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• De zeci de ani, ia 
Brad se fac recunoscuţii 
virşli care, până. acum, 
li-au egal între aceste 
specialităţi de mezeluri. 
La început se făceau din 
carne de capră, în canti
tăţi mici — de unde atâ
tea capre ? — pentru câ  
treptat carnea de Oaie să 
primeze în reţetar, - îm
preună cu cea de vită şi 
porc, • Dacă înainte de 
revoluţie se produceau 
cantităţi limitate de virşli 
(prohibiţia tăierii anima
lelor făcea aproape Im
posibilă aprovizionarea cu 
carne), din 1990 s-a pro- . 
dus o adevărată explo
zie a producţiei de virşli. 
în vitrinele alimentare
lor din Deva, Hunedoara 
şi Petroşani şi alte oraşe 
din judeţ, se găsesc alături 
de atte sortimente de me
zeluri de calitate supe
rioară şi virşli de Brad. • 
Dorind să informăm citi
torii ziarului nostru de
spre activitateâ  ce . se 
desfăşoară in carmange
rii, dacă se respectă re
gulile iglenico-sanitare, 
reţetele de fabricaţie a 
virşlilor (să nil se intro
ducă şi alte feluri de 
produse animaliere care să 
lezeze calitatea), cu aju
torul Poliţiei sanitare din 
Deva, am întreprins un 
raid anchetă în 5 carman
gerii din Brad.

DE BRAD AU MARE 
ORAŞELE HUNEDORENE

24 N O IEM B R IE  j.
• Sf. Mc. Clement 

Ep. Romei şi Petru al 
Alexandriei;

•  Onomastică: Cle-
mentina; ? *

• S-au născut: în 
1694, FRANCOIS- 
MARIH AROUET (VOL. 
TAIRE), (m. 1778), fi
lozof francez; în 1796, 
ŞTEFAN LUDWIG 
ROTH (m. 1849); In 
1814, MATEI MILLO 
(m. 1896), actor; în 1816, 
BARBU ISCOVESCU 
(m. 1854), pictor;
; • A murit, în 1920, 

ALEXANDRU MAC*S- 
DONSKI (n. 1854),
poet;

•  Soarele răsare Ia
ora 7,23' şi apune la 
16,41 ; luna la peri- 
geu; e '

•  Au trecut 327 de 
zile din an; au mai 
rămas 38.

IN PRIMUL RÂND,
calitatea

Prima, descindere am 
făcut-o la S.C. Alexandra 
SRL, pe dealul Racovei, 
unde, înainte de a se ri
dica noua clădire, nu 
eră decât un... deal, aici 
găsind câţiva bărbaţi şi

ANCHETA
femei toţi în halate 
albe, lucrând de zor, fie-' 
care la locul său de mun
că. Relaţiile ni le-a dat 
administratorul, firmei, : dl 
Stelian Plic, fratele pa
tronului, dl Dan Plic, pe 
care aveam sâ,l întâlnim 
la plecare.

_ Societatea a fost în
fiinţată In 1992 şi deja 
are o „firmă" cunoscu
tă, prin calitatea superi
oară a virşlilor dar şi a 
celorlalte produse de spe
cialitate din carne. „Am 
început cu fabricarea a 
câtorva zeci de kilograme 
pe zi. Am demarat şi am 
prospectat şi alte „pieţe" 
în judeţ — Deva, Hune
doara. La început, gestio
narii nu se încumetau să 
ia decât câte 10' kg de 
virşli. Văzând însă cum 
trec, . au început să ma
joreze cantităţile la câte 
60 kg, pe 3—4 zile. ajun
gând să producem în jur 
de două tone de virşli pe

SABIN CERBII, 
AUREL VULCAN

(Continuare în pag. a 2-a)

ORAŞTIE —. 
REPARAŢII LA 

SPITALUL VEGHI

Dificultăţile de ani de 
zile existente, la secţia de 
contagioase la spitalul 
vechi din Orăştie, care au 
vizat In primul rând căl
dura şi apa caldă,, au fost 
eliminate in totalitate 
prin transformarea punc
tului termic — care pri
mea energie termică de 
la S.C. Vidra Favior S.A.

in centrală termică pe 
gaz' metan.

Noua invesţiţie a re
zolvat integral problema 
căldurii şi apei calde In 
spital şi conduce implicit 
la .eliminarea substanţia
lă, a cheltuielilor pentru 
perioada de iarnă.

Valoarea totală a repa
raţiilor şi amenajarea cen
tralei termice însumează 
aproximativ 80 de milioa
ne -de lei, lucrările fiind 
executate de către Condor 
S.A. Deva şi Metfond 
SRL Orăştie. (C.P.). 5

Jaf armat la kilometrul 241
Sâmbătă, 18 noiembrie a.c., la 

ora 20,10, pe Autostrada Bucureşti
— Piteşti, o autoutilitară aparţi
nând societăţii „Coratrans“ S.A. 
Deva a fost ţinta unui jaf armat.

Aflat în drum de întoarcere spre 
Deva, şoferul autoutilitarei a fost 
semnalizat. Ia km 24, din spate, 
cu farurile, apoi de către un indi
vid dintr-o maşină Dacia 1 200 cu 
nr. de înmatriculare B—07—SPP
— număr care s-a dovedit ulterior 
a fi fals —, să oprească, întrucât 
utilitara ar prezenta o defec
ţiune gen pană.

Imediat după momentul opririi, 
când şoferul s-a dat jos pentru a 
verifica starea maşinii, din spate 
(dintr-o altă maşină) şi-âu făcut

apariţia patru indivizi înarmaţi 
cu pistoale şi cu măşti pe faţă. Sub 
ameninţarea armelor, au spart gea
murile la autoutilitară, au sustras 
bani si valori in sumă de circa 
22 000 000 lei.

După efectuarea jafului, ce a 
durat aproximativ 20 de minute, 
sub ameninţarea pistoalelor, şo
ferul împreună cu cei dpi însoţi
tori au fost închişi în dubă, încer- 
cându-se totodată şi imobilizarea 
acestora cu bandă. Pentru Imobi
lizarea maşinii au sustras cheile a- 
cesteia şi au făcut pană la trei 
roţi.

;Cazul a fost semnalat Poliţiei 
oraşului Bolintinu din Vale, spre 
cercetare. (C. F.),

IN GfttVÂ FOAMEI

Dl Valeriu Rădos — în 
greva foamei.

Foto: PA VEL LAZ A

Aşa cum anunţam în 
ziarul nostru de ieri, dl 
Valeriu Rădos, din satul 
Groşi, aparţinător mu
nicipiului de pe Cerna, a 
intrat, în faţa Judecăto
riei din Hunedoara, .în1" 
greva foamei. Dl. V. R 
este lucrător la S.C. „Si
derurgica" S.A. din loca
litate, are trei copii — 
doi de vârstă şcolară, li
nul mai mic —, iar soţia 
dumnealui este > casnică. 
Este un om relativ tânăr, 
brunet şi cu vorbire plă
cută. Am stat de vorbă cu

dumnealui chiar la locul 
unde are .loc protestul 
său.

— Ce motive v-au de
terminat să intraţi în gre
va foamei, die Rădos ? 
— l-am întrebat.

— Trei şi iată care sunt 
acestea : se tărăgănează 
cauza civilă nr. 1779/95, 
nu se ţine cont de actele 
depuse la dosar, nu se 
cere argumentarea cu 
acte a cererilor de dare în 
judecată.

— Ce solicitaţi ?
— Recuzarea completu

lui de judecată în pro
cesul nr. 1779/95, jude
carea în regim de ur
genţă a cazului, conform 
actelor depuse la dosar, 
recuperarea prejudiciului 
produs subsemnatului în 
acţiunile judecătoreşti pe 
acelaşi obiectiv, dar sub 
diferite forme juridice, în
cepând din 1991, care se 
ridică la circa .400 000 lei.

— Ce intenţii aveţi?
— Stau în greva foamei 

aici, la Hunedoara, timp 
de trei zile şi trei nopţi, 
apoi mă mut în faţa Pre
fecturii din Deva, iar 
după aceea în faţa Minis
terului Justiţiei.

TRAIAN BONDOR

N. R. Noi doar am con
semnat starea de fapt. 
Fiecare om are dreotul 
să-şi manifeste cum do
reşte nemulţumirile. în 
virtutea legilor ţării'. Iar 
justiţia, de bună seamă, 
va aplica legile în lite
ra şi spiritul lor deplin.

..vwvvwys. vvwwvryv<WiW.v.. . .

21, 25, 26 NOIEMBRIE 
•  1 dolar SUA
• 1 marcă germană
• 100 yeni japonezi
• 1 liră sterlină
• 1 franc elveţian
•  1 franc francez
• 100 lire italiene 

Cursuri de referinţă
ji a României. j
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— 2541 lei 
. — 1803 lei 
' — 2516 Iei

— 3968 iei
— 2237 lei

■ . ' — 523 iei
— 160 Iei

ale Băncii Naţionale

• *  •

CONFERINŢA 
JUDEŢEANĂ 
A P.M.E.R. ;

Duminică, 26 noiembrie 
1995, ora 11, în sala 
„Astra" «lin municipiul 
Orăştie, va avea ioc con
ferinţa Filialei Judeţene 
Hunedoara a Partidului 
Mişcarea Ecdloglstă din 
România.

CONVOCARE

Membrii şl simpatizan
ţii U.D.M.R. Deva sunt 
invitaţi la şedinţa extra
ordinară din 25 noiem
brie a.c., care va avea 
loc la sediul filialei din 
Deva, la ora 10, când se 
vor desemna candidaţii 
pentru alegerile locale din 
1996.

• • •  • •
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• TRACTOARE. Proprie
tarii de pământ din satele apar
ţinătoare comunei Peştişu Mic, 
In, dorinţa de a_şi lucra mâi 
bine pământul, au procurat (in 
majoritatea, cazurilor apelând 
Ia credite cu dobândă bonifi
cată), 35 de tractoare, precum 
şi o gamă diversă de alte uti
laje agricole. Mai rău se stă 
insă, deocamdată, cu mijloace
le de recoltare, respectiv cu 
combinele. <N. T.).

•  „STELELE CETĂŢII". In 
perioada 24—26 noiembrie a.c., 
la Deva are, loc ediţia â XIIT-a 
a Festivalului inter judeţean de 
muzică uşoară „Stelele cetăţii". 
G manifestare. de prestigiu' care 
a lansat pd . - parcursul. desfăşu
rării sa^ nume cunoscute ale

muzicii uşoare româneşti. La 
întrecere participă cohcurenţi 
din toate judeţele ţării- In 
juriu vor fi prezente persona
lităţi ale vieţii muzicale na
ţionale. Urăm succes concu
renţilor, iar organizatorilor, 
Casei de cultură De v a .  
în principal, sponsori mulţi şi 
serioşi I (M. B.).

•  SPECTACOL IN PREGĂ
TIRE. Miercuri, 22 noiembrie 
a.c., la sediul Consiliului local 
Orăştie a avut loc o întâlnire 
între' factorii locali şi directorii 
de la licee, şcoli generale, Clu
bul elevilor şi de ia Casa de 
cultură, în vederea organiză, 
rii unui program artistic cu 
Ocazia Zilei Naţionale a Româ
niei. • • -

Spectacolul are loc joi,' 30 
noiembrie.-în Piaţa Victoriei din 
Orăştie, cu începere de la ora 
15.30. <e. PJ.

•  SIMPOZION COMEMO
RATIV. Astăzi, cu începere de 
Ia era 12, la Catedrala Orto
doxă din Orăştie se va desfăşura 
simpozionul comemorativ ,JPre°_ 
tul Ioan Moţa — 55 de ani de
la moarte". ' '

Simpozionul comemorativ 
este organizat de către Muzeul 
de Etnografie şi Artă Populară 
din localitate, Protopopiatul 
Ortodox, Consiliul local şi De
partamentul Astra. Simpozionul 
va cuprinde un interesant pro
gram ce va fi deschis cu o sluj
bă de pomenire la Catedrala 
Ortodoxă. (C. P.). :

•  CONCERT DE COLINZI. 
Miercuri, 29 noiembrie a.e.. la 
ora 20, la Sala Sporturilor din 
Deva are loc un concert de co
linzi intitulat sugestiv „Ziurel 
de ziuă". In spectacol vor' evo

lua Ştefan Hruşcă şi Maria 
Dragomiroiu. (C. P.).

•  ILUMINAT PUBLIC. Ilu
minatul public din cartierul 
Avram Iancu. din Orăştie. a 
fost reabilitat în aceste zile prin 
grija’ Consiliului Ideal. res
pectiv a secţiei de electrici
tate care au finalizat lucrările 
(Je montare a stâlpilor din be
ton, a liniei aeriene, precum şi 
a lămpilor de iluminat, reţea 
care a fost distrusă de-a lungul 
anilor.

Iluminatul public va fi con
tinuat în cartierele Mureşului şi 
Pricaz, unde s-au montat deja 
stâlpii. ■■

în perioada următoare se vor 
monta linia electrică şi lămpi
le, lucrare care odată finali
zată va rezolva problema ilu
minatului public şi în cartierele 
amintite. (C. P.). ;
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(Urmare (lin pag, I)

săptămână. Pentru a a* 
junge Ia o asemenea pro
ducţie si îndeosebi di
versificarea ei, in prezent 
funcţionează un abator In 
care se sacrifică zilnic 
10—15 porci, oi ţi vite, 
deschiderea unui magazin 
de desfacere a cărnii ţi 
mezeluri, fiind nevoie de, 
lărgirea şi modernizarea 
spaţiilor adecvate. S-a des
chis cont etirent la 
Bankcoop Brad şi folo
sind „politica paşilor mă
ritaţi", când se vor înche
ia toate lucrările, firma 
va dispune de un bazin 
eu apă potabilă de capa
citate crescută, pompă şi 
boiler adecvate, şi de o 
terasă acoperită, cu bar 
pentru servirea pe loc a 
gustoaselor produse din 
carne. Am constatat o sta
re dc curăţenie peste tot 
(una dintre femei nu face 
altceva decât să spele, 
să cureţe tot timpul In 
cele 8 ore de- lucru). In 
carmangerie lucrează 4 
măcelari carmangeri cali
ficaţi şi era prezent aici 
şi un maistru specialist de 
la renumita fabrică de 
mezeluri din Salonta".

Văzând calitatea căr
nii de oaie, vită şi -porc 
(reţeta de fabricaţie este 
80 la sută c'ame de 
oaH 30 la sută - de vită 
şi 10 la sută porc), mo
dul în care se respectă 
tehnologia de fabricaţie, 
ne-asn convins eă. in pri
mul rând este grija pen
tru calitate. „Fără a res-i 
pecta riguros calitatea nu

am putea: supravieţui pe 
piaţă, ne-am pierde ur
gent cumpărătorii *-* avea 
să «e precizeze dl Dan 
Plic. In Brad .există la 
ora actuală mai multe 
societăţi — mai miel sau 
mai mari, care au asigu
rată desfacerea nu nu
mai m Brad, dar şi te 
Deva, Hunedoara', Petro
şani. Să nu mai spunem 
că cei ce trec spre Arad, 
Bihor se opresc să cum
pere virşli. De aceea, ori 
unde v-aţi duce, o să ve
deţi eă la calitate toţi ţin, 
ca la ochii din cap".

