orele 8—16. (7785) î
: i

Hotar crti-vâ sâ câştigaţi şi, mai ales, hotârâti-vâ ,s

EVITATI R IS C U L

u-

Fondul Proprietăţii Private i 
lf "Banat-Crisana"

Ârşă  2900, Calea Victoriei 33-35, Tel.057-2VM653 Fax 057-25Q165

i
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■ÎJ / •  CU CAMIOANE iNCHISE 
[| . DE 3-16 TONE 

[I GARANTAT PREŢ MINIM

jf,« TELEFON 0541647529 

ANIVERSARI
•  La ceas aniversar, în 

: primăvara vieţii, la în-
| ceputul carierei tale, apă-- 
i sată de povara grea a no- 
j bilei profesii de educator 
i al unor suflete gingaşe de 
J copii, lipsiţi de căminul 

ocrotitor al unei familii, 
să-ţi găseşti dragă Anca 
temeinic făgaş de afir
mare, plin de speranţă şi 
încredere. Să dăruieşti a- 
cestor mladiţă nevinovate 
toată dragostea şi bună
tatea ta, de care au atâta 
nevoie. La mulţi ani ! 
Familia Răcoiu.

NZARI —
c  m părâri

'•  Vând Trabant 601 S 
— an fabricaţie 1986, Petreni, 

telefon 672154. (9991) .
•  Vând urgent , tractor 

U 445, defect, preţ 
3 650 000, tel. 611400.

. T (9990)
•  Vând teren arabil 1,2

ha, Dobra, tel. 615467, 
după ora 17. (1992)

•  Vând autocamion IFA
W 5P, transmisie integra
lă. Informaţii telefon 
712316. (2007)

•  Vând pământ şi com
bină agricolă, tel. 627821, 
după ora 20. ,

(1987)
•  Vând casă, parchet. 

dQieva, str. Dumbrăviţei,
■ telefon 619158. (1983)

•  Vând IFA L 60 (1988) 
Jt tone plus remorcă ger
mană, 7 tone, ambele în-

i malriculate, cu prelată, 
-Stare perfectă de funcţio- 

; nare, 149 000 km, 15 000 
»I)M (negociabil). Arad, 
Corn. Şiria. tel. 410100.

; (2110) •
•  Vând tractor U 650,

sat Sîncrai. nr. 103, Ban- 
eu Bănuţ. . (1084)
’ •  Cumpăr garsonieră 
sau apartament două ca- 
tnere, parter, zonă cen- 

; .Trală, şi teren intrâvilan. 
T&eva, telefon 617742 sau 
-221449. (1951)

•  Vând tractor 650 plus 
remorcă 5 tone. Tel.

; 617737, 671629. (1981)
■ •  Vând sfeclă furaje

ră şi lucerna nutreţ. Şoi- 
tnuş, nr. 365. (1979) -
j # Vând spaţiu eoiner- 

; cial şi dulap 1 frigorific, 
f Orăştie, tel. 647182, după 

oră 10. (9691)
•  .Vând apartament 

Orăştie, Pricazului, bloc 
38/33, etaj I. preţ nego
ciabil. 647386. (9684)'

•  Vând combină recdl- 
; lat păioase, 12 000 000 lei,

compresoare pentru fri
gidere şi congelatoare, ca
lorifere. căzi de baie. Tel. 
712339. (785.1)

•  S.C. Altex Trade vin
de în Sibiu îmbrăcămin
te şi încălţăminte se- 
COnd hand, en gros, din

; Olanda şi Belgia, Telefon 
■ 069/228884. (7838) ,

•  Vând combină mu
zicală cu compact disc. 
Telefon 728067. (7845)

•  Cumpăr Oltcit, -ofer
, 2 milioane lei. Tel. 031/ 
‘ 139817. (7835)
i; •  Vând tractor U 659, 

remorcă, plug 3 brăzda- 
re, 777421, după ora 20.

