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Suntem un grup de pen
sionari, care în virtutea 
dreptului de a fi trăit şi 
muncit în această tară, 
ne permitem a atrage aten
ţia asupra situaţiei deose
bit de grele în care, ca 
urmare a reglementărilor 
şi măsurilor întreprinse 
iţi ultimii 5 ani, a fost 
adusă această categorie 
socială importantă nume
ric, dar lipsită de posibi
litatea de a se apăra.

Dacă cei peste cinci ani 
de tranziţie au adus aproape 
jumătate -din populaţia 
ţării la nivelul sărăciei sau 
sub acest nivel, noi pen
sionarii suntem şi mai 
defavorizaţi prin faptul
că suntem lipsiţi de spe
ranţa că reformele în curs 
de înfăptuire şi care-şi
pot arăta roadele numai 
în viitor ne-ar putea îm
bunătăţi situaţia. Limita
biologică nu aşteaptă, ea 
împune măsuri de amelio- 
-ritre fără amânări. -Expu
nem mai jos câteva din 
motivele pentru care ne

simţim înjosiţi, desconside
raţi, nedreptăţiţi.

1. Se continuă, la nivel 
de conducere, concepţia a- 
creditată cu bună ştiinţă 
de trecutul regim că Sta
tul plăteşte pensiile, deei 
pensionarii sunt „întreţi
nuţi de stat“, sunt adică 
nişte paraziţi sociali. în 
suşi dl. prim ministru Ni- 
colae Văcăroiu a âfirmat 
că un pensionar e între
ţinut de 1,7 cetăţeni aflaţi 
în activitate. Rezultatul a- 
cestei concepţii pu poate 
fi decât învrăjbirea gene
raţiilor şi umilirea celor

. care după o viaţă de mun
că se văd consideraţi a 
trăi din mila altora'. ,

2, Chiar în cadrul â- 
cestei oropsite categorii se 
constată diferenţieri in
juste; în afara pensiilor 
privilegiate de care vom 
serie mai jos, mai trebuie 
remarcat faptul că pensi
ile, calculate- înainte de 
1990 sunt inferioare celor 
calculate după această da
tă, pentru aceeaşi pregă

tire, aceeaşi funcţie şi a- 
ceeaşi vechime în muncă.

3. Valoarea pensiilor, a- 
vând la bază valoarea sa
lariilor 'din' timpul activi
tăţilor, privilegiaţii regi
mului de ieri sunt şi pen
sionarii privilegiaţi ai re
gimului de azi. Probăm 
cele afirmate oferind mai 
jos câteva date pe care 
vă rugăm a le considera 
ea un „ghid de reflexie'* 
pentru luarea unor măsuri 
ce se impun în acest do
meniu.

Iată cum au evoluat câ
teva pensii în ultimii 5 
ani ca urmare a celor 28 
de majorări şi indexări: 
O pensie de 1550 în 1990 
a crescut' de 99,8 ori, a- 
jungând la 114 000 de lei 
în 1995; pensia de 5135 de 
lei în 1990 a crescut doar 
de 34.2 ori, ajungând la 
o sumă de. 175 708 în 1995. 
Raporturile dintre aceste 
limite s-au redus prin in
dexări repetate, este ade
vărat, dar rămâne realita
tea de necontestat că la

aceeaşi funcţie şi vechime 
în muncă, cel ce s-a pen
sionat în 1990 are acum o 
pensie cu mult mai mică 
decât. a celui ce s-a pen
sionat în 1995. Este apoi 
flagrantă diferenţa între 

pensiile diferitelor categorii 
sociale a căror contribu
ţie la evoluţia societăţii 
româneşti nu a fost în nici 
un caz egală. Astfel, un 
miliţian, fost încadrat plu
tonier major la un peniten
ciar, are o pensie de 
240 000 de lei. Un altul, 
fost încadrat ca ofiţer su
perior în acelaşi sistem, 
are O pensie de 309 000 de 
lei. In acelaşi timp un 
medic primar internist, cu 
activitate de 40 de ani, 
are 146 000 de lei pensie. 
Un doctor, inginer, cerce
tător ştiinţific gr. X cu ac
tivitate de 35 ani, are o 
pensie de 172 000 de lei. 
Un profesor universitar e- 
riierit doctor docent, cu 
activitate de 40 de ani,

(Continuare tn pag. a 2-a)
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FLASH!
•  Steaua — Borussia 

0—0. Meciul de fotbal din 
Liga campionilor, dintre 
Steaua — Borussia Dort- 
mund, de miercuri seara, 
desfăşurat la Bucureşti, 
s-a încheiat nedecis (0—0), 
steliştii pierzând o bună 
ocazie de a se clasa pe 
locul doi în clasament, 
în  cealaltă partidă dift 
grupă Glasgow a pierdut

. acasă cu Juventus, cu 
scorul de 4-—8. (S.C.)

•  Se repară drumurile.
Primarul comunei Baia 

• de Criş, dl, Itomeo^ Ho- 
ria Farcaş, .consilierii co
munali, cil sprijinul Di
recţiei judeţene de dru
muri şi poduri, acţionează 
lâ repararea şi întreţine
rea drumurilor comunale. 
Astfel, de la Leasa şi 
Vârfuri s-au, adus 14 
maşini de balast şi gri- 
blură pentru continuarea 
lucrărilor pe strada Go
runului din Baia de Criş; 
în satul Cărăstău s-a în
cheiat repararea drumu
rilor; pe Valea Ţebei 
s-au aplicat plombe Pe 
drumul betonat. Conti
nuă lucrările pe drumul 
pietruit până ja ramifi
caţia cu drumul spre 
sat.ul, Caraci. (Gh. I.N.)

•  Locuri onorante.
După ce la Chişinău s-a 
clasat pe locul i, cercul 
de' radiogondihetrie al 
Clubului ‘Elevilor Deva 
a participat recent la un 
mare concurs dă gen ia 
Baia Măre. La concursul

de aici, dotat cu „Cupa 
castanelor", echipajul de- 
vean a ocupat un ono
rant loc 111. Felicitări I 
(V.R.) ,

•  De 1190 de ori. fi-
nem minte că; nu cu 
mulţi, ani în urmă, un 
plic' alb simplu pentru 
corespondenţă costa 5 
bani. Astăzi nu se mai 
prea găsesc. Când dai 
peste ele în unităţi co
merciale afli că preţul 
este de 70 de lei. Un 
calcul simplu ne arată că 
preţul a crescut numai de... 
1400 de ori. înţelegem 
liberalizarea preţurilor, 
dar nici chiar aşa! (N.S.)

r •  Hala) pensionar. La 
Deva, pensionarul Gheor- 
ghe Coman a fost sur
prins de poliţie condu
când un autoturism în 
ţjmp ce se afla sub in
fluenţa alcoolului. Mai 
mult, s-a constatat că 
maşina era furată de pe 
o stradă din Deva. (V.N.)
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•  Infracţiuni cu vio
lenţă. Numărul infracţi
unilor cu violenţă. să
vârşite în prima parte 
a ' acestui au (tâlhării, 
vătămări corporale’ etc) 
în Petroşani este în 
creştere faţă de anul 
trecut. La Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Pe
troşani au ajuns 81 ase
menea cauze, faţă d e . 63 
în aceeaşi perioadă a a- 
frului 1994. (V.N.)
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I Supunem atenţiei Poliţiei rutiere din Deva u r-» 
î mătorul caz. In ziua de 1 noiembrie a.c., Ia ora 13,07, I

( autoturismul HD 01 MDL, condus de un tânăr, a fost * 
% foarte aproape dţ  ̂comitcrea unul tragic accident. în I

I' dreptul staţiei de autobuz „Opera", de pc bdul De- J 
cebal, la trecerea de pietoni, circulând cu viteză, era j 

•J să izbească în plin un cărucior cu copil şi pe femeia I 
|  care îl însoţea. Noroc că femeia, presimţind parcă ! 
'  nenorocirea, s-a tras cu căruciorul înapoi. Iar auto- | 
|  turismul menţionat a luat viraj pe stânga  ̂ tăind pe- " 
« riculos calea unui alt autoturism, care circula regu- |  
|  iamcntar pe banda de lângă axul străzii. Şi asta nu » 
J l-a fost dc-ajuns. La următoarea trecere de pietoni, I
I din dreptul pieţei centrale, a depăşit din nou In. vi- * 
4 teză, pe dreapta, un autoturism care acorda prioritate | 
J pietonilor. Terihilism sau inconştienţă? Credem că * 
I şi una şi alta. Nesăbuitului şofer ar trebui măcar să > 
j i se dea un avertisment. (Gh.P.) I

Comerţul rămâne fără 
îndoială segmentul de ac
tivitate unde se comit cele 
mai multe abateri de la 
legalitate. Explicaţia este 
cât se poate de limpede; - 
pe de o parte, dorinţa de 
a se câştigă bani la ne-' 
gru, care nu intră sub 
incidenţa legislaţiei fiscale; 
iar pe de altă parte, ne
cunoaşterea legislaţiei, ta

litate sunt aproape la  fie* 
care pas, fapt rezultat şi 
din cele 322 de controale 
efectuate în acest an la 
agenţii economici cu ca
pital de stat şi privat, în 
urma cărora s-au aplicat 
amenzi in sumă 4e 
25 565 008 âe lei, ia care 
se adaugă mărfuri scoase 
de la vânzare, cu termen 
de valabilitate expirat, sau
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Comerţ şi 
ilegalităţi
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profesiei de comerciant 
Ultimii ani au consemnat, 
însă, o adevărată năvală 
în comerţ, a mii de per
soane a căror pregătire 
este departe de etica pro- 
fesională, impusă de acest 
segment de activitate

Plecând doar de la câ
teva exemple predomi
nante, de ordin general, 
ne-am oprit la ceea ce a 
înseninat în parte comer
ţul din municipiul Petro
şani In acest an, din lu
na ianuarie până în oc
tombrie. Din ultimele date 
rezultă că la 31 decem
brie ’94, în Petroşani îşi 
desfăşurau activitatea 1390 
de societăţi comerciale, 
SNC, SRL, activităţi in
dependente şi asociaţii fa
miliale, la care se mai 
adaugă peste 100 de re
ferate depuse în acest ari 
la primărie pentru noi ac
tivităţi în sfera comercială.

După 'cum a reieşit din 
discuţia pe care am avut-o 
recent cu doamnele Lia 
Dima şi Mihaela Tăbîr- 
zâ'n, d€ la Corpul de Con
trol al Primăriei Petro
şani, abaterile de la lega-

fără termen de valabili
tate inscripţionat, în va
loare de 8 617 749 de ie i 

Dintre agenţii economici 
sancţionaţi în- acest . ari 
am reţinut: SC Petromar 
SRL, SC Căldărar Gomet 
SNC, SC Step Axe SA, 
punctul de lucru Petro
şani, UACCVJ, SC Biblio- 
for SA Devâ, librăriile din 
Petroşani — pentru lipsa 
autorizaţiei de funcţionare 
sau nevizarea anuală. 
Pentru marfa expirată sau 
lipsa certificatelor de ca
litate au fost sancţionate 
SC Roital SRL, SC Dan 
Impex SRL, SC Rob Ana 
SRL, SC Cristian Company, 
SC Realcom SA — depo
zitul 342, SC Eta SRL şi 
SC Elis Corn SRL,

Lipsa actelor de prove
nienţă a mărfurilor şi a 
evidenţei primare a fost 
motivul sancţionării socie
tăţilor Cămărăşan Comim- 
pex SRL, Desty Company 
SRL, Socom Unirea SA — 
Unitatea 87, SG Interna
tional Onix Compani, SC 
Trans Comimpex SRL şi 
SC Polipromin SRL.

CORNEL POENAR

O

— Am auzit că aseară te plimbai la braţ 
cu o femeie drăguţă!

— Minciuni, Getuţo. Eram cu tine!
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scriitorul TRAIAN DE- 
METRESCU (m. 1896); In 
1924, istoricul literar PA
UL CORNEA;

•  Soarele răsare Ia 
ora 6,55 şi apune la 17,03) 

•i SI. Mc. Achepsima, * Au trecut 306 zile 
Iosif şi Aitala diaconul; din an; au mai rămas 

•'S-au riăscut: in 1866, 59.

ORAŞTIE. Vedere generală. In planul- îndepărtat. Catedrala ortodoxă.
Foto: ALEXANDRU CAZAN
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•  Lucrătorii Poliţiei din 
oraşul Urieani au prins în 
flagrant in timp ce sustră- 
geau cablu electric de la 
E .»  Urieani pe Blaj E- 
ugen, de 29 ani şi Blaj 
îosefel, de 24 ani, ambii 
fără ocupaţie. Prejudiciul 
la valoare de 690000 tei 
cauzat unităţii a lest re 
cuperat, iar cei doi «ţjfit 
cercetaţi în stare de arest, 
preventiv.

•  Tot în flagrant a fost 
prins şi Futanen Carol, de 
47 ani, din Petroşani, fără 
ocupaţie şi cu antecedente 
penate, care Încerca să 
valorifice bunuri sustrase 
dintr-o locuinţă din loca
litatea Băniţa. „Comercian
tul" este c e r c a t  tn stare 
d tra re s t 1

V» Ia  oraşul Simeria, 
Ştefan Tozefina, conducă
toarea autoturismului 1 *— 
H0 — ?ffh, nU a păstrat 
o distanţă laterală sufi
cienta la depăşirea unui 
biciclist, pe  care i-a acro- 
şot. în  urma leziunilor su
ferite Brinduşan Petru 
din Bircea Mare care e®n- 

blcicleta a decedat, 
decedat in  spitalul 

din Petroşani şl Covrig 
Andrei, din Vulcan, care 
s-a angajat brusc în tra
versarea străzii, prin loc 
nemarcat, fără să se asi

gure, Acesta « .fo s t lovit 
de autoturismul nr. 2 — 
BN — 7233, condus de 
Seretan fateorghe «Un 
Frundu Birgăului.

•  In oraşul Lupeni şi 
la  municipiul Hunedoara 
«fi fost "depistate elevele 
Ursu Vaîeria-Natalia, din 
Vulcan şi respectiv Cră
ciunul» Anlşoara, care con-, 
duceau autoturisme fără
* poseda permise\de con
ducere. Celor în cauză li 
s-au Întocmit dosare de 
cercetare penală.
•  Frăţilă Lucian — Gheor- 
gbe, de 15 ani, elev al 

şcolii profesionale din Gura- 
barsa, este autorul spar- 
gerii S.C. .yClub-fan" S.RJL 
Gurabarza, Ia r Herciu 
Radu Daniel, elev te l i 
ceul industrial Nr. I  şi Al- 
bulescu Andi, elev Ia  
Ljceul Industrial n r, 
din Petroşani, sunt 
al furtului prin spar
gere de la Scoate Generală 
nr. 4 Petroşani,

Atenţie copii, părinţi, 
atenţie educatorii

Legile sunt emise pen
tru a fi cunoscute şi res
pectate de toţi, altfel se 
suportă rigorile lo r!