Şi neam convins că 
aşa este când am poposit 
la S.C. Transilvania Grup 
— patron dl Vasile Popa, 
o bine cunoscută firmă în

Brad. Să se ţină seama 
de un „amănunt" im
portant: vîrşlii Se pun la 
fiert In apă rece şi când 
dau în clocot şe scot şi 
se servesc imediat I

CHIRIILE PE SPAŢIILE 
COMERCIALE 

CRESC MEREU
Fiecare producător cau

tă să-şi facă rost şi de 
spaţiile comerciale adec
vate desfacerii virşlilor 
şi a altor produse din 
came. Din societăţile a- 
mintite mai sus, aproape 
toate desfac virşli în ma
gazinele alimentare din 
unele oraşe ale judeţului 
în vitrinele cărora vîrşlii 
stau alături de cel* mai 
fine mezeluri, cu un bun

vara nemiloaselor chirii 
care înăbuşă pur şi sim
plu privatizarea. O sea
mă de societăţi de stat 
şi cooperatiste au Ia oră 
actuală o adevărată „in
dustrie" a chiriilor din 
care pot plăti salarii ac
ceptabile salariaţilor lor 
aflaţi în general pe posturi 
de funcţionari. ' Deşi se 
cunosc împovărătoarele 
chirii până sus, la gu
vern, măsurile ce S-ar 
cuveni întârzie! Aşa do. 
rim noi privatizarea: cea 
snare, cât mai mica, .şi 
cea mare .să stagneze ?

 ̂ IN UGA CAMPIONILOR
Miercuri seara. Steaua Liga Campionilor, Ju- 

a remizat (1—1) ia ventus conduce cu 12 
Glasgow cu Bangcrs, iar puncte, urmată de Bo- 
Borussla Dortffiund a m- QtMn,
vinş in d o sa re  cu ™SSia „(locul 2)’ Steaua 
2—1 pe Juventus! In cla- (locul 3) şi pe > ultimul 
sameiitul grupaj C din toc, Radgers. (S. C.),

SÂMBĂTĂ, LA HUNEDOARA

-  ANC HITA
tot judeţul, care dispune 
de un abator modern, 
ţine dotat, Ş,C. Florin 
Prod Comimpex SRL Brad 

-‘-- patron di Florin Bulz, 
asociat cu cunoscutul 
maistru Nicodim Bulz, 
S.C. Lori Alba SRL — 
Datron Florinaş Alba şi 
S.C. Mulţi Servis Comiper 
SRL — patron dl Eugen 
Szekely, unde dăinuie cu
răţenia. vestimentaţia pre
tinsă de regulile de igie
nă şi grija pentru respec
tarea reţetarului — ace
laşi peste tot. De ce 7 
Fiindcă această compozi
ţie de Carne împreună 
cu tehnologia fabricaţiei 
dau savoare şi gustul 
inegalabil al virşlilor de
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Z ia r  e d i t a t ' d a  
CASA DE PRESĂ Ş t ED ITU R Ă  

t ,C U VÂN TU L L IB E R "  DEVA  
societate pe acţiuni cu capital privat
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renume in fata consuma
torilor. Producătorii cau
tă Insă. spaţii comercia
le şi In Brad- Prin
tre aceştia se numără ;i 
dl Vasile Popa, ne care 
l-am găsit destui de su
părat, discutând cu aso
ciatul (şi ginerele său), 
Florin. „Am fost pe la 
primărie şi am aflat eu 
stupoare că trebuie să 
plătim până lâ finele a- 
nului 2,4 milioane de lei, 
chirie pentru cei 30 mp 
în care desfacem In pia
ţa agroalimentară din 
Brad. Fără să ne anunţe, 
fără nici o negociere! —- 
s-a mărit chiria din luna 
iunie a.c. cu 62,5 la sută. 
Se poate 7 Se vede că 
dat Şi ca şi când nu ar 
fi de ajuns, ne spun in_ 
terlocutorii noştri, vine şi 
plata energiei electrice, 
cu 140 lei. kilowattul. Şi 
aici trebuie să plătim în 
avans (500 000 lei am a. 
chitat avanş pe noiem
brie), că de nu vine 
RENEL-ul cu întreruptul 
energiei electrice. Şi nu 
sunt de neglijat nici plata 
apei şi canalizării, pe o' 
lună,, peste, 600 000 lei, 
Şunt cheltuieli mari, care 
încep să . depăşească ‘pu
terile noastre".
‘ în ceea ce priveşte «meş

terea necontenită a chi
riilor, ca . „pâjnea — la 
dospit", nu numai la Brad, 
,ei peste tot, micii chiar 
mat marii • izroprietari st*, 
portă tot mai greu po-

1> RET ORI MARI 
PENTRU MATERIA 
PRIMA — CARNEA

Cu inflexiuni mai mari 
. sau mai mici, toţi cei 

eăre i-am întrebat (aviza
ţi), cum este cu apro
vizionare» cu materia 
primă — carnea, tte-au 
făcut să îriţelegem eă nu 
este aşa de simplu, mergi 
fii târg, cumperi 10—‘20 

î -6» oi. câţiva porci, 2—3 
Bovine şi le duci la... â- 
bator. Preţurile aţa au 
crescut la animale, eă 
pentru o vacă (aşa mai 
slabă), cumpărătorului ti 
trebuie un bflljonl Să nu 
credeţi cumva că gospo
darul. proprietarul ia 
milionul! Nu. îl ia' „in
termediarul". Sunt câţiva 
„experţi" care bat comu
nele din zona Zarandului, 
dar şi Hâlmagiului — şi 
cumpără oii», vacile şi 
chiar porcii şi apoi Ie vând 
măcelarilor, producătorilor 
de virşli, „făcând" bani 
frumoşi. Da, dar dum
nealor vând carnea de 
Vită cu 3500 lei, din care 
producătorul scoate kilo
gramul dg carne aproape 
de 5 000 lei. De aici, 
preţurile mari la produ
sul finit — virşli — care 
pleacă în comerţ cu 6 300 
— 6 509 lei kg (inclusiv 
TVA).

E rău că au apărut 
„intermediarii" şi in co
merţul cu animale, inter-, 
punându-se între crescăto
rul de animale şi pro
ducător. Şi noi ; i-am în
trebat pe interlocutorii 
noştri: bine, dar ei nu 
şunt întrebaţi de certi
ficatul de producător, plă- 
tesc undeva, ceva Impo
zit pentru comerţul ce" ii 
practici ? Cine dă răspuns 

■ţa', această întrebare ?

CORV1NUL — JIUL PETROŞANI
în cadrul etapei a flă pe locul XI şi orice 

KIV_a, sâmbătă, la Hu. insucces pe teren pro- ; 
nedoara. are loc der- priu atârnă greu In ten- 
by-ul divizionarelor A tativa echipei de a se 
hunedorene, dintre Cor- clasa în prima parte" a 
vinul şi Jiul Petroşani, clasamentului. De aceea, 
Sa ştie. JM Petroşani va fi un meci foarte im-- 
este liderul seriei a Il-a portant pentru ambele 
în Divizia A şi are un echipe şj precis va fi 
singur gând, promova- urmărit de un mare nu. 
rea. HunedOrenii se a- măr d». spectatori, (S.C.).

•  J U D O #

:

SUCCESELE DEVENILOR 
PESTE HOTARE

G» puţin timp in ur- rit medalia de aur, fiind 
mă, ia Westerfo, în Bel- cotată cea mai tehnică 
gia, a avut loc rea de-a echipă (pe baza victorii. 
Vll-a ediţie a „Cupei lor realizate individual 
Poot-Vanolen" şi inter- prin iponaveraj). 
naţionalei* de judo ale La obţinerea acestor , 
Belgiei, unde au fost frumoase rezultate şuau 
prezente cluburi din: adus o susţinută contri- 
Olanda, Franţa, Finlan- hoţie preşedintele elu
da, Luxemburg, Irlan- bului Michelian, care a 
da şi România. Din ţara finanţat acţiunea, Condor 
noastră a participat ia S.A., prin persoana «Hui 
această prestigioasă com- Gheorghe Cărăbuş, care a 
petiţie C.S.Ş. Mîchelian asigurat sala şi condiţii 
Club Sport Deva — a- bun« de pregătire- Tot 
Vând în componenţa to- aici merită a fi remarcaţi 
tulul pe sportivii : Hă- Banc Post Deva (difec- 
răstăşan Adrian, Petcu tor M. Deac), Inspecto- 
Cosmin, Gârbovean Da- râtul Şcolar (Gh. Cîn- 
niei, Solomon Gianina, dea), Coca-Cola (Furir 
Popşor Eduard şi antre- T.) şi nu în ultimul rând 
norii Ciuşca Mugurei şi C.S.Ş. Deva — B. Re- 
Gozmescu Li viu. charu si P. Matei, clu-

Pupă două zile pe în- bul care ajută la de- 
treceri, sportivii deveni pistarea şi pregătirea 
au obţinut rezultate re- sportivilor.' 
marcablie dacă avem în Datorită rezultatelor 
vedere că acţiunea a fost obţinute şi bunelor re- 
onorată de un număr de laţii ce s-au înfiripat 
66 de echipe. Dar, iată cu judo_ul belgian, C.S.Ş. 
rezultatele sportivilor Michelian Club Sport 
noştri s aU câştigat me. Deva — România este 
dalii de argint: Hărăştă- invitat pentru a pârtiei- 
şan Adrian, categ. 65 kg pa în luna ianuarie ’96 
(tineret); Petcu Cosmin la competiţia de judo 
T* categ. 60 kg (juniori organizată cu ocazia ce- 
inici); bronz: Gîrbovean lei de a XXX-a ani- 
Daaiel, categ, 65 kg; versări a practicării a. 
Solomon Gianina, categ. cestul sport.
60 kg .(junioare mari). Pe :
echipe C.S.Ş. Miehe- ÎOANDEAC, ■«
liansport Deva a cuce- colaborator j

Ni:
'N-::

6,:io Seriale, desen» a- 
nimate; 9.05 Springfield 
Story (s); 10.05 Santa 
Barbara (s>: 1130 Fru
mos şi bogat (s); 11.30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţui e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Fetele de 
aur (siteom); 1L00 Pa
siunea ei e crima (s.p.): 
15.00 Barbel Schafer taik- 
show; 16.00 Ilon» Ghris- 
ten talkshow: 17,00 Hans 
Mclser talkshow; 18.00 
leopardul (cs); 18,30 tn- 
tre noi (s); 19,00 Bună 
seara (mag. landurilor); 
21,15 Mini Playback 
Show ; 22.15 Cei doi
Harţ: Moartea unei
prietene (f.p. SUA).

■fueww
CANALE S
7.00 SHri; 9,45 Show

ul lui Maurizio Costanzo 
(rj; 12,30 Forum (show); 
14,00 Ştiri; 14,25 Cotidie
ne (show); 14,40 Beautiful 
(s); 15,15 Robinsonii (s); 
15.45 Casa Casiagna 
(show); 17.00 Desen» a- 
nimate; 19,00 OK. preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,49 Glumele la 
o parte (show); O»00 Ştiri; 
0,15 Show-ul Ini M.
Costanzo; 2,30 Cotidiene 
(show); 3,00 Reviste pre
sei; 3,30 Cin Cin (se
rial); 4,30 Nu doar mo
da (mag.); 5,30 Target 
(mag.); 6,00 Un cuplu
ciudat (serial).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
tn.pjî 11,00 Insula fante
ziilor (s); 12,00 Hai
la doctor! (s/r); 13,00
Love BoiR (sa); 14,00
Trapper John, M.D. (s);
15.00 Star Trek fs. SF);
16.00 MacGyver (s.p.);
17.00 Total sau n U t
(cs); 18,00 Familia Part- 
ridge (siteom); 19,00 A- 
şa-i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 ţin
lilet pentru doi (co., 
iUA, 1987);, 23,15 Ban

•  Fotbal Bundesliga 15: 
Hamburg S.V. — F.C. 
St. Pauli; Fortuna Dua- 
seidorf ■— VFB Stattgart; 
6,15 11 zile, 11 nopţi (f. 
cn, Italia, 1986).

mm
6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 

kaw; 7,09 Ştiri şi re
portaje 1TN; 7,30 Hoţ»
şl afaceri (do); 8,00
Azi — înformaţH la zi;
10.00 Super Shop; 11,00 
Roata hanilor: Europa; 
15,30 Ultimele zvonuri 
bursiere; 17JI0 Roata ha
nilor •  . SUA; 1130 
Buletin bursier; 19,00 
Ştiri şi reportaje ITN; 
1930 Secnlul Iui Frust 
(do); 2030 Selina Scott » 
Show (set); 2130 Mari 
case Me lumii (docu
mentar); 22,00 Executi
ve lifestyies (do); 2230 
Ştiri şi reportaje ITN ;
23.00 Slmw-ul serii, cu 
JayLeno; 0,06 Gillette 
World Sport Special; 0,30 
Rugby;

7,00 Casa Deschenes (s); 
730 Teledimineaţa; 9,05 
Jurnal canadian; 9.35 
Bibi şi prietenii săi (s);
10.15 Magazin ştiinţific;
11.15 Fa, Si, La a cânta
(Cs); 11.45 Să nu visăm 
(r); 12,45 In numele . le
gii (r); 13.45 Jurnal F3;
14,05 Luminile Parisu
lui (reluare); 14,30 Teii 
Quel * magazin — re
luare; 17,15 Magazin 
culinar; 1730 Bibi şi 
prietenii săi (s/r); 18,15 
Studio Gabriel (diver
tisment); 18,45 Campio
nul (cs); 19,15 Perspec
tive asupra Americii 
(magazin); 19,30 Julrnal 
TV5; 20,00 Luminile 
Parisului (mag.); 21,00
Fortul Beyard;

r RAI
7,00 $îiri; 7,45 Uno- 

mattina (mag.); 1035
Film; 1230 Dimineaţa 
verde (mag.); 1335 Stiriţ 
1335 Doamna în gafbăn 
(s); 14,30 Ştiri; 15.00 Sala 
de jocuri (cs); 16.40 Sol- 
letico (mag. copiilor); 
16.50 Desene animate; 
1830 Zorro (s); 18,50 Azi 
în Parlament; 19,10 Sea
ră italiană (mag.); 1936
Luna Park (cş); 21,00
Ştiri • Sport; 21,49 A 
crede, a nu crede (doR 
23,20 Film ; 1,09 Ştiri •  
Zodiac •  Meteo; 1,49 A 
şti (mag.); 235 Film ;
335 Atâta plăcere (var.); 
5,00 Doc Musie Club ;; 
5,30 Universitatea TV.
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cuvântul liber iiiiHi...■ A/<> •,'M

I La această întrebare pe 
care ne-o punem cu to.

I ţii, am auzit până acum 
mai multe răspunsuri:

I Gh. Fanar afirma că es
te "vorba de acţiunea duş-

I mănoasă a altor ţări şi 
grupuri <fe interese din

I străinătate ; N. Văcăroiu, 
mai prudent, spunea că

I acest fenomen are cauze 
interne şi cauze externe, 

I dar în explicaţii se im- 
1 bricau efectele cu cau- 
I  zele şi nu prea ne-a lă- 
■  'murit'. Piecâre om poli.

« tic va da, desigur, -răs
punsul care ti convine, 
1 dar puţini vor fi cei dor- 

■  nici sâ meargă cu anali- 
I za până la capăt. Dar să 
■  ne întoarcem puţin în 
1 timp~
m- La început a fost blo. 
I  cajul financiar, apărut 
•  în România prin anul 
I  1984 şi «are s-a manifes- 
• fat din plin abia după 
f  1989. Dacă regimul cen- 
■  tralist {şi putea, permite 
I  sâ umple deficitul reali, 
a zat la- o serie întreagă 
I  de întreprinderi, luând de 
a la cele profitabile şi 
|  dând la cele cu pieqăeri,

« această soluţie a devenit 
Inaplicabilă din momen-,

I tUl apariţiei societăţilor 
comerciale independenta.

