
frig, răi platnici şi clienţi
:i la

Acest triptic format din 
răi ; platnici, clienţi ne... 
dreptâţiţi şi frig par să 
fie parametrii unei ecuaţii 
pe care nici - o regie de 
gospodărie locală nu are 
posibilitatea şi puterea să 
cţ mai rezolve. Este şi ca
zul; R.A. „Activitatea" din. 
Orăştie, încorsetată între 
creanţe importante din 
partea asociaţiilor. de lo-

celor rău platnici. Au 
existat plângeri şi pentru 
faptul că locuitorii: blo
cului 14 au fost stopaţi în 
iniţiativa lor de a achi
ziţiona instalaţii de încăl
zire pentru fiecare sca
ră,' instalaţii care să func
ţioneze cu cota parte de 
gaz rezervată în prezent 
pentru încălzirea centrală. 
Şi apropo de gaz, ,■ pre.
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catari şi clienţii nedreptă. 
ţiţi care, pe bună drep
tate, reclamă serviciile de 
încălzire pe care le-au 
plătit. Cu doi dintre 
aceştia, dl Ioan Pasca şi 
dl Nicolae Colhon, loca. 
tari ai blocului 14 apar-’ 
ţinând Asociaţiei de lo
catari nr. 9, am purtat o 
mică discuţie.

„Suntem disperaţi şi re. 
voltaţi, ne spune dl Paşca. 
Deşi ae-am  îngrijit să ne 
plătim la timp toate ta
xele, stăm în frig, cu copii, 
zi şi noapte. Am avut 
promisiuni că vom primi 
căldura dar nici până azi 
(7 noiembrie a.c. — n.n.) 
ea nu a venit". Interlo.
Culorii propun, ca rezol
vare a problemei, blin- 
darea de către R.A. „Ac
tivitatea" a caloriferelor

siunea acestuia la blocul 
14 abia ajunge pentru 
gătit, orice încercări de 
încălzire fiind deşarte.

Dorind să privim şi 
cealaltă faţă a medaliei, 
am prezentat nemulţumiri
le locatarilor blocului 14 
dlui ing. Dumitru Sava, 
director tehnic la R. A. 
„Activitatea" Orăştie. Am 
aflat astfel că Asociaţia 
de locatari nr. 9, de care 
aparţine blocul 14, este pe 
locul doi în topul dator
nicilor cU un sold, la 2 
noiembrie a.c., de 10 911 628 
lei. Blocul 14 are, din 
total, cca. 3 milioane lei 
datorie. în acest context, 
consiliul de administraţie 
al R,A. „Activitatea" a

ADRIAN SALAGEAN

(Continuare tn pag. (  S-a}

SCRISOARE DESCHISA
ADRESATA

PARLAMENTARILOR 
JUDEŢULUI HUNEDOARA
Surprinşi de graba guvern&ttţilqr de a adopta 

o lege de o complexitate şi importanţă* atât* de mari 
pentru populaţia ţării, cum este „Legea pensiilor şi 
a asigurărilor sociale", in numele celor peste 50 000 
de salariaţi, o contestăm şi o considerăm complet 
ne justificată.

Intenţia executivului de a ne impune o lege, care 
demonstrează clar faptul că la elaborarea ei nu s-a 
ţinut cont de condiţiile reale de muncă şi de viaţă 
âie salariaţilor pe care îi reprezentăm, se înscrie 
în acelaşi cadru de absurditate politică pe care gu
vernul îl practică.
' Considerăm complet nejustificată prelungirea 

vârstei de pensionare şi suspendarea altor drepturi 
de care beneficiază în  prezent salariaţii, In situaţia 
în care condiţiile de muncă şi microclimat nu s.au 
îmbunătăţit deloc.

Filiala C.N.S. CARTEL. ALFA Hunedoara soli
cită consultarea tuturor partenerilor sociali şi pro
pune tuturor acelora care sunt direct interesaţi de 
condiţia salariatului român să acţioneze şi să se- 
siseze factorii cu putere decizională, astfel încât 
aceştia să .şi asume întreaga responsabilitate pentru 
adoptarea acestei legi.

Filiala judeţeană 
C.N.S. CARTEL ALFA 

HUNEDOARA, 
Preşedinte 

VAIDOŞ PETRU,
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INVESTIŢII PENTRU SĂNĂTATEA MINERILOR
Dat în folosinţă acum 

18 ani, încă din anul 
1977, Spitalul Municipal 
Petroşani a funcţionat mai 
ales în timpul friguros în 
condiţii improprii, tem
peratura _ în saloane fiind 
cu mult sub limitele nor
male unei instituţii medi
cale, în care sunt internaţi 
oameni cu afecţiuni gra
ve, operaţii etc.

Deşi în fiecare iarnă 
s.au plătit de către spital 
Regiei Autonome de Gos
podărie Comunală şi Loca- 
tivă Petroşani sume im
portante pentru agentul 
termic — căldură şi apă 
caldă, numai în anul tre

cut achitându-se 340 mi
lioane de lei —, situaţia a 
rămas improprie, iar fri
gul a reprezentat un fac
tor agravant al stării să-

află în curs de finali
zare. în acest sens, oa
meni de suflet din Petro
şani au alocat importan
te resurse materiale şi

LA

nătăţii persoanelor inter
nate în spital.

Din această iarnă eoru 
diţiile din spital se vor 
îmbunătăţi considerabil :— 
căldura din saloane va fi 
la nivelul spitalelor dirt 
Deva şi Hunedoara ‘ —, 
graţie noii investiţii ce sc

■financiare ce schimbă ra
dical condiţiile din spi
tal.

întreaga investiţie se 
va amortiza într-un an şi 
va 'asigura o tempera
tură optimă şi constantă 
în fiecare salon şi în să
lile de operaţii.

Mai sunt de pus 
două geamuri, de ter
minat ceva lucrări la 
interior şi Căminul 
cultural din Chişcă. 
daga, complet renovat, 
îşi va primi oaspeţii.

Foto s
PAVEL LAZA

O

— Când suportaţi mai bine căldura: 
in iulie sau în august?

— tn ianuarie şi februarie!

# SIMPOZION ŞTIINŢIFIC. 
Vineri, 17 noiembrie a.c., ora 
10, la sala festivă a Primăriei 
municipiului Deva debutează 
manifestări prilejuite de îm
plinirea a 125 de ani de la în
fiinţarea Societăţii pentru Fow» 
de Teatru Român. O primă ma
nifestare este simpozionul ştiin
ţific pe tema : „125 de ani de te 
înfiinţarea la Deva a Societăţii 
pentru Fond de Teatru Român". 
(M. B.).

•  ZI DE TEATRU. Ziua de 
vineri, 17 noiembrie a.c., oferi

iubitorilor de teatru din Deva 
privilegiul de a  asista la două 
dintr€ spectacolele Teatrului 
Naţional din Cluj-Napoca. în 
cepând cu ora 15, pentru copii 
va fi pusă în scenă reprezenta
ţia „Covorul fermecat" de Nor. 
berto Avilla, iar seara, la ora 

va avea loc spectacolul eu 
piesa „Mobilă şi durere" dâ 
Teodor Mazilu, avându-1 în ro
lul principal pe cunoscutul ac. 
tor Dorel Vişan. (G. B)..

•  PUNCT TERMIC ÎN FUNC
ŢIUNE. Recent, dl ing. Fabian 
Oprinesc, directorul RAGCL 
Brad, ne_a informat că s-a fă
cut cuplarea şl funcţionează 
cu bune rezultate punctul ter

mic nr. 22 din spatele blocului 
D 2 din oraşul nou. Această 
investiţie a preluat un număr 
de 700 apartamente din această 
zonă a oraşului, iar prin descon
gestionarea celorlalte puncte 
termice, temperatura calorife
relor din apartamente va fi în 
creştere simţitoare. (Al. J.).

zele contabilităţii" este rodul 
activităţii unor prestigioase ca. 
dre de la catedra de contabili
tate a Facultăţii de. ştiinţe e, 
conomice din cadrul Universi
tăţii Babeş Bolyai din Cluj- 
Napoca. (N. T.).

•  NOUA APARIŢIE EDI
TORIALĂ. Editura Intelcredo 
din Deva a lansat, de curând, 
inclusiv la Timişoara, o nouă 
carte deosebit de utilă studen. 
ţilor din învăţământul econo
mic, agenţilor economici, celor 
ce se pregătesc să obţină cali
tatea; de expert contabil sau de 
contabil autorizat. Cartea „Ba.

•  DEPLASĂRI ÎN TEREN. 
În săptămâna 13—18 noiem
brie a.c., colectivul de lucru din 
cadrul Comisiei judeţene da a- 
plicare â Legii nr. 18/1991 se 
deplasează în teren pentru so
luţionarea unor litigii şi : veri
ficarea activităţii comisiilor lo
cale de aplicare a legii, în co
munele : Grişcior, Vaţa de Jos, 
Hărău, Dobi-a şi Orăştioara de 
Sus. (A. S.).|  vineri, 17 noiembrie a.c., oferă cu bune rezultate punctul ter- contabil autorizat. Cartea „Ba. bus. ( / ţ  a.). |

Spitalul Petroşani se 
confruntă încă cu mari 
disfuneţionalităţi în ali
mentarea cu apă potabilă 
şi mai ales cu o acută 
lipsă de cadre medicale în 
specialităţile neurologie, 
pneumoftiziologie, . endo
crinologie, ortopedie ete
rn inus care nu va fi re
zolvat mai devreme decât 
într-o perioadă de 5—7 
ani şi aceasta după vizita

CORNEL POENAR

(Continuare In pag. a 2-a)
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MILA DE LA

BUGET

Nu dorim ca, prin ti
tlul acestor rânduri, să-i 
jignim pe beneficiarii de 
indemnizaţie de naştere 
sau de ajutoare de urgen
ţă, dar tot ceea ce.şi 
poate permite bugetul de 
stat şi de asigurări so
ciale să le ofere acestor 
oameni seamănă cu mă
runţişul aruncat în cu_ 
tia milei. ■

De Ia începutul anului, 
în judeţ s-au plătit in
demnizaţii de naştere unui 
număr de 139 de mame, 
însumând 14 245 900 lei, 
adică 108 mii şi câţiva lei 
pentru fiecare caz.

Numărul celor care au 
primit ajutoare de urgen. 
ţa, aproape că nu ar 
mai. merita menţionat. 
Sunt doi, cu câte 100 000 
de lei fiecare. E greu să 
fii om sărac, e greu să fii 
ţară săracă. Ţară săracă? 
Dar cum e gestionată ? 
(I. C.).

• •

16 NOIEMBRIE

•  Sf. Ap. şi Evan
ghelist M atei;

•  16/29 nov. — 20 
nov.13 dec. 1916. Are 
loc cea mai mare ope
raţiune de pe frontul 
românesc, bătălia de pe 
Nea j Iov;

•  S-a născut, în 1816, 
la Bistriţa, ANDREI 
MUREŞANU (m. 1863);

•  Soarele răsare la 
ora 7,12 şi apune la 
16,48;

•  Au trecut 3i9 zile 
din an; au mai rămas 
46.
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luat hotărârea ca până îrr- 
data de 15 noiembrie a.c., 
la scările blocului 14. dar 
ţi la altele aflate în a . 
ceeaşi situaţie, care au 
datorii sub 500 000 de lei, 
să fie dată căldură. Deşi 
la alte blocuri ale Aso
ciaţiei 9, la momentul 
respectiv, se găsea căl
dură, soluţia tehnică de 
încălzire a blocului 14 nu 
a permis acest lucru, de. 
oarece la acest bloc nu 
există racorduri de ali
mentare cu agent termic 
pentru fiecare scară.. In 
acest caz procedura de 
înlăturare de Pe circuitul 
de ageţjt termic a scărilor 
eu datorii stai mari de 
jumătate de milion pre
supune tăierea ţevilor de 
alimentare.

Această manoperă a dus 
la Întârzierea livrării căi. 
durii. Referitor la posi
bilitatea obligării la plată 
a celor ce nu-şi plătesc 
taxele, dl Sava a precizat 
Că, pe moment, nu există 
nici o posibilitate lega. 
14, regia „Activitatea" 
rteavând relaţii contrac
tuale decât cu asociaţiile 
de locatari.

Vorbind despre legea 
care reglementează acti
vitatea de gospodărie co. 
munală, dl Sava a preci
zat că Legea 4 din 1981 
nu mai corespunde ac
tualelor cerinţe în do. 
meniu. Este necesară, con
chide interlocutorul, o 
nouă lege, care să sti
puleze printre multe al. 
tele modalităţile legale de 
constrângere la plată a 
celor care nu îşi respec
tă obligaţiile financiare.

(iţi Is Orăştie
precum şi rolul asocia
ţiilor de locatari care în 
actuala structură este ana. 
cronic. De asemenea, dl 
Sava consideră că actuala 
putere s-a obişnuit Să-şi 
facă propagandă ' electo
rală, promiţând căldură 
populaţiei fără să albă în 
vedere realităţile econo
mice din teren. Practic 
se face propagandă pe

rilor instalaţii de încăl
zire centrală nu este po_ 
sibilâ- decât ta  contextul 
unor legi care să s tip u .. 
leze bum se pot face a- 
ceste modificări". '

Concluzionând cele pre
zentate, cei care sunt cei 
mai nedreptăţiţi de ac- ‘ 
tuala conjunctură sunt
cei care-ş» plătesc ta
xele degeaba. Izbucnirile
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spatele regiilor de gospo
dărie locală. ^Aşa stând 
lucrurile — precizează dl 
Sava, dacă locatarii nu 
vor veni să îşi plătească 
restanţele până ia 15 ale 
lunii curente, .vom fi ne. 
voiţi să oprim din nou 
căldura. La urma urmei, 
noi gestionăm nişte bani 
ai statului: şi nimeni nu 
ne permite să avem va
lori aşa de mari ale 
creanţelor. Lucrul este 
clar. Ce mă nemulţumeş
te cel mai mult sunt lo. 
catarii ce sunt cu plăţile 
la zi şi care datorită ce
lor care nu plătesc şi 
condiţiilor tehnice nu pot 
beneficia de serviciile 
noastre".

L-am contactat şi pe dl 
viceprimar al Orăştiei, 
Alexandru Munteanu, in. 
trebându-1 despre stopa
rea intenţiilor de auto. 
dotare cu utilaje termice 
a locatarilor blocului 14. 
Dânsul ne-a răspuns tex
tual : „Nu există nici o 
solicitare pentru instala
rea de centrale termice de 
scară la noi, la Primărie. 
Şi oricum înfiinţarea a . 
cestora şi fărâmiţarea ma

ior publice de nemulţumi
re, insă, nu duc decât la 
aplicarea Unor măsuri 
paliative, care doar îm
blânzesc efectul, lăsând 
cauza neatinsă.

Ce-i de făcut atunci 7 
în  principal două lucruri.