Rubrică realizată cu 
sprijinul

LP.J. HUNEDOARA

UNDE DEPUNEM CUFONWL?
In dea-in ţa de a  răspunde întrebărilor unor citi

tori ai ziarului nostru, între care şt dl Teodor Stân- 
gaciu, pensionar din Deva, în legătură cu modalitatea 
de subscriere a  cupoanelor nominative dp privatizare 
şi a carnetelor cu certificate de proprietate la F.PJP. 
Banat — Crişana, din Arad, ne-am interesat la a- 
ceastâ instituţie şi suntem în măsură să facem ur
mătoarele precizări, pentru cei interesaţi.

Subscripţia pentru acest fond se poate face şi Sa 
municipiul Deva, la BANKCOOP.

Subscripţia se face-numai personal, iar în cazuri 
deosebite, printr-o procură specială, se pot subscrie 
cupoanele şj e&rnetele Şi pentru alte persoane. (N.T.)

f  Ziar editat de

I
Ziar editat de

CASA DE PRESA Şj EDITURA 
„CUVÂNTUL LIBER*4 DEVA - 

. societate pe acţiuni cu capital privat

înmatriculată te  Registrul Comerţului Deva, cu 
nr. J/20/618/1991. Cont : «72613110 BCR. Deva.
Cod „ j  2116827.

CONSILIUL DE ADIVff&ISTRAŢlE î
preşedinte'

Ti beri u Istrate. vicepreşedinte (redactor şef 
Sabin Cerbu, Minei Bodea, Nicolae Tlrcob.

răspundere pentru conţinutul articolelor 
•  poartă autorii acestora. Adresa redacţiei t  Deva, 

,  2788, st*. 1 Decembrie, nr. 35 judeţul Hunedoara. 
|  Telefoane : 611275. 612157. «1263. 625904. Fax618061.) 
g Tiparul executat Ia S.C. „Polidava" SA. Deva.j

CONFERINŢA 
FILIALEI JUDEŢENE A 

P.U.N.R.
Sâmbătă, 4 noiembrie 

a.c., va avea loc, în sala 
mică a Casei de Cultură 
din Deva, începând cu pra 
10, Conferinţa Filialei Hu
nedoara — Deva a Par
tidului Unităţii Naţionale 
Române. La < îferinţâ — 
care v» analiza activitatea 
desfăşurată, va alege noua 
conducere a  fUtetei precum 
şi delegaţii la Conferinţa
Naţională — vot lua parte 
c*i desemnaţi de organi
zaţiile di» teritoriu, repre
zentanţi ai altor formaţiuni 
politice, ziarişti, ffrJâ.)

a, a l e g e r i ' V
In  această perioadă au 

tec adunări de dare de 
seamă şi alegeri în orga
nizaţiile locale ate ParQ- 
duim Socialist al Muncii 
Până ia  prezent şi-au a- 
nalizat activitatea şl au 
ales noile organe de eon- 
ducere organizaţiile din 
Petroşani, Simeria, Certej, 
Bălţa şi Cârjiţi. |n  ultima 
dintre localităţile de mai 
a s  preşedinte ai organi
zaţiei a test ales dl Victor 
Gsazsar, ian ca vicepre
şedinte dl. laoob Faur. 
<Tr.B.Î

Câre se
(Urmare din pag. 1)

176000 de lei.
Din exemplele 

rute apare evidentă 
dinţa de nivelare 
medife aplatizată a

cei care in 
pensie cât de cât accepta
bilă, de la 2000 de lei te  
sus. Acest mod de a  pre
ceda efte in aceeaşi mă
sură ilegal, căci încalcă 
prevederile Legii nr, 3/ 
1973 încă în vigoare, • ne
drept şi imoral căci di
minuează valoarea V unei 
pensii dobândite legal 40a- 
că a fost justificată 
cerea la un nivel 
Ml a pensiilor mici şl 
nu s-a dispus de fonduri 
In acest scop, de ce nu 
s-a apelat la pensiBe fa
vorizate şi s-au atacă* toc
mai pensiile cât de cât 
decente stabilite neprefe- 
renţial? Oare acesta să 
fie statul de drept? Statul 
în care un frizer de pe
nitenciar ar© pensie mal 
mare ca un profesor uni
versitar emerit doctor 
docent?

Dacă domnul . prim-mi- 
nistru Vâcâroiu susţine, a- 
tunci când este vorba de 
justificarea salarizării dem
nitarilor şi parlamentari

lor, că trebuie să Se ţină 
seama de responsabilita
tea asumată, se poate 
conchide Că responsabili
tatea asumată tn  timpul 
aetivităţa a  uimi frizer de 
penitenciar e «Ud- mare 
decât a  Unui ■ lesw u* 
niversitar doctor docent?

Ce apreciem noi ca ne
cesar pentru a înlătura 
nedreptăţile. In justeţea se
rială taxe apasă asupra 
acestei categorii de popu
laţie- Guvernul să înce

te  prezent aceste sectoare 
au contribuţii reduse la 
fondul centralizat de pen
sii; reactualizarea tuturor 
pensiilor în funcţie de 
vârstă, pregătire, vechime 
in muncă şi salariul actual;. 
pentru funcţia respectivă, 
responsabilitatea asumată 
ete., aşa cum s-a procedat 
cu pensiiîe militarilor. Re
nunţarea la administrareaI

rietăţikir cu capital de 
stat sau regiilor autonome 
prin amânarea achitării 
fondurilor dăterate buge
tului «le asigurări sociale, 
majoritatea acestora fiind 
subvenţionate, cum e ca
zul Regiei Autononie a  
Rafiei; să se explice di
rect şi concret prin raass- 
media cum « crescut In 
perioada 1990—1995 numă
rul pensionarilor pe ţară, 
arătându-se şi sursele £i- 
nanciare din «sare «e sus
ţin pensiile din agricultură 
şi cooperaţie, preluate te 
sistemul pen&iiior de stat, 
cunoscut fiind făptui că

de către stat a• • vuMud: mă.«e pensii p  .... .... .... .
Casei Autonome a Pensi
ilor din România. In acest 
mod statui a r  fi scutit de 
o sarcină în plus şi s-ar 
evita şl concepţia „pemte- 
nari întreţinuţi de stat"! 
mărirea, adecvat modului 
în care trăieşte şi mun
ceşte populaţia Românie», j 
vârstei de pensionare, spre i 
a se reducă' preriuweş* e- ! 
conomieă asupra populaţiei; 
active. Scutirea de impozit 1 
a pensionarilor ee-şi reiau i 
ac tiv itate ca angajaţi. ; 
Toate aceste  sunt posibile i 
de soluţionat acum când I 
urmează să intre în dea» i 
bate « a  Parlamentului Le
gea asigurărilor sociale şl 
pensiilor.

Un grop de pensionari din judeţul Hunedoara» 
ÎLIE GUIŢA, C-HN BAUJBU. VICTOR BUU, 

ION MAGEB, FILIP MÎKZA, ALEXANDRU 
m v ,  ALEXANDRU STAICU, NICOLAE ST» 
MIHAI STOICA.

Deocamdată, nu ne plângem de nimic t
Nici n-am intrat bine In 

curtea şcolii din Leşaic 
şi am dat cu ochii de 
mormanul de lemne «a»  
vor încălzi copiii din cla
sele I—IV, şi pe cei de la  
grădiniţă în lunile de iar
nă. „Le-am primit «te cu
răm! prin grija Primăriei 
Veţei, ne spune dna înv. 
Corina Blăjan. Urmează 
să te tăiem cu ajutorul 
unui părinte. In magazie 
mal avem însă combusti
bil de anul trecut cu care 
facem focul Io momentul 

_ Nu am avut nirio- 
probleme cu încălzi

rea şi eu sunt de anî buni 
la această şcoală. Nu peste 
mult timp se va introduce 
şţ Sa satul Leşnic gazul 
nretan şl atunci vom be
neficia ş» npi de acest 
lucru, cu sprijinul acele
iaşi primării. în  acelaşi 
timp se va Introduce ga
zul şi în căminul cultu
ral". ,

Din discuţia cu dna în
văţătoare Blăjan am aflat 
că sprijinul primăriei, în 
primul rând al dlui pri

mar Petru Popa, nu se o- 
preşte aici. La intervenţia 
dânsului, o maşină a  pom
pierilor a  curăţat fântâna 
şcolii, apa fiind dezinfec
tată. Pentru anul viitor 
n a i există promisiuni de 
tencuire exterioară a  loca
lului. In interior, repara

te  putem ca fiii dânşilor 
să dobândească cât mai 
multe cunoştinţe, să bene
ficieze de o bună educa
ţie. Să mai menţionăm că 
in  această perioadă, unii 
copii dau o  mână dg aju
tor părinţilor la lucrul 
câmpului-

Şcolile primare de la sate... nicidecum pc postul 
de cenuşârese

ţiile s-au făcut, ca peste 
tot. cu ajutorul părinţilor, 
valorificând iarba din 
curte.

— Apropo de familie, 
dnă învăţătoare. Cum de
curge dialogul cu părinţii 
elevilor dv. şi aî colegei 
dv., dna Dorina Lungu?

w  Este un dialog utB, 
părinţii ajutând' şcoala- 
Mai sunt însă şi familii 
cu car® «fiaîogul se contu
rează mai anevoios, « ţi
nu putem să ne plângem 
că nu răspund la chemă
rile noastre. Şi noi, Ja 
rândul nostru, facem tot

— Ne __ spuneaţi că be
neficiaţi şi de un lot şco
lar pe care foarte multe 
şcoli din Judeţ l-au pier
du t

— AnUl trecut tot de 
la primărie, am primit în 
folosinţă un lot şcolar, 
banii obţinuţi din valori
ficarea produselor fiind 
folosiţi pentru şcoală. Şi 
de câte lucruri nu are 
nevoie în momentul de 
faţă o  şcoală)

— Care este situaţia ma
terialului didactic folosit 
în procesul instructiv-edu- 
cativ ?

Materialul didactic 
cel— găsit în «coadă 

la data venirii mele. dar 
şi ceea ce confecţionăm 
împreună cu colega, mea 
Corina Lungu şi ca Cor
nelia Mureşan, educatoare. 
Tot noi facem multiplicări 
xerox de planşe, scheme 
pentru ca elevii să se poată 
descurca cât mai bine. 
Ne-am preocupat ca elevii 
să înveţe şi o limbă stră
ină (franceza). Predare» 
o facem tot noi. învăţă
toarele, în  lipsa «tete ca
dru de specialitate.

— Este grădiniţa o etapă
utilă în procesul de în
văţare? ■ ■ >.

— Este, fără îndoială. 
La venirea în şcoală, cei 
care nu au urmat măcar 
un an de grădiniţă, nu ştiu 
nici să ţină un creion In 
mână, nu recunose cifre
le... Ceilalţi, în schimb, 
se descurcă mult mal bi
ne. Noi îndemnăm părinţii 
să-şi trimită copiii la gră
diniţă. Spre binfilş lori

‘'"BUNEL BODEA

€.30 Ştiri • 'S e ria le  
Desene animate; 
Springfield Story (s); 104K 
Santa Barbara Cs. SUA); 
11,06 Frumos şl bogat 
(s); I1.30 Vremea dorin
ţei (s); 12.00 Preţul e
fierbinte (show); Î2.30 
Duelul familiilor (show);
13.30 Fetele de aur (sit. 
corn.); 144)0 Pasiunea ei 
e c 
bel
16,00 liojia Christen talk- 
show; M M  Haas Meiser 
tatkshow; 18,00 Jcopardy! 
(cs); 18,30 între noi (s);
20,40 Vremuri bune — şi 
rele (s); 21,15 Mini Play- 
back Show; 22,15 Comi
sarul Beck (f.p.); 2,55 
Obiectul dintr-o aliă lu- 
me (£. SFL

ta (s.p.); 15,00 Bar 
Schafer talksbow;

IM  Ştiri 
tal BK, Costaazo (re
luare); t&30 Foram 
(show); 14.00 Ştiri; 1L25 
Cotidiene (sbow); 14.40 
Beaufifu) «fi; 15.15 Ro- 
blnsoaU te); 13,15 Casa 

A; M M  
19M

O.K., preţul e corect (cs); 
264)0 Roata norocului 
(cs); 21.00 Ştiri; 21^5
Circulă zvonul (show);
21,40 Glumele 1a o parte 
(show); 23,45 Ştiri; 0,15 
Show-ul lui Maurizio 
Ostanso; 2,30 Coti
diene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (sitow/r); 3^0 
Cin-cin (s); 4,30 Nu doar, 
moda (mag.); 5,30 Target 
(mag.); 6,00 Un cuplu
eiudates).

6,30 Germania, azi di
mineaţă; 10,06 
(S4« ;  11A6  Insula 
ziilor; 12.00 NteGyver fş? 
r); 13,00 Love Boat (s);
14.00 Trapper M m  M.D. 
(s); 15,00 Stor Trek (s. 
SF); «U » McGyver 
(s^u); 17,60 Total mai 
nimic lest *184)0 Familia
Partridge ’(s); 19,00 Aşa-i
viaţa! te); 20*0 Ştiri •
Spori •  Meteo; 20,30 
ROata nomadul (cs); 2L15 
Muncile tai Asterix (I. 
da.); 22,55 Cmn ne vid 
maimuţoii (co); 23,10 Fot
bal (Bundesliga *2); 6,00 
Urmărit de moarte (f.a.);
1,40 Jurnalul unui fecior 
(co).

$M  Ştiri SBC eu Tbm 
M u r ,  7*8 Ştiri şi 

reportaje ITN; 7^0 Hoţii
şi afaceri (do); 8.00 Azi 
— informaţii ta  zi; 10,00 
Super Shop; I U I  Roata 
boniter: Europa; 17,00 
Roata banilor: SUA; 18,30 
Butelia bursier; 19,00 Ştiri 
ITN; 19A0 Secolul lui 
Frust (do); 20AO Show, 
Seiina Scote; 2L30 Mari 
care ate teudl Ido); 22,00
Executive Ufcstylcs (do); 
2ZA0 Ştiri ITN; 23,0# 
Shew-ul serii. cu A 
Leno; 0,00 Gillette World 
Sport Special; 6,30 Tu
rul Chinei; Guang Zhou;
1,00 Butelia bursier; 1,36 
Ştirile nopţii; 2,00 R ed 
Personal (talkshow); 3,36 

Seiina Scote (r).

9^0 Tenis. Magazin 
ATP; 10,00 Eurofun. Ma
gazin distractiv; 10,30 
Triatton. Cupa Mondială 
TI U de la Sydney; 11,30 
Aventură. Raliul Gaulo- 
ises; 12,30 Eurofun. Mag. 
distractiv. Cupa Europei 
la paraşutism; 13,00 Box. 
Meciuri internaţionale; 
144)0 Fotbal. Cupa Cu
pelor, turul 2, manşa 2 
(tel.); 16,00 Auto, Cupa 
Europei la camioane de 
la Jarama <r); 16,30 Moto. 
Rctrosp. CM 1995; 17,3# 
Mag. sporturilor cu mo
tor; 19,30 Auto. Europa 
Truck Trial de ta Ke- 
vuagHod, Suedia (r); 20,30 
Buletin de «firi; 21,00 
Culturism. „Mr. Olympia 

de ta Paris.