( Astfel, au apărut o sene 
de firme, mai ales cele 
I  aflate în poziţie de mo- 

|  nopol, precum şi regii de 
I stat, care apelau la spri- 
3 jin guvernamental pen. 
■J tru a-şi putea achita o-

I bligâţijle. Dar cum sub
venţiile în condiţiile ac.

I tUale nu pot fi decât li
mitate, s-a ajurts la un

( blocaj financiar de pro
porţii' uriaşe.

fl In momentul liberaliză. 
I  ' rii . preţurilor, multe re-

f gii şi societăţi comercia
le au găsit „soluţia" pro-

I blemelor 'lor, prin eres. 
terea excesivă a preţuri-

I lor. Desigur, în acest preţ 
intrau şi dezorganizarea 

şi furturile şi rebuturile 
şl chiulul şi şomajul mas-;

put sâ regreseze îrt ra-L 
port cu importurile, în-1 
trucat adeseori era mai I 
ieftin produsul adus din |  
import decât produsul si- I 
miiar românesc.

gogi au bătut monedă pe I 
„protecţia" industriei au- I 
t oh tone, cerând insistent I 
şi obţinând introducerea 1 
unor taxe vamale impor- 1 
tante. Nu mai are rost sâ I 
subliniem faptul că prin fl 
această falsă protecţie au 1această falsă protecţie au 
crescut preţurile, întrea
ga populaţie fiind pusă

Ila pistă.
In realitate, 'guvernul’ 

avea două variante po- § 
si bite : 4

— fie îşi asuma râs- f
punderea reorganizării» 
reale a acestor între- f  
prinderi şî regii pentru * 
â scădea costurile, fă- 1  
când astfel exportul ro- •  
Bi&nesc competitiv in ra-1 
port cu produsele impor- f  
taie; •

— fie dădea drum li,* 
ber căderii teului, pen-1 
tru ca prin scumpire* f  
valutei importul să de- I 
virtă (mult) măi scump, 1 
iar produsul autohton să fl 
redevină competitiv. 1

Din păcate, a fost a- i  
leasă cea de a doua so- î  
luţie, cea mai simplă dar f  
şi cea mai defavorabilă, ■  
întrucât apare din nou I 
pericolul spiralei inflaţie- 5 
nişte şi prăbuşirea pu- I 
terii de cumpărare a * 
populaţiei. Cert este că j  
Banca Naţională nu mai* 
are rezerve valutare pen-j 
tru susţinerea leului la |  
un curs care descurajea- |  
zâ exportul. Soluţia- ade-1 
vârâtă o poate găsi doar ■  
guvernul cârc, împreună* 
cu Fondul Proprietăţii de |

1
I cat Din această cauză, 

începând de prin martie

1 .1994, ia nrulte produse 
de bază, în special la

i materii prima şi mate
riale care stau la baza 
majorităţii produselor rea. 
Itetee ta ţară, preţul in. 

fl tem a depăşit preţul pro- 
■  duselor similare de pe 
fl piaţa mondială I Şi aceas- 
* ta in condicile în care 
1 la noi salariile sunt de 
“ 30—30 de ori mai redu. 
I se decât în ţările dez- 
2- voltate.. De atunci, ex- 
* portul românesc a înce

te politica struţului sifl 
să-şj asume răspunderea I  
în raport cu regiile de |  
stat şi societăţile corner- 1 
ciale cu capital majoritar * 
de sfat aflate in poziţie I 
de monopol, in vederea fl 
scăderii costurilor de pro- I 
ducţie şi implicit a pre- fl 
ţului produselor autohfo- I 
ne. De data aceasta, nu fl 
pot fi acuzaţi nici Ban. I 
ca Mondială, nici F.MX, I 
şi nici măcar „agenturile I 
străine", ci noi înşine. 1 
Iar un rezultat pozitiv* 
nu poale fi obţinut de- I 
cât de noi toţi, prin mun- ■  
că şi mai ales prin asu- I  
marea răspunderii, de la " 
nivelul cel mai de joe-fl 
şi până la Guvernul Ro. • 
mâniei. 'fl
f GHEORGHE GRt)N |

vrVfV

•  • •

a ju n g e  m a i sA

Răspunzând unei scrisori 
care a ajuns pe căi mai o- 
colite la redacţie, ' ne-ara 
deplasat în această' loca* 
litatc pentru a lua „pul
sul" Legii 18/1991, între
barea esenţială ce este pu
să sunând astfel: „Cât
timp sâ mai aştepte gos
podarii din satul Mâne- 
râu, comuna Peştişu Mic, 
punerea in aplicare a Le
gii fondului funciar In 
scrisoare —care este dac- 
tilografiatâ şi poartă o 
singură semnătură indesci
frabilă,-deşi în conţinut se 
arată că relaţii se pot lua 
de la dl Gh. Palcău, AL 
Mariş, Dorica Goţiu şi E- 
mil Delapeta, precum şi 
de la toţi gospodarii satu
lui-o-̂  ni se cere să „pre
luăm întrebarea ce ni s-a 
pus, sâ-i trezim la reali
tate pe cei ce răspund de 
aplicarea legii amintite, a- 
vând In vedere faptul că 
până acum nu s-a făcut 
nimic şi circa 30 la sută 
din arabil a rămas pustiu 
şi tnţelentf".

Am pornit pe urmele a- 
cestei scrisori şi ne-am in
teresat cum stau lucrurile 
In realitate, având In ve
dere şi faptul că situaţii 
similare, poate chiar mai 
grave, există şi în alte lo
calităţi ale judeţului nos
tru."
■ La Consiliul local Peş
tişu Mic am discutat cu 
dna irig. Ileana Radu, de 
la centrul agricol al co
munei şi eu dl loan îoma, 
viceprimar. Din cele spu
se de către cei doi inter
locutori am înţeles că, în- 
tr-adeyăr, situaţia în pri
vinţa aplicării Legii 18 nu 
este Câtuşi de puţin liniş
titoare în privinţa proprie
tarilor din satul Mânerău, 
fiind singura localitate ră

masă descoperită, cum se 
spune. în celelalte sate lu
crurile s-au mişcat ceva 
mai bine; în sensul că pu
nerea în posesie şi înmâ. 
narea titlurilor de proprie
tate nu ridică probleme 
deosebite, singurele neîn
ţelegeri ivindu-se Intre u- 
nii membri din familii, ca 
moştenitori, sau între ve

acelaşi timp, un motiv de 
a crede că proprietarii ar 
trebui să fie liniştiţi şi să 
aştepte cu nădejde şi spe
ranţă momentul punerii In 
posesie definitivă şi al ln- 
mânării titlurilor de pro
prietate. Cum vor evolua 
lucrurile de acum încolo, 
rămâne insă de văzut.

Un fapt este cert, anu

PE MARGINEA UNEI SCRISORI 

SOSITE LA REDACŢIE

cini, litigiile puţându-se 
stinge, în astfel de cazuri, 
numai pe calea justiţiei.

Vorbind ca obiectivitate, 
fără nici un fel de reproş 
la adresa altor factori im
plicaţi in aplicarea legii, 
Interlocutorii apreciau că 
întârzierea are drept cauză 
principală lipsa topografi
lor. Potrivit promisiunilor 
făcute de către conduce
rea 0COT, în această iar
nă se Vă asigura realiza
rea măsurătorilor, astfel 
încât din primăvara Viitoa
re proprietarii de pământ 
sâ-şi cunoască in mod exact 
'suprafeţele şi parcelele ce 
le revin în posesie. Ar fi 
şi acesta, să cunoaştem, un 
pas important vel puţin In 
privinţa lucrării pământu
lui, în sensul evitării si
tuaţiilor de până acum, 
când Însemnate suprafeţe 
rri apreciate la 30 la sută 
— âu stat necultivate, în. 
ţelenindu-se. Există, deci, 
un oarecare; semnal, şi, In

me acela că atunci când 
s-a făcut apel la OCOT, în 
funcţie de posibilităţile 
existente, au fost soluţio- 
hate competent şi eficient 
problemele legate de îm
părţirea pământului.

Până atunci, să auzim 
şi părerile unor gospodari 
din satul Mânerău. încer
carea de a afla unele o- 
pinii ale localnicilor a reu
şit doar parţial, deoarece 
unii săteni cu care am 
Stat de vorbă, aflând de
spre intenţia de a le con
semna părerile in presă, 
au preferat să-şi păstreze 
anonimatul pentru că : „nu 
Vrem sâ intrăm în conflict 
cu ceilalţi gospodari". Din 
discuţie am reţinut că, 
Intr-adevăr, s-au acu
mulai multe neajunsuri 
privind aplicarea Legii fon
dului funciar, dar nimeni 
nu doreşte să se pună rău 
CU consătenii, că în sat 
sunt grupuri de oameni 
care vor să se facă odată 
lumină cu pământul, după 
cum sunt şi unii — respec
tiv cei din aşa-zisâ parte 
a ciangăilor —- care au gă
sit soluţii de a-şl lucra pă
mântul comasa*, cu ajuto
rul unui particular, iar 
alţii, mai nevoiaşi, cu pă
mânt puţin şi lipsiţi de

posibilităţi, aşteaptă să le 
vină salvarea din altă 
parte.

A acceptat totuşi, ca 
membru In comisia locală 
din sat de aplicare a Le
gii 18, să ne fie ca inter
locutor dl Emil Delapeta, 
Din discuţie am desprins, 
că multe dintre neînţele
gerile ce mocnesc au la 
bază şi unele accente po
litice. Din diverse cauze, 
interlocutorul apreciază că 
suprafaţa nelucrată In a- 
cest an este undeva fit jur 
de 50—-60 de ha. Adevărul 
este că unii, fără a deţine 
acte legale şi, deci, fără 
a avea dreptul, au vrut să 
le fie dat pământ mai mult 
decât li se cuvine. De a- 
semenea, este de menţionat 
că, în lipsa unui topogrăf; 
comisia nu a putut face 
mare lucru privind pune
rea efectivă In posesie.

Fără a avea nostalgia 
după vechile forme de lu
crare a pământului, etan 
a fost cazul cooperativelor 
agricole, dl Delapeta este 
de părere, cum de altfel 
au fost şi alţi oameni din 
sat, că asocierea ar da re
zultate mai bune şi n-ar 
mai rămâne teren pustiu. 
După 1989, vreo doi ani a 
funcţionat o asemenea a- 
somaţie dar, din interese 
diverse , ea a fost desfiin
ţată. A încercat „gostatul" 
să lucreze în zonă nişte 
suprafeţe. Insă nici această 
modalitate n-a fost agreată, 
producându-se un fel de 
haos, de parcă — remar
ca cineva în discuţie •» 
n-am fi toţi români să na 
putem înţelege omeneşte 
asupra a ceea ce trebuie fă
cut să-i fie fiecăruia şi, in 
general, tuturor mai bine.

Aici punem punct an
chetei noastre eu nădejdea 
că odată cu venireâ to
pografilor se vor stinge, 
discordia şi conflictele ge
nerate acum de neîmpăr- 
ţirea pământului în aceas
tă localitate.

' N ieO fiA E TlBCOB t

|  ABSENŢE De ce ? Dna educatoare 1
} Dorina Popa punea ab-î
1 La grădiniţa din satul senţa unor copii pe seama |  
» Boholt, comuna Şoimuş, faptului că aceştia n-au J 
I sunt înscrişi 18 copii, dar încălţăminte de-iarnă. Aşâ i 
* vin zilnic numai 9—-10. şă fie? (TR. B.). “

Transport de fân. Fote: PAVEL J-A&A

:.S
■

'De la Poliţia municipiu
lui Deva. am primit recent 
•  seamă de cifre care,'stu
diate cu puţină atenţie, nu 
pot decât să te pună serios 
pe gânduri. Mai ales că este 
vorba de fenomenul in
fracţional în rândul co
piilor, minorilor şi tineri
lor. Şi, referitor ţa această 
treabă, o să începem eu o 
cifră care spune mult: 61 
la sută din cei ce comit in
fracţiuni în municipiul
Deva sunt copii, minori şi 
tineri. Este mult, este pu- 
ţin ? Vă lăsăm pe dum
neavoastră să apreciaţi. Noi 
0 să ta  spunem In conti
nuare alte câteva chestiuni.

tn primul rând, faptul 
«A» faţă de 408 infractori 
înregistraţi In primele 10 

: tm  «te fui"94,în acest an. 
In aceeaşi perioadă, poli* 
fS&it deveni au avut de 
lacra ca 475. Dintre aceş. 
«i, minori şi tineri au fost

O TEMĂ PE CASA PENTRU CEI VÂRSTNICI

Anul VII •  Nr. 1519

D E L IN C V E N T A  JU V E N IL A
290, cu 89 mai mulţi decât 
în 1994. Şi, poate, nu ar fi 
lipsit de interes să mai 
amintim că minori între 
14 şi 18 ani au fost 93, ti
neri Intre 18—20 de ani 59, 
iar cei între 21 şi 29 de 
ani, 138. '

Aşadar, cu cât trec anii 
postrevoluţionari, cu atât 
numărul infractorilor tineri 
creşte! Oare nu spune ni
mănui nimic acest lucru ?

Până una alta, iată cam 
cu ce se ocupă tinerii in
fractorii "

PETELE LUI „PILU"... . i
Lui Grigore Balaj, de* 

vean de obârşie, prietenii

şi cei din anturaj îi spun 
„Pilu“. Deşi atmosfera din 
puşcărie o cam ştie, întru
cât este recidivist, recent 
el a fost trimis din nou In 
judecată pentru proxene
tism. Treburile au stat 
cam aşa. In perioada apri
lie—iunie a.c., Piiu cunoaş
te mai multe minore. Cum 
fetele nu prea aveau de 
lucru, le-a găsit el o ocu
paţie. Aşa că Bianca Moi- 
sa din Turda, Loredana 
Tamasi din Deva, Ratno- 
na Vasilaş, tot din Turda 
fi Delia Grozav din Ju
deţul Bistriţa Nâsăud au 
început sâ „muncească" 
pentru Pilu._

ILa început le-a dat ce

va bani pentru distracţii. 
Apoi, Încet, încet le-a de
terminat să Întreţină re
laţii sexuale cu diverşi 
bărbaţi. Se „lucra" la ho
tel. Fetele câştigau, desi
gur, parale, care ajungeau 
în buzunarul lui Pilu. Prin 
„administrarea" lor judi
cioasă, minorele se alegeau 
cu mâncarea şi ceva Îm
brăcăminte. Ba nu, greşim. 
Şi cu dosar la poliţie.

CLAUDIA ŞI CEI DOI

; Toată tărăşenia a înce
put ia barul „Astoria". Se 
aflau aici într-o seară şi 
cei trei despre care va îi 
vorba tn rândurile de fa

ţă : C la ud ia Colesniuc, 18 
ani; Romulus Horvat, 19 
ani şi Aurel Sereş de ZI 
de ani, toţi din Deva.

