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U TEMERAR

Toată lumea știe că răcirea 
vremii aduce cu sine gripa, 
răcelile, bolile respiratorii, că 
starea bolnavilor cronici se 
alterează. Ne-am orientat, în 
căutarea medicamentelor, mai 
ales către cele necesare tra
tării sau prevenirii bolilor 
specifice sezonului. Dar nu 
numai. Am fost la depozite și 
farmacii, urmărind ambele 
circuite - deschis și închis 
(pentru bolnavii internați).

■ Cele mai multe 
farmacii din județ se apro
vizionează prin depozitul S.C. 
„Remedia” S.A. Deva. La 
rândul ei, societatea are con
tracte, pentru medicamente in
digene, cu producători din 
țară ca ,,Sicomed" S.A. Bu
curești, „Antibiotica" lași, 
„Terapia" Cluj, „Armedica" 
Tîrgu Mureș, „Biofarm” 
București, cele de import fiind 
trimise direct de către impor
tatorii înregistrați la Ministerul 
Sănătății.

în momentul de față - cum 
aprecia managerul societății, 
dna farmacistă Voichița Popa 
- există cantități suficiente de

vaccin antigripal, solicitat în 
acest sezon, plus toată gama 
de antigripale. Lipsește însă 
gama celor, produse de 
Fabrica de medicamente 
„Sicomed” (truse, soluții 
perfuzabile, fiole necesare 
mai ales în spitale) deoarece 
aceasta a sistat livrările până 
la plata datoriilor. în această 
situație, pacientul este cel 
mai defavorizat.

■ La S.C. Europharm 
- Sucursala Deva, depozit 
ce funcționează de 3 ani, dl 
director Traian Filip ne 
spunea că au produse proprii 
pentru nevoile sezonului rece 
(Europidin, Paracetamol, 
Ascovit, Tusin), toată gama 
de antibiotice orale.

Aici există și produsele 
perfuzabile pentru spitale, 
aduse din import, cu 
ambalaje clinice și mai 
ieftine.

Nu cu mult timp în urmă, 
un om politic din arcul liberal 
făcea o declarație senza
țională cu ocazia alegerii 
sale în fruntea ierarhiei lo
cale a partidului. Cu atât mai 
neobișnuită cu cât era o

de proză cu sediul în Casa 
de cultură care trebuie să 
producă și să promoveze 
nu cultura de cârciumă și 
bingo, ci cultură autentică, 
majoră. Zic că e o de
clarație senzațională,

Fiecare dintre noi simte 
măcar o dată în viață nevoia 
de a se exprima altfel decât o 
face în mod obișnuit și coti
dian. Unii apelează la 
meșteșugul condeiului, alții la 
vraja sunetului sau la mirajul 
culorii, dar indiferent de mij
locul folosit toți doresc 
același lucru: să se facă cât 
mai bine înțeleși de cei din 
jurul lor. Uneori, această 
scurtă necesitate de comu
nicare devine atât de evi
dentă încât se metamor
fozează într-o adevărată 
pasiune pentru cel în cauză, 
iar acesta bineînțeles că nu 
ezită să:și investească cu 
bucurie întreaga sa zestre 
spirituală.

De un asemenea mo
ment s-a bucurat, vineri (31 
octombrie), dna Georgeta 
Filip din Orăștie, la sala 
Astra, unde i-a fost găzduită 
expoziția personală de pic
tură.

Prezentă cu 39 de lucrări 
în acuarelă și ulei, cu o tema
tică diversă (peisagistică, 
florală, portretistică), au
toarea a abordat un stil pro
priu, îmbinând clasicul cu 
modernul. Culorile vesele 
folosite cu precădere au con
ferit tablourilor o notă deo
sebit de luminoasă și opti
mistă.

Deși de profesie este 
medic, dna Filip iubește cu 
pasiune pictura și a făcut 
din ea mai mult decât un 
simplu hobby: “a așternut 
pe pânză stropi de suflet”, 
simțindu-se astfel cu ade
vărat o creatoare de frumos.

Conexiunea paradoxală 
dintre medicină și pictură a 
fost pe cât de neașteptată 
pe atât de inspirată, reușind 
să îmbine perfect profesia 
cotidiană de medic, aceea 
de a vindeca trupurile 
neputincioase, cu menirea 
pictorului de-a vindeca su
fletele.

“Te simți puțin dezgolit 
în fața publicului arătându-ți 
opera", mărturisea crea
toarea, "dar aceasta este o 
refulare a fiecăruia dintre 
noi” și publicul foarte nume
ros prezent la vernisaj a fost 
cel mai în măsură să-i 
întărească afirmațiile.