7,00 Casa Descimnes 
(serial); 7,30 Tetedimi- 
neaţa; 9 ,«  Jurnal; 9 .»  
Bibi şi prietenii săi (s);
10.15 Mag. ştiinţific; 11,15 
Descoperirea; 11,45 SS 
nu visăm te), 12̂ 45 Heb
domadar (r); 13,45 Jurnal 
F3; 14,05 Luminile», (r);
14.30 Vânzarea secoiulai 
(r); 16,05 Teii Qnel (r);
16.30 Casa Deschenes (r);
17.15 Mag. culinar; 17,») 
Bibi şi prietenii săi (s/r)>
18.15 Fa, Si, La a cânta;
18,45 Campionul (cs);
19.30 Jurnal; 204)0 Lu
minile Parisului; 20,30
Jurnal belgian: ăljd« For
tul Boyard <S)‘. 2L30 Car
netele uniri aventurier;
23,40 Taratata.
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Am citit «u interes şi 
emoţie articolul «Uitaţi de 
urmaţi' la rubrica «Vâr. 
sta a treia" şi-mi pare 
Inerte rău de acei oameni 
năpăstuiţi de''toartă ca* 
re ia o etate Înaintată, 
bolnavi fiind, n-are cine 
să le dea un. pahar cu 
apă, Este tragic să ai eo- 
' ‘Tal sâ-ţi fie

...__operSOanâ
Sau In ccl mai 

«an  ca* ««  trec&i.
Am vă*Ut Chiar eu per

soane in vârrtâ care sunt 
Aste la o nane ţi negli
jate nteaat! pentru că 
eăai văd ţi spun ţi ei ca
te un sâmbure de ade
văr, iar pe tineri ii de
ranjează.

o femeie cu dot 
un soţ foarte 

.i aş fl dfs-
F__  «ă mă ocup da U*
nele dintre acele persoa
ne ca şi de părinţii mei. 
Vă mulţumesc şi vă do
resc multă sănătate şl 
patere de muncă, să a- 
veţi rubrici cât mai bu
ne. (L Sodica, Deva).

N.R, V-am respectat 
dorinţa de a nu vă dă 
numele complet Reţinem 
Insă adresa dv. pentru 
situaţia In care pe vârst
nicii in qauză i-ar intere
sa de această posibilita- 

..ee.

ÎN AUDIENŢA

-J•aA r
lata intr-o audienţă 
DM. — « te  o frumoasă r 
terasă eu fântână arte- J 
ziană, ioc de petrecere 
a câtorva ore de xecree- 
re şi destindere. Din pă
cate, locul este neglijat, 
se aruncă pe jos tot fe
lul de resturi. Sub ochii 
îngăduitori al părinţilor, 
după cum am Observat 
intr-o după-amiaa* co
piii se  zbenguie, nu păs
trează curăţenia, «speriul 
îngrijii al acelui spaţiu. 
Dacă nici In locurile pu
blice, In care poposim 
spre « ne delecta, nu se  
comportăm civţliaat, ce 
să mai zicem de atitu-

Putină
bună-cuviintă, 

domnule şofer!...

iîn  faţa 
*Lido“ din

complexului 
Deva —• re.

verzi, di» preajma blo
cului în care locuim?"

PC^TARUBBICII

In rândurile expediate
pe adresa ziarului, stima
tă dnă Monica fifagda 
(SC Magda Mioifarm SRL 
Deva); şi care se vor 
un drept & replică In 
urma sesizării apărute 
sub semnătura cfhei Mo
lan ia SI avu, aţi precizat 
că «preţurile la o seric 
de medicamente între 
care şi Nidoflor crem ă’ 
(tub de 15 g) au fost ma- . 
jorate începând ca 1 au- J 
gust 1995“. Nu conside- J 
râm răspunsul complet, ţ  
deoarece n.aţi precizat I 
cât costă totuşi acel pro- î 
dus în urma aplicării ma- 1 
jorârii. I

Staţie de... biciclete
în  apropiere de Halta 

CFR Geoagiu se află un 
spaţiu la prima vedere cu 
o  destinaţie curioasă: sta
ţie de biciclete. Navetiştii
— săteni din Geoagiu, Gel- 
mar. Aurel Vlaicu, Romos
— Ia Hunedoara, Cugir, O- 
răştie vin cu bicicletele 
până la ‘staţie, le lasă aici
— fiecare are locul stabi
l i t  pentru bicicleta lu i ! — 
yrcă I n ' tren şi pleacă la 
nmncâ. La întoarcere co

boară, îşi iau bicicleta de 
coarne de la locul ei şi 
pleacă spre casă. „Eu am 
făcut peste 21 de ani na
veta la laminorul de benzi 
de la combinatul din Hu
nedoara. Pe schimburi. Lă
sam bicicleta Ia haltă — 
ne spunea dl Aurel Dan- 
ciu, din Gelmar. N-am po
menit să se piardă sau 'să 
se încurce vreo bicicletă". 
Interesant, frumos, civili
zat, n u ?  (GhXN.j

Veteranul de război Se- 
mton loan, din com. Zam, 
sat Godineşti nr. 92 ne 
scrie; cu peniţa muiată în 
dezamăgire şi amărăciune. 
In ttaxp ce călătorea spre 
casă eu autobuzul ce face 
cursa intre Zam şi Godi
neşti, şoferul Turcu Oprea n 
nu l-a  luat in considerare 
biletul de călătorie gratu
ită, eliberat de A.N.V.R. 
(Asociaţi» Naţională a Ve
teranilor de Război), con
ta m  Legii nr. 44/1994 şi 
La cerut să achite -contra
valoarea biletului, amenin- 
ţându-j că fct caz contrar 
o să-l dea jos din autobuz, 
lucra ce a şi încercat să-i 
Ateft („-trăgând de mine 
•ă mă dea jos.."). Şoferul 
l-a îngăduit să rămână în 
maşină numai după ce ve
teranul i-a promis că-i va 
plăti când vor ajunge la 
Godineşti, fiindcă nu are 
atei un ban la el.

In timpul drumului, măr. 
tariseşte veteranul în in. 
durerata sa epistolă, un 
alt veteran de război, pe 
care-1 cunoştea, i-a spus că

şi el a păţit la fel cu şo
ferul Turcu Oprean, dar 
el i-a dat acestuia 400 Iei 
„...în seara zilei' de 18. 10. 
1995..“ şi n-a mai avut 
nici o  problemă pe autobu
zul condus de acesta.

Lăsând cititorii să jude
ce fapta de două ori ne
cinstită a şoferului — eare 
a  nesoctăit o  LEGE a RO
MÂNIŞI (Nr. 44/1994) şi a 
pretins ta  mod ilicit bani 
de ţa veteranul Seraion 
loan —- (de ia alţii pri- 
mtnd mită) — noi, cei ce 
lucrăm in cadrul Filialei 
A.N.V.R. a  judeţului Hu
nedoara, ii cerem domnului 
şofer Turcu Oprean (şi tu
turor care mai procedează 
în  mod similar) să dove
dească In viitor mai mul
tă  bună-cuviinţă faţă de 
veteranii de război, care, 
bi timpul participării pe 
front sub Tricolorul Ar
matei Române, şi-au ex
pus viaţa pentru apărarea 
libertăţii neamului şi pă
mântului românesc.

Prof. DUMITRU SUSAN

îhtfe altele, cu sprijinul 
consilierii» s-au făcut o 
serie de lucrări de interes 
major, deşi bugetul local 
este destul de sărac. Gos
podărind cu chibzuinţă pu
ţinii bani disponibili, s-a 
reuşit să se execute lucră
rile de alimentare cu apă 
şi de canalizare în satul 
Subcetate, cu ajutorul fir
mei Metal Expres din De
va, existând premise ca 
asemenea acţiuni să fie în
cepute şi la Sântâmăria- 
Orlea. în acelaşi timp s-au 
făcut b şefie de reparaţii 
la şcoli şi la căminele cul
turale din satele Sânpetru 
şi Suntfimăria-Orlca, ase-

f  PUNCT TERMIC — MALD4R DE FIER VECHI |  
* Blocul vechi din centrul comunei Bălţa are "nsfa. j 
|  laţie de încălzire centrală, dar aceasta nu funcţionea- I 
« ză deoarece punctul termic a devenit un mbrman de * 

fier vechi. Oapienii fşi încălzesc apartamentele cu } 
. sobe al căror fum iese pe burlane scoase pe geam. >

(Ar trebui ca punctul termic să fie reparat şi pus în I 
funcţiune. (TR. B.). 1

Gândurile şi 
acţiunile unei 

primăriţe
în discuţia pe care am 

purtat-o in prag de toam
nă cu' dna Cornelia -Do- 
brean, primăriţa comunei 
Sântămăria-Qrtea, au re
venit deseori in atenţie, pe 
lângă principala grijă şl 
preocupare ce vizează a- 
plicarea Legii 18/1991. nu
meroase alte probleme că
rora li s-a dat sau li se 
emită răspuns. Ca fiică a 
comunei, interlocutoarea 
îmi mărturisea că simte 
necesitatea de-a se impli
ca efectiv in realizarea tu
turor obiectivelor propuse 
şl promise electoratului, 
acestea vizând aspiraţia 
spre asigurareea unor con
diţii sociale mai bune pen
tru  locuitorii satelor apare

Şcoala Normală „Sabin Drăgoi" Deva. Aspect de la o oră de cttrs.
Foto : PA VEL LAZA

menea lucrări impunându- 
se şi in satele Subcetate, 
Bucium şi Ciopeia. De a- 
semenea, Intr-o sală a fos
tului sediu ai CAP din 
Sânpetru s-a pregătit spa
ţiul necesar funcţionării u- 
nel grădiniţe.

Importante fonduri* de 
peste 70 milioane lei, s»-au 
alocat in vederea construc
ţiei unui pod In satul Ră- 
răşti. rămânând ca astfel 
de obiective să fie reali
zate ş l la Sântămăria-Orloa 
şi Balomir. Alte nevoi 
stringente privesc repara
rea drumurilor din SB&- 
cetate. Bucium, Balomir şl 
Săcet Probleme acute s-au 
Ivit şi I» legătură cu În
lăturarea pericolului de 
inundare a  tinor gaspoda- 
rii din satul Săce!» unda 
este nevoie de sprijinul 
OG A. De asemenea, Ia Bă- 
răşti este nevoie de un nou 
cămin cultural, intenţia 
fiind ca acesta să fie a- 
menajat in spaţiul fostei 
magazii a CAP din idea
litate. Urgenţă şi priorita
te reclamă, cel puţin să fie 
început In anul viitor, dis
pensarul uman de la cen
trul de comună, in vechiul 
local acesta rtemaiputfind 
funcţiona.

Alte gânduri de viitor a- 
le primăriţei vizează con
strucţia unui nou sediu al 
primăriei. Interlocutoarea 
preciza că aceste obiective 
le  consideră ea minune, 
propunându-şi să facă, deo
camdată, numai ceea ce 
este strict necesar. Deschi
dere şi disponibilităţi pen
tru conlucrare cu un în
treprinzător privat există 
şi în privinţa realizării, în 
localitate, fiind spaţii 
disponibile, a unei brută
rii şi a unei fabrici de pre
lucrare a laptelui, Q do
rinţă a cetăţenilor priveş
te şi introducerea gazului 
metan în locuinţe, fiind 
făcute unele demersuri în 
acest sens. :

Acestea sunt doar câte
va din gândurile şi acţiu
nile primăriţei din Sântă- 
mâria-Orlea, a căror .ma
terializare este in folosul 
oamenilor ce au ales-o să 
le reprezinte interesele şi 
să le facă viate mal uşoa
ră.,:r -I ■ . .-.-NSV • -...3

NICOLAE TÎRCOB

La recenta întâlnire ce 
a avut loc Ia lotul demon
strativ cultivat cu hibrizi 
marca Pioneer la SimeVia 
Veche, am discutat pe în
delete cu dl ing, Cornel 
Nemeth, care este unul 
dintre specialiştii receptivi 
la tot ceea ce este nou în 
agricultură. Chiar şi pre
zenţa sa la evaluarea re
zultatelor obţinute de fir
mă Alfsitn constituie o do- s 
vadă elocventă în acest 
sens.

Din discuţia ce am 
purtat-o, am reţinut că 
fo prhrtăvara acestui an 
a cultivat pentru prima 
dâţă o suprafaţă de 21 
de ha cu porumb din 
hibridul Raissa, pe tere
nurile unor proprietari de 
pământ din localităţile Bă-

Avantajai utilizării hibrizilor valoroşi
cia şi Batiz. Important de 
arătat este faptul că, da
torită Utilizării acestui hi
brid cu potenţial produc
tiv ridicat, precum şi teh
nologiilor aplicate, rezul
tatele au fost notabile, ob- 
ţinându-se o producţie me: 
dle de 10 000 kg ştiuleţi 
la ha, cu un randament 
de 82 la sută. Saltul ce s-a 
făcut de la 3 000 kg, cât 
a fost producţia în anul 
trecut, când s-au folosit se
minţe din hibrizi autohtoni, 
este cât se poate de conclu
dent şi justifică întru totul 
investiţia făcută. Din recol
ta obţinută, 75 de tone po
rumb s-au livrat la Rom-

cereal, iar diferenţa, după 
ce s-a dat cantitatea conve
nită cu proprietarii de pă
mânt (câte 800—1000 kg la 
ha), a fost valorificată la 
ajţi beneficiari, îndeosebi 
care se ocupă de creşterea 
animalelor.
' Comportarea bună a aces
tui hibrid, care face parte 
din categoria celor timpu
rii, s-a remarcat în toate 
culturile comparative de 
porumb, ce s-au organizat, 
el ocupând primul loc în 
privinţa producţiei şi com- 
parându-se cu hibridul E- 
lan, produs de Staţiunea de 
cer6etare din Torida;

De altfel, sunt de remar
cat şi rezultatele obţinute

la acest hibrid Ln culturile 
comparative organizate în 
acest an de către Societa
tea producătorilor agricoli 
din zona montană a jude
ţului nostru. Spre exem
plu, la Sălaş, hibridul Rai
ssa a dat o producţie - de 
11259 kg boabe la ha, iar 
la Boholt s-au realizat câ
te 11533 kg boabe la ha. 
De asemenea pe loturile 
cultivate cu sămânţă oferi
tă gratuit de firma Pioneer 
s-au înregistrat producţii: 
de 11423 kg boabe la Orăş- 
tioara- de Sus (lotul dlui 
Petru Luca) şi 9 001 kg la . 
Nucşoara (lotul dlui Nico- 
lae Roman).

Având In vedere avanta

jele oferite de utilizarea 
hibrizilor valoroşi, pentru 
anul 1996 cultivatorii de 
porumb au o orientare d â 
ră “asupra opţiunilor ce le 
vor face. Ca urmare, dl 
Nemeth spunea că va fo
losi tot hibridul Raissa, a 
cărui tehnologie o stăpâ
neşte destul de bine.

Dorinţa este să realizeze 
însă o creştere a producţiei 
cu circa 5 tone la ha, scon
tând: ca sporul să-l aibă 
prin utilizarea noilor ere 
bicide ale firmei Monsanto, 
pe care în acest an nu le-a 
utilizat, lipsindu-i informa
ţiile necesare şi sursa de 
aprovizionare.