Ca urgenţă : plătirea de 
către cei datornici a sume
lor de bani restante, iar, ca 
soluţie ideală, o rediri. 
jare % banilor din buge
tul statului dinspre in
dustriile falimentare spre 
restructurarea, de exem
plu, a reţelelor termice 
orăşeneşti, restructurare 
dusă, insă, până la uşa 
fiecărui apartament de 
bloc. Acest lucra ar da 
soluţia tehnică pentru sis. 
tarea serviciilor doar ce
lor răi platnici. In . pre. 
zent plătim tribut proastei 
organizări â perioadei an
terioare lui 1989. Persis- 
tarea fn greşeală. însă, 
4i păstrarea aceloraşi 
structuri în ciuda tutu
ror antiperfonnanţeior e- 
conornice şi disfuncţionali- 
tâţiior ne va costa din 
ce în ce mai scump.

SPORT •  SPORT ■  SPORT •  SPORT
SALBĂ DE MEDALII PENTRU 
TINERELE GIMNASTE DEVENB

Sala sporturilor „Olim. Ea a mai urcat pe pri. 
pia" din municipiul Plo- ma treaptă a  pedhsmu- 
ieşti a  găzduit întrece- lui la bârnă şt set ş l a  
rile Campionatelor Na. cucerit argintul la  sări. 
ţionale de gimnastică ale tari şi paralele, mana 
junioarelor, ia cate au Oprea — a concurat la
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. VEŞTI DIN CRIŞCI0R
BĂNI p e n t r u  

ANIMALE

Dna ing. Maria Miheţ 
de la Camera agricolă de 
pe lângă Consiliul local 
din Crişcior ne-a infor. 
mat că de la începutul 
anului au fost completate 
şi trimise factorilor com
petenţi pentru a fi plătite 
124 dosare pentru premie, 
rea crescătorilor de ani
male. Se menţionează că 
beneficiază de Legea nr. 
83 numai acei crescători 
de animale care au obţi
nut viţe* prin montele 
artificiale şi cu tauri auto. 
rizaţi. :

CASATORII 
în localitatea Crişcior, 30 

de perechi de tineri şi-au 
oficiat căsătorii de la 
începutul anului şi până 
în prezent. Ultima pe
reche a anului — s.a  in
trat In Postul Naşterii 
Domnului şi nu se mai 
fac nunţi — a fost dşoara 
Marinela Puia, din Făgă
raş, cu dl Dăhuţ Dărăbanţ, 
din v Crişcior, care şi-au 
spus din inimă un sincer 
„Da". Casă de piatră cu 
sănătate şi fericire tu. 
turor tinerelor familii. Să 
aveţi parte de copii fru
moşi !

ALEXANDRU JURCA

participat 169 de spor
tive, - reprezentând 21 
de secţii din ţară. A fost 
Ultimul concurs din a .  
cest sezon eompetiţional, 
foarte bogat !n rezulta, 
te pentru gimnastele din 
România.

Competiţia do la PJo_

categoria a  IU .a f* •  
reuşit să De cea mai 
bună b* bârnă, unda a  
ocupat locul i. S-a ete
rat pe locul in . ia indi
vidual — după e  urare 
luptă. Medalii de brWte 
au cucerit şi Blanc» Bă- 
doi (paralele! Elena Gă

teşti a adus pentru fe- vrilă (sărituri! M îdăli. 
tele pregătite în centrul na Cioveie . şi Cristina

\

Investiţii 
Sănătatea minerilor

(Urmare din pag- t) alte

în Valea Jiului a «Bui 
Dan Georgescu, ministru 
general de sta t perioadă 
de timp când se vor ocu
pa posturile scoase Ia 
rezidenţial.

O situaţie identică se 
înregistrează şi la cadrele 
medii unde‘există un mi
nus de 30 de persoane.

fără a mai adăuga 
40 de detaşări.

înfiinţarea Şcolii Post- 
liceale Carol Daviila, pen
tru cadre medii in mu
nicipiul Petroşani, va re
zolva situaţia existentă în 
următorii ani, întrucât 
majoritatea absolvenţilor 
acestei instituţii sunt din 
Valea Jiului,' fiind legaţi 
de locuinţe, familii, de 
zonă etc.
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de la Deva o adevărată 
salbă d« medalii, nefiind 
practic nici o categorie 
din concurs la care să 
nu avem o medaliată.
Este meritul gimnastelor, 
dar şi al antrenorilor, 
care muncesc in acest 
centru recunoscut în lu. 
me. Cea mai titrată 
sportivă a fosţ Maria 
OJaru —, care a domi
nat categoric competiţia 
de la categoria I. Ea a 
cucerit 5 medalii de aur 
(individual compus şi la pioane naţionale, 
cele patru aparate), fiind de sportive, au 
o certă speranţă pentru 
antrenorii Ioturilor re
prezentative. Ea -a fost 
secondată dc Mădălina 
Gogîţu (II individual, pa. 
ralele, III — sol), Lucica 
Rusan (III — individual, 
sărituri, loc. II — bâr
nă şi sol).

La categoria a Ii-a,
Ramona Chiorean a câş
tigat locul I la indivi
dual compus, fiind ma- sportivi şi antrenori — 
rea campioană naţională prof. Mihai Bănulescu.- 
a ţării la această grupă. NICOLAE GA VREA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL 
A N U N Ţ A :

Comisia campionatului judeţean anunţă că etapa 
I a returului campionatului Div. C,' ediţia 1995 — 

ţ 1996, va avea loc în data de 26 XI 1995, cu progra- i 
i marea următoarelor jocuri: |
J E.G.C.L. Călan — Min. Livezeni; Victoria Călan ' 
) — Haber Haţeg; Jiul Petrila — Metalul Crişcior ;
[ Min. Şt. Vulcan — C.F.R. Simeria ; Favior Orăştie 
i — Min. Ghelari; Min. Aninoasa — Constructorul H«L;
I Min. Teliuc — Dacia Orăştie; Aurul Brad — Mia.
|  Bărbăteni. '
 ̂ în ziua de joi, 30 noiembrie, cu începere de Ia 

i ora 13, se vor desfăşura jocurile din cadrul sfertu- 
> rilor de finală ale etapei judeţene ale Cupei Româ- 
\ niei la fotbal, după următorul program : 
l Mecanizatorul Sîntandrei — Constructorul Hd.;
7 Casino Ilia — Metalul Crişcior ; Min. Livezeni 
1 Min. Şt. Vulcan (teren „Utilajul" Petroşani); Min. 
ţ Bărbăteni — Victoria '90 Călan (teren „Haber" Ha.
1 leg!
’ Jocurile dintre echipele de aceeaşi categorie au 
ţ fost programate pe teren neutru, iar cheltuielile ne.
I eesare organizării vor fi suportate de către ambele 
' echipe.

Onet (bârnă).
Categoria a  IV.» 

reunit cele mai 
sportive din concurs, dar 
evoluţiile au fost bura 
apreciate. Andreea P » u  
s-a clasat pe locul l  la 
paralele şi pe t i l  te 
bârnă, iar MariVena 
Neamţu (HI la sărituri! 
Ramona Vodă (HI la  pa
ralele).

Iii concluzie, pentru 
C.S.S. Cetate Deva — un 
totai de 8 titluri de cam.

Alături 
„concu

rat" şi antrenorii I i .
lia n a  C osm a, 16aflj C â r-

pinişan. Olimpia Tofân, 
Ladisiau Gero, Mirela 
Sucală, Sorin Toltean, 
Uipia Barbu şi Gheorgbe 
Orban, coregrafii Corina 
Borbeanu şi Vaier Puia. 
Supervizaţi ca întotdea
una de directorul cen
trului devean, aflat şi de 
data asta alături de

i»oioi
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o
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6,30 Ştiri, seriale, d.a.; 
9,05 Springfield Story
(s); 10.05 Serial •  Santa 
Barbara (SUA); 11,00
Frumos şi bogat (serial); 
1130 Vremea dorinţei 
(s); 12.00 Preţul e fier
binte (cs): 12,30 Duetul
familiilor (show); 13.30 
Fetele de aur (sit. com.K
14.00 Pasiunea ei e crima 
(s.p.); 16.00 Barbel Scha-
fer (talkshow); 18,00
Jeopardyî (cs); 18,30 In
tre noi (serial Germania, 
1995); 20.10 Exploziv •  
Magazin; 20.40 Vremuri' 
bune — ţi rele (s); 21,15 
Show-ul Iui Rudi; 22,15 
Policlinica (s); 23.13 Eu
nu sunt o ucigaşă (s); 
0,15 Show o Ştir» noe. 
turne.

CANALE 5
7,00 Ştiri; 9.45 Show-ul 

lui M, Costanzo (r): 12,30 
Forau» (ţtuvw); 1L00 Ştiri; 
11,25 Cotidiene- (show); 
14.40 Beautiful (k); 15.15
Kobinsonii (s): 15.45 Casa 
Castagna (show); 17.00 
Desene animate; 19,09 
O.K.. preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 2125
Circulă zvonul (show); 
21,45 Film ; 23,45 Ştiri;
0,15 Show-ut lui Mauri, 
zio Costanzo; 2„10 Coti
diene (r); 3.30 Cin-cin
fs); i 4 J9  Frontierele spi
ritului (emisiune religi
oasă); 5,30 Nu doar mo
da (magazin); 6,00 Tar
get (magazin).

mmm

6.30 Germania, azi di
mineaţă ; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula fan
teziilor ţs); 12,00 Krimi. 
naltango (s/r); 13,09
Love Boat (s); 14,00
Tenis. Campionatul Mon
dial ATP de Ia Frank- 
furt (d); 17,30 Totul sau 
nimic (cs); 18.39 Ştiri
regionale; 19jOO Aşa-i 
viaţa! (s); 20,00 Ştiri, me
teo. sport; 20,30 Roata 
norocului (cs); ' 2f,I5 Co
misarul Rex (s.p.); 1,00
39 dc ţrepte (f.p. Anglia, 
1959); 240 Cannon (sf
r): 4,50 Love Boat (s/r); 
5,40 Insula fanteziilor

C,
6,30 Ştiri NBC. cu Tom 

Brekaw; 7,39 Hoţit şi 
afaceri (documentar);
8.00 Azi — informaţii la 
zi; 10.00 Super Shop; 11,00 
Roata banilor; Europa;
17.00 Roata banilor: SUA;
18,30 Buletin financiar;
19.00 Ştiri ’ ITN ; 19,30
Ushuaia (do.); 29,30
Show o Selina Scott — 
interviuri; 21,30 Maga
zinul ştirilor NBC; 22,50 
Ştiri şi reportaje ITN;
23.00 Show.ul seri! cu
Jay Leno; 0,00 Auto o 
Formula 1 (do); 1,00 Bu
letin bursier, cu Lisa 
Âziz; 1,30 Ştirile nop
ţii NBC; 3^0 Show o 
Selina Scott (r); 4^0

.Real personal.

7,00 Casa Deschenes (s); 
7,39 Teîedimineaţa; 9,35 
Bibi şi prietenii săi (se
rial); 10,15 Reflecţii; 
(r); 11,15 Fa, Si, La a
cânta (cs); 11,45 Fiicele
lui Caleb (s/r); 12,30 Jos 
măştile (magazin); 13,45 
Ju’-nal F î :  n o "  Lumi
nile-, (r); 14 30 Bouillon 
de culturc (r); 15,45 Vi-
va (r); 16.30 Casa Des
chenes (s/r); 17,15 Ma
gazin culinar; 17,30 Bibi 
(r); 18.15 Studio Ga-
briel; 18,35 Campionul 
(cs); 19,30 Jurnal; 20,00 
Luminile Parisului; 20,30 
Jurnal elveţian; 21.00 
Intr-Un copac (co., Fran
ţa, 1970); 22,35 30 mii.
dc prieteni (r); 23,00
Jurnal F 2. *

RAI UNO
7.00 Ştiri; 7,45 Unoma- 

ttina (mag.); 10.35 Inimi 
fără vârstă (s); 11,00 Di. 
mineaţa verde (magazin);
11.30 F ilm ; 13,35 Doam
na ia galben (serial); 
14sm  ş tiri ; 15,00 Sala
de jocuri (cs); 16,45
Desene animate; 18,30 
Zorro (s); 18.50 Azi, in
Parlament; 19,10 Seară 
italiană (mag.); 19,50 Luna 
Park (cs); 21,00 Ştiri, 
meteo, sport; 21,40 Film; 
23,35 După ,,bip“ lăsaţi 
mesajul (show); 1,00 Ştiri;
1.30 A şti (magazin); 2,00
fn şoaptă (var.); 2,15
Film ; 4,00 Atâta plăcere 
(varietăţi); 5,30 Doc Mu. 
sic Club.,
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CUVÂNTUL LIBER

REZULTATE ALE CERCETĂRII SOCIOLOGICE CARE OFERĂ SOLIDE ELEMENTE 

DE SPRIJIN FACTORILOR DE DECIZIE (V)

Cu faţa spre viitor. Dar care viitor?
Ultimele întrebări ale 

chestionarului pe baza că
ruia s-a desfăşurat cerce
tarea sociologică asupra e- 
şantionului de peste 1000 
de şomeri din zona Deva 
este într-un fel o privire 
spre viitorul familiei su
biectului, pornind de la 
Star,; i ei pt ent i. ;

Dintre cei care au răs
puns acestor întrebări, 20 
la sută au vârsta -sub 20 
de ani; 30 la sută au în
tre 70 şl 25 de ani: 11 la; 
sută între 26 şi 30 de ani; 
t  la sută între 31—35 de 
ani; 9 la sută au între 36— 
40 de ani; 7 la sută au 
41—90 ife ani; 5 la sută 
51—55 de ani; iar 6 la 
sută au Intre 55—60 de ani 
sau peste.

Familiile acestora «unt 
compuse din două persoa
na- ns i i  la sut din ca ti • 
din 3 persoane la 29 la 
sută dintre ei; din 4 per- 
SBane — în 28 la sută; din 
peste 4 persoane — în 24 
la sută din cazuri, dar nu. 
mai 4 la sută din repon- 
denţî trebuie să-şi poarte 
de grijă doar propriei per
soane. Este de consemnat 
faptul că prin noţiunea de 
familie . cercetătorii au în
ţeles numărul de persoa
ne care au un menaj co
mun.

Care este venitul fami
liilor acestor oameni ? 16 
la sută au un venit sub 
75058 lei; 4 la sută au

75 000 lei ; 14 la sută — în
tre 75—100 mii; 23 la sută 
între 100—150 mii; 15 la 
sută realizează venituri în
tre 150 —200 mii, iar 20 la 
sută peste 200 mii. La po
lul lipsei totale de mijloa
ce de subzistenţă se situea
ză 4 la sută dintre cei ches- 
tioriaţi.