Au ei ceva In gând, aşa 
că se pun pe treabă. Foar
te succint, sub pretextul 
că domnişoara Claudia este 
dispusă să întreţină rela
ţii sexuale, cei trei ii a- 
costeazâ pe credulul T.P. 
şi îl conving sâ meargă 
pe strada Minerului Ei 
bine, aici avea să se în
tâmple bucuria. Dar nu la 
care se aştepta iubăreţul. 
Pentru că în beznă şi prin 
violenţă, T.P. va rămâne 
fără 160 000 de lei Başca 
o plasă de alimente t

LA TÂLHĂRIT 
CU SERATUL 

IRITANT LACRIMOGEN

Mare bucurie mare pe 
losif Duţu, de 22 de ani 
din Dsy». Avea şi de oe. 
Se alesese eu o jumătate 
de milion de lei în câteva 
clipe. Şi-atunci să nu ai
bă motiv de satisfacţie? 
Da, dar chestiunea este că 
banii aparţineau RENE&- 
ului!

Victima â fost Camelia 
Vasiu, încasator cititor Ia 
respectiva firmă. Pe casa 
scărilor a unui bloc din 
Cafea Zarandului, casiere 
a fost atacată cu un spray 
iritant lacrimogen şi de
posedată de banii prove
niţi din Încasări.

Şi, uite aşa, losif a ajuns 
tâlhar. .

j.
VALENTIN NEAGU

> 1  ̂ i(i u ; , Ittîf m Sîffiffi
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izarea
Discutând cu dl ing. Ra

du Grădinaru, managerul 
SC Agromec SA Hunedoa
ra, despre. problemele cu 
care se confruntă firma 
şi despre modul de solu
ţionare a lor, în scopul 
obţinerii unor rezultate de 
producţie şi financiare cât 
mai bune, inclusiv sub 
aspectul profitului, am 
desprins o serie de gân
duri şi preocupări ce me
rită să fie. luate în seamă 
de către producătorii a- 
gricdli şi, nu in ultimul 
rând, de către factorii de 
decizie care se ocupă de 
transpunerea în viaţă a 
procesului de privatizare. 
Desigur că — afirma in
terlocutorul — noua struc
tură a proprietăţii din a- 
gripultură, care a surve
nit după 1989, a produs 
o bruscă şi firească schim
bare de sens, fără a avea 
însă o orientare clară spre 
direcţia in care ne îndrep
tăm. ■ ■

în conjunctura când u. 
nităţile Agromec au fost 
puternic decapitalizate şi 
lipsite de posibilităţi fi
nanciare care să susţină 
dacă nu întărirea bazei 
materiale, cel. puţin men
ţinerea nivelului dotării 
tehnice ce au avut-o, au 
intervenit o serie de schim
bări imprevizibile ce au 
afectat negativ situaţia e- 
conojnică a acestor unităţi, 
diminuându-se considera
bil rolul şi aportul lor în 
privinţa mecanizării lucră
rilor agricole şi, implicit, 
la realizarea producţiei a- 
gricole. O asemenea stare 
de lucruri a fost şi este 
determinată, cum bine se 
cunoaşte, nu numai din

cauza scumpirii costului 
prestaţiilor survenite inde
pendent de voinţa unită
ţilor de profil de meca
nizare a agriculturii, cL şi 
— ceea ce nu este deloc 
rău — de apariţia unei pu
ternice concurenţe (Consi
derate ca neloiale,, deocam
dată, din partea proprie
tarilor particulari de trac
toare şi de utilaje agrico.

ştiuleţi la ha, ceea ce de
notă că acolo unde se fo
losesc seminţe de calita
te, îngrăşăminte şi erbiri- 
de, -chiar dacă fertilitatea 
naturală a solului este mai 
scăzută, rezultatele mun
cii şi priceperii nu întâr
zie să apară. Iată o do
vadă certă ce pledează 
pentru lucrarea pământu
lui în forme asociative, ca

Discuţie cu dl ing. RADU GRAD1NARU, 
manager al S.C. Agromec S.A. Hunedoara

le). Evident, cum s-a con
statat din practică, neloia- 
litatea derivă din faptul 
că particularii nu plătesc 
TVA şi nici alte taxe pe 
veniturile realizate, uneori 
existând şi căi ocolite de 
procurare a combustibilu
lui la preţuri mai mici 
decât cele practicate în 
mod obişnuit, ceea ce le 
permite să scadă tarifele 
la prestaţiile făcute.

Cu toate acestea, greul 
în privinţa mecanizări1 îi 
duc tot Agromecuriie, oa
menii profesionişti pe ca- 
re-i âu aceste firme stă
pânind bine tehnologiile 
culturilor agricole.

Argumentele concrete în 
acest sens sunt cât se poa. 
te de convingătoare. Spre 
exemplu — după cum ne-a 
spus dl Grădinaru — în 
acest .an de pe terenurile 
cuprinse in Asociaţia a- 
gricolă de lâ Suituri s-ă 
obţinut- o producţie me
die de 400o kg grâu la ha 
(existând parcele ce au 
dat şi peste 5900 kg — 
n.n.), iar la porUmb re
colta a depăşit 10 000 kg

re nu au insa nimic co
mun cu modelele fostelor 
cooperative agricole.

De înţeles este că orice 
■ exploataţie agricolă, pen
tru a fi viabilă, nu poate 
fi concepută fără aplica
rea tehnologiilor înaintate, 
inclusiv a asolămentelor pe 
tarlale compacte şi bine 
încheiate.

Dincolo de greutăţile în
tâmpinate, notabil este 
faptul că, de la pierderi, 
în prezent Agromec Hu
nedoara a ajuns la un pro
fit modest, deocamdată. 
Credinţa dlui Grădinaru 
este că, totuşi, Agromeeu- 
rile vor avea viitor, ţi
nând seama de baza ce 
trebuie pusă pe asigurarea 
producţiei şi securităţii a- 
limentare a populaţiei, ceea 
ce până acum s-a întâm
plat mai mult în vorbe, nu 
şi în fapte.

Fireşte că — aprecia in
terlocutorul — trecerea la 
privatizare va determina 
şi o schimbare fundamen
tală a atitudinii oamenilor 
faţă de muncă şi de pro
prietate. Pentru privatiza

rea Agromecurilor — con
sidera dl Grădinaru — es
te necesar să fie luate în 
seamă condiţiile şi posibi
lităţile lor specifice. în a- 
ceşt context, aprecia că nu 
este lipsit de interes să se 
accepte comasarea utila
jelor şi a dotării la unul 
sau mai multe centre de 
producţie, după caz, iar 

, activele devenite disponi
bile la actualele secţii de 
mecanizare, inclusiv atelie
rele şi terenul, să fie vân
dute eventualilor investi
tori. Apoi, merită atenţie 
şi ideea de a se putea con
cesiona terenul, întrucât 
valoarea acestuia reprezin
tă câteva zeci de procen
te din capitalul social, po
sibilităţile financiare ale 
mecanizatorilor fiind des
tul de reduse comparativ 
cu capitalul social, chiar 
dacă acesta va fi ajustat 
la situaţiile reale din u- 
nităţi. Oricum, speranţa şi 
dorinţa salariaţilor din 
unităţile prestatoare de 
servicii pentru agricultu
ră sunt acelea că viaţa fă
ră agricultură, chiar dacă 
aceasta nu este acum per
formantă, nu se poate con
cepe, nădejdea fiind intr-o 
redresare sigură a acestui 
sector vital pentru întrea
ga economie românească.

Deosebit de atractive sunt 
şi măsurile prin care par
tea din capitalul Agrome
curilor ce se scoate la 
vânzare pe bani se poate 
cumpăra cu plata în zece 
ani, cu dobândă de 2 la 
sută, prima rată fiind de 
20 la sută. .

A consemnat 
NICOLAE TlRCOB

Două firme demne 
de... „Jos pălăria!"' ■ ■ ■  I?

Despre societăţile comer
ciale Pălării Cristina SRL 
şi Rom Hat Impex SRL 
nu se poate discuta decât 
într.un context unitar ce 
reuneşte ambii operatori e- 
conomici. Factorul ce ar
monizează cele două fir
me este, dincolo de com
plementaritatea activităţi
lor, faptul că aparţin a- 
celeiaşi familii de între
prinzători. Cu unul din 
reprezentanţii acestei fa
milii, dl Marian Români
tă, patron şi administrator 
la Rom Hat Impex SRL; 
am purtat uri dialog având 
ca subiect principal acti
vitatea celor două firme.

Tot zbuciumul de între
prinzător al dlui Români
tă gravitează, preponderent, 
în jurul unui bine cunos. 
cut obiect vestimentar : pă. 
lăria. Marea reuşită de 
până acum a omului de a- 
faceri devean o constituie 
dobândirea statutului de 
unic distribuitor, pe piaţa 
românească, al produselor 
celebrului concern ceh To- 
nak. Fapt cunoscut, cali
tatea pălăriilor fabricate la 
Tonak aduce nelinişti con
curenţei pe toate pieţele 
din lume, Lunar, cca. 
10 000 de pălării marca 
Tonak, într-o impresionan
tă diversitate de culori, 
modele şi dimensiuni, so
sesc la Deva, fiind comer
cializate pe piaţa romă. 
nească de către firma Pă
lării Cristina SRL. Pe lân
gă comercializare, la Pă
lării Cristina SRL se şi 
produc astfel de obiecte 
vestimentare. Micul atelier 
de profil, deşi lucrează cu 
utilaje mai vechi, reuşeş
te o producţie de cca. 10 OOo

de pălării pe lună. Din 
cele declarate de dl pa
tron, a reieşit că piaţa ro
mânească „înghite11 anual 
cca. 250 de mii de pălării 
numai de la firma devea- 
nă. Se pare că singurul 
concurent cu oarecare pre
tenţii, care ar fi putut di
minua vânzările dlui Rb- 
maniţă, şi-a pierdut de 
mult agresivitatea ca ur
mare a gravelor probleme 
cu care se confruntă. Este 
vorba de fabrica de pălă
rii din Timişoara. Să mai 
spunem că toţi salariaţii u- 
nităţilor Romsilva poartă 
asortate la uniformele spe
cifice bascuri produse la 
Deva. Se intenţionează, în 
perspectivă, furnizarea u- 
nor pălării specifice pen
tru lumea preoţească din 
ţară. Produsele firmei dlui 
Romaniţă sunt vândute în 
peşte 520 de magazine din 
toată ţara. Rezultatele fi
nanciare sunt pe măsura 
acestei vaste activităţi. Am
bele firme au, pe prime
le nouă luni din acest an, 
cifre de afaceri ce depă
şesc miliardul de lei şi, 
vorbind doar despre be
neficiile societăţii Rom 
Hat Impex SRL, acestea 
se ridică la 350 •milioane 
lei..

în scurt timp va fi ter
minată o fabrică de' pă
lării, unica de aeeş gen, ce 
vizează „marea performan
ţă”. Anul viitor, vor fi puse 
bazele unei societăţi mixte 
româno.germane, care va 
avea ca obiect de activi
tate producerea, cloşului, 
materie primă care stă la 
baza fabricării pălăriilor.

ADRIAN SALAGEAN

L u n g u l d ru m  sp re d eşă v â rşirea  p r iv a tiză r ii
REP.: Dle manager, rea. 

lităţile de ultimă oră scot 
în evidenţă că. în compa
raţie cu anii 1990—1992 ac
tivitatea de comerţ a înre
gistrat Un permanent re. 
greş. Care au fost'urmă
rile acestei involuţii pen
tru SG Me'alul SA, ce es
te, în principal, o firmă 
de comerţ?

EJVf.: O firmă de co
merţ, dar având un carac
ter aparte. Mă refer la spe
cificul produselor pe ca
re le comercializăm pre. 
ponderent. Este vorba de 
profile laminate confecţio
nate la SC Siderurgica SA. 
Vindem, de asemenea, ta-, 
blă de toate tipurile, ţevi 
de construcţii, de instala
ţii, zincate, rectangulare 
ş.a. Prin această ofertă 
noi ne aşteptăm ca numă
rul beneficiarilor noştri 
să crească, având în ve
dere .„setea" de a între
prinde, caracteristică aces
tei perioade de tranziţie. 
Datorită extinderii obiec
tului de activitate şi di
versificării relaţiilor cu 
diferiţi furnizori, de pu
ţin timp, am inclus în o- 
ferta noastră noi repere, 
în speţă piese de mobi
lier, cherestea, precum • şi 
diferite aparate de uz cas
nic. Vreau să mai spun că, 
pe lângă comerţ, la Me
talul- SA se face şi pro
ducţie. Avem două puncte 

,_de lucru unde, cu utila
jele noastre, producem, la

comandă, plasă de sârmă 
şi cuie. Atelierele mecanic 
şi cel electric, precum şi 
garajul auto ne permit să 
prestăm şi lucrări de con
fecţii metalice, reparaţii 
motoare electrice, bobina- 
je şi service auto.

REP. : Care sunt, în preţ 
zent, creanţele, datoriile şi 
rezultatele economice din 
acest an ale SC Metalul 
SA?

E.M.: Pe primele nouă 
luni ale anului curent am 
realizat o cifră de afaceri 
de 8,6 miliarde lei, obţi
nând un beneficiu de 414 
milioane. Avem, din pă
cate, creanţe foarte im
portante, de cca. 1,2 mi
liarde lei. Este o situaţie
paradoxală. Sunt nevoit să
aplic o politică manage
rială de compromis pen
tru a ne păstra clienţii 
chiar şi în condiţiile în 
care, unii dintre ei, sunt 
răi platnici. Referitor la 
datoriile firmei, pot spune 
că acestea sunt cam la ni
velul creanţelor, dar ce
va mai mici.

REP.: Societatea Meta
lul SA este nominalizată 
pe lista marii privatizări. 
Ce aşteptaţi de Ia schim
bul de proprietate şi cum 
vă imaginaţi activitatea In 

• firmă după desăvârşirea a- 
cestuiâ ? '

E.M.: Vreau să vă spun 
că noi am făcut primele 
demersuri de privatizare 
încă de acum doi ani. Am 
cheltuit timp, bani şi nervi

Dialog cu dl ing. EUGEN MOLDOVAN, 
manager la S.C. Metalul S.A. Peştişu Mare

pentru a ne pune la punct 
dosarele necesare dezeta- 
tizării. Numai acţiunea de 
dobândire a actului de 
proprietate, de exemplu!, 
ne.a luat aproape un an 
de' zile. Am făcut şi stu
diul de evaluare a patri
moniului care a stabilit o 
valoare între 2—6,4 mi
liarde lei- pentru acesta. 
Menţionez, că firma care a 
făcut evaluarea a fost a. 
bilitată de FPS şi FPP.