Ca un element de nou- '

tate şi de interes în acelaşi 
timp pentru cultivatorii-de 
porumb, interlocutorul spu
nea că este mulţumit de 
randamentul obţinut la re
coltarea mecanizată a po
rumbului cu o combină 
tractată, care înlocuieşte 
munca zilnică a 30 de oa
meni. Costul acesteia (pen
tru un rând) a fost de 8 
milioane lei (cea peste 2 
rânduri costând 13,5 mili
oane), furnizor fiind o fir
mă din Timişoara. Ca ope
raţiuni, combina respectivă 
face depăfnuşasea şi tăia.»
tul concomitent al coceni
lor, resturile vegetaie ră
mânând pe teren pentru a 
fi încorporate în sol la a- 
răturâ.

NICOLAE TÎRCOB
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1 CUVÂNTUL LIBERI

REFORMĂ bsbJI
România — fără bogată tn zăcăminte sărace

Aceasta a fost una din 
concluziile formulate la în
cheierea, cu câtva timp în 
urmă, a lucrărilor simpo
zionului internaţional cu 
tema „Cercetarea - ştiinţifi
că şi dezvoltarea tehnolo
gică în susţinerea strate. 
giei de restructurare în 

-sectorul de extracţie şi 
preparare a minereurilor". 
Desfăşurat la Deva şi a- 
vând în calitate de gazde 
Regia Autonomă a Cupru
lui (R.A.C.) şi Institutul 
de cercetări şi proiectări 
miniere (S.C. Cepromin 
S.A.), simpozionul s-a con
stituit, conform declaraţii
lor dlui irig. Ioan Lupules- 
cu, director general la Ce
promin, într-o veritabilă 
reuşită. Cele 77 de lucrări 
prezentate, prin valoarea 
şi importanţa lor, au stâr
nit interesul specialiştilor 
români şi străini veniţi la 
Deva.

„Am observat chiar, ne 
spune dl Lupulescu, o a. 
propiere a sârbilor şi in 
special a bulgarilor, ale 
căror probleme sunt pe
reche cu ale noastre, o a- 
propiere, zic, faţă de so
luţiile tehnologice subor
donate restructurării pe ca
re specialiştii români le-au 
prezentat la Deva. Prac
tic, pentru 3 zile munici
piul nostru a devenit un 
centru al cercetării mine
reşti. In acest context s-a

înfiripat iniţiativa de a se 
conferi un caracter perio
dic acestor întâlniri, prin 
organizarea lor anuală. A- 
cest lucru va permite, prin
tre altele,o participare in
ternaţională mai largă me
nită să popularizeze rezul
tatele cercetării şi proiec
tării miniere din Româ
nia în întreaga lume".

Având în vedere sără
cia în util a zăcămintelor 
româneşti pentru a  se pu
tea totuşi beneficia de 
contextul strategic favora
bil al momentului (cere
re mai mare ca oferta, 
creşterea preţurilor pe pia
ţa europeană a metalelor) 
este ■ necesară aplicarea u- 
nor tehnologii performante 
şi retehnologizarea cât mai 
rapidă a principalelor ca
pacităţi de extracţie şi 
preparare a minereurilor. 
Astfel în domeniul extrac
ţiei minereurilor se urmă
reşte creşterea productivi
tăţii şi diminuarea costu
rilor 'operative prin uti
lizarea unor echipamente 
performante din categoria 
instalaţiilor de perforat e- 
lectro-hidraulice. De ase
menea se impune dotarea 
instalaţiilor de extracţie 
cu aparatura de comandă, 
protecţie şi automatizare 
modernă. In tandem cu 
sectorul extractiv, pentru 
a se putea „stoarce" cât

mai mult util din zăcă
mânt, este.vitală o perfec
ţionare şi înnoire a teh
nologiilor actuale şi în do
meniul preparării minereu
rilor. Acest lucru a fost 
de altfel subliniat şi în 
cadrul concluziilor simpo
zionului.

Dacă de necesitatea re
structurării R-A.C. nu se mai 
îndoieşte nimeni, serioase 
semne de întrebare ridi
că posibilitatea găsirii ba
nilor necesari pentru pu
nerea în practică a aces
teia. Pentru că este foarte' 
clar că punerea în operă 
a noilor tehnologii, rezul
tat al cercetării romârieşti 
în domeniu, costă foarte 
mult. Conform declaraţiilor 
dlui Lupulescu, deşi ba
nii sunt ridicol de puţini, 
totuşi, „se mai mişcă câte 
ceva". De exemplu, Gu
vernul, prin Ministerul 
Cercetării şi Tehnologiei, 
sub genericul aşa numi
tului „transfer tehnologic" 
alocă bani pentru aplica
rea în practică a rezulta
telor unor cercetări. Pe 
lângă aceste fonduri de la 
buget se vor putea folo
si, pentru acelaşi deziderat, 
fondurile proprii ale R.A.0.

■în contextul restructură
rii R.A.G. se va trece şi 
la restructurarea cercetării 
din ..domeniul mihier, oda
tă cu crearea unui nou ca
dru legislativ al întregii

cercetări româneşti. In a- 
cest sens a fos emisă Or
donanţa nr. 25/1995, pri
vind reglementarea orga
nizării şi finanţării acti
vităţii de cercetare-dezvol- 
tare. Această ordonanţă are 
un efect catalizator asu
pra M ăturării stării de 
provizorat legislativ în ca
re evoluează în prezent do
meniul cercetării româ
neşti. Conform prevederi
lor acestei ordonanţe, aşa 
cum au apărut ele In pre
sa de specialitate, se va
trece la o nouă structură 
a unităţilor de cercetare- 
dezvoltare. Vop exista, în 
principal, institute naţiona
le finanţate în întregknq 
de la bugetul de stat şi
societăţi comerciale care 
vor trebui să se descurce 
singure cu banii, mizând, 
în exclusivitate, pe forţe
le proprii. După cum spu
ne dl Lupulescu, va ur
ma o adevărată „goană"
după intrarea în aceste in
stitute naţionale, flecare 
institut actual de cerceta
re fâcfindu-şi de pe acum 
„lobby-ul“ pe lângă fac
torii de decizie. Deşi nu 
ar fi de dorit, această re
structurare a cercetării va 
genera convulsii sociale, în 
special in rândul cadrelor 
medii, preconizându-se un 
raport de 1 salariat cu stu
dii medii lă 2 cil studii 
superioare.

Acestea au fost cuvinte
le cu care s-a încheiat dis
cuţia pe care am avut-o 
la sediul S.C. Conpet S.A. 
Petroşani cu * dna Doina 
Chiriac, caostăbîlvd şef al fir
mei. Provenită din corpul 
masiv al fostului T.C.H., 
societatea de construcţii 
civile şi industriale Con
pet dispune în prezent de 
un şantier de construcţii, 
unul de instalaţii, precum 
şi de o staţie de utilaj- 
transport. Chiar dacă marea 
majoritate a dotărilor fir
mei sunt în exploatare din 
1985, starea lor este bună 
alcătuind cea mai diversi
ficată bază materială, spe
cifică. construcţiilor, ' din 
Valea Jiului.

„Putem construi orice!"

Astfel patrimoniul socie
tăţii cuprinde 4 macarale, 
2 basculante, 2 automaca
rale, 1 cimentroc şi 3 ci- 
faroame. Pe lângă staţia 
de preparat betoane, veni
turile firmei sunt rotun

jite şi de atelierul de con
fecţii metalice, cel de tini- 
chigerie sau prin închiri
erea diferitelor utilaje. Im
plicată in onorarea unui 
număr important de con
tracte, Conpet-ul constru
ieşte spitale la Vulcan şi 
Lupeni, o şcoală cu 24 de 
clase la Petroşani şi tot 
în municipiu o casă a stu
denţilor. De asemenea, în 
baza ordonanţei 18 din 
1992, sunt edificate la Ani- 
noasa blocuri de locuinţe 
pentru tinerele familii. 
Cum principalii benefici
ari ai firmei Conpet există 
prin intermediul prea aus
terului buget al statului, 
se întâmplă, mai ales aş
teptând aprobarea filei de 
buget, ca banii să nu in
tre în condiţii optime de

promptitudine în contul 
firmei de construcţii. Aşa 
se face că şi în prezent 
creanţele Conpet-ului sunt 
de cca 200 milioane lei.

Conform celor prezenta
te de dna Chiriac, pentru 
aprovizionarea cu materia
le firma recurge la credi
te bancare. De fapt aceas
tă aprovizionare este o ve
ritabilă „vânătoare" la pro
ducători a anumitor re
pere care, ca un făcut par
că, nu se găsesc tocmai 
atunci când este mai ma
re nevoie de ele. Cu toate 
aceste „hăţuri" puse de o 
aprovizionare greoaie, re
zultatele firriiei pe prime
le 9 luni ale acestui an 
sunt bune. Astfel, la o ci
fră de afaceri de 3,6 mi
liarde de lei, beneficiul 
obţinut s-a ridicat la 80

milioane lei. „Un benefi
ciu cred. tentant pentru 
deţinătorii de ' cupon" — 
precizează dna Chiriac. De 
altfel conform celor decla
rate de interlocutoare cei 
350 de salariaţi ai firmei, 
dar Şi foşti salariaţi, acum 
pensionari, şi-au arătat in
teresul de a-şi subscrie cu
ponul la Conpet. Firma 
este cunoscută în Valea 
Jiului şi se pare nu-i va 
dezamăgi pe cei care îşi 
subscriu ‘cupoanele acolo. 
Aceasta este şi credinţa 
dnei Chiriac, care în în
cheiere a ţinut să-şi mai 
exprime speranţa că viito
rul îi va reda constructoru
lui vechea poziţie avută pe 
eşichierul meseriilor. „O po
ziţie pe care răsplata mun
cii sale, precum şi recu
noaşterea din partea ce
lorlalte ..categorii profesio
nale vor fi la cote maxi
me".

Dificultăţi ale comerţului 
cu legume şi fructe

REP.: Dnă manager, o- 
biectul de activitate a so
cietăţii pa care o condu
ceţi este depozitarea şi co
mercializarea de legume şi 
fructe. V-aş ruga să ne 
spuneţi care sunt probleme
le de care vă loviţi tn a- 
cest comerţ care, prin na
tura mărfii, are anumite 
particularităţi ?

G.B.: Această perioadă 
de tranziţie a lovit puter. 
nlc în majoritatea firme
lor statului care se ocupă 
cu comerţul legumelor şi 
fructelor. Producătorii par. 
ticulari au un mare 
avantaj prin faptul că 
marfă pe care o comercia
lizează 'nu este purtătoare 
de T.V.A. Aceşti producă
tori îşi scot legamele şi

tilaţie mecanică de 2 500 
tone, o fabrică de băuturi 
răcoritoare, 12 maşini de 
transport, precum Şl o re
ţea comercială formată din 
18 magazine care sunt răs
pândite in toată Valea Ji
ului.

REP.: Care sunt rezulta
tele pe care le-aţi obţinut 
pe perioada scursă din a- 
cest an 7

C.B.; Pe primele 9 luni 
ale lui 1995 am realizat 
o cifră de afaceri de 1,7 
miliarde Iei, la un bene
ficiu de 15 milioane. După 
cUm vă spuneam benefi
ciul obţinut este, din mo
tivele pe care vi le-am pre
zentat, mai degrabă mic.

REP.: Creanţe sau da
torii aveţi 7 ,

Dialog cu dna CORNELIA BRETOIU, 
manager la S.C. Agrocom S.A. Petroşani

fructele pe piaţă la pre
ţuri mici, obiigându-ne să 
coborâm şi noi preţul de 
vânzare in contextul in 
care cheltuielile noastre 
sunt infinit mai mari. Re
zultă pentru noi un bene
ficiu mic. '

REP.: Care sunt facto
rii care vă sporesc chel
tuielile ?

C.B.: Ar fi de ajuns să 
vă spun doar că cea mai 
apropiată sursă de apro
vizionare cu marfă' se a- 
flă la 120 kilometri de
părtare, sau să vă poves
tesc despre salariile celor 
120 de angajaţi ai noştri. 
Pe lângă acestea comerţul 
cu legume şi fructe aici 
în vale are, pe perioada 
toamnă-iamâ, un caracter, 
ca să zic aşa, strategic. 
Pentru ca zăpezile iernii 
să nu pună locuitorii în 
imposibilitatea de a-şi găsi 
produsele, noi suntem o. 
bligaţi să facem stocuri 
pentru populaţie. Acest 
lucru din punct de vede
re economic este total ne
rentabil pentru noi. Presu
pune blocarea unor mari 
sume de bani pe perioade 
de timp de luni de zile.

REP.: Care sunt dotă
rile societăţii Agrocom ?

C.B.: Firma dispune de 
un depozit frigorific de 
5 000 tone, unul cu ven-

C.B. ;JDa, ne sunt datoa
re în special cantinele pe 
care le alimentăm cu pro
dusele noastre. Creanţele 
se ridică la cca 200 milioa
ne lei. In ceea ce priveşte 
datoriile, acestea sunt de 
160 milioane.

REP.: Firma Agrocom 
este nominalizată pe lis
ta marii privatizări. Ce 
credeţi că va aduce schim
bul de proprietate în  Via* 
ţa acestei societăţi comer
ciale 7

C.B. In primul rând 
vreau să spun că acest 
comerţ cu legume şi fruc
te pentru a nu se con
frunta cu actualele greu
tăţi ar fi trebui privatizat 
primul. Dar acest lucru re
clamă o situaţie economică 
generală, cel puţin norma
lă şi titluri de proprieta
te pentru producătorii par*’ > 
ticulari. Astfel având a -S  
sigurată aprovizionarea, ne 

. vom putea concentra toa
te eforturile spre comercia
lizate, având în vedere ca
litatea, aspectul şi toate 
celelalte „condimente" ce 
atrag şi stabilizează clien
tul.

Pagină realizată de 
ADRIAN SALAGEAN
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Privatizare II

A

I I I rate" la S.C. Mercur S.A. Brad
Specializată pe comerţul 

cu amănuntul, SC Mercur 
SA din Brad este una din
tre cele -mâi importante 
firme de acest gen din 
Brad. O dovadă că aşa stau 
lucrurile o constituie pa
trimoniul societăţii format 
din 25 de spaţii comercia
le, din care 17 sunt în ad
ministrarea directă a fir
mei. Practic crema maga
zinelor cu vad comercial 
bun este, la Brad, proprie
tatea societăţii Mercur.

Din cele declarate de 
dna ec. Mărioara Irimie, 
contabil şef al firmei, a 
reieşit că, spre deosebire 
de alte societăţi de comerţ 
similare din judeţ, Mercur 
SA are o situaţie economi
că foarte bună. Pe prime
le 9 luni din acest an a

înregistrat o cifră de afa
ceri ce se ridică la aproa
pe un miliard de lei şi un 
beneficiu de 36,4 milioane, 
rezultate ce vin ca o con
firmare a prosperităţii .fir
mei. O explicaţie a rezul
tatelor bune de la Mercur 
ar fi, conform spuselor 
dnei Irimie, aproviziona
rea cu un sortiment de 
marfă atent selectat spre 
a veni în întâmpinarea ce
rerii, precum şi păstrarea 
neschimbată a profilelor 
diferitelor magazine, acest 
lucru' sugerând stabilitate 
şi încredere cumpărători
lor. Din punctul de vedere 
al fluxului financiar. Mer
cur SA are o situaţie psi- 
vilegiată, firma nefiind 
încorsetată nici de datorii 
şi nici de creanţe. După

1990, în urma unor efor
turi inveStiţionale, s-a reu
şit, sub imperioasa nece
sitate a unor modernizări, 
achiziţionarea de utilaje 
frigorifice, precum şi unele 
elemente de mobilier. Aşa 
se face că în prezent cca. 
20 la sută din dotările fir
mei sunt de dată recentă. 
Firma dispune, de aseme
nea, de două maşini de 
marfă care, la nevoie, mij
locesc anumite prestări de 
servicii de transport pe 
care societatea Mercur le 
efectuează.