Cu toate acestea, expo
ziția a rămas deschisă doar 
pe perioada a 3 zile, 31 
octombrie - 3 noiembrie, la 
acest lucru contribuind, din 
păcate, prețul “piperat" ce a 
fost perceput pentru închi
rierea sălii (50.000/oră, 
după cum afirma autoarea).

Alexandra SURDA

declarație de intenții, pro
gramatică, predeterminată 
deci de mentalitatea și con
cepția sa asupra lumii și 
vieții. Am auzit-o doar la unul 
din posturile locale de 
televiziune, astfel încât n-o 
voi putea reproduce ad 
litteram, dar, în esență, d-sa 
spunea că e hotărât să 
întreprindă tot ce e necesar 
pentru ridicarea nivelului de 
viață ai oamenilor prin cul
tură. Și dădea ca exemplu de 
posibil obiectiv prioritar 
înființarea în Deva - oraș în 
curs de vertiginoasă pro- 
vincializare și cu ofertă 
culturală nulă - a unui teatru

pentru că dl dr. loan Pătrui 
- căci despre domnia sa e 
vorba - e primul om poli
tic pe care nu numai că-l 
preocupă cultura, dar care 
dovedește că e conștient 
de rolul capital al culturii 
în viața socială și se de
clară hotărât să acționeze 
în consecință. Primul om 
politic din 1989, firește, 
căci până atunci nici nu 
aveam oameni politici în 
adevărata accepție, ci doar 
politruci. Nu e locul să in
sist

(Continuare în pag. 2) (Continuare în pag. 2)

Estera SÎNA 
Viorica ROMAN

acum asupra

Radu CiOBANU

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 2)
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Trestia, localitate 
aparține comunei Băița, este 
un sat așezat pe malul unei văi 
cu același nume. Gospodăriile 
îi sunt așezate și bine rostuite. 
Se povestește că numele 
localității vine de acolo că aici, 
cu multă vreme în urmă, se afla 
un lac.pe malurile căruia 
creștea în voie trestie. în acele 
vremuri, pe aceste meleaguri 
s-a așezat un om venit de 
foarte departe, care și-a 
construit aici o curte, întrucât 
se ocupa cu extragerea 
aurului. Această îndeletnicire 
i-a adus o avere frumoasă ce 
i-a îngăduit să ridice în mijlocul

satului, pe creștetul unei stânci 
la care se ajunge foarte greu, 
o biserică care a fost terminată 
în. 1674. Deoarece între curtea 
sa și biserică 'era o văgăună 
adâncă - bogatul respectiv a 
construit - sigur că n-a făcut-o 
el - o punte suspendată. 
Biserica a făcut-o din piatră și 
se spune că la început a avut 
un turn încă o dată cât cel de 
astăzi care, mai apoi, a fost 
înjumătățit pentru a nu fi răpus 
de vânturile ce bat în această 
parte a Munților Metaliferi ce au 
văi largi și adânci.

Dl Ionel Neagu, fost multă 
vreme poștaș, zice că, de la

Liniștea și seninătatea femeii de la țară 
Foto: Anton SOCACi

Himerica satului Trestia, așezată pe o stanca, 
se vede de la marc depărtare.

Foto: Anton SOCACi
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i Cele mai bune 

rezultate
I Cooperativa de consum 
■ Râu de Mori (președintă 
1 Măriți Medre) înregistrează, 

lună de lună, rezultate con- 
i stant bune, remarcându-se 
' între celelalte unități din 
I județ cu condiții similare. în 
I luna octombrie, spre exem
plu, a depășit programul

stabilit cu peste 30 la sută. 
Aici, buna organizare a 
activității este urmată de 
aprovizionarea ritmică cu 
mărfurile cele mai soli
citate de populație. (E.S.).

Lansare de album
Astăzi, 7 nov, la motelul 

Cinciș are loc lansarea 
primului album (casetă au
dio și CD) al solistei de 
muzică populară Ana 
Banciu, intitulat “Doamne- 
ajută și dă bine”.

câteva case câte avea satul 
Trestia la începuturile sale, 
așezarea a crescut mereu 
ajungând să aibă în jur de 150 
de case.

- Muncind în mină, oamenii 
nu au plecat din sat în număr 
mare. Ceea ce nu înseamnă 
că Trestia n-a dat țării oameni 
importanți. Mulți dintre cei 
plecați au ajuns doctori, 
ingineri, oameni de știință ș.a.

- Pe unde sunt?
- Prin Deva, prin Cluj, cine 

mai știe pe unde. Unul dintre 
ei este dl Mihăilă, ce a ajuns 
director la PECO Deva, un om 
foarte legat de sat. Uite și

acuma, când am renovat 
biserica și am înălțat un 
monument în cinstea eroilor 
căzuți în primul și al doilea 
război mondial, dumnealui a 
fost mereu alături de noi, nu 
numai cu vorba, ci și cu fapta.