(7086)
•  Vând teren intravi- 

, lan, în Sînt uimim. Tel.
660839. (2163)

• Vând compresor 380

V, sobă petrol cu cuptor, 
cotarcă metalică po
rumb, motor tăiat lemne 
DENTZ. Simeria, tele
fon 660335. (2163)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie 

de nevăzător, seria H 
100549, şi abonament 
transport comun, pe nu- ■ 
mele Oprea Constantin. 
Se declară _nule. .

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Ciută 
Florea. Se declară nulă,

■■V (7850)':
Pierdut legitimaţie 

serviciu, pe numele Vin- 
ca Gabriela. Se declară 
nulă. (7849)

ÎNCHIRIERI
•  Spaţiu disponibil, zo

nă centrală, dotare com
pletă, posibilităţi amena
jare. Hunedoara, 712273.

(7847)
DIVERSE

•  S.C. Violette Prodcom 
SRL Hunedoara anunţă 
deschiderea activităţii de 
comercializare a produ
selor industriale.

(7846)
•  Ca urmare a modifi

cării preţurilor la materii 
prime şi materiale, co- . 
operativa Cauciucul De
va comunică intenţia de 
majorare ă preţurilor cu 
un indice de 20 la sută.

(2161) |
•  S.C. DAMAI CO-

MEXIM S.A. — Sucursala 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor şi 
preţurilor, începând cu 25 
noiembrie 1995. (1994)

OFERTE 
DE SERVICII

•  îngrijesc copii la do
miciliul meu. Tel. 624897.

' ‘ (2200)
’ S.C. Canarom S.A. 

angajează urgent conta
bil şef, studii superioare, 
contabil, specialitatea pa
nificaţie patiserie,, patiser , 
cu vechime, cofetar eu 
vechime. Informaţii tel. 
616183, 612747.

(2006)

CCMEMORARi;, ...
•  Lacrimi amare şi p: . 

nesfârşită durere sufle
tească însoţesc împlinirea v 
a şase săptămâni de la 
trecerea în eternitate a 
celui eâre a fost

gerătoare a celei care a 
fost

ŞUŞNEA FLORIN
Dumnezeu să' te odih

nească în pace !
„Dacă sufletul meu, 

Doamne / Prea devreme 
Tu l-ai vrut/ Mângâie Tu, 
Doamne Sfinte / Pe eei 
care m-au pierdut".

Soţia Melania şi fiica 
Florina. : (021531)

•  Cu inimile zdrobite 
de durere, familia anunţă 
împlinirea unui an de la 
prematura dispariţie. a ce
lui care a fost

ALBU DUMITRU
Vel fi veşnic în inimi

le noastre. Parastasul de 
pomenire în Cimitirul Or
todox din str; Eminescu, 
sâmbătă,..28 octombrie, ora
12. :;V (1088)

• Lacrimi şi durere în
soţesc împlinirea a doi 
ani • de la moartea ful-

MIOARA ONU
la numai 13 ani, din 
Fizeşti. Dumnezeu să te 
odihnească în pace ! Nu 

, te vom uita niciodată. 
Tata, mama, fratele, cum
nată. /  (7081)

• Părinţii cu durere a- 
mintim că s-au scurs 15 
ani, la 27 octombrie, de 
când fiica noastră

MARIEANNE SCINTEIE 
(TAMŞA)

ne-a părăsit la numai 27 
de ani. Nu te vom uita 
niciodată! (1991)

•  Se împlineşte un 
an de la trecerea în 
eternitate a celui care 
a fost un suflet blând 
şi mărinimos, .

ARISTOTEL 
PARVANESCU 

Comemorarea —-
sâmbătă, 28 octom
brie 1995, la Cimiti
rul, Ortodox din str. 
Câlugăreni, Deva.