. Oricum, de această evalua
re nu s-a ţinut niciodată 
seama. Pe baza unor cal
cule şi algoritmi proprii 
FPP Banat.Crişana, acest 
fond a stabilit că, de fapt, 
patrimoniul nostru valo
rează 16 miliarde lei. pen
tru care se solicitau 3792 
de certificate de proprie
tate,. ck apoi să revină şi 
să se declare că patrimo
niul valorează doar 15 mi
liarde lei, necesitând doar 
3604 carnete cu certifica
te. Noi deţinem doar 1500 
de carnete, bazându-ne pe 
evaluarea făcută de fir
ma specializată. Văzând 
dexteritatea cu care FPP 
i Banat-Crişana scotea 
din mânecă valori de pa
trimoniu de câteva ori mâi 
mari decât cea- evaluată 
şi că şansele, de a încheia

contractul Cu acest fond 
sunt inexistente, am fost 
nevoiţi să renunţăm la 
subscrierea carnetelor. Şi 
asta după repetate dru
muri de Arad, discuţii şi 
timp -pierdut. N.am avut 
mâi mult noroc nici eu 
FPS-ui. Deşi, în iulie a,c., 
am negociat un procent de 
33 la sută din cele '70 de-' 
ţinute de acest fond, ul
terior am primit de la 
FPS o adresă prin care ni 
se comunica faptul că nu 
se acceptă decât cumpă
rarea a 40 la sută. Ţi
nând cont că dobânzile la 
bănci erau de cca. 42 pro
cente pe an, iar sumele 
care trebuiau plătite pen
tru cumpărarea celor 40 
procente erau deja impo
sibil de suportat, salaria
ţii au hotărât renunţarea 
la tentativa de privatiza
re, Vorbind despre marea 
privatizare aş avea câteva 
remarci de făcut. După 
părerea mea, pentru ca 
deţinătorul de cupon să se 
simtă cu adevărat acţionar 
şi să simtă acest lucru şi 
in buzunarul lui, ar fi tre
buit ca valoarea acestui 
cupon să fie de minim 
cinci milioane lei. Ce re
prezintă un milion azi, în 
raport cu patrimonii de 
miliarde de lei sau chiar

mai mult, aşa cum au fost 
ele, artificial. recalculate 
prin H.G. 500 ? O picătu
ră intr-un ocean. Va fi 
foarte greu, nu numai să 
se acopere minim 51 la 
sută din aceste patrimonii 
strict necesare pentru pri
vatizare, dar şi să con
vingi cetăţenii de carac
terul benefic al schimbu
lui de proprietate. Nu mai 
pomenesc aici de imposi
bilitatea salariaţilor noştri 
de a-şi cumpăra de la 
FPS restul de 40 de pro
cente care rămân din pa
trimoniul firmei după sub
scrierea cupoanelor.

REP.: Perspective ?
EM.: Construirea unei 

hale industriale în care să 
producem diferite repere de

tâmplărie, achiziţionarea 
unei linii tehnologice pen
tru fabricarea de , confec
ţii textile. Intenţionăm, de 
asemenea, înfiinţarea unei 
reţele de magazine în sa
tele din zona Hunedoarei. 
Deja avem în funcţiune un 
magazin la Topliţa. Mai 
dorim să construim un de
pozit de lubrifianţi cu toa
te dotările necesare pentru 
desfacerea ; produselor pe
troliere. Şi aş mai aminti, 
deoarece spaţiul ne per
mite, închirierea de tere
nuri' de depozitare interme
diare pentru rsa de 
mărfuri Bucureşti şi Timi
şoara.

ADRIAN SALAGEAN

LAVlNIA BRĂTESCU, elevă, Deva.
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ii CUVÂNTUL LIBER

' ' SCRIITORUL IONEL AMĂRIUŢEI :

a împlinit 60 de ani de viaţă trăită cu discre
ţie şi demnitate.

Un om remarcabil, un creator, care se 
„încăpăţânează să supravieţuiască prin poezie

mereu pe o
— Dacă ar trebui să re

marc una dintre trăsături
le care vă caracterizează, 
aş putea să spun, in 
primul şi in primul 
rând, discreţia. Şi aş mai 
adăuga bunătatea, precum 
şi o doză de emotivita
te.- Majoritatea confraţilor 
dumneavoastră de scris se 
manifestă, mai ales după 
revoluţie, ca protestatari, 
luptători in numele unor 
idei, unii chiar avizi de 
putere. Cum e firesc să fie 
un scriitor ? E necesar să 
se implice sau să rămână 
în ,,turnul de fildeş" ?

— Dacă este bine ca uri 
scriitor să iese ori nu în 
arena politică, asta e trea
ba fiecăruia îri parte. De
pinde de temperament, de 
vocaţie, de multe altele. 
Părerea mea este că scriito
rul trebuie să-şi vadă de 
uneltele sale. Atunci când 
el se dedică confruntărilor 
politice* pierde literatura, 
iar scriitorul abdică de la 
menirea sa de a face lu
mea mai burtă, mai fru
moasă. Avem exemple i- 
lustre, la noi, dar şi în al
tă parte, de scriitori care 
şf-au abandonat masa de 
lucru şi au devenit poli
ticieni : Nîcolae Manolescu, 
Ana Blandiana, Augustin 
Buzura n-au mai dat ni
mic notabil îri ultimii cinci 
ani. Nicolae Manolescu îşi 
motivează opţiunea pentru 
politică cam în felul ur
mător : „Când în România 
va fi o democraţie pur şi 
simplu, nu una originală, 
promit sâ termin volumul 
al doilea din Istoria lite
raturii". Dar până atunci 
va; mâi curge multă apă 
murdară pe Dâmboviţa...

Un caz extrem de inte
resant. îl reprezintă perua
nul Mario Vargas Llosa, 
laureat al Premiului No- 
bel, care a candidat la pre
şedinţia ţării sale. Alegă
torii nu l-au votat tocmai 
pentru faptul că ar fi ţâr 
prezentat o mare pierde
re pentru (-literatura ţării 
sale, dar şi pentru cea u- 
niversală. Aşadar, au pier
dut un posibil bun preşe
dinte, dar au recâştigat un' 
mare scriitor. Nu acelaşi 
lucru au crezut cehii de

spre concetăţeanul lor Va- 
clav Havel, l-au ales pre
şedinte âl ţării şi de a- 
tunci Havel n-a mai pu
blicat nimic sau aproape 
nimic, dispărând astfel de 
pe firmamentul literaturii. 
Probabil că cei ce abando
nează literatura în favoa
rea politicului surit animaţi 
şi de o mare dorinţă de 
a fi puternici. Asta ar pu
tea fi o explicaţie, or mai 
fi existând şi altele...

— Sunteţi un solitar sau 
numai mi se pare mie ?

— Da, sunt un solitar,
m-a obligat la solitudine 
natura mea complicată, ne
fericirea de a proiecta me
reu pe chipul unor oa
meni reali o imagine idea
lă, şi ori de câte ori cele 
două imagini nu se supra
pun, devin retractil, pre
ferând să-mi petrec viaţa 
în compania făptuirilor crea
te din cuvinte. De cele 
mai multe ori oamenii pe 
câre îi caut nu există în 
realitate, ei trăiesc doar 
în imaginaţia mea. De 
aici, neputinţa de a fi so
ciabil, neputinţă care, a- 
ciim, a devenit o a doua 
natură. '

— Documentarea dumnea
voastră este una • de sor
ginte livrescă. De aici şi 
profunzimea elaborării, a 
scrisului. Aveţi câteva te
me predilecte. Puteţi men
ţiona unele dintre acestea 
pentru cititorii care ar do
ri să vă cunoască mal bi
ne?

— Mi-am ales modelele 
literaro, aproape în tota
litatea lor, diritr-uri trecut 
foarte îndepărtat, ceea ce 
m-a făcut să afirm de mul
te ori că naşterea mea aici 
şi acum a reprezentat o 
gravă eroare a naturii. In 
evul mediu m-aş fi sim-'

-ţit mai în largul meu. Nici 
antichitatea nu mi-ar fi 
displăcut. Da, scriu o poe
zie livrescă. cu multe a- 
luzii de ordin cultural, am 
fost pe rând Don Quijote, 
Sancho Panza, Ulise, Te- 
lemah şi lista nu se în
cheie aici. Am încercat şă- 
supravieţuiesc frumos cu 
sprijinul acestor persona- 
je. Le sunt profund recu
noscător. Pastelul şi poe

Interviu cu scriitorul IONEL AMĂRIUŢEI

zia cu ' conţinut livresc 
m-au ajutat să parcurg a- 
proape o jumătate de veac 
de întuneric ideologic. Da
torită lor, în tot acest timp, v 
m-am socotit un om liber.

— De obicei, primul vo
lum nu numai că anunţă 
un creator, ci îi şi confir
mă o carte de vizită. .La 
dumneavoastră, această 

■ carte a venit destul de 
târziu. De ce atât de târ
ziu ?

•— Nu ştiu să vă răspund 
cu exactitate la această în
trebare. Încerc să-ml explic 
cauza prin faptul că pri-„ 
ma plachetă a avut o cir-' 
culaţie destul de restrân
să, aproape intimă, dar, 
poate, şi prin selecţia gre
şită pe care am făcut-o. 
Privită eu un ochi critic, 
în clipa de faţă, doar una

sau două poezii le-aş mai 
include într-o eventuală 
plachetă. Spuneţi dumnea
voastră că recunoaşterea 
publică a „venit destul de 
târziu şi mă întrebaţi de 

■ce atât de târziu... Eu cred 
că recunoaşterea publică 
de care vorbiţi nu a venit 
niciodată şi nici nu o aş
tept. Dar âş fi fericit să 
ştiu că prin poezia mea 
am făcut zece oameni fe
riciţi chiar şi pentru un 
ceas... /'■■■

— Aţi fost un colaborator 
apropiat şl drag al ziaru
lui nostru, al paginii de 
literatură şi artă „Cosîn- 
zeana'% Pentru Un cotidian 
de informaţie şi opinie, o 
astfel de pagină nu înseam
nă poate mare. lucru. Dum
neavoastră ne-aţi onorat cu 
prezenţa tot timpul fără

P A S T E L

Umblă ostenite sănii prin aer, 
al cincilea anotimp le adulmecă, apoi. - 
se urcă pe una şi trece dincolo 
în timp ce alta se zgribuleşte in noi.

Mâna noduroasă a iernii atinge 
cu tăişuri de gheaţă inefabilul chip 
al primăverii mocnind în clepsidra 
uzuripată de un bob de nisip.

R E  M E M B E R
Din contorsiunile memoriei 
se desprinde acea dimineaţă dedemult, 
levitând genuni deasupra nimicniciilor, 
am văzut atunci, pe geamul unei prăvălii 
din prăfuitul târg moldav, 
chipul Maicii Domnului cu Pruncul 
in braţe,
lumea se închina la această minune 
prevestitoare,
peste câteva zile, ziarele aveau 
să anunţe sfârşitul războiului.

atunci, pc o scară lăuntrică, 
gândul să coboare înspăimântat 
până la Dumnezeu, 
mai este mult ?, se întreba 
copilul care am fost, 
ca numai după o clipă 
gândul să coboare înspăimântat 
printre oameni şi întâmplări.

ALCHIMIA FORMEI
Pe marmura abia despărţită 
de întuneric,
încă speriată de lumina zilei, 
o lacrimă împietrită.
Negreşit, cioplitorul 
va săpa în juru-i 
chipul unei femei.

LOVE STORY
Samovarul e un bătrân 
monologând lângă ceaşca de ceai, 
Visul mă poartă pe toboganul său 
până dincolo de ninsoarea de afară.

să regretaţi acest lucru in 
vreun interviu sau oca
zional. Să fie fondul dum
neavoastră de „vină1* ?

— Ce să regret ? Că am 
colaborat timp de mai bi
ne de treizeci de ani cu 
nişte oameni de excepţie ? 
Am publicat în mai toate 
revistele culturale ,ale ţă
rii, mai cu seamă: în re
vista „Orizont" din Timi
şoara, dar aici, în ziarul 
dumneavoastră, m-am sim
ţit Întotdeauna în eletrien- 
tul meu, Ca să nu mal vor
besc de faptul că o revis
tă literară se tipăreşte în 
două-trei mii de exempla
re, iar cotidianul dumnea
voastră are un tiraj de 
zece ori mai mare.

— Care este părerea dum
neavoastră despre scrisul 
românesc actual ?

— Literatura română de 
azi a suferit, în ’89, sinco
pa, să sperăm trecătoare. 
O primă cauză, ar fi aceea 
că editorii nu prea mai 
sunt interesaţi de tipări
rea scriitorilor români, ex
cepţie făcând cele câteva 
vârfuri ale literaturii. în 
al doilea rând, cititorii, fi
deli până mai ieri, ocolesc 
acum literatura autohtonă, 
fiind atraşi de scriitori stră
ini, necunoscuţi la noi pâ
nă acum, chiar, dacă prin
tre aceştia sunt şi proza
tori obscuri, fără prea mult 
credit, nici în propria lor 
ţară. Cititorii au fost a- 
fraşi de textele filozofice 
şi religioase Interzise la 
noi până în ’89, au fost a- 
traşi de literatura erotieă 
şi ea puţin cunoscută pâ
nă la revoluţie. Ar mai fi 
ceva de adăugat: oferta 
pe piaţa cărţii este extrem 
de diversificată, fără pre
cedent aş putea spune, câ. 
teva mii de titluri în fie. 
care an, alegerea fiind din 
ce în ce mai dificilă, in 
timp. ce numărul de citi
tori a rămas relativ ace
laşi, dacă nu a scăzut chiar, 
fiind atraşi de televiziunea 
prin cablu sau speriaţi de 
preţul, exorbitant al cărţi
lor.,

— Consideraţi că prin 
greutăţile de tipărire, prin 
costul iiparului, şi de aici

preţul mare al cărţilor, s» 
încearcă o nouă incdrsotj 
tare voalată a creaţiei’ 
scriitorilor?

— Nu, nu cred că greu» 
tăţile de care vorbiţi azf j 
fi provocate în mod inten- I 
ţionat pentru a îngrădi 
creaţia scriitorilor con tem» 
porani. Cred că este vor
ba de altcevar mecanis
mele economiei de piaţă 
nu funcţionează cum ar. 
trebui,, zeci de mii de func
ţionari specializaţi' să lu
creze într-o economie cen
tralizată s-au trezit peste 
noapte obligaţi să facă Q 
întorsătură de 180 grade şL 
bineînţeles, o fac pe bâj
bâite. Lipsa unor alterna
tive pentru care să optezi, 
mă refer la hârtie, la tipar, 
te obligă să accepţi doar 
ceea ce ţi se oferă, de aici 
preţuri în continuă ascen
siune şi servicii sau mate
riale de proastă . calitate.

— Poate trăi la acştstl 
oră un scriitor din scrisul
SăU? ,>■ ;

Hotărât, mi 1 Excepţie 
făcând cei câţiva cu mare 
priză la public; la noi te 
judeţ, singurul care trăieş
te (Un munca scrisului «ste 
Radu -Ciobanu. Sigur, dbf 
toate aceste contorsiuni po
litice şi economice, scriito
rii au avut foarte mult de 
suferit S-au tipărit cărţi 
mai puţine, dar şi drep
turile de autor au scăeMl 
dramatic, Dacă înainte 
vreme, cu. banii încasaţi 
pentru o poezie publicată 
de o revistă literară ao 
cumpăra un kilogram de 
cafea, acum pentru* aceeaşi 
poezie primeşti exact atât 
cât să-ţi cumperi o cafea 
mică şi două sucuri. Dar, 
cu toate acestea, sunt con* 
vins că literatura română 
va supravieţui

~> La ce lucraţi in mo
mentul de faţă ?

— In momentul de faţă,
ca şi in toate momentele 
care au trecut de când mă 
ştiu, scriu versuri. Mă. în
căpăţânez să supravieţu
iesc prin poezie. Dacă voi 
reuşi sau nu, asta e o altă 
poveste:.. ■

Interviu realizat de
MINEL BODEA

i-ascult cântecul cu mirarea dintâi, 
respiraţia Iui imi cutreieră fiinţa 
ca o blândă onomatopee a iernii,
Ce fericire sâ poţi mângâia 
steaua ce te veghează,

. e-destul să întinzi mâna 
din realitate, spre vis, 
pentru că visul e mult 
nyai puternic decât viaţa, 
chiar şi decât moartea.