Cel mai vârstnic om din 
sat este dl Petru Fornădean 
ce a trecut de vârsta de 90 
de ani și a luptat în cele două 
războaie mondiale fără să-l 
atingă glonț sau schijă. Zice 
- râzând - că treaba asta s-a

“ TnvitațFde onoareTa 
acest eveniment sunt 
Marioara Murărescu, 
precum și cunoscuți 
interpreti hunedoreni. 
(G.B.).

Se construiește, 
totuși 

Consiliul județean 
procedat la redistribuirea
sumelor alocate obiecti
velor aflate în derulare. 
Astfel, au fost alocate, din 
bugetul județean, impor-

tante sume de bani pentruX 
terminarea blocurilor de 
locuințe din comuna 
Dobra și întocmirea P.U.D. 
cu privire la amenajarea 
intrărilor în județ de la 
Petroșani, Aurel Vlaicu, 
Zam, Vulcan (Buceș), 
Ocișor (Vața de Jos), 
Baștea (Lăpugiu de Jos) și 
Zeicani (Sarmizegetusa). 
(Tr. B.).
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bunele maniere, pe când 
cultura o ucide. Apoi civi
lizația se poate mulțumi să-l 
transforme pe analfabet în 
semidoct, pe când, în cul
tură, semidocții sunt chiar 
mai periculoși decât 
analfabeții.” lată de ce zi
ceam că acest medic și om 
politic liberal e un temerar:

(Urmare din pag. 1)

deosebirii. Dar și printre 
oamenii politici autentici, 
cei cu adevărat culți și 
conștienți de rosturile 
culturii sunt rarisimi, iar 
atunci când se manifestă 
produc revelații. Oamenii de 
cultură, cărturarii, inte
lectualii, artiștii, educatorii, 
adică toți cei care 
lucrează gândind, 
au făcut și vor face 
mereu declarații 
de felul celei fă
cute de dl doctor. Dar pe ei 
cine să-i audă? Cum ar 
putea avea ecou aspirațiile 
lor când forurile legislative 
și executive ale țării sunt 
dominate de semidocți 
primejdioși și de oameni 
politici respectabili, dar fără 
antene culturale?

O declarație splendidă, 
în spiritul celei amintite, 
făcea cu vreo lună în urmă 
și dl Octavian Paler: 
„Civilizația - zicea d-sa - 
doar „modernizează” bruta 
din noi, o învață ipocrizia și

el are curajul să-și asume 
misiunea, pe care nimeni nu 
și-a asumat-o până acuma, 
de a ucide prin cultură bruta 
care în clipa de față își face 
de cap, tropăind nestin
gherită în mult răvășită 
societate românească.

Un temerar și un visător 
de bună seamă, unul din fa
milia spirituală a sublimului 
hidalgo de la Mancha. Un 
utopist solar și stenic a cărui 
viziune asupra perfec
tibilității prin cultură n-are 
nici o șansă deocamdată,

pentru că e încă prea 
singur. Chiar dacă inte
lectualii, oamenii de cul
tură îi sunt solidari și gata 
să-l ajute, el sunt încă, în 
ceasul acesta incert, 
excedați de semidocții cei 
periculoși. Mai e nevoie 
pentru izbândă și de alți 
oameni politici cu aceeași 

credință în ros
turile culturii. Să 
sperăm că se 
vor ivi cu timpul.

Șl să ne gândim că nici avi
oanele și submarinele lui 
Leonardo da Vinci n-aveau 
vreo șansă la ceasul când 
au fost închipuite, dar iată 
că azi oamenii zboară și 
scormonesc adâncurile 
mării. Vom reuși: cu 
siguranță și în societatea 
noastră oamenii își vor 
datora într-o zi confortul 
sufletesc culturii. Chiar 
dacă nu toți vom apuca 
acea zi. Dar merită 
încercat. Și trebuie 
început.

Ifcffîfrtgșt îmbolnăvirile spore, 
^ttgUPCE NE TRATĂM?^

(Urmare din pag. 1)

Firma, cu sediul la Brașov, 
care produce și distribuie 
medicamente, lucrează cu 
materie primă de import și 
oferă medicamente, vitamine 
și ceaiuri medicinale. Fur
nizând medicamente atât 
farmaciilor destinate trata
mentului ambulatoriu cât și 
celor de spital, Europharm 
are, ca și alte depozite, pro
bleme cu plata acestora, 
contabilizând foarte multe 
creanțe de peste 30 de zile.