.. (1944)

DECESE

•  Colegii de la 
Grupul Şcolar Indus
trial Materiale . de 
Construcţii Deva sunt 
alături de profesoara 
Ţârlea Bucura, în cli
pele de. grea suferin
ţă prieintiite de moar
tea mamei sale. Dum
nezeu s-o odihnească 
in pace!

; " v (2157)

•  Familia Paraschi. 
ţa' anunţa cu adânca 
şi nemărginită du
rere încetarea din 
viaţă, după o lungă şi 
grea suferinţă, â ce
lui care a fost. un 
minunat soţ şi tată,

GHEORGIIE „ 
pâbasciiiţa

înmormântarea va 
avea loc astăzi, ora 
13, de la domiciliu.

(1997)

• Daniel şi Carol, 
nepoţi, îngenuncheaţi 
lângă bunica Seges- 
vari Elisabeta, de. 
plâng împreună cu 
oărinţii Olga şi Dau 
Heredea, Mihaela şi 
Nicolae Segesvarij 
pierderea irecupera
bilă suferită prin de
cesul absolut deose
bitului soţ, tată şi 
bunic, cel care a fost 
dr. SEGESVARI PAL

(2153)

, ‘ •  Segesvari Elisa
beta anunţă, inmărmu. 
rită de durere, că 
după o fericită con- 

- vieţuire de 45 de ani, 
soţul ei adorat, 
dr. SEGESVARI PAL 
a încetat din viaţă, la 
vârsta de 78 ani, după 
o lungă şi grea su
ferinţă, suportată cu 
curaj şi demnitate 
pentru menajarea fa
miliei. înmormântarea 
vineri, 27 octombrie, 
ora 15, din Capela 
Cimitirului Romano- 
Catolic din’ Deva, str. 
Eminescu.

(2153)
•  Szasz Anna şi 

Zoltan Szasz, Rezso, 
Manyi şi Atilla, Me- 
rey Ildiko şi Andras 
aduc un ultim oma
giu minunatului cum
nat şi unchi,
dr. SEGESVARI PAL

(2153)
•  Familia Nahor- 

niac, din Buşteni, şi 
familia Heredea, din 
Timişoara, deplâng 
disp&riţia dureroasă a 
cuscrului drag,
dr. SEGESVARI PAL 

(2153)

•  Conducerea or
ganizaţiei municipale 
a U.D.M.R. Deva a- 
duce un ultim omagiu 
distinsului
dr. SEGESVARI PAL
jurist de excepţie, 
primul preşedinte al 
organizaţiei U.D.M.R, 
Deva, şi transmite 
sincere condoleanţe 
familiei îndurerate.
. (1253)

•  Salariaţii Socie
tăţii Comerciale JJP 
International SJLL. 
Deva sunt cu inimile 
în doliu, alături de 
patronul lor, în clipe.

,le de nemărginită du
rere pricinuită de 
dispariţia tatălui, 
dr. SEGESVARI PAL 
şi transmit întreagă 
ior compasiune fa
miliei îndoliate.

(2153)

" ETAPA INTERMEDIARĂ I
ÎN DIVIZIA NAŢIONALĂ

Rezultatele etapei de miercuri Inter — (
Ceahlăul 2—0; Poli. Timişoara — Rapid 1-3: /

Poli. Iaşi •— Oţelul 2—1 i A.S. Bacău — Dinamo )
2—0 : F.C. Naţional — Univ. Craiova 4-—3; „U‘‘ l
Cluj — Petrolul ‘2--0; Sportul Stud. — F.O. Bra- /

■ şov 2—0; Farul —* F.C. Argeş T—9; Steaua — J
Gloria Bistriţa 3—1.