ÎMBLÂNZITORUL DE GREIERI 
Inorogul de piatră şi-a înfipt - 
cornul in neliniştea 
acestei dimineţi de septembrie, 
chiar şi ierburile aşteaptă, 
cu răsuflarea tăiată, 
să se petreacă întâmplări nemaiauzite, 
doar greierii,
in imperiala lor singurătate, 
s-au agăţat de un capăt de cântec 
aşteptându-1 pe divinul îmblânzitor 
să-i unească intr-un cor 
pe o mie de voci.

IONEL AMĂRIUŢEI
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LUNI, 27 NOIEMBRIE 
T V R  1

1340 Actualităţi; 1340 Interferenţe; 
1440 TVR Iaşi; 14,45 TVR Ciuj-Napoca; 
154» TVR Timişoara; 1640 Actualităţi; 
•MO Avanpremieră; 1645 Ne-am intere
sai pentru dvs; 17,00 Em, îs 10. maghiară;
18,30 Grand Prix (d.a); 19,00 De luni pâ
nă luai. Retrosp. evenimentelor politii» 
interne ale săptămânii; 1940 Pata *i bă. 
toW (s); 20.9© Actualităţi, meteo, «port; 
£040 Baywatch (s); ©1,45 Transfera tor; 
22,10 Teatru TV; 2340 Actualităţi; 045 
Cultura ia lume; 045 FragB.

T V R  2
13.00 Actualităţi; 1340 (Mitica Intre 1- 

n  real; 13,4® «ramul spre Avontea
Atlas (r); 15,00 Peria Neagră 

Filmele săptămânii; 1540 
(daţi 1640 Pasiuni »e- 

(s); 1745 Măseaua de miale (em. 
tineret); 17.45 Iuhiri amăgitoare 

Ute 1940 fn faţa dumneavoastră; 20,80 
Arte «moale; 2040 Tribuna noarenfor- 
«aişfRnr; 2140 TVM Mesager; 2140 Fer* 
■sala 3 ţug 2240 Santa Barbara f«R 

■ C2.45 Repriza a treia (em. de educaţie 
.fotbalistică); 0,30 Mustea e viaţa mea!
' MARTI, 28 NOIEMBRIE

I V H I
740 TVM Triematiaal; «4» La prima 

ară; 94» Santa Barbara <s/r>; 10,05 Limbi 
Străine; 1145 Film (r); 12,45 D.a.; 1340 
Mustea pentru toţi; 14.10 TVR laşi şl 
TVI Cluj-N.; 16,10 FM ta însuţi'; 17.00 
Gtavieţuiri; 18,A; Caşuri şi neamuri în 
dragoste; 19,00 Medicina pentru toţi; 1940 
Grand Prix <d.a); 2040 Actualităţi, me
teo, sport; 2040 Scurtă întâlnire <t An- 

1i) ca S. Loren, R, Burton; 2240 
fi; 2340 Actualităţi; 23,40 

de critică şi actualitate 
•40 Muzicorama; 0,40 Maga- 

netelor blues,
1 V R 2

7.00 La prima oră; 940 Ora de muzici; 
Itinerar turistic (do. WorldNet);

11.30 Apărătorii Pământului (d.a); 12,00 
.Teatru TV (r); 13,40 Ritmuri muzicale;
14,00 Actualităţi; 1440 Serialul serialelor; 
14,55 Limbi străine (r);-15,55 Grădina as. 
cunsă (d.a); 1640 Pasiuni secrete (s); 17,05 
23 de milioane (p.I); 17,45 iubiri amăgi
toare (s); 18,30 23 de milioane (p.U); 20;00 
Cu cărţile pe faţă; 21,00 TVM Mesager;
21.30 fntre da şi nu; 22,00 Crede; 2345 
Film.

MIERCURI, 29 NOIEMBRIE
T V R  1

740 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 940 Santa Barbara (s/r); 10,05 Mo
da Pe meridiane (do); 1045. Videocaseta 
muzicală; 1040 Videdexteon; 1140. Iu
biri amăgitoare (s/r); 12,49 Da; 1340 
Muzica pentru toţi; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj-Ni; 16,00 Actualităţi; 16.15 Ma. 
gâzi 11 sportiv; 17,15 Ecleziast *95; 18,00 De 
la lume adunate..; 18,30 Grand Prix 
(da.); 19,00 Poarta sărutului; 19,30 Fata 
şl băieţii (s); 2040 Actualităţi, meteo, 
sport; 2040 Fiica Iui Mistral (s); 21,45 
Noi frontiere; 22,20 Totul despre muzi
că; 2240 Confluenţe; 23,40 întâlnirea de 
la miezul nopţii.

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

10,05 Magazin-satelit; 11,30 Apărătorii pă
mântului (d.a); 12,00 Gong! (r); 1240 Ar. 
monii preclasice; 13,00 Ala-Bala-Portoca- 
lal (em. pt. copii); 1345 Ciclul de filme 
cu Drace Lee şi alţi maeştri ai artelor 
marţiale: film; 15,25 De lingua latina; 
tii45 Grădina ascuhsă (d.a.); 1640 Pa
siuni secrete (s); 17,05 Mini-eco; 17,45 
Xiddri amăgitoare (s); 1840 Em. în 1b. 
maghiara; 20,00 Pro Memoria; 2940 Tu- 
rist-Club; 21,00 TVM Mesager; 2140 Tra- 
diţii; 22.00 Santa Barbara (s); 22,45 Un 
secol de cinema; 23,45 Documentar; 945 
Caleidoscop.

JOI, 30 NOIEMBRIE 
TV R I

7,00 TVM Telematinal; 040 La Prima oră; 
9,29 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40- 
D.a.; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi; 
1548 TVR CI uj-Napoca; 1540 Ritmuri 
muzicale; 16,00 Actualităţi; 16,10 Tradiţii; 
164» Sub semnul întrebării; 1740 Cuvin, 
te potrivite; 18,05 Grand Prix (du); 18,40 
Mileniutn; 19,30 Fata Şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 2040 Valea pă
puşilor (s); 21,35 Reflecţii ruliere; 2140

Studioul economic; 22,50 Simpozion; 2345 
Poldark (s).

TVR 2
7.00 La prima oră; 940 Muzica pentru

toţi; 1045 „Enigma din testament" (tea
tru TV); 11,30 Apărătorii Pământului 
(d.a); 12,00 Varietăţi internaţionale; 12,45 
Curcubeu; 13,45 Ritmuri muzicale; *14,00“ 
Actualităţi; 14.10 Magazia social; 14,55 
Limbi străine (r); 1545 Grădina asCUnsS 
(dd); 16,20 Pasiuni secrete (s); 17,00 Cea
iul de la ora 5; 19,00 Emisiune în limba 
germană; 20,00 Cultura în lume; 2049 
Sfinx (cs); 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Stadion (em. sportivă); 22,00 Amintirea 
unui sărut (f. Itaiia/Franţa 1992) cu 
Michael York; 0,10 Războiul lupilor (do. 
CFI). '■ '

VINERI, 1 DECEMBRIE 
TV R 1

740 La prima oră; 7,20 Santa Barbara 
(s/r); 8,05 Iubiri amăgitoare (s/r); 8,50 La 
pritna oră; 9,00 Unirea cea Mare; 12,00 
Muzică populară; 12,20 Noiembrie, ulti. 
mul bal (f. România, 1989); 14,00 Actua
lităţi; 14,10 Video-magazin; 1445 TVR 
Cluj*Napoca; 18,00 Emisiune în limbă 
germană; 18,30 Pro patria; 1940 Edera 
(s); 2040 Actualităţi, meteo, sport; 2040 
Ziua unirii. Ediţie special); 2140 Con. 
cert folcloric; 2240 Vise dulci! ft SUA 
'85); 0,05 Actualităţi; 048 Viaţa spiri
tuali. Ediţie specială: Biserica şi Unirea; 
040 Muzică Uşoară românească; 1,20 Li
niştea care ucide (f. ’93).

T V R  2 :
740 Sfânta sărbătoare a românilor;

12,00 Tip-top, mini.top (em. pentru cri 
mici); 1240 Da; 13,20 „Enigma din tes
tament" (teatru TV, ultima parte) de Şte
fan Radoff; 1440 Tenis. Cupa Davis;
16,3o Inimă sălbatică (s); 17,45 Cafeneaua 
artelor; 18,15 Iubiri amăgitoare (s); 1940 
De dragoste, de neam, de ţară. Spectacol 
folcloric; 21,00 Santa Barbara (s); 21,45 
Oameni care au fost; 22.20 Hyperion (re
vistă literară in imagini): Săptămâna cul
turala; Tele-librăria; Revista revistelor 
culturale; 23,5o Convieţuiri; 040 Varietăţii 

SAMBATA, 2 DECEMBRIE 
T V R  |

7.00 La prima oră; 8,50 Cizmuliţe în fe
reastră; 9,5o Film serial pentru copii : Dru
mul spre Avonlea; 10,40 Matineu muzical. 
Triumful reîntoarcerii; 1145 Pas cu pas; 
12,15 Vârstele peliculei; 1345 Pleiade. „O 
patrie cât pământul românesc"; 1440

Ora 25 — Tranzit T V; 19,05 Teleenciclo. 
pedia; 20.00 Actualităţi » Buletin meteo 
• Teiesport; 20,50 Film serial * Suspi 
ciuni; 21,45 Marele premiu de magie de 
la' Monte Carlo; 22,55 Film serial a Per
la Neagră; 23,40 Actualităţi; 2440' Ro
manţa amintirii ir; 0,38 Sade Lite.

/ V R V
749 întâlnirea de sâmbătă. Program 

al Studioului TVR Cluj.Napoca; 12,00 
MTV a Disco Dance; 13,00 TVR Timi
şoara; 1340 Est Meridian Magazin. Pro
gram al Studioului TVR Iaşi; 1449 Fi
nala Cupei Davis la tenis: Rusia — SUA; 
1640 Film serial a Inimă sălbatică; 17,00 
Spectacolul hunii; 1740 Serata muzicală 
TV; 2040 Pariaţi pe campion!; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Planeta Cinema — 
100; 22.00 Film seri: I a Santa Barbara; 
22,15 Săptămâna sportivă; 23,15 Alfa şi 
Omega; 045 Jazz Alive.

DUMINICA. 3 DECEMBRIE 
7 V k t

840 Bună dimineaţa!; 940 Abracada. 
bra!; 10,00 Film serial pentru copii * 
Aventurile lui Skippy; 10,30 Lumină din 
lumină; 11,30 Din albumul celor mai fru
moase melodii populare; 12,00 Viaţa sa
tului; 13,30 Atlas; 14,00 Actualităţi; 14,20 
Video-Magazin; 174» Serial SF a Star 
Trek; 18,45 A doua Ramânie; 1945 Ho. 
bingo 20,00 Actualităţi •  Agenda euro
peană • Buletin meteo; 2040 Film ar
tistic 0 Tată, fiu şi amantă; 2240 Trage
rile Loto; 2245 Duminică sportivă; 2245 
Actualităţi; 2345 MTV; 23,45 Film serial 
a Anastasia; 0,45 Nocturna lirică.

T V R  2
7,00 5 x 2. Magazia duminical, pro. 

gram ai Studioului TVR iaşi; 13,09 MTV 
Greatest Htts; 14,09 Actualităţi; 1440 
Film artistic « Pădurea spânzuraţilor; 
15,25 .Palete. O legendă la sfârşit da se
col; 16,00 D.a. a Grădina ascunsă; 1649 
Film se.u.I # Inimă sălbatică; 17,00 Cam- 
pionatele Europene de gimnastică pen
tru juniori; 20,45 Şansonete;'21,00 TVM 
Mesager; 2140 Descoperirea pianetei;
22,00 Ritmuri muzicale; 22,16 La puterea 
a doua; 23,00 Fiim serial •  Santa Bar. 
bara; 23,45 Sub cupola circului; 04» în
tâlnirea de Ia miezul nopţii.

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

RTI
645 Desene animate şi 

seriale; 9,45 Team Dis
ney; 1348 Casa plină (s);
14.05 Cine-i şeful pici?
(s); 1445 O fa iniile pu
ternică (s); 15,00 Prinţul 
din Bri-Alr (s); 1445
Monstrul mlaştinii ţs); 
1540 T şi T (sâSUA, 2 
ep): „Răpirea”, „Victima 
modef*; 16,45 A-Team 
(s): „Rechinii”; 17,45 Bo- 
verty HtUs, 9021© (s):
„Febra Rolling Stoaes*; 
18,45 Mei rose Place (s): 
„Copilul lui Jo“; 19,45 
Ştiri, sport şi meteo; 2040 
Exploziv — Weekend; 
2145 O nuntă de vis

. (shasv); 22,45 Decernarea 
premiilor Bambt; 040, 
Sâmbătă, noaptea la RTL;
1.05 Boomer (f a. SUA).

CABALE 5
740 Ştiri; 10,00 Casă. 

dulce casă (s); 10,30 Nu 
doar moda (mag.); 11,00 
Afacere încheiată (show) 
cu G. Mastrota; 114®. O 
blondă pentru tata (s);
12.00 Avanpremiera; 12,30 
Forum (show) cu Rita 
Dalia Chiesa; 14,00 Ştiri;
14.25 Cotidiene (show); 

14,40 Prieteni (show); 1640 
Simpsonli (s); 17,00 I)a.;
19.00 OK, preţul a co. 
reci (cs); 2040 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul 
(show); 21,49 Corida 
(show); 8,00 Ştiri; 040 
*I,Y4*JD. (s.p); 140 Ştiri; 
240 Bream «a (s); 2,30 
Cotidiene (show/r); 2,45 
Circulă zvonul (r); 3,00 
Revista presei (r).

7,05 Seriale şl tta.; 940 
Zi-mi ce vrei (co, SUA 
’79); 1145 Doi pa un bi
la {tir); 1340 Aventuri
le Iui John Charles Fre- 
mont (s.a. SUA '86); 14,50 
Star Trelc (S.SF): „Mama 
natură"; 1540 Time Trax 
(s. SF SUA); 1640 Mac 
Gyver (s.a. SUA); . 17,50 
Totul sau nimic (Cs); 19,00 
Ran: fotbal (Bundesliga 
15): FC Schatke — Ein. 
tracht Frankfurt; VVerder 
Bremeti — FC Hansa 
Rostock; 2040 Roata no
rocului (cs); 2145 Para
da muzicanţilor Steiner; 
2349 Fără milă (f.p. SUA 
1906) cu R, Gete, Kim 
Basinger; 1,00 Reportajul 
surorilor medicale (f.er. 
Germania ’72).

N.B.C.
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 740 învingăto
rii (do); 8,00 Grupul Mc- 
Laugblin; 8,30 Hello Aus
tria, Hello VIena; 9,00 
ŞHri şi reportaje ITN;
10.00 Şcoala ciberneticii 
(do); 1140 Ushuaia (do);
12.00 Super Şhop; 1340 
Expresul vinului (do);
13.30 Mari case ale lu
mii (do); 14,00 VMeomo- 
da; 1440 Talkin* Blues;
15.00 Nataţie. Pan Paci
fic Swiming; 1640 Goli 
Skilis Challange; 1740 
Triatlon. Iron Women ’95; 
1840 Patinaj turistic. Fes
tival Pe gheaţă; 19,00 
Ştiri şi reportaje ITN; 
1949 Air Combat (do);
20.30 Rusia azi (do); 21.00 
Fotbal american univer
sitar.