Interesantă ni s-a părut, 
în prezentarea dnei Irimie, 
adevărata epopee pe care 
societatea Mercur a par
curs-o până acum pe dru
mul schimbului de proprie
tate. In 1994, lima iulie,

firma a depus dosarele 
de privatizare prin MEBO 
la cele două fonduri, FPS 
şi FPP. Când totul părea 
rezolvat a căzut ca un ful
ger HG 50o care a anu
lat demersurile de priva
tizare a marii majorităţi a 
firmelor. Nu aşa s-a în
tâmplat, însă, în cazul 
Mercur care, absorbind şo
cul indus de HG 501, şi-a 
reevaluat patrimoniul şi îh 
aprilie 95, după completa
rea dosarului cu datele de 
ultimă oră, acesta a fost 
retrimis la FPP. A fost e- 
xact perioada în care 
FPP-urile au avut consem
nul de a temporiza elanu
rile de privatizare prin 
MEBO. Aşa se face că sub 
pretextul lipsei anumitor

.acte de la dosar, societa
tea Mercur a fost amâna
tă, la fel ca multe altele, 
în ceea ce priveşte semna
rea contractului. Acest lu
cru nu. a mai putut fi fă
cut din momentul în care 
societatea a fost nominali-- 
zată pe lista marii priva
tizări. Dacă cu FPP-ul lu
crurile nu au ajuns la nici 
o finalitate, nu acelaşi lu
cru se poate spune despre 
celălalt fond, FPS. Fiind 
vorba despre plăţi şi nu 
de subscripţii, contractul 
cu acest forid a fost sem
nat Irr septembrie a.c. 
Pentru plata avansului de 
20 la sută din cele 40 de 
procente cumpărate, firma 
Mercur a recurs la credite 
bancare. Durata plăţilor 
către FPS va fi de 6 ani

după care cele 40 de pro
cente din patrimoniul. fir
mei vor reveni salariaţilor 
ei. Fiind, după cum spu
neam, nominalizată pe lis
ta marii privatizări, Mer
cur SA. are şansa, dacă 
cele 60 de procente răma
se vor fi acoperite prin 
subscripţii de cupoane, să 
devină o firmă cu capital 
integral privat. Dna Irimie 
are certitudinea că cei 56 
de salariaţi, dintre care. 
49 sunt deja şi acţionari, 
îşi vor subscrie cupoanele 
la societate. De altfel, fiind 
cunoscută ca o firmă pro
fitabilă în zona Bradului, 
deţinătorii de cupon îşi 
vor orienta opţiunile spre 
Mercur SA. Gel puţin aşa 
speră cei ce reprezintă a- 
ceastă societate comercială.

.._ — ~ -ZSiăSBESt
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CINE SCOATE SABIA 
DE SABIE VA PIERI. 
•  Cuvinte rostite de 
Iisus tn Grădina Uhetsi- 
mani. in noaptea când, ta  
faţa celor veniţi să-l prin
dă, Petru a scos sabia, ră
nind pe unul dintre ei. 
Intervenind pentru a-şi 
calma uceniciţi, iisus a 
vrut să-l ferească de po
sibile sancţiuni dar şi să 
afirme principiul creş
tin de a nu răspunde vi
olenţei prin violenţă, m 
Proverbul citat de Iisus 
era fără îndoială bine cu
noscut încă de pe atunci 
şi a rămas activ pe o arie 
foarte întinsă până azi.

„Şi iată, unul dintre cei 
ce erau cu Iisus, întin- 
zând mâna, a  tras sabia 
şi, lovind pe sluga arhie
reului, i-a tăiat urechea. 
Atunci Iisus i-a z is : în
toarce sabia ta la locul 
ei, că toţi cei ce scot sa
bia, de sabie vor pieri".

Matei, 26, 51—52
„Cine ia pe alţii robi, 

de robie are p arte ; cine

Radu

Rostiri biblice
cu sabia va ucide trebOie 
să fie ucis de sabie. A id 
este răbdarea şi credinţa 
sfinţilor".

Apocalipsa, 13, 10
CINSTEŞTE PE TA

TĂL TĂU ŞI PE MAMA 
TA. 9 Cea de a cincea 
poruncă din cele zece ca
re stau atât la temelia 
moralei iudaice, cât şi a 
celei creştine. 9 In LejŞea 
lui Moise, nesocotirea a* 
cestui imperativ se pe
depsea cu moarte (Ieşirea, 
21, 17 i LevUicul, 20, 9), 
prevedere la care se refe
ră şi Iisus în repfică la 
acuzaţia fariseilor că uce
nicii Săi nu păzesc dati
na (Matei, 15, 4; Marcu, 
i. m  ♦ /

„Cinsteşte pe tatăl tău 
şi pe mama ta, ca să-ţi 
fie bine şi să trăieşti ani

mulţi pe pământul pe ca
re Domnul Dumnezeul tău 
ţi-1 va da ţie".

- ieşirea, 20, 12
„Cel ce blestemă pe ta

tăl său şi pe mama sa se 
va stinge ea sfeşnicul în 
mijlocul întunericului".

Pilde, 20, 20 
„CeI ce se teme de 

Domnul cinsti-va pe ta
tăl său şi ca stăpânltor 
va sluji celor ce l-au năs
cut. Gu fapta şi cu cuvân
tul cinsteşte pe tatăl tău şi 
pe mama ta, ca să-ţi vină 
binecuvântare de la ei. 
Că binecuvântarea tatălui 
întăreşte casele fiilor, iar 
blestemul mamei Ie dă
râmă până la  temelie".

Sirah, 3, 7—9 
„Copil, ascultaţi pe pă

rinţii voştri în Domnul 
că aceasta este cu drep

tate. Cinsteşte pe tatăl tău 
şi pe mama t a : care este 
porunca cea dintâi cu fă
găduinţă : Ca să-ţi fie ţie 
bine şi să trăieşti ani 
mulţi pe pământ".

EfeserU, 6, 1—3 
COASTA LUI ADAM.. 

9 Văzând Dumnezeu că 
Adam nu şi-a găsit „aju
tor pe potriva lui“ (Face
rea, 2, 20), a creat-o din 
coasta lui pe Eva. * Prin 
analogie, în registru popu
lar, a apărut sintagma 
„coasta diavolului" » o fe
meie rea, Jîndrăcită“, ar 
f i  creată din coasta dia
volului, nu din cea a Ivi 
Adam. : - ■ ■ '

„Atunci a adus Domnul 
Dumnezeu asupra lui A- 
dam somn g reu ; şi dacă 
ă  adormit, a luat una din 
coastele iui şi a  plinit lo
cul ei cu carne. Iar coas
ta luată din Adam a fă
cut-o Domnul Dumnezeu 
femeie şi a adus-o la A- 
dam“. v

Facerea, 2, 21—22
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Despre bucuria artei
Exerciţiul îndelungat ăl 

artei, fie prin scris, fio prin 
lectură, fie prin admiraţia, 
nutrirea spiritului nostru 
cu literatura, muzica, pic. 
tura, nu doar că ne-au ci
zelat şi instruit mereu, în- 
tregindu-ne rostul pe pă
mânt, dăx au şi conlucrat 
ziditor la iubirea profund 
creştină, la lucrarea legi
lor morale şi a logosului 
Dumnezeiesc. Au venit să 
ne echilibreze fiinţa in 
permanenţă agresată de 
malefic,- de asediul din-lă- 
untru şi dinspre exterior, 
din lume, să conlucreze cu 
şinele nosfru la mântuirea 
noastră. J'A

Sunt unul din cei care 
nu izbutesc a „înţelege", 
deşi anii au zburat nemi
los şi cumpăna lor încli.

nă peste 50 ai vieţii, nu 
se pătrund (de ce aş lăsa 
aripa morţii să m ă atingă 
devreme?} de gândul, de 
autosugestia nocivă, des- 
tructivă, pretimpurie, că 
trebuie deja să mă las în
frânt, să ies din competi
ţia vieţii, a  creaţiei, a  ros
turilor umane, că trebuie, 
deja, să consimt, grijuliu 
şi prudent, la slăbirea tru
pului, la „trădarea" sa la 
efectele bolilor , care ne 
macină; sunt unul, dacă 
vreţi, care nu renunţă la 
copilărie t Aceasta se da
torează, mult, iubirii ar
tei şi participării la ea. 
Eesne, încă, lăcrimez dis
cret. atins de fiorul unei 
metafore, de cel al unui 
cântec inspirat, al unei 
culori, unei semnificaţii,

ori, prin analogie, al unei 
uimiri frumoase In faţa 
naturii...

Un peisaj mă îmbrăţi
şează şi mă alină. Un mur. 
mur de pârău limpede mă 
contopeşte cu rugăciunea 
spre Divin, o libelulă scli- 
părind în hieroglifa zboru
lui ei diafan şi ingenios 
pe umbra de chihlimbar a 
dimineţii, mă reumplu de 
fior cosmic. întreaga mea 
fiinţă este deschisă la în
tâlnirile zilnice (şi noctur
ne) cu lumea. Sunt un 
„sistem bioenergetic des
chis", asta intr-un limbaj 
tehnic, şi eu înţeleg, pe 
măsură ce îmbătrânesc, tot 
mai uimit şi bucuros acest 
privilegiu. Comunic cu (SE
VA incomensurabil, vast,' 
din care sunt parte. Asta,

Un salon'de carte
„Toamna orădeană" au intitulat or

ganizatorii manifestările culturale din a- 
oest an, Printre acestea se remarcă 
„SALONUB DE GARTE QRADEAN", 
găzduit de Gercul Militar Oradea în 
zilele de 19—22 octombrie a.c. Prezenţi 
în număr mare, localnicii au confirmat 
interesul lor pentru literatură, trans
formând această manifestare într-o a. 
devărată sărbătoare a cărţii. Semnalăm 
aici şi prezenţa unor figuri proeminen
te ale scrisului românesc: Nicolae Bre- 
ban, Ana Blandiana, Baurenţiu Ulicî, 
preşedintele Uniunii Scriitorilor din 
România.

Au fost expuse în jur de 10 000 de 
titluri apărute la 70 edituri din ţară şi 
străinătate („Helicon" Timişoara, „Sar-

tea Românească" Bucureşti, ,.Dacia" 
Gluj, „Gogito" Oradea ş.a.). Au fost 
lansate multe noutăţi editoriale, au fost 
prezentate cărţi din diferite domenii.

Am vizitat şi noi standurile frumos 
amenajate prin faţa cărora s-au perin
dat mulţi poeţi, prozatori, critici lite
rari, editori, mai ales editori, dar 
n-am văzut librari, n-am văzut biblio, 
tecari. Atunci, ca librar de-o viaţă, m-am 
întrebat: e bine să organizezi un târg 
de carte fără principalii cumpărători 
sau nu e bine ? Un eventual răspuns în 
acest sens am putea primi de la „SA- 
EONUB HUNEDOREAN AB GARŢII", 
ce va fi organizat de Bibliofor Deva, 
într-un viitor apropiat.

VLADIMIR POP j

în felul său, o înţelege şi 
omul neinstruit, dar curat 
şi sensibil, neorbit de a- 
măgirile cele materiale, o- 
mul rămas pe vatra din 
munte, lângă pădure, lân
gă făpturile pe care le are 
în g rijă ; ţăranul în holda 
lui, pădurarul în edenul 
arboricol, grădinarul în 
universul lui vegetal şi sub 
stele. Găci totul trebuie 
raportat şi cumpănit de 
aici de jos, prin fiinţa 
noastră, la stele.

Măreţia indicibilă a ce
rului ne va îndemna mereu 
să ne redefinim enigmati
ca prezenţă In lume, deo
potrivă dramatică şi mi
raculoasă.

EUGEN EVU

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I Daax ptapii
|  Noi n-avem răni de vindecat.
J Cuvântul nostru este rana
I ’ ţ  Din trupul ce ni l-a lăsat,
V Ea început de veacuri, vama...

{ Noi n-avem lacrimi pentru plâns,
|  Nici sarea mărilor sub pleoape.
I ,  ̂ Câtă trişteţe-n noi am strâns,
( Veni.vor alţiisă dezgroape™

■ Câtă speranţă a fost în noi
|  Şi câtă fl-va să renască,
t Precum ies nuferi din noroi,
|  Veni-vor alţii să vorbească.
«
I Veni-vor alţii să bârfească.

Iubirea mea, lacrima mea,
. Cum că in lumea lor lumească,
|  N-am fost precum ni se cerea.
*
|  Cum că am fost prea sau defel
« Livreşti, ironici şi ermetici,
I C-am pus in toate prea mult zel
J Şi-ara fost şi mistici şi eretici...

Dar cine-am fost cu-adcvărat 
In, totuşi, lumea neiumească. 
Intre lumină şi păcat.
Doar vântul ştii-va să şoptească.

Doar plopii ştii-vor să foşnească, 
Fără noroc şi fără soţ,
Pe limba lor dumnezeiască,
Doar plopii, veşnic fără soţ...

IOAN EVU

Desen de VICTORIA PLITEA (Vărmaga), pre
zentat în cadrul concursu Iui cu premii, iniţiat de 
ziarul nostru.

Remember

! I 
! I

A început ritualul frun
zelor dezmierdate de vânt. 
Gâtă splendoare într-o 
singură clipă istovită de 
soare I Elevii s-au adân
cit de mult în studii. Toa
te  ̂ acestea îmi aduc în 
minte un suflet ce colin, 
dă apele. Omagiu tuturor 
dascălilor ce şi-au închi
nat răbdarea la Munte
le înţelepciunii şi, în 
special, unui om care, a- 
cum 17 ani, pe strune de 
chitară, spunea: „N-ar

şti nimeni că m-am dus,/ 
Numai or vedea că nu-s“.