CLASAMENTUL '
Steaua 12 9 2 1 32—11 29 l

'■ '2. Dinamo ; v 12 7 2 3 17—11 23 l
3. Farul C-ţa 12 6 2 4 22—15 20 \
4. Univ. Craiova 12 6 2 4 16—11 20 l
5. Rapid 12 6 15 25—16 19 1
6. Gl. Bistriţa 12 6 0 6 13—14 18 J
7. Ceahlăul P. N. 12 5 3 4 13—16 18 )
8. Inter Sibiu 12 5 2 5 14—12 17 i
9. F. C. National 12 5 2 5 18—22 17 l

10. „U“ Cluj 12 5 16 18—17 16 }
11. Poli, Iaşi 12 5 16 16—28
12. Sportul Stud. 12 4 3 5 13—12 15 (
13. Petrolul Ploieşt 12 4 3 5 15—15 15 )
14. A. S. Bacău 12 5 0 7 15—24 15 )
15. F. C. Argeş 12 4 2 6 15—19 14 (
16, Oţelul Galaţi 12 4 17 14—16 13 (
17, F.C. Braşov 12 3 3 6 10—22 12 )

i îs. Poli, Timişoara 12 3 2 7 19—24 11 \

I

I

•  Soţul Zoii, copiii Nicu, 
Lcnuţa, Adi anunţă cu 
durere moartea soţiei şi 
mamei

STITZ MARIA
(născută MARCU)

înmormântarea — 28
oct!; ora 13, - de la Casa 
mortuară. Odihnească-se 
în pace I ’ (021535)

BANCA .,RENAŞTEREA CREDITULUI j 
' ROMÂNESC1 S.A.

CREDIT BANK !
cu sediul în Deva, bdul Decebal, nr. 8 |  

Vinde la licitaţie publică, ce va avea I 
|  loc la data de 30. X. 1995, ora 9, la - 
I Judecătoria Deva, biroul executori ju-.
■  decătoreşti: !
■ •  apartament 2 camere, situat în De-I
|  va, Aleea Streiului, bl. 66, -ap. 75; |
j •  complex utilaje şi agregate pentrui

I'prepararea şi extragerea uleiului, compusm 
din moară, malaxor, prăjitor, presă hi-l 

I draulică, 2 electromotoare, sistem def  
|  transmisie ; preţ de pornire 8 000 000 lei;| 
► •  apartament 2 camere, Deva, str.j
|  Minerului, bl. 40, ap. 3; preţ de pomi-* 
I re  9 000 000 lei; f
|  •  imobil situat în Deva, Aleea Crişu-|
|  lui, nr. 5 (spaţiu comercial parter plusa 
■  etaj); preţ de pornire — 200 000 000 le*;i * • maşină şlefuit, preţ de vdrnire —f
\2  702 000 le i;
|  •  maşină frezat circulară,
pornire — 5 500 000 lei;

1 •  maşină găurit verticală, preţ
» pornire — 1 264 000 lei.
| Relaţii suplimentare se pot oferi la se-1 
I diwI băncii din Deva, bdul Decebal, bl. ■ 
B 8, telefon 611853, sau executor judeca- * 

toresc. (551) |

I

pornire —1

d e l

1

preţ

I

J DORIŢI SA* CUMPĂRAŢI CEL MÂI IEFTIN. ?
j DORIŢI SĂ CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ ?-

t #'■

I ONtVEBSAL
i

Nimic mai simplu !
Vizitaţi magazinul ECONOMIC âl

S. C. UNIVERSAL IMP. EXP. 
S.R.L. DEVA l

i —

Aici puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto
mate şi simple din import işi româneşti; televizoare: ROYAL, THOM
PSON, PLATINIUM cu şi fără teletext; telefoane: CITIZEN, PANA
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de baie din poliacril, 
cabine duş); tapet supralavabil ; îmbrăcăminte ctc.

Firma execută transport Ia domiciliu şi montaj pentru partea 
de construcţie.

EXPOZIŢIE CU VÂNZARE :
Automate de băuturi calde (cafea, chjcolată, capuccino, ceaiuri, 

supe) JEDE MATIC — Suedja. Informaţii tel. 62 73 88.

A nul VII •  Nr. 1499 Vineri, 27 octombrie 1995