■ Farmacia „Unu” este 
aprovizionată, cum am văzut, 
cu cele mai solicitate medi
camente acum în sezon și 
anume antigripale, antiter- 
mice, antibiotice. „Căutăm 
orice mijloc de a ne 
aproviziona - spunea dl far
macist diriginte Simion 
Câmpeanu. Cele mai multe le 
luăm de la depozitul „Reme
dia”; am rămas fideli acestuia, 
deoarece are medicamente 
pe care nu le aduc alte 
depozite.Colaborăm bine și 
cu „Europharm”, cu „Relad” 
Sibiu și „Tamisa” Timișoara, 
cu multe alte depozite din 
țară, cu un sistem bine pus la 
punct, având posibilitatea să 
selectăm din ofertele care ni 
se fac.”

Din păcate, se plutește într- 
o incertitudine din cauza de
contărilor, „Am ajuns să ne 
întrebăm dacă putem să mai 
onorăm rețetele compensate și 
gratuite, deoarece suntem la 
limita suportabilității privind 
întârzierile la plată” - afirma dl 
Câmpeanu.

Notăm că farmacia “Unu" 
este singura care asigură mai 
ales pentru bolnavii irecu
perabili medicamentele 
stupefiante, pe bază de 
autorizații. Dar se află într-o 
situație extremă deoarece 
„Sicomed” a sistat livrările 
către „Remedia".

■ Farmacia Secției de 
pneumoftiziologie a 
Spitalului Județean Deva 
deservește atât bolnavii 
internați în staționar, aflați în 
tratament supravegheat prin 
dispensarul de aici cât și pe toți 
cei cu afecțiuni dermatologice. 
Dna Adina Megieșan, 
farmacist primar, spunea că 
deși bolile respiratorii înre
gistrează o creștere în această 
perioadă, deși au datorii față de 
„Remedia", ca principal furni
zor, dispun de medicamentele 
specifice (de T.B.C. și 
dermatologie), inclusiv de 
soluții perfuzabile pentru 
aproximativ o săptămână - 
două. Ce va fi în viitor?Cât timp 
vor mai primi medicamente pe

datorie? Răspunsuri certe 
este greu de dat.

Un aspect grav ne-a pre
zentat dl dr. loan Dorin Petrui. 
Este vorba despre vacci
nurile antigripale care sunt 
necompensate, atât pentru 
adulți cât și pentru copii și 
care costă mult (între 30 mii 
lei cele autohtone, și aproape 
50 mii lei Vaxigripinul, de im
port). în această situație 
foarte puțină lume își permite 
vaccinarea antigripală iar prin 
tratamentele ulterioare se 
cheltuie mult mai mult 
(antibioticele sunt foarte 
scumpe). ,,S-ar cheltui mult 
mai puțin - susține, pe bună 
dreptate, dl. dr. Petrui - dacă 
s-ar compensa imunizarea la 
început de sezon rece, mai 
ales pentru cei cu boli 
respiratorii cronice".

Dar cum noi ne scumpim 
la tărâțe și așteptăm mintea 
românului cea de pe ur
mă...facem „economie” când 
și unde nu trebuie. De fapt 
consumăm mai multe 
medicamente, cu costuri mai 
mari și cu efecte din ce în ce 
mai dezastruoase pentru 
sănătatea tot mai precară a 
populației.

Ce s-ar mai putea spune? 
Că medicamente pentru 
bolile de sezon se găsesc în 
farmacii. Bani să fie. Iar dacă 
nu-s bani mai apelăm și la 
leacurile băbești (un ceai, o 
frecție, niște ventuze, o baie 
fierbinte).

r\ 
(Urmare din pag. 1)

întâmplat din pricină că a fost 
și este mic de statură și 
gloanțele și schijele au trecut 
peste dumnealui. Dl Petru 
Gabor, veteran al celui de-al 
doilea măcel mondial, ne-a 
vorbit cu stimă și respect de 
consătenii săi susținând că 
sunt oameni foarte de treabă 
și gospodari pricepuți. 
Bărbații lucrează în mină, dar 
cultivă și pământ, cresc 
animale multe și frumoase. 
Pe acoperișurile multor case 
am văzut antene parabolice 
- semn al bunăstării și 
civilizației.

TRESTII^ 
OW SÂT.iM 
rvcbwwl

Am fost la Trestia într-o zi 
foarte frumoasă de la în
ceputul lui noiembrie. Am 
găsit așezarea scăldată în 
ruginiul cu care acest ano
timp a poleit pomii și pădurile 
ce o înconjoară. Acest ruginiu 
este un simbol al statorniciei 
oamenilor pe aceste me
leaguri aidoma tricolorului ce 
înconjoară de jur împrejur 
interiorul bisericii mărețe 
cocoțată pe un colț de stâncă 
unde predică despre cele 
sfinte părintele Viorel Radu, 
chemându-i pe oameni la o 
viață dreaptă și cinstită, să 
slăvească pe Dumnezeu și 
să-și rostuiască viața în lu- 

^mina poruncilor lui.