Dintre aceştia 36 Ia sută 
nu au lucrat niciodată cu 
contract de muncă. 7 la , 
sută au lucrat sub un an, 
după care au îngroşat rân
durile şomerilor. 10 la su
tă între 1—3 ani; 7 la sută 
4—5 ani; 11 la sută, 6—10

lească. Dacă adăugăm că 
81 la sută dintre aceştia 
trebuie să mai poarte gri
ja âltor 2—3 membri de 
familie, că 57 la sută au 
venituri pe familie de maxi
mum 150 000 lei, ne ima
ginăm ee văd oamenii a- 
eeştia în viitor.

Cum este însă privit de 
ăi viitorul în primul rând 
prin copii ?

„Dacă aveţi sau aţi a- 
vea copii ce aţi dori pen
tru ei în primul rând ?“ 

a fost Uita din întrebă
rile -chestionarului.

47 la sută dintre repon-

IN  EXCLUSIVITATE PENIRU 
„CUVÂNTUL LIBER”

ani; 15 la sută, 11—20 ani 
iar In urma a 13 la sută 
dintre ei porţile întreprin
derii s-au închis după pes
te 20 de ani de muncă.

De pe aceste poziţii ale 
prezentului au fost invi
taţi. şomerii care au com
pus eşantionul de peste 
1000 sâ privească spre 
viitor. Care viitor ?

Faptul:că 71 la sută din
tre ei se înscriu pe scala 
de vârste între 20—35 de 
ani, adică perioada depli
nei tinereţi, când «unul are 
şi sănătate şi putere de 
muncă şi entuziasm, - face 
ca această ultimă trăsătu
ră profund umană să pă-

CONFERINiŢA ORGANIZAŢIEI MUNICIPALE 
DEVA A F.S.M.

Duminică, 12 noiembrie de masuri privind aotivita-
ac., a avut loc Contenn- 
ţa Organizaţiei Municipa
le Deva a PSM, la care 
au participa# peste 80 de 
delegaţi si invitaţi din re
şedinţa judeţului, comunele 
CgtrjtŞL Ş°i*nuş fi. Veţel. 
Intre acestea se aflau şi 
uşii «teferi ai biroului co. 
mitetuiui judeţean, prefec
tul juaeţuiui Hunedoara 
dl Cost ei Alic ş i alţi re
prezentanţi ai organiza
ţ i '.  ae aici

Au fast prezentate, aspro. 
bate şt adoptate darea de 
seapiâ a comitetului emni- 
cipai dintre cele două con
ferinţe, raportul comisiei 
de validare fi- programul

tea de viitor a organizaţii
lor reprezentate la confe
rinţă.

Ca preşedinte al Comi
tetului municipal a fost a- 
les, în unanimitate, dl. ing. 
Ioan Bârsan,

'Participanţii la discuţii 
pe mai ginea documentelor 
oficîaie au făcut referiri 
competente şi la propune
rile şi acţiunile legate de 
statuia dr-uiui Petru Gro- 
za, pronunţându-se pentru 
remontarea acesteia la De
va, in semn de rdeunoştin- 
ţă şi apreciere a  activită
ţii lui prodigioase în tim
pul vieţii.

2. SARBU

SECŢIE A F.li.N.R. LA TOMEŞTI
Dumimeă. în ooaiuna Te. . cum. şi a  diţii p»of. Vio-,

m işti s-a înfiinţat e . *M»Uă 
sacţw a  PUNH în . Ţara 

Cei au
salutat cu bucurie partici
parea la adunarea de con
stituise a  diui ing. '-Pateu 

' Şteolea, deputat şi preşe. 
Şiffds «3 Fiitafei Judeţene 
Hunedoara a  PUNfl pre-

r«t Vuiturar, yâpepnfedut» 
te al Filialei Hunedoara şi 
preşedinte -d SubfiUaiei 
Brad a  FţfMc, ţSa, aneştş. 
dinte al secţiei PUNR To- 
meşti a  fost ales dl Gra
ţiat» Bulz, - iar - ea ’ vicepre
şedinte dl Xancu Bulz. 
(MJL)

ÎNTÂLNISE LA FILIALA HUNEDOARA 
A  P.D.A.R- .

Lideri ai . Aliatei' ju d e .. 
iţeşte Hunedoara a Parti
dului Democrat Agrar din 
România s-au întâlnit, in 
cursul săptămânii trecute, 
eu  membrii şi simpatizan
ţii formaţiei politice. res
pective Astfel de întâl
n iri organizate pe zone au 
avui ioc ta  Deva, Brad şi 
Hunedoara, fn cadrul a- 
cestora s-au abordat pro
bleme cum &• ti îmbună
tăţirea Statutului PDAR, 
perfecţiona rea .. Doctrinei 
partidului, analiza, activi- 
tâf:» dem ţonlfe de  Ia cea 
do a HLa Conferinţă a  fi
lialei judeţene. S-a discu

tat, de asemenea, despre 
degradarea continuă a tra
iului populaţiei, necesitatea 
aplecării spre muncă, asi
gurarea securităţii naţiona
le şi alimentare, intensifi
carea eforturilor pentru 
răspândirea în electorat a 
Programului PDAR, stra
tegia fi tactica partidului 
în campania electorală vii. 
toare etc, . . .

Au fost alese sau com
pletate «aste conduceri ale 
subfilialelor, s-au stabilit 
fluieraţii ia Conferinţa Fi- 
liriei judeţene ce va avea 
iar îa Deva i.» «,
castei săptămâni. (Tril.)

denţi £ ie, iază că c stare 
de sănătate bună este In 
primul rând benefică pen
tru copiii lor. 2 la sută ar 
dori pentru ei un Ioc de 
muncă; 19 la sută îşi ex
primă această dorinţă în 
al doilea rând; 3 la sută 
în al treilea, iar 2 ia sută 
abia în al patrulea rând. 
Doar 3 la sută în al trei
lea rând doresc pentru co
piii lor un loc de muncă, 
cu efort fizic sau intelec
tual redus; 7 la sută spe- 
râ pentru copii intr-ui ler 
de muncă cu câştiguri mari 
dar In cel de-al treilea şi 
al patrulea rând de prefe
rinţe, 11 la sută . socotesc 
că pentru proprii copii este

benefic să aibă o afacere 
pe cont propriu. 27 la su
tă  să urmeze o facultate; 
9 la sută să aibă o casă a 
lor; iar 9 la sută să aibă 
foarte mulţi bani. De unde 
ar putea sâ vină aceşti bani 
mulţi, nu au mai fost în
trebaţi.

Opţiunile „loc de mun
că cu efort fizic sau in
telectual redus, loc de mun
că cu câştiguri mari, o a- 
facere a  lor, să poată ur
ma o facultate, o casă a 
lor, sau să aibă foarte 
mulţi bani" se sealeâzâ la 
priorităţi de la a doua la 
a cincea. E totuşi realist 
românul. Lipsind u-i putin
ţa  îşr dozează cuminte do
rinţa.

Dacă copilul ar putea 
urma o facultate ce ar do
ri părintele să urmeze. în 
proporţie de 15 la sută 
preferinţele se îndreaptă 
către învăţământul tehnic,; 
20 la sută către cel eco-, 
nomic, 11 ia sută spre ju
ridic, 17 la sută spre me
dicină, iar 16 la sută spre 
cei universitar sau artis
tic. Orientările sunt con
forme eu cerinţele de spe
cialişti la această Oră -ale 
societăţii. Ce păcat că pen
tru cei mai mulţi ele vor 
rămâne doar în stadiul de 
dorinţe!

EUGEN MANIAC,
• . sociolog, . .

ION CIOCLEI •

Vedete panoramică de toamnă spre Almaşu Sec, 
comuna Ctrjiţi. - Foto : FAVEL LAZA

Cultura populară!
Un număr restrâns de 

instituţii culturale hunedo- 
. rene mai desfăşoară o ac

tivitate cultura,-artistică
curenta şi coerentă. Majo
ritatea organizează acţiuni 
sporadice, mai a.es cămi
nele culturale, directorii 
acestora rezumându-se, în 
principal, penrru saiariul 
ce-1 primesc, de a da-o mâ. 
nă ae ajutor primăriilor. E 
adevărat că salariile sunt 
mărunte, tiar nici „trage
rea de inima ; şi nici dia
logul cu localnicii nu în
deamnă la cine ştie ce. 
Credem că, mai ales în 
mediul rural, fără impli
carea Inspectoratului Ju
deţean pentru ciutura, a 
Cenfru.ui Judeţean al Crea
ţiei Popuiare, nu s-ar fa
ce aproape nimic. Există 
o mare diferenţă între „sa
lariaţii" (o parte dintre a* 
ceştia — n.n,j căminelor' 
culturale, şi cei ai biblio
tecilor comunale, ia aceş. 
Ua din urma, pentru ace
laşi nivel de salarizare, e- 
xistanu mea pasiunea res
ponsabilităţii şi a lucrului 
bine făcut, a respectării 
programului zilnic, dovadă 
a respectului pentru local
nici. Sunt directori ae că
mine cuttura,e pe care îi 
găseşti la Primărie intr-o 
zi normală de lucru, dar 
sunt directori pe care ii 
cauţi cu lumânarea la o 
oră din zi fără sâ le dai 
de urmă. Creuem ca acest 
lucru i-au simţit şi fac
torii cuituraii judeţeni şi 
de aceea s-au implicat a- 
tât de muit in conceperea 
şi organizarea actiuui de 
cultura. Aşa s_a ajuns ca 
în diverse locanrăţi să fie 
omagiate personalităţi şi e- 
ventmente istorice, sâ ai
bă loc festivaluri (un ter
men [ie care nu putem 
să-l definim cum se cuvi
ne — nm.j, acţiuni cu,tu- 
ral-artistice complexe, spec
tacole folclorice. Sigur, prin 
implicarea faeton.or cul
turali judeţeni, a Muzeu
lui Civilizaţiei Dacice şi 
Romane, cu sprijinul Pre
fecturii şi Consiliului ju
deţean, al consiliilor loca. 
le, ai altor factori, aceste 
manifestări dobândesc am
ploare, Pornind de aici, 
unii ie-au atribuit o ten
tă politică, electorală, fă
ră ca măcar sâ încerce să 
bănuiască esenţialul. Lă- 
sândo-se la latitudinea u-

nora sau a altora, veniţi 
şi mai ales neaveniţi, to
tul s-ar fi înmormântat. Nu 
domnilor, ceea ce se fa

ce bine. acţiuni ia care par
ticipă sute, uneori mu de 
oameni entuziaşti, semn că 
aceştia au nevoie de ast
fel1 de momente in viaţa 

' lor, este binevenit. Mani* 
feslanie eomp.exe, specta
colele foicio.ice se orga
nizează cu eforturi extra. 
ordinare, de către câţiva 
oameni avizaţi, eubam pu
ţini proveniţi dintr-un buget 
de austeritate. Noroc ca mai 
exista sponsori generoşi 
care, m condiţii dificile, 
rup o sumă de bani sau 
produse pentru a ajuta, in 
condiţii in care legea 
sponsorizării nu le este 
favorabilă.

Sâ ne amintim de Ţebea 
şi mamiestârile satelite or
ganizate in câteva locali
tăţi din zonă (Crişan, Cu. 
reehiu, Vaţa de Jos, dar 
şi de concursurile folclo
rice mferjudeţene de ia 
Brad etej. Sa ne niai a- 
itlini.m de Festivaiul in
ternaţional de folclor *»Sar. 
muegetusa" inclieiat ia 

- Costeşn, de o manifestare 
de suflet pentru vârsta, a 
treia — „Festivalul poeţi
lor ţarani ", de Târgul meş
terilor popu.an ş.a. Sâ ne 
amintim de manifestările 
ştiinţifice organizate ia O- 
răşfie şi Deva, muzicale or- 
gamzate de SC ICSH cu 
al său manager- general ing, 
Doru Gaiţa, de acţiunile 
organizaie ia Petroşani 
(Festivaiul de muzica U- 
şoara „Cântecul adâncu
lui ), Aninoasa cu o imt 
presionanţa manifestare 
muzicala pentru copii ş.a.

Creaem . cu putere că 
trebuie să ne păstrăm in 
primul rând tradiţine cui. 
rurii popu.are. Acest iu- 
cru ar putea li o temă de 
reflecţie pentru cdnduce- 
ri.e camirie.or culturale,.in
stituţii unde, de mult timp, 
nu mai rulează nici mâ. 
car lume şi m  care, mai 
ales acum in perioada fri
guroasă nu te îndeamnă 
nimic sâ intri, decât pro
babil o nunta găzduită ad- 
hoc. Se apropie sărbufo. 
rile de iarnă, iar datinile 
şi obiceiurile satelor hune- 
dorene sunt fabuloase. Să 
nu lăsăm sâ treacă pe lân
gă noi aceste sărbători!

MINEL BOBEA

Se pregătesc generaţiile anului 2 0 0 0
. f&iaă şi însorită zl 

ăe lamă. Şcoala Generală 
Nr, -f «Bn SiBeria părea 
ca CăeMd parte 4intr-4M 
peisaj <le basm. Crengile 
-ts? ** ilar in» curtea yni 
tii - 0tm I ' incâreate -de ■ un 
ib s t  gros de zăpadă,, iar. 
casele şi aleile dta jur se 
aeoperiseră cu aceiaşi In- _ 

ăih ?? strâ lT. ot 
aStpiiii, pauza şi 
curtea se fSaîţs'iuse de 
gătrfe vesele ale «qîUlor, 
mai ales ale celor mici, 
care, pe albul întins al zâ- 
perii, na  păreau mai muh 
lîşcit nişte mogâideţe zglo
b ii ' '

După cum am aflat din 
discuţia purtată cu direc
torul şcolii, dl Mircea Boz- 
dog, nici acestei şcoli din 
Simeria nu-i lipsesc gri
jile şi problemele, câteva 
dintre ele fiind necesar să 
se rezolve > r i t  ,4„i* scurt 
timp, Lipsa „cronică" a 
banilor din ultimii ani a 
făcut ca lucrările de repa- 
raţii la civeitil acoţierişu. 
iui precum şi cele de mo
dernizare & grupurilor - sn- 
rfile sâ fie impasibil de 
trwiifri. Până an uj trecut,

câad, >},<ţ î  rectificarea bu 
getului şi alocarea urtor 
fonduri şcolii, s-a elabo- 
r \t proîsciul corespu ză 
tor, aătfel întât anul aces
ta activitatea să poată d e-. 
irsâra. î'vţ m ai trecut 
c cu  ef “ : li tei 1 erăril î 

de igienizare, vopsit şi zu. 
grăveli interioare: astfel 
că' anul acesta accentul a 
fost pus pe încălzirea co
respunzătoare a şcolii, res
pectiv repararea sobelor 
de teracotă şi asigurarea 
stocului d*5 lemne neeesa 
re, precum şi refacerea 
magaziei şi a atelierrim 
şcolare.