Este. vorba despre un 
gând trecut în lumea în
trebărilor dar, dacă eu 
mai am puterea să-l a. 
mintesc, e pentru a trezi 
în noi toţi foamea devo
ratoare a copilăriei şi 
implicit recunoştinţa pen
tru semenii noştri. Dacă 
astăzi pot să ţin conde
iul, să spun „varză* ci 
nu „zarză", dacă .astăzi 
pot să fiu mai bună chiar

şi pentru câteva secun-1 
de, ştiu că i-o datorez în 5 
mare parte învăţătorului § 
meu Pistori Piter. §

Când îmi tremurau pa-1 
şii fără mâna mamei ■  
mî-ai cuprins întrebările 1 
în răspunsuri şi de aceea, 1 
când vor cânta frUnzeleS 
a rugă de pământ, sufle- |  
tul meu va fi un neţăr. |  
murit tril de chitară : I  
„N-ar şti nimeni că m-am I  
dus,/ Numai or vedea câS 
nu-s”. I

ILEANA D1NCU, |
Hunedoara |

j  străinătate („Helicon Timişoara, „(sar-. ' v u a u m p i  r o r  j |
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SĂPTĂMÂNA

LUNI. 6 NOIEMBRIE
TV'R ]

13.00 Actualităţi; 13,18 Interferenţe; 11,18 
TVR laşi; 14,45 TVR Cluj.Napocn; 15,20 
TVR* Timişoara; 10,00 Actualităţi; 16,10 
Avanpremieră; 16,25 «Ţarism şi 
risttl; 17,00 Emisiune in Ik
18,30 Apărătorii pământului (dn.); 19,00 
De luni până luni. Retrosp. evenimentelor 
politice interne Iile săptămânii; 19,30 Fă
ta Şi băieţii (s); 28,88 Actualităţi, 
sport;. 20,5» S ^w atck  (s); 21,45 Trans- 
locator; 22,1© Proiectul „Si macin* (tea. 
ţru  TV) de ion Bucheru; 23,4e Actuali
tăţi; 0,00 Cultura tn  lume; 0,38 Fragil.

r v j? 2
133)0 Actualităţi; 13,10 Politica între 

Ideal şi real; 13,40 Drumul spre Avonlea 
(s); 14,35 Alias (r); 15,05 Perl» neagră 
(s/r); 15.50 Filmele săptămânii; 153» De
sene animate: 1*50 Pasiuni secrete ţş};
17.05 Măsepua de mişte (emisiune pentru 
tineret); 17,45 Iubiri amăgitoare (S): 18,30

«fn faţa dvs,; 2940 Arte vizuale; 204© 
, Tribuna noneanformiştllar; 21,08 TVM 
.Mesager; 2140 Formala 3 (cs); 22,00 San- 
i ta Barbara is); 2248 Repriza a  treia («n. 
| sportivă); 0,30 Muzica e viaţa mea. 

m a r ţ i , 7 n o i e m b r i e  
T V R  1

7j0O TVM Telematinal; 840 La prima 
oră; 9,28 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 EUsa Rhais (f/r); 12,45 D.a.; 
13,18 Muzica pentru toţi; 14,10 TVR iaşi 
şi TVR CIuj-N.; 16,10 Fii tu însuţi!; 17,00 
Convieţuiri; 18,00 Cazuri şi necazuri în 
dragoste; 19,00 Medicina pentru toţi; 19,30 
Grand Prix (d.a.); 20,00 Actualităţi, me
teo, sport; 2050 Soare chiar şi noaptea 
(î. Italia/Fr./Gerh , cu Nastassia Kin- 
ski; 22,59 Reflector-, ■ 2345 Actualităţi; 
2345 Gong! (actualitate teatrală); 0,05 
Muzicorama; 040 Magazinul hotelor; 
Blues.

7 V H 2
7.00 La prima oră; 9 3  Ora de muzică;

10.05 Documentare CIT; 11,30 IJ.a.; 12,00

Proiectul JSimaciu" (teatru TV/r); 13,30 
Muzică; 14,00. Actualităţi; 14,lo Serialul 
serialelor; 14.55 Limbi străine (r); 15,55 
Grădina ascunsă (d.a); -16^0 Pasiuni se* 
crete (s); 17,05 23 de milioane (p.I); 17,45 
Iubiri amăgitoare (s); 18,30 23 de milioa
n e  (pJI); 20,00 Cu cărţile Re faţă; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 între da şi nu; 22,00 
Credo; 23,15 Van Gogh (f. Franţa 1991), 
cu Jacques Dutronc.

MIERCURI, 8 NOIEMBRIE 
T V R  I

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La Prima
oră: 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Mo-' 
da Pe meridiane (do); 10,35 Videodis-
coleca *95; 10,50 Videolexicon; 11,5® Iu
biri amăgitoare (s/r); 1240 Da j  13,10 
Muzica pentru toţi; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR CU1FN4 16,io Magazin Sportiv; 17,15 
Ecleziast *95; 18,00 De la lume adunate...;
18,30 Grand Prix (d.a.); 19,00 Poartă să
rutului; 19,38 Fata şi băieţii (s); 28,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 20i5© Fiica Iul 
Mistral (a); 21,45 Noi frontiere; 22,2© To
tul despre muzică; 22m  Confluenţe; 23,40 
întâlnirea de la  miezul nopţii; 0,4» Invi
taţi ai operei Române. ■ • ■:, .

T V R  2
7.00 La prima eră; 95o Ora de muzică;

10,05 Mozaic; 11,30 Da : *250 "Geugl (r);

T V R  2 '
7,00 La prima oră; 9,20 Ora de muzică;

10,05 Magazin satelit; 11,30 Da ; 1240 
Varietăţi internaţionale; 12,45 Curcubeu; 
1345 Ritmuri muzicale; 14.10 Magazin 
sOeial; 14,55 lim bi străine (r); 155$ DA; 
16,20 Pasiuni secrete (s); 1750 Ceaiul de 
Ia ora 5. Invitat Vâsile Văcaru; 19,00 Em. 
în Jimba germană; 20,00 C u ltu raîn  ÎS- 
me; 20,30 Sfinx (cs); 21,00 TVM Mesa. 
ger; 21,30 Divertisment internaţional; 22,80 
Filmoteca de aur; 22,30 Teorema (f. I- 
talia *68); 0.10 Războiul lupilor (do. CFI).

12,3o Armonii corale; ISA» 
tocata!; *3,55 Stety In 1Iod U B?
(fc); 15,25 Do lingua latina; 1*55 Da ; 
16,20 Pasiuni secrete (s); 17,05 ăfisd-ecU; 
17,45 Iubiri amăgitoare (s); 185© Eu». în 
limba maghiari; 20,00 Pro Memoria; 20*30 
TurisMltd»; 21.00 TVM Mesager; 21.30 
Tradiţii; 225© Santa Barbara (»>; 22.45 
Un secol de cinema; Lamrence Olivier, 
(ultima parte); 23,45 Ja*z-tea; #45 Calei
doscop.

JOI,» NOIEMBRIE 
T V R  1

7,00 TVM Telematinal; 840 La prima 
oră; 9,20 Santa Batbara (s/r); 18,05 Limbi 
străine; 11,05 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,te 
D.a.; 13,lo Toamna Muzicală Cluj; 14,10 
Fotbal. Dinamo Bucureşti — Universita
tea CTaiova; 15,50 Ritmuri muzicale; 16,10 
Festivalul internaţional de muzică popu. 
Iară; 17,40 Cuvinte potrivite; 18,05 Grand 
Prix (d.a.); 18,30 Tragerile Loto; 18,40 
Milenium; 19,30 Faţa şt băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Valea pă
puşilor, (s); 21,35 Reflecţii rutiere; 21,50 
Studioul economic; 22,3o Memorialul du
rerii; 0,15 Poldark (s). / 9 %

VINERI, 10 NOIEMBRIE
T V R  I

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,50 Limbi 
străine; tljte MTV Greates» Hlts; 1150 
Iubiri amăgitoare fs/r); 12,40 Confluenţe 
(r); 13,10 Toamna Muzicali Clnj: 14,10 
TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.; 15,45. Din iu-
■ «Ha». ălliCcrllDfJ ly|ld JTOii*JF1 CFăţ; Wm •' umWă
mentă!; 16,3» Em. te 1b. germană; 17*38 
Pro Patria; 18,30 Viaţa parlamentară; 
i&N Rdera (S); 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 2050 Tezaur folcloric; 2150 Stra
divarius (t. Ralia/Franţa, pj), cm Anthony 
Quuut; 234© Actualităţi; 23A» MTV Eu- 
ru Top 20; 0£© Striptoase te omurg (f. 
SUA, *92), cu J. Conaway.

T V R  2 '
7.00 La prima arii; 9,20 Muzica pod- 

tru iuţi; 10,05 Caleidoscop; 12J 0 Da ;
13,30 Limbi străine; 14,00 Cafeneaua fl. 
terară; 15,28 Convieţuiri; 10,20 Pasiuni 
secrete {*); tXM  Bursa Invenţiilor: t7,«5 
Oameni care ■ ■  test; B .D  Iubiri amă
gitoare (s); IM8 Concertul Orchestrei Na
ţionale Radio; U ,08 TVM Mesager; 2*30 
Dte piaţa romilor; 225# Byperion (ve
ristă literară te imagini); 23.30 Santa 
Barbar» (»); 0,15 ̂ Bucuriile muzicii,

SAMBATA. 11 NOIEMBRIE
T V R  t

7.00 Bună dimineaţa.- de la Iaşi!; 850 
Ferlţi.vâ de măgăruş; 9,50 Drumul spre 
Avonlea (s); 10,40 Triumful reîntoarcerii; 
Scrgiu Celibidacbe la Berlin; llJS  P «  
cu pas (em. de ştiinţă); 12,15 Ecranul;
13,05 Pleiade — Repere istorice; 14,10 
Praga — Oraşul cu 100 de turnuri; 14,25 
T urnul'B abei: •  Muzică •  D». •  Li
ceeni îndrăgostiţi (s); 18,45 Mapamond;
19,15 TeleendcScipedia; 20,00 Actualităţi, 
***#. spert; «MO Suspiciuni <s); 2L4S

100. Teledivertisment fa Un secol de ci
nematograf; 22.45 Perla Neagră (s); 23,30 
Acturlitâţi; 23,50 La Hanul cu Veselie,-; 
050 Gala „Sabina Music live“ — Cte* 
lipeşti 1995,

T V R  2 ,

7,00 întâlnirea de sâmbătă, de ia Cluj. 
Napoca; 12,00 MTV Disco Danee; 13,00 
TVR Timişoara; 13,38 Em Meridian. Ma
gazin de sfârşit de săptămână al TVR 

. Iaşi; 15,55 Da ;  -1656. Pasiuni secrete (s);
17,05 Spectacolul lumii — văzut de scrii
torul Ioan Grigorcscu : Africa de Sttd 
(cp. l); 1740 Serata muzicală TV; 28j »  
Pariaţi pe campion? (cs); 21,88 TVM Me
sager; 21,30 Planeta Cinema — ,100; 22.0© 
Santa Barbara (sR 22,45 Săptămâna spor.

, tivă; 23J5 Alfa şi Omega; «45 Jazz Alife.

-v:.

" ■ '  ; t V r  t  ■ ■ *
A rlechin»;

<*K 10,20 Ia * 
Viaţa soţului;

M>0 Buni
10.00 Aventurile tot 
mină dta ţmwtei; R J t  
19.30 Adus, Realizator V. loaeccu; 144# 
Video-magazin: *  întâlnire cu eterate* 
reştril -r- reuRlate sau ftcţtenş (p.U). te* 
vltat Ştefan Pupa Popas; 1748 Stmr t rd e  
(s-SF); «Eliberare* (pute -18,45 A tete» 

Românie î 1845 Robtege (cs); 2«M  Aetua- 
Htăţi, teete»; 20.50 Steadivarius fL m f

vă; 23A» AetualtolB; 234» MTV — «  
frmn 1; 2340 Anastasia (s); 050 Noctur* 
na lirică: I* T‘

T V R  2
700 5*2. Mag. duminical al Studioului 

TVR Iaşi; 13,00 MTV Greaţest Hits; 
1440 Itascoala (f. România *66), de Mircea 
Mureşan; 1545 Un zâmbet pentru vârste 
a treia: Cornel Fugara; 16,10 D,a.f 164» 

. Pasiuni secrete (s); 17,85 puls 180; 2048 
Gpera în concert; «Porgy şi Bcss" de 
Gershwin (pj.); 21,00 TvM Mesager; 214© 
Oraşe şi civilizaţii; 22,00 Ritmuri muri- 
cale; 22,15 La puterea » doua; 2340 San
ta Barbara (s); 23,45 Sub fupola circu
lui; 0,20 întâlnirea de la miezul nopţii, 

'x . -.<■ , - J
In funcţie de evenimentole la ri, 

Societatea Română1 de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectuat 

i pilele modificări ale programului.

m
6,35 Seriale, desene a- 

nimate; 1140 Disney & 
Co. — Festivalul verii;
12,40 California visează 
(s.co); 134© Prinţul din 
BeI_Aîr (*>5 13,35 Casa 
plină (s); 14,05 O familie 
puternică (şh 1440 Cine-i 
şeful aici (s); 15,00 Mon
strul mlaştinii (s); 15,50 
T şi T (s. SUA *87/90, 2 
epi); 16,45 A.Team (s);
17,45 Beverly Hills. 90210 
(s); 18,45 Meirose Place 
(s); 19,45 Ştiri, sport, me
teo; 20,10 Exploziv — 
Weekend; 21,15 Show-ui 
de 100 000 DM (cs); 23,00 
Cum aţi zis? (show); 0.00 
Sâmbătă noaptea la RTL;
1,00 Invâzia păianjenilor 
uriaşi (f. gr. SUA *75) cu 
S. Brodie.

CANALE 5
7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 

dulce casă (s); 10,3o Nu 
doar moda (mag.); 11,00 
Afacere încheiată (show); 
11,39 O blondă pentru ta
ta te); 12,00 Avanpremie
ra; 12,30 Forum (show);
14,00 ŞtirR 14,25 Cotidie. 
ne (show); 14,4® Prieteni 
(show); 16,30 Simpsonii 
(s); 17i®e DA; 1940 OK, 
preţul O corect (cs); 20,00
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 2140 Corida 
(show); ftte  Ştiri; 040 
Vocii» inimii (mag.); 0,50 
Departamentul de poliţie 
din New York (s); 2,00
Dream On (s); 2,30 Coti
diene (show/r).

SAT 1
7,25 La jumătatea ga

laxiei întorci ; la stânga 
(s.SF); 7^5 Seriale şi de. 

 ̂sene animate; 10,30 Tro
gloditul (f-SF Anglia *69) 
CU Joan Crasvford; 1240 
Dimineaţa lă 7 (co, Ger
mania 1968); 13,50 Aven
turile lui John Charles 
Fremont (s.a. SUA *86); 
1440 Star Trek (s^F): 
JBănuielUe**; 15,50 Time 
lrax  (sŞF); 16,50 Mac. 
Gyver (s): „A fi bărbat"; 
1740 Totul sau nimic 
(cs); 1940 Fotbal: Bun- 
desliga: FC Bayern Miin- 
chen Eintracht Frank- 
furt; FC Kaiserslautern 

Karlsroher SC; 20,30 
Roăta norocului (cs); 2240 
Muzică populară; 23,00 
Proiect 9000 (co. SUA *89).

N.B.C.
7 / 64© Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 7,00 învingă», 
r i i : Profile ale unor mari 
oameni de afaceri; 840 
Bel,o Austria, Hetlo Vie- 
na; 9,00 Ştiri ITN; 10,08 
Şcoala ciberneticii (do);
11.00 Ushuaia (do); 1340 
Expresul vutului (do);
13,30 Mari case ale lu
mii (do); 1440 Videomo- 
da; 14,30 Tqikin’ Blues;
15.00 Ciclism. Câmp. Aus
traliei; 1648 Golf. Vol
vo Masters; 17,00 Turul 
Chinei: Shanghai; 1840 
Patinaj artistic. Spărgă
torul de nuci (show); 
1940 Ştiri ITN; 1940 Air 
Combat: „Piloţii"; 20,30 

.Fotbal universitar; 0,00 
NBC Super Sports; 1,00 
Late Night — talkshow.