TV 5
7,00 Reflecţii (info); 8,45 

Lecţii de franceză; 9,05 
Jurnal canadian; 945 Bi
bi şi prietenii săi (s): 

1045 Miza (mag. ec.); 10,45 
fa obiectiv Europa (mag.); 
11,15 Ce istorie (cs); 11,45 
Magazin sportiv african; 
1340 Magazin SIDA; 
1345 Jurnal F3; 14,05
Mag. şomerului; 1440 
Fortul Boyard (r); 16,00 
Carnetele unui aventurier 
(r); 16,30 Alpinism (mag.); 
1740 Jurnal TV5; 17,15 
Evadarea (mag. turistic);
17.45 Genii in iarbă (cs); 
1845 Luna Park (mag.);
18.45 Campionul (cs); 19,15 
7 Zile în Africa (rev. pre
sei); 19,30 Jurnal; 20,00 
Nu se potriveşte (mag.R 
21,00 Julie Lescaut (s).

RAI UNO
7,00 Ştiri; 840 Banda 

lui Zecchino (d.a); 1040 
Copacul albastru (s); 1040 
Da; 1140 Ziua a şap
tea (em. relig.); 11,50 
Film; 1345 Ştiri; 1345 
Dcamna in galben (s); 
1440 Ştiri; 1540 Linia 
albastră (rep.) cu p. Co
rona, M. Avallone; 16,20 
7 zile în Pariâmenl; 1640 
D».; 1945 Sviste (mag.); 
1940 Familia nebună (s) 
cu Bnrico Montesano, A- 
lessandra Caseila; 2045 „ 
Ziua a şaptea (em. relig,); 
21,00 Ştiri .sport; 21,40 
Pariem ci.? (show); 045 
Ştiri .zodiac, meteo; 140 
întâlnire fa Cinema; 1,35 
Film; 345 Invitaţie ia 
vals (var.); 4,45 Doc Mu
şte Club; 5.30 Unlvcrsi. 
tatea TV.

a>O)
w■rara -
Oîs
I
<0

s

6,45 D.a.: 840 tnapol în 
viitor (s); 9,00 Pa.; 940. 
Team Disney (r); 11.45 
Trupeţii (sn. SUA. 199 :̂. 
12,10 O călătorie fantas
tică (s.FS); 13,00 L.&.
machine (s); 13,55 Ciiie-I 
şeful ard (s); 1440 Dă
daca <s); 15,00 Reportaje
le Disney; 1345 Parada 
filmelor Disney; 1640 se». 
Quest DVS (s.SF); 17,45
Earth 2 («) .-„Virusul u- 
cigaş"; 18,45 Magazinul 
animalelor; 19,45 Ştiri,*
meteo, sport; 2040 Dumi
nica este deschis (s); 2145 
Avalanşa (dramă SUA 
’93) cu Kctli WilUam, 
N.P. Ilarris; 22,05 TV 
Tip; 2340 Spiegel TV -- 
Magazin; 2345 Prime 
Time (rep.).

740 Ştiri; 10,00 Frontie
rele Spiritului (em. relig.); 
18,45 Avanpremieră cu 
■FiOrella Pierobon; 11,05 
fn comimnia călătorilor 
•fd̂ F"rai- Lieia Colo; 13,15 
Superclasament (show) cu 
Gerry Scoţii, Martina Co- 
Jnmbari; 14,00 Ştiri; 1440 
Duminică plăcută (show) 

CB LOreUa Guccaeini; 19,10 
Norma şl Feiice (s); 21,00 
TG5 — ştiri; 21,30 O ştii 
pe ultima? (show) cu Ge
rry Scottl, Paola Baralc; 
23,40 Target (mag.) cu 
Gala De Laurentis; 0,10 
Nu doar moda (mag.) cu 
Fabrizio Pasquero; 0,45 
Fiim; 340 Revista pre
sei; 340 Nu doar moda 
(tnag./r); 4,30 Avanpr. (r).

5,35 11 zile şi lf  nopţi 
(f/r); 7,05 Fotbal. Bua- 
desliga 15 (r); 840 Star 
Trek (s/r); 940 Infidelul 
iubit (f.a. SUA 1958) cu 
Gregory Peck; 11,10 
adevărat (w. SUA j 1 
cu John Wayne, G. Câmp. 
beli, Robert Duvall; 1340 
Katia (I. isteric 
’59); 15,15 Exploratorii 
SUA 1985) de River Phoe- 
nix; 17,25 Nord şi Sud 
(s.a); 19,15 Roata noro
cului (cs); 20,10 Fofbal. 
Rannisimo : FC Koln —- 
Bayern Miinchen (et. 15): 
21,15 Sub juriraumt (ta. 
Ger., eP- 3); 23,15 DiScu- 
ţie în turn (talkshow); 040 
24 de ore (rep.); 145 Bun 
la suflet (La. SUA ’81) 

cu Paul Newman, S. Fidd.

640 Ştiri NBC. cu Tom 
Bcnkaw; 740 Săptămâna 
în afaceri; 9,00 Ştiri şi 
reportaje ITN; 11,00 Se
ralul tui Prost (do); 12,00 
Super Shop; 13,00 Gru. 
pul McLaughlin; 1340 
Europa 2000 (do); 14,00 
Executive Lifestyles (do); 
1440 Talkin’ Jazz; 15,00 
Auto, Formula 1 (do);
1540 Legende ale teni
sului; 16,00 Moto. Pro 
Superbikes; 16,30 Spor
turi extreme; 17,00 Auto 
F3 Macao Grand Prix; 
IS40  întâlnirea cu pre
să; 19,30 Videomoda; 20.00 
Expresul vinului (do); 
2040 Selina Scott Show; 
2240 Ştiri şi reportaje 
ITN; 23,00 Show-ul serii, 
CU Jay fceno; 0,00 Golf.

7,00 Mag. sportiv (r);
8.00 Spaţiu francofon; 
9,05 Jurnal canadian; 
9,35 Bibi şi prietenii săi 
(s); 10,15 Emisiune muzi
cală; 11,45 Lumea e a 
voastră (div.); 13,15 Re
ferinţă (interviu}; 13,45 
Jurnal F3; 14,05 Am vă
zut totul (mag.); 14,30 Fii
cele Iui Cuieb (s); 15,15 
C. Latnarche (taikshow);
16.00 Francofonii (r); 
16,30 Dincolo d« mări 
(mag.); 1743 Ceva picant 
(div.); 1840 Şcoala falii
lor (div.); 18,45 Weekend 
plăcut (div.); 1940 Jur. 
nai TV5; 2040 30 mii. 
de prieteni (mag.); 20,?0 
Jurnal belgian; 21,00 7 
pe 7 (actualitate ec.); 2240 
Timp prezent (mag.); 23,00 
Jurnal F2.

740 Ştiri; 7,45 Lumea 
lui Quark (do); 8,30 D.%; 
940 Copacul albastru («)! 
9,3fl Banda lui Zecchino 
(d.a.); 1140 Linia Verde 
(rep.); 11,45 Sfânta li. 
turghio (d); 12,45 Ziua a 
şaptea (em. relig.); 1340 
Linia verde (rep.); 1440 
Ştiri; 1540 Duminica îm
preună cu... (show). Con- 

1 dura Mara Venier, An
drea Roncato; 1640 Sport; 
1940 Minutul 90 (mag. 
fotbalistic); 21,00 Ştiri, 
sport; 21,40 Pariem că—? 
(show) cu F. Frizzi, M. 
Cariucei; 040 Legenda h»i 
Mr Volare (s); 1.00 Ştiri, 
meteo, zodiac; 1,30 Sera
tă de gri» (var.); 2*0"
Film; 4,00 Anna Moffo 
Show; 540 Buc Music.
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Ce stai este nou in autorizarea 
contabililor şi a experţilor contabili?

Convorbire cu domnul PARTENIE OBREJAN, 
preşedintele Filialei Hunedoara — Deva 

a Corpului Experţilor şi ‘ Contabililor 
Autorizaţi din România

autorizat ţi expert eon* 
tabil, filiala noastră a or
ganizat cursuri de pregă
tire a viitorilor candidaţi, 
atât direct, cât şi prin 
societăţile de profil din 
judeţ.

— Ce ne puteţi spune 
despre modul cum a de
curs examinarea candi
daţilor pentru obţinerea 
calităţii de contabil auto
rizat?

— Vă pot preciza că 
dintre candidaţii cu stu
dii medii de specialitate 
sau cu studii superioare 
prezenţi la examen peste 
95 la sută au frecventat 
cursurile de pregătire .or
ganizate de conducerea fi
liala. fie direct, fie prin 
societăţile de speciali
tate, fapt ce a făcut ca şi 
promovabilitatea la exa
menul de contabil autori
zat să fie pestg 97 ia sută.

— Ce se întâmplă tai 
acei candidaţi care n.au 
reuşit să promoveze exa
menul?
'. — Heţi numărul candi
daţilor care n-au reuşit 
să promoveze examenul 
de eon tabil autorizat este 
redus, aceştia se pot pre
zenta la examen în tru 
mestrul TI al anului 1996, 
fără a mai plăti vreo taxă 
d# înscriere, i

— Clacă am înţeles bute, 
tn această lună se va 
ţine sesiunea pentru can
didaţii care vor să ob
ţină calitatea de expert

. contabil. î; i  .
--- Ha. în conformitate

cu prevederile H.G. nr. 
316/95. Consiliul Superior 
al Corpului a stabilit ca 
sesiunea pentru experţii 
contabili din întreaga ţa
ră să înceapă la data de 
25 noiembrie: 1995. Ca 
urmare a anunţurilor prln 
presă locală, radio şi TV 
Deva la aeeastă seşttme 
s-au înscris peste 120 de 
candidaţi. Examenul Va 
începe, deci, în zlna de 25 
noiembrie 1995, ora 10, 
la Şcoala Normală Deva.

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

FACULTATEA DE' INGINERIE 
DIN HUNEDOARA 

Organizează în perioada 12—13

-

— Ce noutăţi au apărut, 
domnule preşedinte, In 
domeniul activităţii de 
expertiză contabilă şi ce 
preocupări are conduce
rea filialei C.E.C.A.R. Hu
nedoara — Deva In a- 
ceastă perioadă?

— Doresc să preci
zez că Asociaţia Corpu
lui de Experţi Contabili şi 
Contabili Autorizaţi a 
luat fiinţă in anul 1990 
cu avizul Ministerului de 
Finanţe, Insă cu toate e- 
forturile .depuse de con. 
ducerea C.E.C.A.R. Bu
cureşti abia în 1994 a apă
rut Ordonanţa Guvernu
lui nr. 65 din 19 august 
1994 privind organizarea 
experţilor Contabili şi a 
contabililor autorizaţi, or
donanţă care, apoi, a fost 
aprobată, prin Legea nr.
42 din 24 mai 1995 şi 
promulgată de preşedin
tele ţării prin Decretul 
121/25 mai 1995. Prin 
Hotărârea Guvernului nr.
/M 6/1905 s-a aprobat re
gulamentul privind orga
nizarea examenelor pen
tru dobândirea calităţilor 
de experţi contabili şi 
contabili autorizaţi, re
gulament prin care s-au 
stabilit condiţiile de în
scriere1 a candidaţilor, 
disciplinele de examen, 
precum şi faptul că exa
menele se vor ţine în 
trimestrul II şi IV la da
tele stabilite de Consiliul 
Superior al Corpului.

Este bine sa se ştie de 
către toţi membrii corpu
lui. prectim şi de către 
cei ce vor veni în rându
rile noastre că în toate 
ţările tinde se practică a- 
cşastă profesiune şi s-a 
acumulat o bogată expe
rienţă există exigenţe 
foarte mari, începând cu 
promovarea examenelor 
pentru obţinerea calităţii 
de profesionist- ' contabil 
autorizat sau expert con
tabil.

Menţionez că în vede
rea participării la sesiu
nea de examene de toam
nă în vederea dobândi
rii caliţătii de contabil

DORIŢI SA CUMPĂRAŢI CEL MAI IEFTIN ? 
DORIŢI SA CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBÂNDA ?

Nimic mai simplu î 
Vizitaţi magazinul ECONOMIC al

S. C. UNIVERSAL IMF. EXP. 
DEVA

str. Dacia» la parter, bl. P + 10 (turn).
Aid 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 poiiacril, 
cabine 'bjş);; tşpet supralavabil ; îmbrăcăminte etc.

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

; EXPOZIŢIE CU VÂNZARE ;
Automate de băuturi calde (cafea, ciocolată, capuccino, ceaiuri, 

supe) JEDE MATIC «- Suedia. Informaţii tel. 62 73 28.

CONCURS DE ADMITERE 
LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE LUNGA 

DURATA v
pentru continuarea studiilor absol

venţilor cu diplomă ai învăţământului 
universitar de scurtă durată (subingineri). 

înscrieri: până la 8. XII. 1995. 
Relaţii suplimentare te secretariatul 

facultăţii.
Telefon : 711919.

SEMĂNĂTOAREA' S.A.
Vinde cu credite oferite de Banca 

Comercială Română (B.C.R.) producăto
rilor individuali sau cu personalitate ju
ridică, conform condiţiilor H.G. 352/ 
1995 '

DOBÂNDA ESTE SUBVENŢIONA
TĂ ÎN PROPORŢIE DE 70 LA SUTĂ. 

Gama utilajelor agricole este urmă- 
\ toarea:

I
I
I
I
I le
I -  
I 
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I 
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I 
I 
I

S.C. DIMAGRAS.A. i
D E V A  j

Angajează contabil şef. i
Informaţii telefon 626309, între ore* f  
8—16. (356351i ■

COMITETUL DE INIŢIATIVĂ 
Pentru constituirea Asociaţiei sala

riaţilor şi membrilor conducerii, în ve
derea dobândirii de acţiuni la 

S.P.1. CARMETAPLAST S.A. DEVA 
A n u n ţ ă :

Intenţia de constituire a asociaţiei, 
tn conformitate cu prevederile Leoii nr. 
77/94.

Depunerea opţiunilor se face la sediul 
societăţii, până la data de 1 decembrie 
1995.

\•  Combine de plantat CP 12 ;
•  Combine de medie capacitate C 110 ;
•  Combine de mare capacitate C 140 ;
•  Semănători de plante prăşitaare şi
.....păioase; ■ _ ,
•  Cositori purtate sau cu cuţite rota

tive; ,
•  Motocultor M12 (motor Diesel, 12 

CP).
Relaţii suplimentare puteţi obţine de 

la reprezentantul nostru judeţean, S. C. 
AGROSERVICE DEVA, telefoane 622195, 
224785, şi Direcţia Agricolă, telefon 
614612, precum şi de la sediul S ~ 
SEMĂNĂTOAREA S. A> Bucureşti, 
telefoanele : 6382140; 6384580 ; 6386855; 
6387060, interioare 178,166,200,142

\

!| 
I 
1 
I I I I I 
I

In perioada 5—20 decembrie 1995, 
FILIALA SILVICA DEVA VALORIFICĂ 

prin ocoalele silvice din judeţ.
•  POMI DE CRĂCIUN 
Informaţii la tei. 224599, 22464», 622481

(«nt. 17). (22924)

I
I
I
1
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TRIBUNALUL HUNEDOARA ' 
EXECUTOR JUDECĂTORESC , 

Anunţă licitaţie publică in data de 5 
decembrie 1995, ora 11, în localitatea 
Mintia, la sediul S.C. BEVACOMB S.A. 
MINTIA, pentru vânzarea următoarelor 
bunuri ce aparţin acesteia :

• 1 WOLLA
• 1 locomotivă „DIESEL“
• 9 vagoane „UAGPS“ (22381)

I
I
III
I
tI
1
tI
i

Alegeţi calitatea!!!
Cumpăraţi televizoarele

NOKIA
Prin magazinele QUASAR din: 
Deva Tel.611261 614983 
HunedoaraTe] .723139 
Orăştie Tel.642397 :

i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i

FIRMA GERMANA
S.C. GR ACE COMP AN V S.R.L. LUGOJ 

Comercializează en gros;
•  ÎMBRĂCĂMINTE ŞI INCĂLŢAMIN1

la mâna a doua. , I
•  Marfă originală import direct Germa- ■

nia. •
— cantităţi nelimitate; I
— preţuri de la 1500—-5080 lei/kg. .
Pentru cantităţi mai mart asigurăm trans-,|

port Ia destinaţie. V
Informaţii ia sediul firmei clin Lugoj, str. ■  

Caransebeşului, nr, 5 (în incinta Dada Service} |  j 
sau la tel. 056/372650, intre orele 8—16. (7786)

I

ONIYEBSAL

1

( f

YELLOW CflB

TAXIURILE GALBENE
CU CELE MAI MICI TARIFE

24 de ere din 24,
Ia dispoziţia dumneavoastră !