Una dinh-e cele mai im
portante achiziţii, mai a- 
les In perspectiva viitoru
lui, 0 reprezintă cele nouă 
calculatoare „HC 91 cu 
ajutorul cărora lucrează 
cei 100 de elevi ai cercu
lui de calculatoare. Rea
lizat cu ajutorul părinţi
lor, acest pas făcut pe dru- 
mu viitorului trebuie **•> 
tinuat — tn opinia dlui 
director Bozdog : „După 
optica existentă fn lume, 
consider Că, implicit şl la 
noi, generaţiile anului 2000 
trebuie să ştie să lucreze

la un calculator. Eu aş apre
cia asta ca o disciplină o- 
biigat rie motiv pentm . 
care la Educaţia tehnolo- 
gt,~d » h an introdus în 
şcoală modulul Calculatoa
re".

Pe de altă parte, la cla- 
s i a If-a f  exe iplu l-d 
disciplinele Citire şi Cu-
.t< aş e,. .i .-Jj k  ̂ t . , :i
primit nici un manual, si- 
ţii. ie isemănătoar r * 
limba engleză (clasa a V-a). 
Cu toate acestea, ele
va n-au rămas fără cărţi, 
soluţia fiind rezervele 
proprii...

— Dte directa1, având 
vedere «oile reglementări 
u  prime 1 gea invă *- 
inântului, cfru particular 
zaţi pregătirea elevilor pen
tru viitorul examen de ca- 
pacitate de la sfârşitul cla
sei a  Vili-a ?

— In primul rând con
sider că un astfel de e- 
xamen este neces -* pentru

i oU«r% p- e'< - «> ’j .  ne 
glijeze cultura generală. De
sigur elevii actualelor clase 
j V-a f a 1 I t trebuie pre 
gătiţi ca mai multă grijă 
şi atenţie, pentru că acest •

examen va fi un lucru nou 
pentru ei.

— Apropo de aspectul
cultUrii, cum se impheâ g- 
!*ii j. . - ivi tatei * i > 
ra  f stic 1 fi spe v >< „ ,
şcolii ?

— Pentru astfel de ac
tivităţi, noi, ca şcoală, nu 
prea avem *» ccr:, .-„«rtcii.î- 
lâ corespunzătoare Pentru 
a-i atrage pe elev trebuie 
create anumite condiţii, 
o r noi nu avem posibilita- 
tefe fiaaseacâ- sâ o facem. 
De altfel, am considerat 
n si important ca şcoala 
să le Ofere elevilor ceea ce 
ei, In mare parte, nu pot

ăta-ţ (mă refer Ia 
calculatoarei, spre deose
bire de alte mijloace de 
îivm im nm t sau dc 
re la care au acces mai 
uşor.

O astfe â, alegrnn pan 
tru elevii Şcolii Generale 
Nr.. 1 din Simeria nu poa
te i i  decât benefică in pro- 
găfirea lor generală, care, 
a ta " um arăta dl 
trebuie sâ tindă şi să se 
îndrepte spre standardele 
viitorului.

GEORGETA BÎRLÂ
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CUVÂNTUL LIBER

SATUL
— comuna unde noul este prezent la tot pasul

Comuna este situată pe malul drept 
al Mureşului, la o zvârlitură de băt, 
cum se zice, de municipiul reşedinţă 
de judeţ. Ea se compune din 10 sate 

— Şoimuş, Bălata, Boholt, Bejan, Bejan-Târ- 
năviţa, Căinelu de Jos, Chişcădaga, For- 

nădia, Păuliş şi Sulighete. în prezent, 
numără 1330 de gospodării şi 3100 lo
cuitori. Oamenii işi lucrează pământul 
primit In ultimii ani cu hărnicie şi pri
cepere. In anul ce se apropie de sfâr
şit s-a obţinut o producţie. medie de 
3400 kg grâu 'la hectar, 4500 kg porumb, 
20 000 kg sfeclă, 15 000 kg cartofi ş.a. 
Numărul de animale este la ora actua.

lă de 1530 bovine, 1500 ovine, 1000 por
cine etc. Comuna are unui din cele mai 
frumoase sedii de primărie din judeţ, 
coridoarele au fost lambrisate, mobilie
rul este nou, iar biroul primarului 
deşi ne-a spus că nu prea stă în el — 
este foarte elegant, impune necesarul 
respect pe care trebuia să-l acorde fie. 
care om unei instituţii a puterii. Şoi- 
muşul se numără printre puţinele co
mune din judeţ care se autofinanţează, 
ceea ce îi permite primăriei să realize
ze numeroase obiective în interesul co. 
munei şi al oamenilor ei.

Ne-am dus la Şoimuş şi 
am intrat în biroul pri
marului cu o idee pe ca
re i-am spus-o şi dlui Lau. 
renţiu Nistor. Interlocuto
rul ne^a ascultat, dar ne-a 
dat o altă idee cu care am 
fost imediat de acord. 1- 
nainte de a trece la ma
terializarea ei l-am pro
vocat pe primar la o dis
cuţie, pe care o redăm în 
continuare.

— Ştim că sunteţi- unul 
dintre cei inai vechi pri
mari din judeţ, după eve
nimentele din Decembrie 
1989. Mai precis, de când, 
dle Nistor ?

Oameni ai Primăriei şi 
specialiştii de la Camera 
agricolă au mers din poar- 
tă-n poartă. Au fost şi ca
zuri când unii au refuzat 
să-şi ia titlul de proprie
tate.

— Din Ce motive?
>— Au zis că facem pro

pagandă electorală pentru 
partidul de guvernământ. 
Alţii au spus că o să’-l ia 
după alegerile din anul vii
tor. Aş vrea să remarc ac
tivitatea depusă pentru 
aplicarea Legii fondului 
funciar de dna Viorica Ju- 
la şi dl Dorin Puşa, de la 
camera agricolă, cpt. Ioan

Discuţie cu dl LAURENŢIU NISTOR, 
primarul localităţii

— Din 1990. Am candi
dat la alegerile din 1992 
şi am'fost ales din primul 
tur,, deşi unii mi-au pre
zis o cădere furtunoasă.

— Cine ?
— Opoziţia, bineînţeles.
— Este opoziţie la Şoi

muş ?
— Este. Sunt câţiva in

divizi ce-şi zic liberali, ţă
rănişti etc, deşi PNL şi 
PNŢCD n-au organizaţii in 
comuna noastră.

— PDSR, pe lista căruia 
aţi candidat, are ?

— Are. Preşedinte este 
dl Ioan Igna, de la Fer
ma de stat din localitate, 
vicepreşedinte dl Traian 
Creţ, patronul Societăţii 
„Agrotur", iar secretar dna 
Viorica Jula, de la came
ra agricolă.

—* Cum staţi cu aplica
rea Legii fondului fun
ciar ?

— Tot terenul arabil es
te măsurat şi împărţit la 
oameni şi am înmânat 1550 
titluri de proprietate. Mulţi 
oameni însă nu vor să-şi 
ia titlul. Am organizat a- 
dunări populare pe sate, 
pentrU înmâna rea titlurilor.

Preotesei de la armată şi 
dna Adela Bota, de la 
OCOT Deva, precum şi a 
cetăţenilor Augustin Henţ 
şi Petru Turcu, din Şoi
muş, Ioan Hăncilă (Băla
ta), Maxim Dubar (Boholt), 
Nicolae Goia (Bejan), Pe
tru Iştoc (Păuliş), Aurel 
Gabor (Câinel) ş.a.

— Sunteţi de multă vre
me primar, dle Nistor. Cu 
ce vă puteţi lăuda că aţi 
realizat în Şoimuş ?

— Nu-mi stă în fire să 
mă laud, dar dacă m-aţi 
întrebat, vă răspund. In 
activitatea mea mă ghidez 
după principiul că fiecare 
om, şi mai ales unul in. 
vestit de oameni cu răspun
dere, trebuie să lase ceva 
în urma lui, să nu treacă 
ca vodă prin lobodă. Pe 
scurt, am pus la punct 
toate căminele culturale şi 
şcolile, cea din Bălata stă
tea să se dărâme, nu alt
ceva. Am început construc
ţia căminului cultural din 
Bejan. Am asfaltat strada 
bisericii din Şoimuş şi 
drumul principal din Suli
ghete.

—■ De unde bani, dle

Premieră: La Bejan se înalţă primul cămin cultural din istoria satului!

— -  -Sin

1 FAŢA SATELOR — SCHIMBATA, ÎNNOITĂ |  r

I Zece sate formează comuna Şoimuş. Din anul I  
1990 încoace faţa acestora s-a schimbat, s-a înnoit IIdin temelii.

I  — Să nu credeţi că numai a celor de la şosea, 
— Şoimuş, Bejan, Păuliş, Câinelu de Jos, Chişcâda- I  
ea. Fornădia. Boholt. Bălata — ca să luăm ochii. Nu. ■

■ In toate. Chiar şi în cele mai îndepărtate — Bejan- I
Tîmăvita si Sulisrhete — oreeiza dl Dorel Luroian. ■_ Tîmăviţa şi Sulighete — preciza dl Dorel Lugojan, m

i viceprimarul comunei. Afirmaţiilor mele le aduc ar- I  
gumentele concretului vizibil la tot pasul: In înde-■

I părtatul sat Sulighete avem un cămin cultural reno- I
Vflt ftrAt» nu «vacrt*r&7 no lin Mhplnil Hiti «Depana ■

Un primar ce face politica partidului de guvernământ
primar, în perioada de să
răcie -ce o parcurgem ?

: — Nu ni s-a dat nici un
leu de la bugetul statului, 
întrucât ne autofinanţăm 
din impozitele şi taxele a- 
chitate de agenţii econo
mici de pe raza comunei 
— „Casial" — Chişcădaga, 
ferma de stat, „Avicola", 
„Agrotur" ş.a. Eu sunt de 
părere că primăria trebu. 
ie să întreţină relaţii â- 
miabile cu cei ce pot aju
ta la realizarea unor tre
buri de interes cetăţenesc. 
De aceea ne întâlnim pe
riodic. Dar cea mai mare 
realizare o consider intro
ducerea gazului metan, în 
8 sate ale Şoimuşului. A- 
vem , aprobarea Ministeru
lui Industriilor, şi am dat 
în lucru - proiectul de fe- 
2 ibilitat i Dar, în ceea ee 
priveşte introducerea ga
zului metan, avem proble
me.
' — Care anume?

— Am început să adu
năm banii o- la oameni. 
Deocamdată cât poate da 
fiecare. Subt cetăţării care 
atunci •-•ând le c e  « i  bani, 
spun vrem să îsm m  
.'fi fel d« „Cariias . Alţii 
pur şi simplu nu vor să 
dea nici un leu.

— Tot opoziţia ?
. — Tot. Unul a zis . eă 
aşteaptă a  ->* instaleze 
conducta prin faţa casei 
lui, ca s-o înţepe.

— Deci,, dle. primar, fa
ceţi politica partidului de 
guvernământ ?

— Firesc, întrucât pe 
lista lui am candidat.

— Şi veţi candida la a- 
legerile din anul viilor.».?

— Asta încă n.am hotă
rât-o. îmi permit să spun

„ că, în prezent, primarii, şi 
nu numai, sunt foarte 
prost salarizaţi. Eu iau în 
mână în jur de 236 008 lei. 
Ceea ce este foarte puţin 
faţă de cât câştigă un fost 
coleg de-al meu, de la 
„Casial" Chişcădaga. De 
aceea mă mai gândesc.»

vat, arată, nu exagerez, ca un bibelou. Din şoseaua _

I Deva — Brad se desprinde o „şosea" mai mică, as- I  
faltafă, care duce până dincolo de moara din sat, ■  

I  peste 3 kilometri. Şi o vom continua în sus. I
J Oprim la Sulighete. întâlnim un sătean dintre cei 5 
I  mai în vârstă, Gavrilă Ştefan. Reţinem vorbele dum- I

I" nealui : [
— Cine afirmă că nu s.a făcut nimic în sat la I

Inoi, spune nimicuri, vorbeşte gura fără el. Eu e re -5 
deam că mor, dar n-am să păşesc pe asfalt pe uliţa I

I satului meu. 5
— Stimate dle viceprimar Dorel Lugojan, «*acă I

I tot am pornit prin satele comunei la orele dimineţii â 
să ne continuăm drumul. I

I -— De acord. In Şoimuş s-a asfaltat ca oglinda S 
uliţa Bisericii, s-au renovat şcoala, căminul cultural, |

I dispensarul medical, s.a amenajat o staţie, de auto- ■  
buz metalică. Aici, la Bălata, şcoala era pe punctul |  

-  de a se dărâma. Uitaţi-vâ cum arată... La Boholt s-au ■  
I  făcut lucrări de modernizare la şcoală, la căminul |

i* cultural, s-a construit un dispensar medical, în care ■  
va asigura • tratamente, consultaţii im medic o dată |  

a pe săptămână. P riv iţi: o mare noutate — surpriză ■

Ise înalţă la Bejan : căminul cultural, ce n-a avut sa- |

Itul niciodată. Urmează turnarea planşeului, execu- |  
tarea lucrărilor la interior. In vară vă poftim, la şăr- I  

bătoarea inaugurării. La Păuliş se efectuează lucrări
I  de renovare la căminul cultural, şcoală, dispensarul I  
■  medical, au fost reparat» drumurile De o lungime ■

I

I

I  de peste' 3 km. Şi lâ Fornădie şi Chişcădaga au fost

I* modernizate căminele culturale, şcolile. Am ţinut să - 
!e vedeţi la faţa locului pe toate acestea. Adică, să I  

_ vorbească faptele, nu vorbele — a încheiat dl Dorel ■  
I Lugojan.
{ INIMOASA
|  Cei ce o cunosc pe dna ing. Viorica Jula de

11a Camera agricolă din Şoimuş au perfectă dreptate 
când spun că este o femeie foarte inimoasă. Iată, de

I pildă, cum a muncit în cea mai importantă acţiunp" ■  
â perioadei pe care o parcurgem — aplicarea Legii fl

( fondului funciar. S-a ocupat efectiv de împărţirea J  
şi măsurarea pământului în satul Boholt. De la iri- |

§ ţeputul şi, până Iţi finalizarea acestui proces ce a •  
constat (Un înmânărea titlurilor de proprietate ce a Ş  

într-or'sâmbătă, în cadrul unei adunări:

I

IaVUt loc, m tr-osam nata, in caarui unei aaunart a 
populare de la cămiiiul cultural din sat. A efectuat |

I o lucrare de cea mai bună calitate, în aşa fel încât a 
n-a venit nici o reclamaţie la adresa activităţii dum- |Iacea afirmaţie care susţine că, în condiţiile când pămân-1 

|  tul a revenit la stăpânii lor de drept — ţăranii, spe
cialiştii din agricultură n-ar avea nici un rost. O I