EUfcOSPORT
940 Aerobic, CE din 

Bulgari»., (r); 10,30 Bas
chet. Mag. FIBA; 11,00 
Fotbal, Selecţiuni din 
manşa a 2-a ă turului 2 
din Cupa Cupelor şi Cu
pa UEFA; 13,00 Box. Ti
tlul european, la caţ. mij
locie: Richie VVoodhall
— Zdravko Kostic; 1440 
Arte marţiale. Festivalul 
de Ia Paris — Bercy (r); 
1540 Aerobic. MÎSs Fit. 
a c u  USA — finale, p. 1 
(r); 16,00 Patinaj artistic. 
Skate America de la De- 
irolt (seL); 18,00 Dansuri 
sportive: Aalsmeer; 19,00 
Culturism. Miss & Mis
ter Universe de. la Bir- 
mingham; 20,00 Mo». 
Trial Masters de la Pa. 
ris — Bercy (r).

TV 5
7,00 Reflecţii; 8,Oo Fe

mei din Africa; 945 Jur
nal eanâdian; 945 Bibi 
şi prietenii săi (s); 10,15 
Miza; 11,15 Ce istorie! 
(cs); 11,45 Mâg. sportiv; 
1340 Desftr© SfDA (mag.); 
1445 Mag. şomerului; 
1440 Fortul Boyard (r); 
I640 Carnetele unui a- 
venturier (r); 1640 Alpi
nism (mag.); 1740 Jurnal 
TV5; 1745 Evadarea 
(mag.); 17,45 Genii , în 
Iarbă (cs); 18,15 Luna 
Park; 18,45 Campionul 
(cs); 19,30 Jurnal TV5;
20,00 Asta nu merge 

_(tnag.); 21,00 J. Lescaatt 
(s.p.); 2140 Cinemateca;'
23,40 Să sărbătorim (Biv.);
1,30 Jurnal.

8,00 DIsBiey & Co 
<r); 940 Desene a-
nimate ; 10,00 Trupeţii
(s.a.); 10,30 T e a m
Disney (d.a. & filme);' 
1240 Eerie, Indiana (s. 
SUA *92): „Inimile rup 
inimi"; 12,90. O călătorie 
fantastică ( t  SF SUA 
1977, ep. pilot); 13,45 Ci- 
ne.î şeful aici (s); 11,20 
Dădaca (s); 14,50 Repor
tajele Disney; 16,50 Sea- 
Quest DSV (s. SF); 17,45 
Earth 2 (s. SF); 18,45 
Miami Vice (s): „Micul 
prinţ"; 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,10 Highlandcr 
(s.a); 21,15 Secretul le
gendei pierdute (f a. SUA 
1985) cu Sean YOung, 
VVilliam Katt; 2340 Spie- 
gel TV magazin.

740 Ştiri; 10,00 Frontie
rele spiritului (em. relig.);
10,45 Avanpremiera; 11,05 
In compania călătorilor 
(do) cu Licia Colo; 13,15 
Superciasament (show) cu 
Gerry Scotti; 14,00 Ştiri; 
,1450 Duminică plăcută 
(show) cu Lorella Cucca- 
rini; 1950 Norma şi Fe- 
lice (s); 21,00 TG 5 — 
ştiri; 21,30 O ştii pe ul
tima? (Show) cu Gerry 
Scotti; 23,40 Target (mag.); 
0,10 Nu doar moda (ipag.); 
0,45 Film; 340 Revista 
presei; 3,30 Nu doar mo
da (mag./r); 4,30 Avanpre
miera (r); 5,30 Arca lui 
Noe (do); 640 Target
(mag./r).

7,15 MacGyvcr (s/r);
8,05 Star Trek (s/r); 8,55 
Barbarul şi gheişa (f.a. 
SUA 1958) cu J. VVayne;
10,40 40 de puşti la Pa
sul Apaş (w. SUA 1966); 
1255 Cu motocicleta prin 
South Dakota (do); J445. 
Sus pe munte (f.a. Ger. 
*57); 1540 Momentul tan. 
dreţei (f.a. SUA *83) cu 
D. Winger; 1755 Nord şi 
Sud (s. SUA); 19,15 Roa
ta norocului/ (cs); 20,00
Ştiri; 20,10 Fotbal-show : 
Borussia M, — FC Schal- 
ke 04; 2145 Poftă de 
moarte (f. gr. Ger. 1995); 
2345 Discuţie în turn 
(talkshow); 040 24 de o. 
re (rep.); 1,05 Dreptate 
pentru toţi (La. SUA *78) 
cu Al Pacino.

6,30 Ştiri NBC, CU Tom 
Brokaw; 7,00 Săptămâna 
în afaceri; 7,30 Ştiri NBC;
10.00 Air Combat (do);
11.00 Secolul lui Frost 
(do); 1240 Super Shop; 
1340 Grupul McLaughUn; 
1340 Europa 2000 (do);
14.00 Executive Itfestyles;
14,30 Talkin* Jazz; l6,00 
Moto. Pro Superbikes; 
1640 Sporturi extreme 
(mag.); 17,00 Ciclism." 
Câmp. Australiei; 18,00 
întâlnirea cu presa; 19,00 
Ştiri ITN; 1950 Video- 
moda; 20,00 Expresul vi
nului (do); 20,30 SeHna 
Scott Show; 22,30 Ştiri 
ITN; 234o Show-ul serH, 
cu Jay Leno; 0,00 Golf. 
Anderson Consulting; 1,00 
Late Night — talkshow.

940 Aerobic. CM de la 
Las Vegas, SUA (r); 10,30 
Triatloh. Gatorade Ha. 
waii Ironman (r); 12,00
Auto. Mag. de teren; 13,00 
Mo». CM Indoer de su- 
pereros de la BarCekma 
(r); 1440 Sumo. Marele 
Turneu' de la Paris (sel.);
16,00 Patinaj artistic. 

1 Skate America de ia De- 
troit (sel.); 18,00 Dansuri 
sportive: Rumbă; 19,00 
Aerobic. CE de la Praga 

(r); 20,0» Poweriifting. The 
Strongeşt Man — Ger
mania; 21,00 Culturism. 
NABBA Miss & Mister 
Universe de, la Birmin. 
gham (înreg;); 22,00 Ae
robic. Misa Fitness USA 
— finale, p. 2 (r); 23,00 
Mo». CM Indoor.

7,00 Mag, sportiv; 8,00 
Spaţiu francofon; 9,05 Jur
nal canadian; 9,35 Bibi 
şi prietenii săi (s); 10,15 
Muzică: Ceaikovski; 11,45 
Lumea e a voastră (CS); 
1345 Referinţă; 13,45 Jur
nal F3; 14,05 Am văzut 
totul (mag.); 145a Fiice. 
4e lui Caleb (s); 15,45 G. 
Lamarche; 16,00 Franco- 

■ fonii (r); 1640 Dincolo de 
mări (mag.); 1745 Ceva 
picant (div.); 18,00 Şcoa
la fanilon 18,45 Week
end plăcut (mag.); 19,30 
Jurnal TV5; 20,00 30 mii.
de prieteni; 21,00 7 Pe ? 
(mag.); 22,00 Timp pre. 
zent; 23,40 Detectivul (f. 
Franţa 1985); 1,30 Jurnal.
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PREFECTUL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

COMUNICA;
la  vederea exercitării de către cetăţeni a

dreptului constituţional de petiţionare, la Pre
fectura judeţului se organizează AUDIENŢE, 
după următorul program:

VINERI — prefectul judeţului, ;
Coste! Afle -

JOI — directorul general ai prefecturii. 
Victor O vt#u Işfan ‘

Audienţele se desfăşoară Începând cu ora
9. v  s : ‘

.■.,prefeet,-.
COSTEL ALIC

► m m m m m m m m m m m m m m m m  •  • • • • » « • • * • * ?

•  CHtSOîAU. Trimisul 
special ai Agenţiei Naţio
nale de Presă ROMPRES, 
Sorin Calciu, transmite: 
La 1 noiembrie a.c., s-a 
inaugurat, la Pătatul Re
publicii din Chişinfiu, re
uniunea ministerială a  ţâ
rilor membre ale Coope
rării Economice a Mării 
Negre (CEMN).

Actuala reuniune, prima 
după întâlnirea Ia nivel 
înalt de la Bucureşti a ce
lor It ţări din bazinul 
Mării Negre (Albania, Ar
menia, Bulgaria, Georgia, 
Grecia, Republica Mol
dova, Azerbaidjan, Româ
nia. Rusia, Turcia şi V- 
craina), a dorit să proce
deze ia trecerea tn revistă 
şi stabilirea priorităţilor 
decise fn sprijinirea in- 
tâlnirii din capitala Ro
mâniei,

Alături de cele 11 ţări 
ale CEMN, la reuniunea 
de ia Chişinăt, au participat 
de asemenea oficialităţi 
ale ţărilor cu statut de 
Observator la CEMN — 
Austria, Egipt Israel, Ita
lia, Polonia, Slovacia, Tu
nisia şi tn calitate de 
oaspeţi reprezentanţi ai 
mai multor organizaţii in
ternaţionale şi regionale.

România a fost reprezen
tată de ministrul afaceri
lor externe. Teodor Me- 
leşcanu. Celelalte state ale 
CEMN, cu excepţia ţării 
gazdă, sunt reprezentate 
ta nivel de viceminiştri.

Primul punct al agendei 
de lucru a reuniunii s-a 
referit la realizarea pre
vederilor Declaraţiei a- 
doptete la întâlnirea la 
nivel Înalt de la Bucureşti 
a statelor membre ale 
CEMN pentru anii ulteri
ori, Cel de-al doilea punct 
urmează să reprezinte o 
analiză a ideilor şi pro
punerilor pentru viitoa
rele activităţi în cadrul 
CEMN, prezentate de către 
statele participante Ia în
tâlnirea Ia nivel înalt de 
la Bucureşti ş i la prece
denta reuniune ministeri
ală, desfăşurată In aprilie 
a.c., la VouHagmeni, ;Gre- 
cia, precum şi a recoman
dărilor pentru realizarea 
lor.

De remarcat că la Chişinău 
a Început pentru prima 
dată să funcţioneze aşa- 
nnmitul sistem troifca, din 
care fac parte Grecia (ţara 
care a prezidat CEMN pâ
nă în aprilie a.c,), Repu
blica Moldova (ce a pre
zidat CEMN in ultimele 
şase luni) şi România, care 
preia ştafeta de prezidare.

tn afara lucrărilor pro- 
priu-zise, tn timpul fn> 
tMnlrilor şefilor de dele
gaţii din Grecia, România 
şi Republica Moldova, s-au 
subliniat, ca priorităţi i-

mediate, intrarea In vi
goare a Acordului de în
fiinţare a Băncii Mării Ne
gre pentru Comerţ şi Dez
voltare ş i' definirea iden
tităţii juridice a  acestei 
structuri de cooperare sub- 
regională.

•  CAIRO, t a  Cairo s-a 
încheiat, miercuri. Confe
rinţa miniştrilor justiţiei 
din ţările francofonc. or
ganizată sub înaltul patro
naj al preşedintelui egip
tean Ilosni Mubarak.

După cum am mai in
format, România a fost 
reprezentată de -Gavril lo
rii Chiuzbaian, ministrul 
justiţiei, care a  fost ales 
vicepreşedinte al Confe
rinţei şl care a deschis 
lista vorbitorilor in sesi
unea inaugurală. Do ase
menea, ministrul român a 
fost desemnat să prezideze 
una din şedinţele plenare 
ale Conferinţei şL prin 
mai multe intervenţii, a 
formulat propuneri vizând 
perfecţionarea programului 
de acţiune al' Agenţiei 
pentru francofonie.

La propunerea ministru
lui francez, s-a constituit 
Un Birou executiv perma
nent al Conferinţei mi
niştrilor justiţiei, din care 
va face parte şi ministrul 
te n ta  de resort.

Conferinţa a adoptat an 
plan de acţiune şi o De
claraţie Comună a ţărilor 
francofonc, vizând perfec
ţionarea instituţiilor sta
talul de drept, dezvoltarea 
social-economleă, precum 
şi prevenirea şi combate- 
rep crimei organizate şi a 

' terorismului.
«-'•-«-•WV-t

Depuneţi
cuponul nominativ de privatizare 

si certificatele de proprietate

la FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I 
"BANAT CR1SANA"

Deveniţi astfel* acţionar al 
Societăţii de Investiţii Financiare

Veţi ama următoarele avantaje:

*  vet; prim» gnu# partea ce vi se cti vine dih profitul reali rat de Fond •

*  gvetî posibilitatea de » vinde oncand «ffiiîmte f t  cere ie veţi obţine 
>îft-5chimbt»l i[t!pwr$ett&rii cSrttfieatelocdS pnvdh&e.
*  învestea dumneavoastră dobândeşte siguranţa oferiţi <fe faptul c i  •
Fondul detinfi acţiuni la un mare număr de sdcietati comerciale '

H o î a r â p - v â  s ă  c â ş t i g a ţ i  s i .  m a i  a l e s ,  h o t ă r â ţ i - v ă  s ă

EVITATI RISCUL
prin"

Fondul Proprietăţii Private 1 
. "Banat-Crisana"

iAţşd'12900, Calea Victoriei 33-35, Tel.057-234d65, Fax.057-2501$S

■

SC. LUCACIU S.N.C. — DEVA

Str. Depozitelor, nr. 17 (COMFRUCT) 
Telefon 221425.

DISTRIBUITOR UNIC PENTRU LINCO. , 
COMERCIALIZEAZĂ: f
Orez, oţet, zahăr, ulei Oradea, margarină, j 

sare, paste tomate, conserve carne, detergent / 
etc. ; . /

Angrosiştii beneficiază de preţ dc Bucu- j 
reşti. I

Vă aşteptăm! (2125) j

i
t 
\ 
S 
t

■Ş$SrA legeţi c a lita te a  îl!
Cumpăraţi televizoarele

NOKIA
Prin magazinele QUASAR din: 
Deva  Teli>11261 614983 
HunedoaraTci.723139 4
Orăstie Tel.642397

w w v .w w v w « w » v

S.C. INTERNET S.R.L. CLUJ-NAPOCA  
Vă oferă

Vată de sticlă im port, ideală pentru  
izolaţii termice şi fonice.,

Căutăm distribuitor, inform aţii tel. 
064*193221. (2127>

S.C. OSIRIS S.R.L.

Reprezentanţă a S.C. ULCOM INTERNA
TIONAL S.A. SLOBOZIA.

t-l m

DORIŢI SA CUMPĂRAŢI C E I MAI IEFTIN ? 
DORIŢI SĂ CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ ?

milWBSAL

•  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti
cle 1/2: 1199 Iei (inclusiv  TVA).

Vrac 1 1: 1906 Iei (inclusiv TVA). 
Depozit: str. Apuseni, nr. 1 (zona depozi

telor).
Telefon- 054/623320, interior 46.
Fax: 054/622987. -
Program:
Luni — vineri 9—16
Sâmbătă 9—13

Nimic mai simplu ! :
Vizitaţi magazinul ECONOMIC al !