-----

Conducerea 
Filialei județene a 
Partidului Național 
Țărănesc Creștin și 
Democrat a orga
nizat ieri la Deva o 
conferință de presă. 
Despre problemele 
abordate, întrebă
rile puse de ziariști 
și răspunsurile 
oferite puteți citi în 
ziarul nostru de 
mâine. (Tr.B.).
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TVR1
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 

Sailor Moon (d.a/r) 9.00 TVR 
Cluj-N.10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 
13.00 Conviețuiri 14.10 Șeicul 
(s/r) 15.00 De la lume adunate...
15.30 Em în limba germană 
17.10 Mapamond 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Batman; Looney 
Tunes (d.a) 18.30 Treptat, treptat 
(s) 19.00 Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Pătrunderea (f. 
SUA 1993) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin sportiv
23.30 Canary Wharf (s, ep. 64) 
0.25 Doi tați ciudați (f. Italia ’70)

r) 8.55 Marguerite Volant (s/r) 
9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura 
în lume (r) 11.30 D.a 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 13.30 S.O.S. Pa
trimoniul (r) 14.30 TVR Cluj-N. 
Rubrică în Ib. maghiară 15.00 
Limbi străine: Italiană & engleză 
pentru copii 15.25 D.a 15.50 Tri
buna partidelor parlamentare 
16.00 Micaela (s) 16.55 Cristal (s) 
19.00 Contemp-/Vt. O nouă 
viziune asupra obiectului. 20.00 
Secretul (s) 21.00 Robingo (cs) 
22.20 Nocturnă sportivă 23.00 Ai 
ruj pe guler (s, ultimul ep.)

Muppets Show (s) 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Zidul Atlanticului (co. Fr./ 
Italia ’70) 21.30 Nash Bridges (s, 
ep. 9) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

TVR 2
7.00 TVM. Telematlnal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf (s/

ANTENA I
6.30 Tele-Dimlneața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 Cronici 
paranormale (s/r) 10.30 Captiva 
(f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.10 Ivanhoe (f. da) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Model Academy (s) 
14.50 Club Hawaii (s, ep. 43) 
15.20 Divergențe - Convergențe 
din lumea sportului 17.00

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr șl neliniștit (s/r) 9.45 
Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 
11.00 Beverly Hills (s/r) 12.00 
Melrose Place (s/r) 12.30 
Germenul Andromeda (f/r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr șl neliniștit 
(s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Pro 
și contra cu Octavian Paler 
18.00 Rătăciți în tranziție 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Cine este 
șeful? (s) 19.00 Știi șl câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Dosarele X (s, ep. 86) 21.15 
Lupul singuratic (f.a.SUA ’83) 
23.15 Știrile PRO TV. Prima

pagină 23.45 La limita 
imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s, ep. 57) 1.20 
Stigmatul răului (f. SUA ’58)

ANTENA 1 -
DEVA

08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.30-10.15 Actualitatea 
10.15-10.30 Muzică
17.30- 17.45 7 zile fără/ 

comentarii^
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r

06.15-06.45 Divertisment I
și muzică :

06.45-07.00 Știri locale (r) !
17.15-18.25 „Ghici cine I

bate la ușă?” - talk show cu 
Valentin Boeru

23.15-23.40 Știri locale, 
Invitatul săptămânii J ■
------------------------»-

Handbal feminin |
REMIN DEVA - ARBEMA ARAD J

21 -18 (14 - 9)
înaintea acestei partide 

disputate miercuri, 5 XI, 
Remin Deva se afla pe 
locul 6 în clasament, cu 
numai 6 meciuri disputate, 
iar oaspetele pe locul 9, cu 
tot atâtea jocuri ca și de- 
vencele. Arbema a opus o 
rezistență mai dârză decât 
se așteptau gazdele și nu 
întâmplător în prima parte 
a reprizei întâi au condus 
majoritatea timpului (e 
drept, cu un gol diferență), 
Remin fiind parcă sur
prinsă de dezinvoltura 
arădencelor. în timp ce 
atacul gazdelor era destul 
de firav, adversarele lor ies 
foarte bătăioase în apă
rare, blocând mereu 
atacurile orientate cu pre
dilecție pe centru. Așa se 
face că în min 10 scorul 
era doar 4-4, în min 18, 6 la 
6 și abia din minutul 22 
Remin începe să ia con-

I 
I 
I 
I
I 
I

I 
I 
I 
I

I 
I 
I
I 
I

ducerea și să-și majoreze 
avansul în min 26 la 11-8, 
pentru ca la pauză scorul 
să fie net în favoarea 
gazdelor: 14-9.

Pauza n-a fost un sfetnic | 
bun pentru Remin, slăbind 
din nou rapiditatea acțiu
nilor ofensive, eficiența lor 
fiind foarte redusă, mar
când în 15 minute doar 3
goluri. Din acest motiv, | 
Arbema reduce din han
dicap, în min 50 scorul fiind 
18-16. Până ia urmă Remin 
încheie cu bine și acest 
meci cu scorul de 21-18.