I astfel de părere este valabilă numai la adresa celor ■  
ce nu-şi fac datoria, în nici un caz cu referire la |ce nu-şi fac datoria, în nici un caz cu referire la

Idna Viorica Jula, inimoasa ingineră din Şoimuş. |

I COLABORARE RECIPROC AVANTAJOASA*
Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea socie- I

Ităţi comerciale de mare prestigiu, care sunt şi de 5 
mare folos pentru viaţa sătenilor. Vom numi şi vom I

I lăuda tot ceea ce au făcut, fac şi vor face „Casial" — î  
director general dl ing. Vaşile Deac, Secţia de dru- I  

.  muri şi poduri Păuliş — şef de secţie ing. Gelu SL ■  
■  mina, apoi „Renel", „Avicola", „Mureşul", „Pluri- I  
I serv" — Deva, „Agrotur", Cooperaţia de consum. ■

1“ — In mod deosebit se impun cele mai sincere I
laude pentru dl ing. Vasile Deac, de la „Casial"}
i

I satelor; sing. Vian Pârva — constructorul... înnoitor I  
in toate satele; „Renel" — np asigură o bună canti- ■  

m tate de ţeavă pentru introducerea gazului metan.» |
Am lăsat mai la urmă, dar nu pentru că este ulti- ■  
mul, dimpotrivă, pe dl Traian Creţ, patronul de la I  
„Agrotur", Baza de agrement cum este cunoscută în % 
rândurile consumatorilor, firmă care aduce turişti |
în comuna noastră, grupuri din toată ţara, ba aici ■  
poposesc şi grupuri de turişti străini. Colaborămi |
bine cu toţi dnii patroni, colaborare reciproc avan- ■

pre- |

II
I

tajoasă, benefică pentru toţi oamenii de bine 
ciza dl viceprimar Dorel Lugojan. ■

LAOLALTA I
, Un număr de cetăţeni din satul reşedinţă 

a comunei au hotărât din proprie iniţiativă, fără nici 
o presiune din nici o parte, să lucreze împreună o I  
parte din pământul primit prin aplicarea Legii fon- I  
dului funciar. Aşa a luat fiinţă S.G. „Mureşul". S-au |

II
creat astfel sole mai mari de teren, propice mecani
zării, aplicării celei mai înalte tehnologii. Societatea, I  
condusă de dl lorgu Bălăoiu — un om ce se stră. ■  
duieşte să-şi îndeplinească atribuţiile oe şi le-a asu- |
mat — a obţinut producţii bune şi a  achitat toate o- 
bligaţiile faţă de membrii ei. |

Pe scurtătură

s
\

n

•  In Sulighete săte
nii sunt vrednici gos
podari. Au case ară. 
toase, gospodării bine 
închegate, cresc ani
male. In curtea gos
podarului Gavrilă Şte
fan, de pildă, am vă
zut trei vaci frumoa
se, trei tăuraşi, ogra
da plină de păsări.

•  La dispoziţia să
tenilor, a trecătorilor 
prin satele comunei se 
află mai multe uni
tăţi prestatoare de 
servicii: Croitorie
pentru femei, bărbaţi 
şi copii — în Şoimuş, 
meseriaşi Lucia şi Ioan 
Popa; în fostele graj
duri ale ceape — un 
modern atelier meca. 
nic-auto, o unitate 
pentru confecţionarea 
de monumente fune
rare etc.

•  La Câinelu de Jos 
am gă£it şi câţiva să
teni necăjiţi. In satul ţ 
lor lucrările de reno- |  
vare şi extindere a i 
căminului cultural au 
fost amânate pentru a. 
nul viitor...

•  Ca să cuprinzi ze
ce sate înseamnă mul
tă alergătură şi pen
tru lucrătorii Postului 
de poliţie, condus de 
dl plt. major Silviu 
Itu. Dar cei patru po
liţişti sunt zi şi noap. 
te la datorie...

•  Preşedintele Coo- 
peraŞivei de consum ' 
din localitate, dl Dio- , 
nişie Suciu, se zbate

, mult pentru ca maga- 
zipgle să f iemereu,  
baie aprovizionate, să
tenii să găsească tot 
ce au nevoie. Şi in 
bună parte găsesc.»

•  Pentru ajutorarea 
celor nevoiaşi, in ba. 
za Legii nr. 67/1995 
privind Ajutorul so
cial, âu fost întocmite 
şi aprobate 34 de do
sare. In luna octom
brie a.c. s-au plătit 
1 413 Ş92 lei. Luna a. 
ceasta vor primi aju- « 
toare In bani Şi cei- J 
lalţi.

•  Iluminatul public 
este restabilizat în sa
tele Şoimuş, Boholt, 

Bălata, Chişcădaga. Lu
crarea continuă în ce.’ 
lelalte sate.

•  La moara dlui 
Partenie Vasim din 
Sulighete, se macină 
porumb în zilele de 
luni şi joi. Uiumul ? 
Vorba unui sătean: 
«După cum li omul..."

•  20 ha păşune nu 
s-a împărţit întrucât 
cei ce au dreptul la 
ea sunt plecaţi din 
sat şi nu dau nici un 
semn.

•  Fiecare familie 
trebuie să achite 
200 000 lei pentru rea
lizarea studiului de 
fezabilitate şi pentru 
proiectul • de introdu
cere a gazului metan. 
S-au alcătuit comisii 
pe sate ce se ocupă de 
treaba asta.

Pagină realizată d e : 
TRAIAN BONDOR, 

GH.I. NEGREA 
Foto PA VEL LAZA

.ui VII •  Nr. 1513
■ i i i  iii i i  i i  ii ii iii ii ii ii i n

J ţ  Joi, 16 noiembrie 1995



DANI.
Să ştii că deseori fete

le îşi doresc o dragoste 
pentru care să lupte şl 
nu preţuiesc dragostea 
care le este oferită. Un 
fel de „pasăre de pe gard 
în locul celei din mână", 
pentru că cea de pe gard 
pare mai frumoasă, mai 
interesantă, mai colorată 
şi cântă mai frumos ! Iar 
cu cât e mai înalt gar
dul şi cu cât este pasărea 
mai inaccesibilă cu atât

lege, care trăieşte senti
mente similare, empati- 
zează cu tine.

Să ştii însă că eu nu 
vreau să-l uit pe cel pe 
care îl iubesc şi nici nu 
vreau să mă consolez 
pentru că nu pot ajunge 
la inima lui, vreau insă 
ca dragostea mea să se 
transforme în admiraţie, 
respect şi bucurie că pot 
iubi sincer şi chiar in 
mod realist, să accept că 
iubirea este unilaterală.

este mai dorită. Dar nu-ţi 
face probleme, există şi 
acele fete care se mul.  
ţumesc cu ceea ce li se 
oferă. Poate nici tu nu 
ai făcut o alegere corec
tă. Ştiu, dragostea ne lea
gă la ochi sau mai bine 
zis ne pune ochelari prin 
care vedem persoana •iu
bită mult mai frumoasă 
decât este in realitate. A  
împărţi cu cineva aceas„ 
tă suferinţă dintr-o dra
goste fără speranţă îţi 
dă un sentiment de uşu
rare, simţi că nu porneşti 
singur la drum, ştii că 
este cineva care te înţe.

I

l

Să mă bucur că am avut 
şansa să întâlnesc un astm 
fel de om, care îmi este 
profesor şi mă învaţă a- 
tătea lucruri noi şi in
teresante, să mă bucur 
pentru frumuseţea lui 
masculină, şi pentru suc
cesele sale profesionale, 
să mă mândresc că-i sunt |  
studentă şi toate acestea ■* 
să nu. mă împiedice .să I 
pot întâlni o altă iubire, * 
să rămân deschisă spre |  
viitor, spre iubire.

IN A DŞLBANU,
3400 Cluj-Napoca, 

str. Horea, nr. 4, ap. 24

Îndeobşte, familia repre
zintă un spaţiu al echili
brului, armoniei, afecţiu
nii şi, nu in cele din urmă, 
al dragostei. Nu degeaba 
ea este numită şi aprecia
tă drept nucleul de bază 
al unei societăţi. Iar când 
este vorba de părinţi şi 
copii, aceste lucruri capă
tă valenţe deosebite.

Dimpotrivă, atunci când 
alte şi alte treburi guver
nează viaţa intr:o familie, 
ele nu pot duce decât la 
divergenţe şi conflicte. Im
portant este, după părerea 
noastră, ca ele să fie ju 
decate de cei în cauză, 
pentru a nu se ajunge la 
ceea ce este cel mai rău 
—r tragedii. Poate o între
bare ar fi necesară a ic i: 
cine are în primul rând 
obligaţia de a judeca? În
trebarea de faţă se referă 
la părinte ori copil ? Şi,

• • •

o să vedeţi, nu este pusă 
in van.

Ca să fim ihaî concreţi, 
o să vă spunem că la Pe
troşani, în familia Brenda 
existau de mai multă vre
me neînţelegeri între ta
tă şi fiu. Capul familiei, 
pensionar, are obiceiul de 
a consuma frecvent bău
turi alcoolice. Nici fiul, 
Daniel, de 28 de ani nu se 
dă în lături când este vor
ba de aşa ceva. întrucât 
nu are apartament, locu
ieşte împreună cu părinţii 
lui, cu soţia şi copilaşul de 
doi ani şi nouă luni. Da
niel este electrician la E.M. 
Aninoasa. Membrii fami
liei cunosc faptul că, a- 
tunci când cei doi sunt 
băuţi, este mai bine să se 
ferească din calea lor. Nu 
de altceva, dar se certau, 
se contraziceau de la ori
ce.

SS mal spună cineva c i la Curechiu nu sunt 
fete frumoase™ Foto : PA VEL LAZA

SÂ P I I V l  SPRE SECBI11L I I I
•  * '•  * t  t  »  '* •  •

După cum spunea Mal- 
raux, „secolul al XXl-lea 
va fi religios sau nu va 
fi“. Existenţa lui stă în pu
terea noastră. De ce ? Pen
tru că numai noi oamenii 
avem puterea de a face 
lumea mai bună. Toate 
evenimentele care se în
tâmplă azi pe glob, înce
pând de la foamete, răz
boaie, calamităţi, fărăde
legi, boli, toate acestea ne 
fac să credem că trăim 
„zilele din urmă“.

„Sfârşitul veacului aces
tuia" este aşadar marcat 
nu de pace, ci de cu totul 
altceva. „Un neam se va 
scula împotriva altui neam, 
şi o împărăţie împotriva 
altei împărăţii şi, pe alo- 
curea, vor fi cutremure de 
pământ, foamete şi ciumi. 
Dar toate aceste lucruri 
nu vor fi decât începutul 
durerilor" (Matei 24 : 7, 8). 
Să fie zilele acestea împli
nirea profeţiei ?

In „Xfilestones of His- 
tory" se precizează : „Se
colul al XX-lea — deşii tn 
general, un secol caracte
rizat prin îmbunătăţiri so
ciale şi printr-o creştere a 
interesului din partea gu
vernelor faţă de viaţa ce
lor săraci — ă fost domi
nat de mitraliere, tancuri, 
bombardiere B-52, bombe 
nucleare şi, în cele din ur
mă, de proiectile. A fost 
caracterizat prin războaie 
mai sângeroase şi mai dis
tructive decât cele din al
te epoci*1.

Referitor la calamităţi, 
în acest secol, cutremure 
măsurând între 7,5 şi 8,3 
grade pe scara Richter au 
fost siiriţite în Italia, Chi
na, India şi alte state.

Teama este acum cel 
mai puternic dintre toate 
sentimentele din viaţa oa
menilor. Ei se tem. de răz
boi, crime, poluare, boli, 
inflaţie şi de alte lucruri

care le afheninţă siguran
ţa şi chiar viaţa.

Şi cum toate acestea nu 
ar fi de ajuns, oamenii au 
apucat pe o cale mai pu
ţin dreaptă. Foarte mulţi 
sunt iubitori de bani şi 
pentru ei fac orice, chiar 
dacâ-i rănesc pe cei din 
jur. Unii simt aroganţi 
şi-î privesc cu dispreţ pe 
ceilalţi. Ce limpede se ve
de acest lucru în prejude
căţile rasiale şi naţionale 
de azi din întreaga lume I

Tinerii sunt „neascultă
tori de părinţi , neîmblân
ziţi, neiubitori de bine, iu
bitori mai mult de flăcări 
decât iubitori de Dumne
zeu" (2 Timotei 3; 2; 4). 
Şi lista faptelor rele ar 
putea continua.

Dar, chiar dacă aceste

lucruri există în lumea 
noastră, de multe ori tre
cem cu vederea peste ele. 
Aşteptăm ca toate să se 
rezolve de la sine. încă nu 
ne-am dat seama că fără 
a pune mâna şi a încerca 
să facem ce putem, toate 
acestea nu se vor schim- 
ba. In loc să privim în 
urmă, spre o lume de mult 
apusă, fără boli ucigătoa
re şi fără războaie; mai 
bine am privi spre viitor 
şi am încerca şă-1 trans
formăm în cel din visu
rile noastre.

Haideţi, oameni buni-, să 
ne întoarcem la calea cea 
dreaptă şi să privim spre 
secolul XXI I

MIHAELA GLIGOR, 
Brad

Chiar şi aşa, lucrurile 
mergeau înainte. Totuşi, ce 
era să se întâmple, s-a în
tâmplat până la urmă. 
Intr-o seară. In jurul orei 
21 Daniel se întoarce de 
la serviciu. Din câte spu
ne el, băuse vreo paţru 
beri. Pe tatăl său îl găseş
te în stare de ebrietate. 

'I i  reproşează acest lucru, 
iar de aici începe cearta. 
De data aceasta, cearta se 
transformă în bătaie. Ta
tăl începe să lovească cu 
palmele şi pumnii. Fiul 
cade. Bătrânul pune mâ
na pe un cuţit de bucătă
rie şi se repede la Daniel. 
Urmează o nouă încăiera
re din care bătrânul Ni- 
colae se' alege cu gâtul tă
iat. Ceilalţi membri ai fa
miliei nici nu au apucat 
să intervină, decât cu câ
teva cuvinte strigate în van.

Abia când sângele a  în
ceput să curgă, cei doi s-au 
liniştit. Tatăl va ajunge cu 
salvarea la spital. Intr-o 
stare critică, din moment 
6e s-a apreciat că viaţa i-a 
fost pusă îr pericol.

Tot la spital va ajunge 
şi Daniel, pentru a vedea 
care este situaţia cu tatăl 
său. De aici va fi luat de 
politie™

Şi când te gândeşti ce 
uşor s-ar fi putut preîn
tâmpina toate acestea!

V. NEAGU

UN GÂND ŞI O

POANTA LA CLUB V

— Tinere, îi spune doc
torul pacientului. Vina bo
lilor tale o constituie aV 
coolul!
.„ .■r  Val domnule doctmw 
nici nu ştiu cum să v i  
mulţumesc Sunteţi prim at 
care feioi spune că nu ea  
sunt vinovat. Vă nmlţm* 
mese.