S. C. UNIVERSAL IMP. EXP. (
. ta •

!
str. Dacia, la parter, bl. P + 10 (turn}. |

Aki puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto- | 
mate şi simple din import şi româneşti; televizoare: ROYAL, THOM
PSON, PLATINIUM cu şi fără teletext; telefoane; CITIZEN, PANA
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de baie din poliaeril, 
cabine duş); tapet supralavâbil ; îmbrăcăminte etc. '

Firma execută transport la domiciliu şi montaj pentru partea 
de .construcţie. ;

v EXPOZIŢIE CU VÂNZARE.: .
Automate de băuturi calde (cafea/ciocolată, eapuccino, ceaiuri, 

SUpfi) JEDE MATIC — Suedia. Informaţii tel. 62 73 28.
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VÂNZĂRI- tli;
i CUMPĂRĂRI

'« Vând convenabil casă 
cu grădină în Balşa. In
form aţii Deva, 628754.

(021540)
•  Vând frigider Zii.. 

620415.
•  Vând motocicletă

Minsk. plus piese rezervă, 
plus 2 căşti, p re ţ 1 200 000, 
negociabil. Hărăguş, Lunco- 
iu de Jos. (6521)

•  Vând Dacia '1310, fa
b rica ţie  1982, neînm atri
culată, Orăştie, tel. 954/ 
612980, p reţ negociabil.

(1703)
ş,9 Vând casă (două : ă -  

partam ente), încălzire cen
trală, m obilă sculptată, O- 
răştie. Râului, 14. (1705)

•  Vând piese Dacia din
dezm em brări (motor, cu
tie, caroserie etc.). Orăs- 
tie, 647540. (1705)
j;«  Vând tobe electronice

Mnrj, boxă bas 150 W, sta -' 
tfve microfon. Orăştie, 
tel. 642329. (1706)

•  Vând apartam en t 2 
camere, Orăştie, Pricazului 
bloc 32, ap. 60. Inform aţii 
064/148310 Cluj. (1707)

•  Vând piese Ford Sier- 
ra, 1,6, motor, stare func
ţionare, inform aţii 650912.

(6523)
; •  Vând autoturism  O- 
pel K adett Diesel break, 
repa tria t, înscriu autotu 
rism e până în 12 ani. Tel. 
724060. (7883)

•  V ând tractor 40 CP.
Tel. 717431. (7881) '

•  Vând spaţiu  comercial,
neterm inat, fundaţie plus 
zidărie ,' zonă centrală. 
716436. (7861)

•  Vând tractor U 650,
plug, disc, fabricaţie 1992. 
(iTel. 715107. (7877)

•  Vând casă cu garaj, 
curte, grădină, încălzire

centrală. Tel.- 724516. (7878)
•  Vând Alfa Romeo 

Giullieta înm atriculată, 
1200 DM, cu cutie de vi
teze defectă. Tel. 612819.

(2279)
«  Vând urgent casă, gaz. 

grădină, Sinieria, str. 1 
Mai, nr. 32. Relaţii tel 
660584 * '

•  Vând convenabil mo
b ilă , bucătărie, tel. 628724.

(2257)
•  Vând Pager la p reţ 

avantajos. Tel. 215345.
- (2264)

•  Vând ARO 244 D, 
2 ani, stare perfectă, re
morcă. Tel. 625862. (2266)

•  Vând apartam ent 4
camere, parte r şi tereii 
intravilan, 3100 mp. Tel. 
629135. (2275)

•  V ând casă în  Luduş 
— M ureş; tel. 065/411748!

(2193)

O FERTE 
DE SERV ICII

•  Caut femeie menaj,
tei. 618924. (2278)

•  Federalcoop Deva,
str. 1 Decembrie, nr. 14, 
angajează prin concurs 
lucrător gestionar la m a
gazinele m ixte H ărău şi 
Chimindia. Cererile şe vor 
depune la sediul unităţii. 
Inform aţii la tel. 614530, 
ini. 10 sau 19. (2271)

•  SC Traum  Sa  Ilia,
sat Sîrbi nr. 4 angajează 
contabil şef. Inform aţii la 
tel. .022252, de la orele 8- 
15. ; -  ' (2262)

PIERD ERI

•  P ierdut adeverinţă de
prim ire şi p la tă  piei ovine, 
Sâvulescu Aurel. nr. 269057, 
din 10. X. 1995. (70890)

•  P ierdu t legitim aţie de 
serviciu pe numele Chira 
Li viu I. O declar nulă.

(7884)

D IV ERSE ;

•  Ofer îm prum ut 1—2 
milioane, dobândă 30 la

' l
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR / 

PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR j 
DE STAT HUNEDOARA — DEVA j

ANUNŢA

La sediul D.G.F.P.C.F.S. Hunedoara 
va, str. 1 Decembrie, nr 30, are loc

De

lii data de 7. 11. 1995 şŢ 12. 12. 1995, ora 10, 
pentru bunuri de uz casnic, aparatură electro
nică, îmbrăcăminte din piele.

Lista cu bunurile şi preţurile se află afi
şată la sediul D.G.F.P.C.F.S. (559)

S.C. SCORPION COMPANY

Cu sediul în Hunedoara, str. C. Bursan, 
ur, 1.

#  Zahăr #  făină #  gris •  orez.

#  Ulei floarea soarelui sticle 1/2 1 — 
1200 lei.

#  Ulei floarea soarelui flacon 1 I -  

2900 Iei.

Preţurile Includ TVA.

Relaţii la tel: 717439 sau 718293.

sută, lunar. G aranţii auto . 
sau imobil. Relaţii la tel. 
717979. . (7882)

ÎNCHIRIERI
«  C aut pen tru  închiriere 

apartam ent două camere, 
mobilat, cu telefon, prefe
rab il zonă centrală, Deva. 
Tel. 651191.

c o m e m o r ă r i
•  Se împlinesc 6 săp

tăm âni de când ne-a pă-

1 VlCTORIN BATRÎNCEA
fost d irijo r şi profesor. La
crim i şi flori pe m orm ântul 
său. Fam ilia veşnic îndo
liată. (2280)

•  Au trecut 6 săptăm âni 
de jale şi dor de când ne-a 
părăsit dragul nostru soţ, 
tată, bunie şi străbunic

NISTOH, TRIFU 
din Deva. Parastasul, sâm
bătă, 4 noiembrie, ora 10. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia. (2019)

« Fam ilia anunţă, sâm 
bătă, 4 noiembrie, ridica
rea de parastas de 6 săp
tăm âni în tru  pomenirea 
celui care a fost un ta tă  . 
bunic şi so ţ deosebit,

SFIIMARANZER ^  
FRANCISC

%  cim itirul din str. Emi- 
nescu, in tra re  Călugăreni, 
turn  veghe, ora 12. (2290)

•  Cu nerilărginită triste
ţe plecăm fruntea asupra 
m orm ântului acum când 
se Împlinesc 6 lun i' de 
când ne-ai părăsit

Nicu GOSTIAN 
la vârsta de 55 ani. Dum
nezeu să te odihnească în 
pace. Nu te  vom uita nicio
dată. Părin ţii, fiul, sora şi 
nepoţii. Parastasul de po
m enire va avea loc în  
data de 5 noiembrie 1995.

(2284)
•  Se împlinesc 3 ani

de când a plecat d in tre 
noi cel care a fost un 
bun soţ şi ia tă  
MIRCEA PREJBAN (PUIU) 
Soţia Virginia şi fiica 
Carmen. (357089)

DECESE
•  Sora, cum natul şi ne

poţii anun ţă  încetarea din- 
viaţă a dragei lor 
GOTTSCHLING GHINUŢA

înm orm ântarea azi ora 
14, de la  capela reformată, 
din strada Eminescu, De
va. Dumnezeu s-o odih
nească. (021542)

•  Soţul, copiii anun ţă cu 
durere încetarea fulgeră
toare din viaţă a iubitei^ 
lor
GOTTSCHLING GHINUŢA

înm orm ântarea azi, ora 
14 de la capela reform ată, 
la  cim itiru l Bejan. Tc vom 
păstra  v ie  în  inim ile noas
tre  îndurerate. (021543)

« Cu adâncă durere 
în  suflet anunţăm  tre 
c e r e a 'în  nefiinţă a 
celui care a fost un 
bun şi ideal soţ şi 
ta tă

POPA PETRU
Te purtăm  veşnic 

în sufletele noastre, 
Ileana şi Claudiu. 
Depunem o floare în 
lăcrim ată pe m orm ân
tul tău, preaiubitul 
nostru Petrică Popa, 
din partea fratelui 
Grigore', surorii A- 
nuţa, cum naţilor Va- 
sile şi Emilia, nepoţi
lor Xulius, Cristi şi 
Lola, socrului Dumi
tru. înm orm ântarea 
are loc azi, 3 noiem
brie, ora 14, la ci
m itirul din str. Emi- 
neseu.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în  pace.

■ (2293) ,

•  Un ultim  omagiu 
din partea colegilor 
din S taţia Peco Sîntu- 
halm, pentru cel care 
a fost un m inunat co
leg

POPA PETRU ...
Dumnezeu să-l odih

nească. (2291)

•  Colectivul Depo
zitului „Peco“ Deva

-deplânge dispariţia ful
gerătoare şi p rem atură 
a distinsului nostru 
coleg

POPA PETRU
de 46 de an i 

om de aleasă omenie 
şi nobleţe sufletească 
şi transm ite sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. .

înm orm ântarea va 
avea loc azi, 3 noiem
brie, Nora 14, de la 
Casa m ortuară, în ci
m itirul ortodox, Emi
nescu,; ;

Dumnezeu să-l odih
nească! (021541)

« S-au scurs 6 luni 
de jale şi durere de 
când ne-a părăsit 
scum pul nostru soţ, 
tată, bunic 

PANU GHEORGHE 
Veşnică va răm âne 
am intirea ta  în sufle
tele noastre îndoliate. 

Parastasul de pomenire 
va avea loc sâmbătă, 
4 noiembrie, ora 13. 
la cim itirul ortodox 
din str. Eminescu, De
va. Familia. (2251)

« Crudă şi nefericită 
este clipa in care ne-ai 
părăsit- preaiubitul nostru 
naş şi prieten drag. 

POPA PETRU 
Te vom p ăstra  veşnic 

în am in tirea noastră. F a 
milia llyes Văii, Lili, 
Corina, Roxana. Fam ilia 
N iţu Andrei, M aria, Cristi. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace, ■ ... (2294)

« Finii Lenica şi Mitică 
cu adâncă durere aduc 
un pios omagiu celui câre 
a fost nasu l' nostru 

PETRICA p o p a  
N u te vom' uita nicio

dată. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (2282)

•  Cu durere şi compa
siune suntem  ală tu ri de 
dna Ileana Popa în sufe
rin ţa  pricinuită prin de
cesul soţului său

PETRICA POPA 
Colectivul de la barul 

de zi „Aida" transm ite sin
cere condoleanţe familiei 
îndoliate, (2204)

•  Aducem un pios oma
giu celui care a fost

PETRICĂ POPA 
Sincere condoleanţe 

familiei îndoliate. Violeta 
Cumuliga si copiii.

• -(2299):

«

* PARTIDUL PENSIONARILOR DIN DEVA |
|  Anunţă membrii; susţinători ai partidului cât. şi 1

I pe cei care vor să dovirtă membri ai partidului căi 
în daţi» de 7 noiembrie 1995, ora 15,.va avea loc a - l

i dunarea generală pe municipiul Deva la Casa d e | 
Cultură din Deva. î

I La adunare pot participa şi pensionarii din co-l 
miinele limitrofe ale municipiului Deva. 5

COMITETUL MUNICIPAL P.P.R. DEVA I

J S.C. OCT AN PETROCOM j
|  Angajează prin I

! •  director vânzări, pentru reprezentanţa J
I Hyundai. \  |

I* Condiţii: studii superioare, vârsta maximă I
30 ani, aspect fizic plăcut, cunoscător de limbă |  

I străină de circulaţie europeană. Informaţii la |  
■  sediul SC Octan Petrocom Deva, benzinăria d ej

pe centură sau la tel. 627543.

l
I
l

!  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD J 
. Organizează potrivit art. 10—15 din Legea ş 
I nr. 50^1991 o licitaţie publică în vederea con- 1 
I cesionării unui teren în suprafaţă de 160 mp |  
■  pentru realizarea unei construcţii. ■I Staţie de autobuz cu spaţii comerciale.J Pe str. Vânătorilor, conform documentaţiei |
■  de urbanism aprobată.
|  Concesienarea se face pe 25 ani I
■  Preţul de pornire a licitaţiei este de 6500 |
■  lei/mp/an. Documentaţia de licitaţie se poate ■  
I procura contra cost de la sediul Consiliului lo- I

I cal al municipiului Brad, camera 23, începând I 
cu data de 8. XI. 1995. .

|  Garanţia de participare Ja licitaţie este de |  
■  104 000 lei’. [

Taxa de participare la licitaţie este de ! 
I 55 000 Ici. I
I Ofertele se depun până la data de 21. XI. I
I 1995, ora 15, la sediul Consiliului local al mu- J
I nicipiului Brad, camera 2. |
I Informaţii suplimentare şi consultarea plan- |  
I şelor de detaliu se pot obţine începând cu data I 
I de 8. XI. 1995, între orele 8—11, la camera nr. jj 
î  23. |
*i Licitaţia va avea loc în data de 22. XI. I
|  1995, ora 10, la sediul Consiliului local al mu- |

nicipiului Brad.
II .

I S.C. CALCITA S.A. VAŢA ' !
Cu sediul în comuna Vaţa de Jos, judeţul |  

j Hunedoara, str. Platanilor, nr. 2, înregistrată I 
■  la Registrul Comerţului sub nr. J 20/9/1995 *

I
I

I
I T Ă  n ~ u ~nr~ A  1 I

lansarea de oferte pentru ocuparea funcţiei de 
MANAGER

în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/ 
1993 a contractului de management.

Depunerea ofertelor se face în termen de 
maxim 30 zile de Ia data publicării prezentului 
anunţ. Concursul de selecţie a ofertelor şi testa- 
reâ concurenţilor va avea loc la sediul socie
tăţii, în data de 11 decembrie 1995, sau în ca
zul că intervin elemente neprevăzute,- la data 
de 15 decembrie 1995.  ̂ .

Pentru informaţii şi relaţii suplimentare 
vă adresaţi dnei ec. Herta "V„ telefon 054 — 
650504.

f  S.C. 4 AS — PRODIMPEX S.R.L. DEVA
I  VINDE EN GROS
|  6  zahăr şi orez prin depozitul din str. M.

Eminescu, nr. 63.
Telefon: 618404, orele 8—16.

FIRMA GERMANA
S)C. GRACE COMPANV S.R.L. LUGOJ 

Comercializează en gros:
•  ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE 

.la  mâna a doua.
1 •  Marfă originală import direct Germa-

Iuiu.
- cantităţi nelimitate;

|  — preţuri de Iav 1500—5000 Ici/kg.
Pentru cantităţi mai mari asigurăm trans

port la destinaţie.
I Informaţii la sediul firmei din Lugoj, str.

I Caransebeşului, nr. 5 (in incinta Dacia Service) 
^sau la tel. 056/372650, între orele 8—16. (7785) |

I
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