Pentru gazde au înscris:
Melinda Toth (7 goluri), | 
Codruța Zavragiu (6), | 
Anișoara Dop și Lăcră
mioara Alunge câte 3 
goluri, Laura Crăciun și 
Violina Henț câte un gol.

Au arbitrat loan Coroban 
și Dumitru Tirb din Oradea.

Sabin CERBU

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

; I 

*•!
i

C JUNIORI Al ) I
JIUL PETROȘANI 5 4 0 î 30-8 12
FC CORVINUL 5 4 0 1 24-12 12
VEGA DEVA 5 4 0 1 12-7 12
FOTBAL START 5 2 0 3 7-7 6
VICTORIA CĂLAN 5 2 0 3 7-20 6
CIF ALIMAN BRAD 5 1 1 3 5-11 4
ASA AURUL BRAD 6 0 1 5 3-24 1

C JUNIORI Bl ) [
FC CORVINUL 5 5 0 0 24-3 1*
FOTBAL START 5 4 0 1 15-6 12
VEGA DEVA 5 3 0 • 2 7-6 9
ASA AURUL BRAD 5 2 1 3 13-17 7
JIUL PETROȘANI 5 1 2 2 6-11 5
CIF ALIMAN BRAD 5 0 2 3 4-12 2
VICTORIA CĂLAN 5 0 1 4 4-17 1

( JUNIORI C
VALEA MUREȘULUIJ

FC CORVINUL 5 4 0 1 51-3 12
FC DACIA ORĂȘTIE 6 4 0 2 44-9 12
MINERUL CERTEJ 4 4 0 0 20-2 12
VEGA DEVA 4 2 0 2 24-14 6
TEHNO SIMERIA 5 2 0 3 12-14 6
CSS HUNEDOARA 5 1 0 4 5-37 3
METALUL CRIȘCIOR 5 0 0 5 2-77 0

JUNIORI C i
- VALEA JIULUI y

FC PAROȘENI 5 3 1 1 19-10 10
MINERUL LUPENI 5 3 0 2 15-11 9
PARÂNGUL LONEA 5 3 0 2 12-13 9
MINERUL URICANI 5 1 1 3 8-16 4
JIUL PETROȘANI 4 1 0 3 11-15 1
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12.05 Secretul (s/r) 14.10 Șeicul (s/r) 16.00 

Emisiune în limba maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 21) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 

85) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 

Baywatch (s, ep. 123) 22.00 Fețele 
schimbării (talkshow) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin sportiv 23.30 Canary 

Wharf (s, ep. 65)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul (r) 
13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri-Magazin 
15.10 Limbi străine: engleză 15.35 Gigi 
Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 41) 16.50 
Cristal (s, ep. 144) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.30 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.00 Secretul (s, ep. 28) 20,55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 22.00 Doi tați 
ciudați (f. Italia 70) 23.30 Ecoturism

0
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 

(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 
13.00 Avocatul poporului (r) 14.10 Șeicul (s/ 
r) 16.00 Em în limba maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 In 
flagrant (anchetă) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 86) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 
Marșul Radetzky (f. Germania/ltalia/Austria 
1994, p. I) 23.05 Jurnalul de noapte 23.20 
Magazin sportiv 23.35 Canary Wharf (s, ep. 
66)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Baywatch (s/r) 9.55 
Scena politică (r) 10.30 Savannah (s/r) 11.30 D.a 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.30 
Față în față cu autorul (r) 14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine: franceză 15.35 D.a 16.00 Micaela 
(s) 16.55 Cristal (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.00 Dosarele istoriei. SOS 
manualele școlare! (p. I) 20.00 Secretul (s) 20.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun 22.00 Teatrul Tv 
prezintă „Trenul din zori nu mai oprește aici” 
(ultima parte) 23.30 Pelerinaje

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/ 
r) 9.40 Cape Canaveral - Eroii spațiului (s/r)
10.30 Poveste de dragoste (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s, ep. 5) 13.10 între prieteni 
(talkshow/r)14.00 Știrile amiezii 14.20 Michael 
Landon - O imagine tandră (f. biogr. SUA ’91) 
16.00 întoarcerea Sfântului (s) 17.00 Muppets 
Show (s) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Vânătorii de recompense (f. SUA 1996) 21.30 
Viitorul începe azi (s, ep. 9) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r) 
3.40 Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Vânătorii de 
recompense (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s, 
ep. 6) 13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 între dragoste și moarte (dramă SUA 
1994) 16.00 întoarcerea Sfântului (s) 17.00 
Muppets Show (s, ep. 6) 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Polițiștii din Denver (f.p. ȘUA 
1996) 21.30 Legea lui Burke (s, ep. 9) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Lumea filmului (r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Procesul 
etapei (r) 12.00 Vino să vezi Paradisul (f/r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Șoapte de iubire (s, ep. 72) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Deșteaptă-te române! (talkshow) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s) 18.55 
Chestiunea zilei 19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Sleeper (co. SUA 1973) 
22.05 Știrile PRO TV 22.10 Chestiunea zilei cu 
F. Călinescu 22.15 Familia Bundy (s, ep. 26) 
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 32) 23.15 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei cu 
F. Călinescu 23.45 Cinemateca PRO TV: film