— ©  —

„Soarele nu-şi ascundă, 
petele cu minciuni, ci ciţP 
un prisos de lumină*.v ' '• - •” •• ,j;

LUCIAN BLAGA

FEMEIA PERFECTA.*. %

IN VIZIUNEA '

BĂRBAŢILOR

O cunoscută firmă ame
ricană (cu filiale în întrea
ga lume), specializată tot 
sondaje de opinie, a dat 
publicităţii, de curând, re
zultatele ultimului săa j 
„chestionar". Este vorba • 
despre cum ar trebui să 
arate femeia perfectă îtt 
opinia bărbaţilor, la son- 
daj participând un eşan
tion reprezentativ de băr
baţi de pe tot globul. R&. i 
portată la femei celebre^ i 
înfăţişarea acestei „Ilene 
Cosânzene" ar trebui ' sft 
a ib ă : O ochii lui Isabelle 
Adjani; o picioarele lui 
Kim Basinger; 0 gura şi 
sânii lui Maryiin Monroe j 
•  părul Emmanuellei Beart, 

Unde o fi femeia asta ţţ

N.R.; Da, Mihaela, poţi fi colaboratoarea noastră, 
cum pot fi toţi tinerii care vor să scrie despre bucuriile 
şi necazurile lor. Deci, te aşteptăm în continuare la 
6L U B K .

MUSIC BOX

După o scurtă vacanţă au 
urmat două concerte la 
Newcastle şi Southamtom, 
ultimele cu solistul Bon 
Scott. Pe 21 februarie 1980 
Scott este găsit mort în 
autovehiculul său. Medicii 
au pus diagnosticul de 
moarte prin asfixie, dar 
alcoolemia lui Scott era 
foarte m are; un prieten 
de-al său confirmând că 
au băut foarte mult cu o 
seară înainte. La 10 ani 
de la decesul lui Jiimi Hen- 
drix o altă stea a muzicii 
rock îşi găseşte un sfârşit 
suspect. AC/DC era din 
nou la un pas de destră
mare. I a  funeraliile lui 
Scott, părinţii lui i-au ru
gat să continue să cânte 
în omagiul fiului lor, ast
fel încât imaginea lui să 
dăinuie prin muzica lui 
AC/DC. Cu acest prilej, 
Angus spunea: „Bon a 
fost unic. Nu cred că exis
tă cineva care să-l poată 
înlocui". Cu toate acestea 
Angus, Malcolm Phil şi 
Cliff vor rămâne împreu
nă. f t 'i ţc C ? ,

Şansa face ca manage
rul Peter Mensch să pri
mească caseta grupului 
Geordie prin intermediul 
unui fan al grupului AC/ 
DC din Chicago. Geordie 
este un grup britanic de 
Glitter rock, care a avut 
glorie în prima jumătate 
a anilor ’70, apoi s-a des
trămat. Solistul grupului 
Geordie Brian Jonson a 
renunţat la cariera muzi
cală -ocupându-se de un a- 
telier de reparaţii auto din 
Newcastle Mensch a fost 
impresionat de vocea lui 
Jonshon, convocându-1 la 
o audiţie la Londra. La 
două zile de la această 
audiţie Jonshon a fost a-

nunţat de Malcolm t ţ l ş ,  
fonic că a devenit solista# 
lui AC/DG. ■
7 Brian ă  rămas surpin* 
la aflarea acestei veşti;?*} 
fiind un măre fân al g r »  
pului AC/DC. Brian »  
scris textele noilor melo» 
dii compuse de Angus ş l 
Malcolm. Noul album ' a 
fost înregistrat Intr-un stu
dio din Bahamas pentra 
a putea fi lăsaţi în pace 
de jurnalişti şi faini, de 
producţia . lui ocupându-aa 
tot Robert Mutt Lange. Ti
tlul albumului „Back la 
Black" a ' fost ales după 
multe momente de ezitare. 
Ang. spune : „Am vrut ca 
acest album să reflecta 
sentimentele noastre. IV  

. ţiul albumului este dedi
cat lui Bon, deşi acest diae 
îi este consacrat". Alb»' 
mul a apărut la 31 iulian 
primul concert cu solistul 
„Johan* având loc în Bel
gia, pe 29 iunie. Apoi g r»  
pul a plecat intr-un masiv 
turneu mdndiaL Oriunde 
concerta AC/DC era în
tâmpinat de fani entuzi
asmaţi astfel încât momen
tul psihologic a fost trecut 
cif brio de Angus & Ca. 
Back In Black a ajuns pe 
locul 4 în clasamentul 
Bjllboard din SUA şi a 
fost mai multe săptămâni 
No. 1 în UK.

La 10 decembrie apare 
filmul Let There Be Rock 
cu secvenţe din concertele 
din ultimul turneu mon
dial. După câteva shqw-uri 
în Japonia şi Australia 
grupul şi-a luat o vacanţă 
bine meritată, după obo- i 
sitoarele luni de concerte.

(Va urma).
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în redresareat
r  ■

,1,. » .■ U :

— De când lucraţi la a- 
ceastă fermă, dle Belu ?

— De ia Înfiinţarea ei, 
adică din anul 1988.

S.au purtat multe 
discuţii legate de ampla
sarea fenpei în acest loc. 
Consideraţi că a fost bi
ne sau rău?

— Părerea mea, ca u- 
nulcare văd şi vorbesc din 
interiorul „fenomenului*, 
este aceea că s-a făcut un 
lucru raţional, bine gân
dit. construind o fermă .

. cât mal aproape de consu
matori, adică de oamenii 

'  d*n locafifâţde Văii Jiu
lui. Argumente sunt sufi- 

1 denie tn acest sens, dacă 
ayetn in  vedere chiar şi 

' numai faptul eâ necesarul 
anual de consum de ouă a- 
firtge tn jur de 45—50 nat. 
lioâne bucăţi, din care, da- 

, Că producţia ar fi fa ca- 
, pac.ratea proiectata pentru 
• ferma noastră, nu se pu
tea asigura decât cca o 

vjţtţffae din cantitatea res
pectivă, Rezultă, deci, că 
*£) făcut un lucru in fo-

r 4 oamenilor, iuându-se 
calcul că este mai a- 
şremtajos ai producţia

te ~ şi sigure ; alimente în 
privinţa sănătăţii.

— Concurenţa se resim
te în domeniul producţiei 
avicole ?

— Oarecum. Particula
rii vând însă, de regulă, 
ouăle la piaţă cu preţuri, 
uneori exagerate, acestea 
fiind cu 10—15 ia sută mai 
mari sau chiar nfai scum
pe. In plus şi unitatea a- 
vicolâ din Târgu Jiu un. 
de am auzit că lucrurile 
merg bine, in perioadele 
când nu ane desfacere pe 
piaţa locală vinde produ
se şi In 1 Valea Jiului.

— Există şi aNe Proble
me ?

— Ar mai fi destule. Pe 
lângă dotarea învechită, 
cred că nu este tocmai co
rect să plătim anual câte 
25 de milioane lei, în a- 
fara amortismentelor, ca 
chirie pe clădiri. Apoi, 
am constatat că aproape 
nimeni nu se mai gândeş
te la producţia agricolă şi 
alimentară; cu excepţia ce
lor direct implicaţi. Am 
avut un necaz cu încălzi
rea de la reţea, cerându- 
mi-se 100 milioane lei, în 
care cred că s-au inclus

«•
V v

Discuţie cu dl CONSTANTIN BELU, 
responsabil economic al Fermei avicole 

nr. 14 din Iscroni

Organizată cat mai aproape 
■de tecul de desfacere, cu 

‘ fixate că destul de ridicate 
1' sunt şi cheltuielile cu 

transportul furajelor com- 
b.nate, care deţin ponde- 

' .Ws; ta structura cheituieli- 
' . - lor noastre, /

Vorbind despre capa- 
' cttâţi şi ae folosirea lor, 

Ce efective aveţi acum ? 
— Spaţiile existente sunt 

' eetMtrtnte pentru mai mult 
‘ dăr 140000 păsări «uatoare. 

Urmând drumul Sn Căde- 
tte uteră, asemenea între-

■ ga aVttUituri romaneşti ae 
tmtpm 1969, datorită greu-

■ m a m  financiara şi 'in
- am* deosebit ce lo r privind 
producţia de foraje şi- cos-

■ M l acestora — ţa ţe  a a- 
' fHM 4# 459—59® tei?Kg, in-
- ftapenuent de voinţa con- 

#- dKtoenior societăţii corner
- mm» ş i  fermei tm  s-a mai 

- pmiiM menţine decât un «-
• Activ ae aproape 25800
■ pMiiri, din care circa 13 000
- mm,- pui de came. Impor

tant ne arătat este m  in
- W inw vreme se «m ie şl - 
o  mounâtaţire a  eatitâţii

: «ture,umor ce te primim, 
oeea ce se regăseşte şi ta 
procentul înregistrat ia ’ 
PUVt, producţia noastră zil
nică fiind in jur de 5000 

. bucăţi, ceea ce reprezintă 
insa mai puţin de 19 la 
auto «Un consumul zilnic 
normat al Văii

. JituMt Ce a msemnat ţran- 
Stţw pentru sectorul a vi- 
cat s-a văzut limpede, im- 
purtându-se ouă şi came 

.de pasase a căror calitate 

. a  fost «u multe semne de 
întrebare, deşi se cunoaş
te  că oul este unul din 
Ceie mai curate, garanta.

toate pierderile de la Pa- 
roşeni până la noi, ceea 
ce ne-a determinat să re
nunţăm total la ’ termofi- 
care

— Se întrevăd ceva şan
se dei reabilitare ?

— Une.e speranţe şi 
semne de redresare exis
tă. l’e lângă trecerea la 
ouat a încă circa 7000 de 
păsări din fermă, vom mai 
prinţi de la SC Avicola 
încă 18 008 puicuţe, astfel 
putând Ca prin luna fe
bruarie a anului viitor sâ 
ajungem la o producţie de 
23 90u -24 80# ouă pe Zi. 
Nu este cât ar trebui, dar 
saiHii va fi vizibil. Impor
tant este ca, împreună cu 
dl dr. Victor Costinaş, care 
conduce ferma, şi eu toţi 
salariaţii ei, majoritatea 
bine pregătiţi profesional, 
având studii medii şi ve
chime in muncă, să nu ne 
Bisăm copleşiţi de greu
tăţi şi de nevoi, să ne pre
ocupăm de revitaiizarea a- 
gricuiturii şi a producţiei 
agroalimentare în ansam
blul său, poate o  şansă in 
plus în acest sens fiind 
conjunctura economică ac
tuală, trecerea la marea 
privatizare, inclusiv In 
domeniul aviculturii.

N.R. Abordând unele as
pecte ale redresării firmei, 
dl ing. Liviu Ştaier, direc
torul SC Avicola Mintia, 
preciza că intenţia este ea 
la ferma din Iscroni sa 
fie (începutul este făcut 
deja) organizată şi creşte
rea a 2009 porci in- care 
scop. este amenajată tete 
din hale, precum şi de a- 
meaajare a unui mierea- 
bator.

•  O fermă zootehnică în care stabulaţia anima
lelor s-a pregătit cu toată atenţia •  Stocul de furaje 
este suficient până Ia viitoarea recoltă •  Instalaţiile 
mecanice sunt în funcţiune •  S-au făcut însămân- 
ţărî de nutreţuri pentru masă verde •  Oamenii câş
tigă în raport de producţie •  Există preocupări pen
tru (perfecţionarea activităţii, cu accent pe dezvoltarea 
sectorului de industrializare.

Venirea unei ierbi tim
purii i-â surprins nepre
gătiţi sau mai puţin pre
gătiţi pe mulţi producători 
agricoli, în mod deosebit 
pe unii crescători de Ani
male. în fermele zooteh
nice unde a existat o stra
tegie clară şi oamenii s-au 
călăuzit după principiul 
potrivit căruia „adevăraţii 
gospodari îşi fete vară să
nie şi iarna ear“, acum nu 
sunt griji deosebite, sta
bulaţia decurgând fa  con
diţii normale, ceea ce în
seamnă că exploatarea a- 
nimalelor are loc la para
metrii programaţi.

In rândul acestor ferme 
zootehnice se situează şi 
cea din localitatea Bârcea 
Stare, care aparţine Socie
tăţii Comerciale „Agrosim* 
din Simeria.

Din discuţia purtată ca 
dl ing. Ioan Bolog. şeful 
fermei amintite (ta care 
muncesc 42 de salariaţi, 
inclusiv cu mecanicii şi 
mecanizatorii), am desprins 
că s-a intrat ta actuala pe
rioadă de stabulaţie cu un 
efectiv de 650 bovine, din 
cane 300 Ie reprezintă va
cile cu lapte şi junincite. 
Urmărindu-se asigurarea 
unui efectiv cu .potenţial 
productiv ridicat, s-a pus 
accentul pe reproducţie şi 
selecţie, menţinând fa ex
ploatare doar exemplare

din rasa Bălţata româneas
că. Stimulentele cuprinse 
în Legea nr. 83/199? au 
reprezentat un important

te de nutreţuri ce sunt ad
ministrate în amestec şi 
în stare preparată ce asi
gură 11 unităţi nutritive 
zilnic.

* In raport de necesarul 
de consum până la viitoa- 

' rea producţie de nutreţuri, 
stocul actual de furaje este 

. compus din 2500 tone si- 
. loz din ,porumb, 1000 tone 
tăiţej de sfeclă de zahăr 

(aduşi de la fabrica din 
Arad), 1050 tone grosiere

factor de creştere a indi
celui de natalitate, care 
depăşeşte #3 la sută ta 
acest an. rVs"

întrucât menţinerea unui 
nivel ridicat al producţiei 
de lapte (producţia medie 
zilnică depăşeşte 8 litri de 
lâ  fiecare vacă) este nemij- 
locit determinată de modul 
de hrăniră şi de adăpostire 
•  animalelor, asemenea pro
bleme au fost soluţionate 
cu atenţie din timpul ve
rii şi al toamnei, interlo
cutorul precizându-iie că 
raţia unei vaci cu lapte 
este compusă din sortimen-

ş| fânuri, precum şi 200 
tone porumb ştiuleţi, la 
care se mai adaugă şi can
tităţile de tărâţe ce se pro
cură ta funcţie de consum 
şi de producţia estimată.

Pentru a, mări gradul 
de consumabilitate al nu
treţurilor, acestea sunt to
cate şi amestecate în in
stalaţiile proprii, care sunt 
destinate acestui scop. Bine 
pregătite pentru exploata
te  ta perioada de iarnă 
au fost şi instalaţiile me
canizate de muls, adăpat 
şi de evacuare a dejecţiilor.