Deva
Strada

M. Eminescu 
ar. 2

Tel. 61 66 65

Taxarea se face din moment ui 
preluării clientului

TOTUL LA TELEFON
s.c.
F&P

TRANS S.R.L
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vânzări-

/CUMPĂRĂRI
• Vând casă, anexe, ma

teriale construcţii, preţuri 
convenabile. Ilteu, nr. 38, 
jjud. Arad.

(2464) :t :.

. « * * & * * * ' - * • # '

•  Cumpăr tractor 
U 445 fără motor. In
formaţii tel. 621172.

(2482)

•  Vând TV14 izoter
mă 1,5 t, stare excepţio
nală, piese de schimb, 
preţ negociabil. ; Relaţii 
tel. 223155, după ora 19.

(2484)
V • Vând casă, anexe, gră
dină, '  Certejul de Sus. 
Informaţii Uroi, nr. 43.

(2479)
•  Vând apartament 4 

camere, etaj 2, zona 
„Lido“, tel. 625200.

. (2478)
■k •  Vând secerătoare grâu, 
teren şes, preţ . convena
bil.'-Informaţii Igna Emil, 
sat Homorod — Geoagiu, 
sau telefon 628123.

(2474)
•  Vând 900 mp teren 

intravilan, str. Coziei. 
612548, 624872,

(2486)
•  Vând (închiriez) â-

partament două camere 
(mobilat), Deva,, bl. 29, 
etaj 2, telefon 661139, 
după ora 19. (2487)

•  Vând teren intravilan
Deva, str. Coziei, Infor
maţii telefon 622344, după 
era 18. (2491)

« Vând apartament trei 
camere, cartier Gojdu, Al.
I.alelelor, bl. C 7, ap. 16, 
parter, tel. 624587, 614508.

' - " ' ■ (2489)
•  Vând parbriz Trabant

601 şi carburator Volk
swagen. Deva, telefon 
814635. (2064)

•  Cumpăr VW Golf 
Diesel neînmatriculat, De
va. telefon 224848.

(2496)
•  Vând fotoaparat Pen-

tax profesional. Telefon 
615988. (2495)

•  Vând talon Fiat Re
gata. Informaţii telefon 
622383. după ora 17.

(2065)
•  Cumpăr garaj, zonă

centrală, sau teren con
strucţie 100 mp. -Telefon 
211041. /" (2498)

•  Vând casetofon Deak,
staţie egalizator Akay, < 
mobilă dormitor furnir 
trandafir, lenjerii pat da
masc noi şi haină damă 
piele. Informaţii telefon 
617474. (2500)

•  Vând autospecială 
TV 12 benzină L.E.A. 
pentru persoane şi mate
riale, 3 800 000.' şi piese 
tractor U 445, motor, punte 
fată.spate, cutie viteze 
-- 3 100 000. Tel. 613777,

? (9998)
•  Vând talon Trabant 

601, preţ negociabil. Infor
maţii telefon 227215.

(9997)
•  Vând VW Passat, Re

nault 10, înmatriculate. 
Deva teţ. 614086.

•  Vând Opel Rekord
(înmatriculat). Tel 624085, 
624881; • (2510)

• Vând mobilă dormi
tor, Orăştie. tel, 642733. 
Informaţii după ora 15.

(1743)
•  Vând nuci în coajă, 

Orăştioara. de Jos, nr. 
57. Vinţan,

(1747)
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• Vând apartament Şi- 
meria, Piaţa Unirii,- bl. 
21. sc. B. ap. 20.

, (7954)

o Vând apartament trei 
camere decomandate, par
ter. Hunedoara, str. Zam
bilelor, nr. 4, bl 18, ap. 29.

(7953). 4

• Vând VW Microbuz, 
stare bună, 2500 DM. ne- . 
gociabil. Tel. 724697.

(7947)

• S.C, Prod Andeziv 
SRI, Crişcior produce 
şi livrează la coman
dă, atât. la stat, cât şi 
la particulari, la pre
ţuri avantajoase, pia
tră cernută, piatră 
spartă, criblură, nisip 
concasat 0,3, pavele 
abnorme, calupi 9-9- 
9, borduri piatră, 
dale beton simplu şi 
armat, stâlpi gard, 
plăci ga,rd, bolţari, zgu
ră 20x20X40, borduri 
din beton, olane .şi 
ţiglă din beton, alte 
produs  ̂ la • cerere. Se 
pun la dispoziţie mij
loace de transport.
Tel. 656417, ‘ 656108, 
656218; Societatea in- ' 
tenţionează majora
rea preţurilor la a- 
ceste produse cu 50 
la sută, începând cu 
25, XII. 1995. f 

(6532)

LICITAŢII

•  în ziua de 27 noiem
brie 1995, la sediul S.C, 
BENTOCALCAR S.A. De
va are loc . licitaţia pu
blică pentru vânzarea u- 
nui încărcător / frontal 
1803 A, de fabricaţie ro
mânească. (2497)

ÎNCHIRIERI

0  Caut pentru închirie
re apartament sau garso
nieră. Telefon 629577, o- 
rele 19—22. -

(1746)

•  Doresc să închiriez
garsonieră sau apartament 
în Hunedoara. Telefon 
724889. (7952)

« Caut spre închiriere 
apartament sau garsonie
ră, în Hunedoara, telefon 
714699. (7955)

•  ,Ofeţ saivan, casă pen
tru iernat oi 616027, 
613265. . (2492)

•  Caut pentru închirie
re în Orăştie spaţiu co
mercial central, minim 
20 mp. Tel. 227929.

- ■ (2490)

« închiriez apartament 
sau garsopieră mobilată, 
exclus Micro 15. Telefon 
620790. (2502)

MEGA TECH 
INDUSTRIES 

... S.R.L.
- Importator 

direct 
Vă oferă 
PATEURI 
DE FICAT 

cutii 80 gr. net 
origine Cehia 
Tel./Fax : 
222 64 45

0  închiriez poker. Vând 
stoc bilete.- discotecă, pa
nouri, oglinzi. Tel. 660091.

(2499)

PIERDERI

• Pierdut legitimaţie 
serviciu, p0 numele Troa
că Marin. Se declară nulă.

(7956)#
OFERTE

DE SERVICIi

0  Societate germano — 
maghiară — română an
gajează secretară cunos
cătoare a limbilor ger- ' 
mană, maghiară, vârsta 
maximă 35 ani. Telefoa- 

. ne: 647174 ; 642364.
(4745)

-# Societate particulară 
de construcţii angajează 
urgent: zidari, zugravi,
mozaicari, faianţari. In
formaţii Ia tel. 616795, în_ x 
tre orele 7—15.

(2504)

•  Cadru medical me. 
.ditez biologie cls. XI, 
limba engleză. Tel. 613126.

(2485)

•  RAÎF Bucureşti, 
Sucursală Hunedoara 
— Deva, str. Depozi
telor, ‘ nr. 6,; telefon 
623421, scoate la con
curs postul de direc
tor economic. Condi
ţii : studii superioare 
economice, vechime 12 
ani (se poate aproba 
reducere de 2 ani).

------------------ ?£L81 _

• Angajăm inginer 
(maistru) constructor de 

posesor auto. 
iu, luni, orele 16̂ 20, 

Aleea Plopilor, bl. 4,. sc. 
D, ap. 5. Relaţii, telefon 
226149. ■

. (6355)

DIVERSE

•  R,A. Activitatea Orăş
tie anunţă intenţia ' de 
majorare a preţurilor la 
serviciile prestate către 
populaţie şi agenţi econo
mici, cu 1,2 la sută înce-

. pând cu l ianuarie 1996, 
ca urmare a majorării 
preţurilor la combustibil 
lichid, materii prime şi 
materiale. (1744)

•  S.C. Magic Video SRL 
Deva anunţă majorarea

adaosului comercial cu 
până la 200 la sută, în
cepând cu data de 20. 12. 
1995. •' ' (2488)

•  S.‘C,, Neltex Bexa 
Impex SRL Deva • anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial, în
cepând, cu data de 1 de
cembrie 1995.

(2501)

•  S.C. Integrata Agro-
fruct Tricotex SRL Haţeg 
anunţă majorarea preţu
rilor. la. tors şi dărăcit 
lână, începând cu 28. XI. 
1995. (2957)

COMEMORĂRI

• Familia anunţă îm
plinirea a 6 luni de ia 
dispariţia celui care a 
fost ■■■■■■■- ■ ■■

ŞTEF ZEVEDEI
Comemorarea — sâm

bătă, 25 noiembrie, ora 
11, în cimitir.

(022665)

: * •  Au trecut şase săp
tămâni dc jale şi lacrimi 
de la decesul iubitei 
noastre

ELENA HANCIU,
din Trestia, plecată pe 
drumul veşniciei. Fiul 
Petru, nora Neli şi ne
poţii Nu te vom uita
niciodată. (2493)

1

; « Lacrimi amare, 
nesfârşită durere su
fletească însoţesc îm
plinirea a doi ani de 
la trecerea în eterni
tate a celui care a 
'fost O"

GHBORGHE
BÎRSAN,

acum la sfârşit de 
noiembrie. Dumnezeu 
să te odihnească In 
pacel Familia.

(2494)

DECESE

•  Familia îndoliată 
anunţă cu profundă 
durere încetarea din 
Viaţă a celui care a 
fost

nOREA-BEMUS 
, POPOVICIU

înhumarea azi, ora 
13, la Cimitirul Or
todox din Simeria. 
Dumnezeu să-l odih- 

. nească în pace !

UN NUME NOU PĂTRUNDE 
TOT MAI MULT IN COTIDIAN

1

I
I
I
I
I
I
1
I

La originea acestei denumiri sc află o specie de 
palmier din deşertul Nevada, pe care indienii ame
ricani îl cunosc de mii de ani ca „Arborele vieţii".

Ce este GOLDEN YACCA?! Un praf cristalizat, 
auriu, extras din planta Yucca Sidigci-a (Arborele 
Vieţii), după cele mai sofisticate norme tehnolo
gice obligatorii în Statele Unite ale Americii, pentru 
alimente şi medicamente.

GOLDEN YACCA nu este un medicament, ci un 
complement alimentar, cu rol antitoxic şi de revigo
rare a organismului omenesc, atât fizic cât şi psihic.

Firma distribuitoare intenţionează să organizeze, 
cu sprijinul Unor specialişti avizaţi, o serie de întâl
niri, în care medicii orădeni vor prezenta produsul 
GOLDEN YACCA spre ştiinţa celor interesaţi dc 
menţinerea şi întărirea, sănătăţii.

întâlnirea va avea loc Ia Deva, in data de 27 
noiembrie, în CASA DE CULTURĂ, Piaţa Victoriei, 
nr. 4, lâ ora 18, şi’la Hunedoara, în ,data dc 26 
noiembrie, în sala CASEI DE CULTURĂ, str. George 
Encscu, nr. 8, ora 18.

Dr. NICOLETA HEPEŞ

•  CURSURI DE OPERATORI CALCU
LATOARE,

•  CURSURI DE CONTABILITATE A- 
SISTATA DE CALCULATOR,

sunt organizate de

„SIGMA PLUS“
singura firmă avizată de Ministerul învăţă
mântului, începând cu data de 4 decembrie.

Seriozitatea, calitatea, eficienţa vă sllht 
asigurate numai de către noi.

Informaţii şi înscrieri la sediul nostru din 
Deva, str. M. Eminescu, nr. 2 (în clădirea Fun
daţiei pentru tineret), tel. 212661, între orele 

. 9--17. . ''.'.'M ■- - J

•  VINDEM CALCULATOARE,

în orice configuraţie, cu plata in 24 rate.
•  SCHIMBAM (VINDEM) combine pă- 

ioaşe, marca „Ferguson** sau „Class Mercur*4 
cu Dacia papile sau dubiţă 1—2 t,
; Informaţii Ia tel. 212661 sau 611Q67, după 
ora 17. ■ . ’

S.C. METALOTEX S.A. 
D E V A

Organizează în data de 30. XI. 1995, 
ora 12, concurs pentru ocuparea a 2 
posturi- paznici (bărbaţi).

Informaţii privind condiţiile de parti
cipare, la sediul societăţii, din Deva, str. 
22 Decembrie, bl. 4. Telefoane 611854 
sau 616725.

S.C. FULGER STOP AUTO S R L.

Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop 
959

ţ Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabile; 
cartele cu patru călătorii plătite şi una gra
tuit, "

Pentru convingere formaţi 
959.

După 4 servicii cu plata  
vă oferim un serviciu local GRATUIT!

a

3c

D.M.P.S.
S I T U A Ţ I A

LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 2J. XI. 1995

Meserie Nr. locuri Inspector per oi itl 1
Instalator 3

î Agerit pază ,50 Jurisconsult 1
1 Arhitect 2 Laborant fizică l
l Asistent medica! 9 Lăcătuş construcţii 2
1 Bucătar 1 Macaragiu' 3
l Casier 1 Magazioner 1k : Coafeză 2 Maistru constructor 3
\ Cofetar patiser 4 Manich., pedieh. t

Comandant instructor 5 Mecanic auto 23
| Consilier juridic 1 Montator marmură 2
* Contabil 3 Mozaicar , , 7
1 Contabil sef 3 Paznic 1 '1 i Cosmetician i Referent 1
| Croitor 135 Revizor contabil 2
1 Desenator tehnic 1 Sing. construcţii 1
1 Dulgher 13 Şofer autoambulanţă 1
1 Economisi 1» Şofer autoturism 3
: Electromecanic tute 6 Strungar 0
1 < Excavatorist 2 Sudor cu gaze 5

: Fierar-botanist ' 4 Târna'? r 16
1 Frezor 3 Tinichigiu auto' 10
%■ ' Frizer 2 Vânzător 6
i 1 Funcţionar eoniamic 4 Vânzător ambulant 4
i Ing. c—ţii Md \i 4 Vulcanizr.tOF e
i In« CFDP } Ziarist $
i Tng. chimist i Zidar 23«i
i

Ing. construo' î 6 Zidar 4 £
Tn-. mecanic 2 Zugrav 6
Inspector 1

1*
'inspector asigurări • 75 TOTAL 485

mm
. •  Vineri, 24 noiembrie 1995