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Sleeper 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Cinemateca 
PRO TV (r) 14.20 D.a 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Profesiunea mea, cultura 
(talkshow) 18.25 Știri 18.30 Cine este șeful? (s) 
18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și câștigi (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Spitalul de urgență 
(s, ep. 9) 21.15 De partea legii (s, ep. 5) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Familia Bundy (s, ep. 227) 
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 33) 23.15 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 9.00 
TVR CIUj-N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 13.00 Credo 
(r) 14.10 Șeicul (s/r) 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 Medicina pt. toți. 
Gripa 19.00 Sunset Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal 21.00 
Teatrul Tv prezintă: „Doi pe o bancă" de Al. 
Chelman 22.20 „Casablanca, o frumoasă 
metaforă?" 23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 9.55 
Portrete în acvaforte (r) 10.30 Teleenciclopedia 
(r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 13.30 
Portret în oglindă (r) 14.00 Em. în Ib. maghiară 
15.10 Limbi străine: germană 15.35 D.a. 16.00 
Micaela (s) 16.55 Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.00 Club 2020 (em. de 
știință) 19.30 Dreptul la adevăr. Cronica cenzurii 
românești (VII) 20.00 Secretul (s) 21.00 Avocatul 
poporului 22.00 Un om cu greutate: Fata care 
râde (f. Italia/Franța/Germania)

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r) 
9.40 Legea lui Burke (s/r) 10.30 Polițiștii din 
Denver (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 13.10 

Printre rânduri (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Justiție îndoielnică (f.a. SUA 1994, p. II) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 17.00 Muppets Show 

(s) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Lagardere (f.a. Franța 1968) 21.30 Doctor 
Bramwell - o femeie ambițioasă (s, ep. 10) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Capcana 
timpului (s) 12.00 De partea legii (s/r) 12.55 Știri 
13.00 Cinemateca PRO TV (r) 14.30 Maria (s) 
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de 
iubire (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Față-n față 
cu llie Șerbănescu (talkshow) 18.00 Am întâlnit 
și români fericiți 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine' 
este șeful? (sj 19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Săraca fată bogată (dramă 
SUA '87, p. II) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Fa
milia Bundy (s, ep. 227) 22.45 Sledge Hammer 
(s, ep. 34) 23.15 Știrile PRO TV, Prima pagină 
23.45 Cinemateca PRO TV: film
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r)
14.10 Șeicul (s/r) 15.00 Dialog. Actualitate 
editorială15.30 Pompierii vă informează! 
15.45 Lege și fărădelege 16.00 Conviețuiri
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 19.00 Sunset Beach (s) 19.45 
Tragerile LOTO 20.00 Jurnal, ediție specială 
21.00 Marguerite Volant (s, ep. 6) 22.00 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 23.00 Jurnalul de noapte 
23.15 Magazin sportiv 23.30 Canary Wharf 
(s, ep. 67)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 
13.00 Conviețuiri 13.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.30 
Em. în limba germană 17.10 Mapamond 
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 Batman; 
Looney Tunes (d.a) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 89) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 
Trahir (f. Rom./Franța ’92) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin sportiv 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 68) 0.25 Luna amară (dramă 
Franța/Anglia ’92)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 
10.25 Fețele schimbării (r) 11.30 D.a. 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Mag. sportiv (r) 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 Em. în limba 
germană 15.10 Limbi străine: spaniolă 15.35 
Gigi Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul de la 
ora 5 (div.): „Superstițiile” 19.00 S.O.S. 
Patrimoniul 19.30 Față în față cu autorul 20.00 
Secretul (s. Italia 1992, ep. 31) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 21.00 în fața dvs. 22.00 
Week-end (f. Franța 1968) 23.40 Time Out 
(mag. sportiv)'

6.30Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s) 
9.40 Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă (s/ 
r) 10.30 Lagardere (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s) 13.10 Exploratorul (f. da) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Prețul tăcerii (dramă Franța) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 14) 17.00 Muppets 
Show (s) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Portrete ale inocenței (thriller SUA ’96) 21.30 
Cronici paranormale (s) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții.