In conformitate cu op

ţiunile arendatorilor, în a- 
ceastă toamnă s-au " însă
mânţat 80 de ha cu grâu 
şi s-au făcut ogoare pe 100 
ha, care urmează să fie în
sămânţate în primâvarea 
viitoare. Concomitent fer
ma a  maţi însămânţat 35 
de ha cai rapiţă şi cu se
cară, culturi furajere ce 
se vor folosi ca masă ver
de. De notat că fânurile 
sunt compuse în mare par
te din leguminoase, furaje 
bogate în proteină. Fap
tul că s-a făeut şi o bună 
alegere a oamenilor care 
lucrează ta fermă. unde 
programul de muncă este 
non-stop, de la 1 ianuarie 
până la ‘34 decembrie, in
clusiv în zilele de sărbă
toare, dă posibilitatea ea 
potenţialul productiv să 
fie pus ta  valoare la ni
velul dotării actuale, fie
care lucrător fiind plătit 
ta funcţie de rezultatele 
ce le obţine, adică de pro. 
ducţia de lapte, numărul 
de viţei şî/snu sporul de 
creştere în greutate înre
gistrat de la loturile de 
animale aflate în îngrijire.

Vorbindu-mi despre viito- 
* rul fermei şi al producţiei, 
dl Boldg aprecia că sunt 
create condiţii ca ta anul 
viitor aici să fie pus ta 
funcţiune un atelier de pre
parate din carne, totodată 
făcându-se unele demer
suri di® partea conducerii 
societăţii comerciale şi ta 
scopul dotării cu instala
ţii din import în vederea 
prelucrării şi industriali
zării laptelui. Realizarea 
acestor obiective va fi be
nefică pentru creşterea ren
tabilităţii! zootehniei în ce
le trei ferme de profil ale 
firmei.

S-a încheiat oare
Departe de a putea spu

ne că s-a stins aşa-zisa cri
ză a grâului, cane a  făcut 
mult zgomot pentru nimic 
fa  'parlament, s-ar putea 
apune că de pe acum s-a 
declanşat un nou scandal 
pentru 'anul viitor. De da
ta aceasta- nu mai este vor-' 
ba. despre o supraproduc
ţie, ei, poate, despre o a- 
devârată scădere drastică 
a recoltei comparativ cu 
cea obţinută în acest an. 
De ce 7 ‘ "

Un prim argument ar fi 
faptul că, aşa cum recu
noaşte însuşi ministrul a- 
griculturii şi alimentaţiei, 
nu s-a realizat semănatul, la 
nivelul ţării, decât pe 80 
la Sută «fin suprafeţele 
programate, restanţele ce
la  mai mari existând ta  
judeţele consacrate pentru 
producţia de cereale, fn

cazul că ar apărea tetele 
calamităţi naturale şi că 
nu se intervine cu măsu
rile de ferţilizare şi erbi- 
cidare specifice, se înţe
lege eu uşurinţă câ ne pu
tem aştepta la o reală cri
ză a  grâului, acum' jubi
lând importatorii care a- 
bia aşteaptă o asemenea 
pîeaşcâ pentru el şl pagu
bă pentru ţară fi pentru 
cei mulţi şi năpăstuiţi.

în  loc să prevină o ase
menea situaţie nefastă, 
parlamentarii şi guvernan
ţii au găsit cu cale eă sunt 
mai importante rit# pro- 
bleme, prioritare fiind in
teresele lor, ta loc de aju
torul real al producătorilor 
agricoli ta campania agri
colă de toamnă.

Ignorând greutăţile re
ale cu care s-au confruntat 
producătorii agricoli —

lipsiţi de posibilităţile fi
nanciare şi de dotare teh
nică suficientă, acestora li 
s-au asigurat cu destulă în
târziere doar plafoane, dar 
nu şi sursele băneşti ne
cesare, acces având numai 
agenţii economici cu voca
ţie, adică fără datorii an
terioare. Ca urmare, acum, 
în «coastă iarnă timpurie, 
când nu se mai poate face ■ 
«talie în privinţa însămân- 
ţârilor, au rămas aprecia
bile simte neutilizate. De
şi s-a mai semnalat fap
tul «â o asemenea politică 
agricolă este total păgu
bitoare, factorii de decizie 
au rămas nepăsători, păcă
liţi fiind proprietarii de 
pământ eare-şi puneau nă
dejdea ţn ceva recolta mai 
bune pentru anul viitor.

Ii» situaţii îngrijorătoare 
se gătesc şi mulţi produ-

Nestalgta după predă seie toamnei. ro ta t PA VEL LAZA

cători agricoli din judeţul 
nostru care ş-au izbit fie 
de lipsa banilor, a semin
ţei sau mijloacelor meca
nice, din aceste cauze ne
putând face semănatul pe 
toate suprafeţele programa
te. Acum rămâne doar al
ternativa ca în primăvară 
să cultive pământul neo
cupat cu prăşitoare, plante 
de nutreţ sau legume. Că
derea zăpezii la începu
tul lunii noiembrie i-a sur
prins nepregătiţi pe nume
roşii proprietari de pământ. 
Iţi sensul că de - pe mari su
prafeţe ce trebuiau arate 
ta  această toamnă nu au 
fost strânse nici măcar pa
iele sau cocenii. Ca urma
te, dacă tn ferestrele ier. 
nii, când timpul şi starea 
solului permit, nu se va 
elibera terenul şi nu se 
vor face arături, totul se 
va împinge şi aglomera ta 
primăvară rând se va face 
faţă cu greu vafaanului ma
re de lucrări rămase ta 
suspensie. :.

Rezultă cu claritate, deci, 
că în 1995 n-a fost decât 
un semnal , ia scandalul 
grâului ce va urma cu a- 
devărat ta 1998, când cu 
greu se vor acoperi nevo
ita de consum intern, dis
ponibilităţile pentru export 
şi aportul valutar fiind 
puse de pe acum sub sem
nul întrebării, o nădejde 
existând că vor mai ră
mâne, totuşi, ceva rezerve 
din repalia acestui an.

Pagină realizată de
NICOLAE TÎKCOB
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ATENŢIE U  I
La prima vedere s .a r 

părea că in perioada de 
timp umedă şi rece pom
pierii nu au probleme-
; Este şi nu este adevă

rat.
Evident se reduc peri. 

colele de incendiu la pă
duri şi la depozitările 
furajere in aer liber, insă 
cresc cele care aur ca 
sursă de iniţiere instala, 

s ţiile de încălzire precum 
şi cele electrice, care 
în această perioadă sunt 
•solicitate din plin.

O cauză frecventă de 
incendiu în ultima peri. 
cadă a constituit .o  Jocul 
copiilor preşcolari ca fo
cul.

Explicaţia constă In a . 
ceea că după începerea şco
lilor de către frăţii mai 
mari şi reducerea supra
vegherii de către părinţi 
şi bunici, ocupaţi cu tre. 
buri gospodăreşti, cei mai 
mici se consideră „eli- 
beraţi“ şi în inocenta lor 
produc mari necazuri pă. 
rinţilor.

Astfel de „isprăvi" au 
produs copiii din : Ohaba 
—- comuna Dobra, Pişchinţi 
— Romos, Tomeşti — 
Brad, Ohaba — Sîbişel, 
comuşa Rîu de Mori.

Fără excepţie, aceştia 
(Pe care nu dorim să.i 
nominalizăm) au dat foc 
la furajele din gospodărie, 
punând in real pericol a- 
dăposturile pentru ani
male şi alte anexe.

Incendiile respective a« 
urmări mai ales în pian 
psihic, dar şi în plan ma
terial.

Aşadar, atenţie părinţi 
şl bunici, atenţie edu
catori, I

Din . cauza scurtcircui
telor electrice au luat foc 
bunurile din apartamen. 
tele dnilor Gorej Alexan
dru, din Petroşani. şi 
Micu Ilie, din Hunedoara, 
şi tot în această perioa. 
dă o sobă metalică a 
incendiat două barăci a_ 
parţinând Şantierului V 
Rîu Mare-Retezat.

Un incendiu cu implii 
caţii aparte s.a produs la 
Baza de Recepţie, Orăştie, 
unde s-a autoaprins. în 
contact cu aerul, sulfura 
de carbon cu care era 
trata t, grâul de sămânţă. 
Pagubele au fost minime, 
dar puteau fi de proporţii.

A mai ars acoperişul 
bufetuţui particula* „Capra 
Neagră", din Hunedoara, 
din cauze neelucidate 
până fn prezent.

Au mai luat Ide două 
autovehicule aparţinând 
S.C. AGROALIMENT SRL 
Vulcan Şi S.C. ALNEC 
S. A. Alba-Iuha, atelier 
Orăştie, din cauza «cur. 
geţii de lichide combusti
bile pe motorul Încins, 
respectiv scurtcircuit la 
instalaţia electrică.

Deci, evenimente sunt, 
iar pompierii militari şi 
civili sunt pregătiţi pentru 
intervenţie atunci când 
este nevoie.

Apreciem că in peri
oada care urmează cau
zele de incendii care pot 
acţiona mai frecvent sunt 
cele referitoare la :

— instalaţii de încălzi, 
re improvizate sau cu 
diverse defecţiuni, ampla
sate necorespunzător sau 
nesupravegheate în per
manenţă :

— instalaţii electrice 
suprasolicitate, îndeosebi 
cele care au improvizaţii 
şi mai ales acolo unde 
siguranţele nu sunt ori
ginale ;

— diverse sisteme de 
afumare a produselor- din 
came — afumâtorii din 
materiale combustibile, am
plasate în imediata apro
piere a construcţiilor ;

— focul deschis sub 
toate formele;

— . neglijenţa fumăto
rilor — aruncarea restu
rilor de ţigări nestinse la 
întâmplare ;

— jocul copiilor eu 
focul; accesul acestora la 
chibrituri, la aragaz etc.;

— acţihni necontrolate 
ale persoanelor In vârstă 
sau bolnave.

tn unităţile economice 
şi Instituţii acţionează 
unele din cauzele menţio
nate mai sus, precum şi 
cele legate de procesele 
tehnologice respectiv in
suficienta instruire spe
cifică a personalului teh
nic şi de deservire.

Să sperăm că în pe
rioada următoare se vor 
manifesta cât mai puţine 
astfel de fenomene.

Grupul de pompieri 
ai Judeţului 
Hunedoara

r
I
I
I
i

S.C. ROMÂNO-GBRMANĂ 

LEMACOM PROD S.R.L. 

A N U N  Ţ A

Deschiderea în perioada 
15 NOIEMBRIE —  24 DECEMBRIE 1995

I
I
I
I

I
I

J  ̂ îit cadrul celui mai renumit magazin.  
I  de mobilă din DEVA, str. Minerului, nr. I 
|2 4 , a expoziţiei : |

1 „PARADISUL MOBILEI". !
I  „  I
■  Vor fi  prezentate ultimele noutăţii
■  ale societăţilor: j

\ lM A R  — ARAD ; CILDRO — DROBE-l
■  Or* A  W T D T V T rT  C D T r f D T M  .  ’- * £ * * . » A T  D T O i l,  TA TURNU-SEVERIN ; MOPAL —  BIS-
I t r i ţ a

I
I 
I

I 
I 

I

precum şi mobilier din IMPORT. 
Nu vor lip s i:
—  biblioteca „CASABLANCA« 

biblioteca „O A N  A" <
— colţarul „GRETA“
— colţarul „NIMOa
— colţarul „ATENA"

|  Pentru ca fiecare dintre noi să-şi 
I poată înnoi locuinţa pentru a p rim i! 
|  cum se cuvine sărbătoarea N aşterii!

I
Domnului, în perioada

(2930) ]

I 
I 
I

fostului magazin de desfacere al Vinalcoolului), a J 
fost deschisă, de curând, BERARIA „GALUL BA-»

re!

„CALUL BĂLAN" ŞI LA... DEVAI 
I
I  fost deschisă, de curând, BERARIA „GALUL BA

(LAN1*, unică in zonă. Aici se găseşte, zilnic, între» 
orele 8—22, bere proaspătă, Ia halbă şi la sticlă,!

Ila un preţ foarte convenabil, iar amatorii au la ! 
dispoziţie şi o sală cu biliard şi Jocuri mecanice. I

|(S. c.). j

CONCURSUL
_____________  DIN 19. XI.

ţ l  mm mmmmmmmr 1 9 9 5

L Atalanta (9) — Saiapdoria (12) —> pauză as
Ca de obicei, până la pauză scorul rămâne ne.

decis.

2. Atalanta — Sampdoria — final ao
Dacă gazdele au realizat până acum 3 egaluri 

pe teren propriu, să spunem că şi oaspeţii au „scos" 
in deplasare trei rezultate de egalitate -

3. Cagliari (16) — Tprino (13) . ■ H: '
Elevii lu i Trapattoni nu se pot împăca cu locul 

ocupat în clasament. Şi dacă acasă eu adună 
puncte...

4. Inter (11) — Udines© (6) l  3b
Milanezii nu au intrat nici acum în forma do

rită, oaspeţii cu Alberto Zaccheroni la cârmă se a_ 
flă pe un promiţător loc 6 în clasament -şi nu este 
exclus să plece cu un punct şi de Ia inter.

5. Juventus (7) — Florentina (3) 1
Deşi Vialli, Del Piero, RavaneU şl coechipierii

lor au jucat mai mult cu gândul la ligă, 'ei pot 
să-şi adjudece victoria, oaspeţii hestrălucmd prea 
tare în deplasare.

6. Lazio (4) — Cremonese (17) ft
Oricum am judeca, nu putem crede că oaspeţii

ar produce surpriza.

7. Napoli (5) —» Viccnza (10) 1
Cu un singur egal obţinut în 4 deplasări şi 3 

înfrângeri, Vicenza nu poate spera 'să dea lovitura 
la Napoli. •

8. Padova (18) — Bari (14) — pauză x
Posesoarea lanternei roşii nu ştie gustul victo

riei, nici .pe teren propriu, ■ . ..

8. ParfOva •—r PaH — final t  x
fn timp ce gazdere n .au  nieV o  victorie acasă, 

nici oaspeţii nu s.au-întors cu vreun punct din 
deplasare.

10. Parma (2) «— MUan (1) — pauză X
Un adevărat derby al etapei a K-a.

11. Parma — Milan — final 1 x  C
Şi ca la orice derby dintre două echipe aflate pe 

podium trebuie să se meargă cu o triplă.

12. Piacenza (15) — Roma (8) — pauză .. x
Romanii joacă mai bine în  deplasare ca acasă I 

Din deplasări s.au întors cu 2 victorii şi două ega- 
luri, necunoscând înfrângerea. ■' s' ••

13. Piacenza —: Roma —* final" . ® 8
Deşi Piacenza n-a remî2at în acest campionat 

pe teren propriu, mergem pe mâna oaspeţilor, eu 
cel puţin un egal.

I

I
i
I 

I 
I
Naşterii I \

|  15 NOIEMBRIE —  24 DECEMBRIE 1995

|  societatea nu aplică
I nici o majorare de preţ î

I* Pentru locuitorii oraşelor Deva, Hu- I
nedoara, Simeria, Orăştie, Sebeş, Alba-1 

|  lulia şi zonele limitrofe Devei —, mo-1 
I bila se vinde şi cu plata în rate, cu uri j

I avans minim de 60 la suiă din preţul ei. |  
INFORMAŢII —  telefoanele : 618676; \

I 622282.
1

I

TRIBUNALUL HUNEDOARA

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Anunţă licitaţie publică în data de 20 \ 
noiembrie 1995, ora 10, în  localitatea | 

i Mintia, la sediul S.C. DEVACOMB S. A . ' 
Mintia, pentru vânzarea următoarelor 
bunuri care aparţin S.C. DEVACOMB 
S.A. M intia: •

•  1 Wolla
♦  1 locomotivă „Diesel*
H 9 vagoane „UAGPS*

_________  (2381}

BANCA „RENAŞTEREA  

CREDITULUI ROMANESC" S.A ,

CREDIT BANK

cu sediul in Deva, bdul Decebal, nr. 8 
V i n d e  la licitaţie publică, ce va 

avea loc la data de 17. XI. 1995, ora 9, 
la Judecătoria Deva, biroul executori ju 
decătoreşti :
•  autoizotermă 16 tone, an fabricaţie

1993; preţ de pornire 50 000 000 lei;
•  autoizotermă 3,5 tone, an fabricaţie

1992 ; preţ de pornire 31 709 000 led;
•  jocuri electronice (10 buc.}; preţ de

pornire 2 160 000 leit buc.
Relaţii suplimentare se pot oferi la 

sediul băncii din Deva, bdul Decebal, 
bl. 8, telefon 611853, sau executor ju 
decătoresc.

BANCA AGRICOLĂ S.A.

FILIALA CĂLAN

Anunţă vânzarea la licitaţie a spaţiu- 
‘ liri comercial „Popas turistic-parcare" 
i DN 66, corn. Pui, sat Bâieşti.
S Licitaţia se va desfăşura în zilele de \ 

22. XI. şi 29. XI. 1995, la sediul Băncii} 
Agricole S.A., filiala Câlan. \

Informaţii suplimentare se pot obţine \ 
Za sediul băncii sau la tel. 731076 sau ţ 
731063. J

S.C. DEVIL S.A. DEVA\

\

Organizează licitaţie pentru închirie
rea spaţiului comercial în suprafaţă de 
21 mp, siţuat în oraşul SIMERIA. str. 
A. lancu, bl. 13, parter.

Licitaţia va avea loc la data de 23. 
XI. 1995, ora 10, la sediul societăţii 
DEVIL S.A. DEVA.

Relaţii suplimentare Im sediul socie
tăţii, telefon 620509.

S.C. FAVIOR * COMPANIA 
DE BLANURI VID RA S.A.

O R Ă Ş T I E

str. Gheorghe Lazăr, nr. 2 
Organizează concurs pentru ocuparea h, 
' •  2 posturi în cadrul biroului '

MARKETING.
C ondiţii: absolvenţi învăţământ su

perior (economişti sau ingineri cu specia* 
Uzări în probleme de marketing).

Informaţii suplimentare la biroul 
sonal, telefon 641741, int. 368.

W A W W tfV W V W W W y W A V V W W W W W W W V W A W W ftV W W W y V V V V W V W W W W W W V W W .V /. -
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•  Vând frigider Arctic, 
180 1, Deva, 612048, după 
ora 17.

(022656)
•  Vând casă, A. Vlaicu,

nr. 93. 89 000 000. Tel.
616366. (2366)

a Vând Volkswagen 
sPassat break Turbo Diesel, 
an fabricaţie 1990, stare 
perfectă. Informaţii la tel. 
625910, după ora 21, fa
milia Muntean.

(2387)
•  Vând masă sufrage

rie, scurtă blană Favior, 
banc lucru metalic. 611498.

(2401)
•  Vând motor ARO Bra_ 

şov, efectuat reparaţie 
capitală, şasiu complet 
ARO 243 plus cutie vite
ze şi Ford Sierra Com- 
bi, pentru piese de 
schimb, preţuri foarte a. 
vantajoase. Tel. 672197, 
după ora 16.

(2399)
. •  Vând casă, curte, gră
dină, Tîmpa, posibilităţi 
apă, gaz. Relaţii telefon 
672357, după ora 17.

(2399)
•  Vând Dacia 1310, an 

1984. ' telefon 660075.
(2400)

9  Vând garaj metalic. 
6 x 4 ,  si abricht. Telefon 
731494. (2044) ,

•  Vând casă Brad, str.
Horea, nr 28. preţ conr - 
venabil. (2384)

m Vând apartament 2 
camere, telefon 613729, in. 
tre orele 17—20.,

(2385)
•  " Chmpăf carburator 

cu corp dubiu, pentru 
Ope! Record, tel. 642654.

<2388)
•  Vând Dacia 1310 

Î'LX, 5 trepte, fabricaţie 
1989. Hunedoara, str. Fă
getului. nr. 9, tel. 715282. 
orele 20—21.

(2391)
•  Vând cameră video 8,

sigilată Tel. 615988. după 
ora 20 ::

• (2393)
•  Vând apartament trei

camere sau schimb cu 
garsonieră plus diferenţă. 
Simeria. 1 Decembrie, bl. 
3/54 (2394)

•  Vând videoeameră 
marea JVC tel. 629913.

(2050)
•  Vând apartament 4 

camere, mobilat, nemo
bilat. Bălcescu, tel. 624461.

(2395)

- *  Vând televizor color
Grunrîig şi talon Fiat 
Regata. Informaţii 616678.

(2051)
•  Vând teren intravi. 

lan 3340 mp, lângă PECO 
Szok: cu ieşirG la DN 7 
(apă, gaz, canalizare). In
formaţii tel. 621256.

(9995)
•  Vând motor Audi 80,

fabricat 1980. Tel. 641707, 
600 DM. (1726)

•  Vând tractor U 650, 
plug, disc, fabricaţie ’92. 
Tel. 715107.

(7926)
•  Vând teren cu bar, 

apă, gaz, electricitate. Hu
nedoara, tel. 720426.

(7923)
•  Vând spaţiu comercial 

13 mp, vad deosebit. Tel. 
724046, după ora 16.

(7922)
•  Vând casă, vad co_

mercial. Piaţa Obor, ma
şini tricotat ciorapi, ma
şină cusut Triploc. Tel. 
712433._ (7919)

•  Vând aspirator, ca _ 
napea fotolii Germania, şi 
maşină spălat Alba Lux. 
Tel. 712339.

(7121)

•  Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Stanciu Vero- 
nica, îl- declar nul.

- (7920)

TRANSPORT AUTO
•  CU CAMIOANE ÎNCHISE' 

D E 3-1 •  TONE

•  GARANTAT PR EŢ MINIM

.  TELEFON 054/647529

•  S.G VTVT BIAN- 
CA IMPEX S.R.L.,
cu sediul In Sintu- 
halm, nr. 1, angâ. 
jează de urgenţă car- 
mangeri — mezelari 
—  tăietori, curăţă tor 
mâţe, şi femeie de 
serviciu. Salariu deo
sebit de avantajos. 
Relaţii la tel. 621113.
—  _

•  Societate particulară
de construcţii angajează 
urgent zugravi,- zidari, 
mozaicari, faianţari. In
formaţii la tel. .616795, in. 
tre orele 7—15.

' (2396/2409)

•  Caut apartament de 
închiriat în Orăştie. Tel. 
054/641932.

(1725)
•  Caut urgent de închi. 

riat garsonieră sau apar
tament nemobilate, cu

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
I
I
I

| Abonamentul este calea cea mai siau-1 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia- j 

Irului nostru. C o s t u l  abonamentuluiI 
| pe luna decembrie este de 2 500 lei,\ 
I plus taxele poştale. Faţă de cumpăra-1 
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar ■  

1 costa 4000 — 4200 lei, prin abonament j 
se economisesc lunar aproximativ 1 500 § 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de |  
apariţie. t

Ziarul apare zilnic în 8 pagini î I 
Abonamentele se pot face la oficiile I 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna\ 
decembrie puteţi face abonamente în tot i 
cursul lunii noiembrie. I

telefon. Tel. 628074 (de 
la ora 18), tel. 213072.

(2407)
•  închiriez spaţiu co

mercial 25 mp (punct far. 
maceutie, magazin). Tel. 
623476. (2048)

•  S.C. Serco SRL Deva 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comer
cial de la 30 la suta la 
100 . la sută.

(2411)

DECESE

•  Cu adâncă dure
re în suflet, familia 
Kaschuta anunţă tre. 
cerea în nefiinţă a 
scumpei noastre ma-, 
mă ţi bunică,

KASCHUTA
ELENA

născută Mihat. în
humarea va avea loc 
la Cimitirul refor. 
mat din Deva, vineri, 
17 noiembrie 1995, la 
ora 14. Dumnezeu 
s-o odihnească în 
pace I

- (2418)

•  Cu adâncă dure
re şi necurmat re
gret, la incredibila 
dispariţie a nepreţui
tului 'nostru ginere şi 
cumnat
dr. CORNEL STOICA
aducem cele mai cal
de mângâieri soţiei şl 
copiilor, mamei şi so_ 
rei, îndoliate , Elisa- 
beta Novac, Valeria 
Buzgău, Adriana Bo- 
zan, cu familiile lor.

(2420)

,• Elevii clasei a 
V ll.a C, de la Şcoa
la Generală Nr. 1 De
va. împreună cu pă
rinţii, diriginta, con. 
ducerea şcolii sunt 
profund îndureraţi de 
neaşteptata şi incre
dibila dispariţie a ele
vei

CRISTINA
PEPENARIU

Moartea năprasnică 
a răpit, după o grea, 
nedreaptă suferinţă pe 
o floare a vieţii abia 
deschisă sprG soare. 
Dragă Cristina, chipul 
tău blând şi 'drag ne 
va rămâne veşnic în 
amintire. Fie. ţi ţărâ
na uşoară ! Dumnezeu 
să te aibă alături me
reu ! (2402)

•  Colectivul de la 
S G. „CETATE" S.A. 
Deva este alături de 
doamna Drăgoi Ma- 
rieta la greaua în . 
cercare pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 
fiicei sale

CRISTINA
ANTONIA

Dumnezeu să o odih
nească (

(2406)

•  Copleşiţi de du
rere, deplângem în. 
cetarea fulgerătoare şi 
nemeritată din viaţă a 
dr. CORNEL STOICA 

Sincere condoleanţe 
familiei Îndoliate. Fa
milia Ocoş VioreL

Cel mai mare 
distribuitor en gros 

din ţară, de '

ÎMBRĂCĂMINTE  
BALOTATĂ  

IMPORT VEST

'f  ■ . ' Vă oferă : . k’-
•  îmbrăcăminte sortată

—  ofertă bogată în sortimente de 
sezon;

•  îmbrăcăminte nesortată, colectare ori
ginală în pungi între 5— 15 kg
■— cantitate minimă de' vânzare 

100 kg.
Oferta noastră specială ! . :

TĂRG EXTRAORDINAR DE IÂRNĂ !
•  Pulovere la preţuri excepţionale !

PROFITAŢI DE ŞANSA  
, D-VOASTRA U N IC A ! .
r  Adresa birourilor : Cluj-N., str-
I Iuliu Maniu, nr. 6. Telefon /F ax:
1 064— 194030 (lum -vineri: 8— 16).
i Orar depozit: satul Vlaha, între tuni 
'' — sâmbătă, 8—16.

PENITENCIARUL DEVA 
(BÎRCEA MARE) 

încadrează prin concurs ;
•  contabil
•  tehnician dentar
•  bucătar.
Condiţii: studii de specialitate; ve

chime în specialitate — peste 3 ani; aspect 
fizic şi profil moral bun. _

Relaţii la sediul unităţii, până la
30. XI. 1995. (2929)

Q\ei

570.000VeV;^
v 5 *  oOaS^0QQ

pot fi plătite în sistemul
O  RATĂ ÎNCASATĂ -  O  PIESĂ LIVRATĂ

Un sfat: Nu cum păraţi mal scuîngj 7 
______.Tel: 01/211 33 97, 211 33 9», 211 33 99

I
POINTPAPER S.A. I

|DEVA, Bd.'-N. Bălc*3cu>BI. 12A parter 
Tel/Fax: 054-624549 Tel: 054-615781

S.C. POINT PAPER S.A. 
D E  V A

I
I
I
IAngajează agent de vânzări, pentru ■ 

|  municipiul Hunedoara. *
|  Informaţii la telefon 054/224549. I

ANUNŢ PUBLICITAR

(2934) |

I
I

I---
« '

i Unitatea Militară 01933, cu sediul înş

I" Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 70, feZe/on| 
054/713360, 713361, int. 46, organi-1

|  zează la sediul său licitaţie publică^ 
I deschisă, fără preselecţie, în condiţiile I 
■  Ordonanţei nr. 12/1993, H .G . 63/ 1994\ 

modificată prin H.G. 660/94 şi H.G. ■  
1 414/95) şi Normelor Metodologice nr.\ 
146544/1994 ale Ministerului Finanţelor,I  
■  în data de 5 X II 1995, ora 10. ■
■ Obiectul licitaţiei îl constituie achizi- |  
I ţionarea următoarelor produse necesare |
|  pentru anul Î996 :

I
I
I

I

I

carne porc fără slănină — 45 to -i 
n e ; j

preparate din carne — 14,5 tone; I 
pâine albă — 144 to n e ; |

— brânză telemea — 10 tone ; I
■— ouă — 348 000 buc.; .
— tărâţe de grâu — 144 tone I
Informaţii suplimentare, condiţii de |

|  participare, caietul de sarcini se pot ob-1

I ţine zilnic Za sediul unităţii, până la 1. ■ 
XII. 1995, ora 15,30, cu achitarea, contraj 

ţ  chitanţă a documentelor licitaţiilor (2001 
|  lei/pagina). |

I1 Ofertele se vor depune până la 4. XII. ■
1995, ora 12, la sediul unităţii. |

|  La licitaţie se vor prezenta mostre I 
J d i n  produsele oferite. (22931) |

I FONDUL ROMAN DE INVESTIŢII j
ADMINISTRAT DE C.I.R.O. , . |

(CREDITANSTALT INVEST ROMÂNIA) ■  
Anunţă următoarele performanţe financiare: ■  

Valoarea nominală a titlului de pârtiei- |  
pare — 10 000 lei. |

|  Valoarea la zi a titlului de participare — |

I
pundc unei dobânzi bancare anuale de cca. 9 0 | 
Ia sută,

35200 lei.
Creşterea faţă de 1 ianuarie 1995 cores.j
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