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Săraca 
fată bogată (f. P. Il/r) 12.30 Cinemateca PRO TV
(r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Șoapte de iubire (s)17.00 Știrile PRO TV
17.15 Punctul pe I (talkshow) 18.25 Știri 18.30 
Cine este șeful? (s) 18.55 Chestiunea zilei 19.00 
Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 51) 21.15 Doctor în Alaska
(s) 22.05 Știrile PRO TV. Prima pagină 22.15 Fa
milia Bundy (s, ep. 228) 22.45 Sledge Hammer 
(s, ep. 35) 23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 
23.45 Cinemateca PRO TV: film
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7.00 Bună dimineața de la lași!; Moment 
poetic; Desene animate 9.05 Șapte note 
fermecate 10.00 Viața ca în viață (s, SUA, 
1986) 12.30 Mork și Mindy ( s, ep. 24 SUA) 
13.00 America sălbatică do. 13.30 
Mapamond 14.10 Turnul Babei: Stea pentru 
o zi; De la o vorbă la alta; Ecranul 16.00 
Scena politică 17.00 Start - Rec 18.00 D.a. 
18.30 Hollyoaks (s, Anglia 1995 ep. 33) 
19.00 Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, Meteo, 
Săptămâna sportivă 21.00 Efecte secundare 
(s, SUA, 1995) 21.55 5 Dintre cei mai buni 
23.40 Dublă expunere (s, Franța, Italia, 1990 
ep. 2) 0.30 Arena As

o <o

7.00 Bună dimineața de la Cluj 9.05 
Legenda Albei ca Zăpada (d.a) 9.35 
Aventurile lui Shirley Holmes (ep. 7) 10.00 
Ala-Bala, Portocală! 11.00 Viața satului 
13.00 Serial de călătorii; Documentar Na
tional Geographic: Mari lacuri, Mări fragile 
13.55 Fotbal: Universitatea Craiova - 
Ceahlăul Piatra Neamț 16.00 Atlas 16.30 
Dintre sute de catarge 18.00, Aladdin (d.a) 
19.00 Robingo 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în 
România, Duminica sportivă 21.00 La malul 
mării (f, SUA, 1988) 23.05 Nostalgiile 
toamnei 23.45 Portrete în acvaforte 0.15
Aventurile unui muzician

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Marguerite Volant (s/r)
9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura în lume (r)
10.55 Ecoturism (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 Limbi 
străine: italiană & engleză pentru copii 15.30 D.a 
16.00 Micaela (s) 16.50 Baschet masculin Finala 
Cupei Liceelor (d, rep. II) 17.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.00 Contemp-Art 
19.45 Jurnal muzical 20.00 Secretul (s) 20.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 22.20 Nocturnă 
sportivă 23.00 Berlin Alexanderplatz (s, ep. 1)

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s, ep. 69) 

9.25 Filmele săptămânii 9.30 Pas cu pas 10.35 

Mondo-Blitz 11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 

Actualitatea culturală 14.00 Emilie (s, Canada, 

1990, ep. 14) 15.35 Gigi Sfârlează (d.a) 15.55 

Fotbal: Steaua - Sportul Studențesc 20.00 

Glasul inimii (mini-serie Italia, prima parte) 21.40 

Stop cadru 21.50 Glasul inimii (partea a doua) 

23.30 Conviețuiri 24.00 Poemul simfonic „Pinii 

din Roma"

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (ep. 70) 9.25 

Filmele săptămânii 11.30 TVR lași 13.30 Memo

ria exilului românesc 14.00 Emilie (s, Canada, 

1990, ep. 15) 15.35 Gigi Sfârlează (d.a)16.00 

Micaela (ep. 46) 16.55 Cristal (ep. 147) 18.00 

Alo, tu alegil 20.00 în plină acțiune (SUA, 1996 

ep. 7) 20.50 Varietăți internaționale 21.00 

Repriza a treia Emisiune de actualitate și 

dezbatere sportivă 24.00 Jazz Alive

6.30Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r) 
9.40 Cronici paranormale (s/r) 10.30 Portrete ale 
inocenței (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 13.10 
Cei trei mușchetari (f. da) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Model Academy (s) 14.50 Club Hawaii (s, 
ep. 48) 15.20 Divergențe - convergențe din 
lumea sportului 17.00 Muppets Show (s) 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 A doua 
tinerețe (co. Italia 1996) 21.30 Nash Bridges (s, 
ep. 10) 22.30 Milionarii de la miezul nopții.

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Beverly 
Hills (s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 12.30 
Cinemateca PRO TV (r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Pro și contra cu Octavian Paler 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s) 
19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Dosarele X (s, ep. 87) 21.15 Beetlejuice 
(co. SUA 1987) 23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s, ep. 58) 1.00 Arsenic and Old 
Lace (f. SUA 1944) 

7.00 Nash Bridges (ep. 10/r) 8.00 Tele- 
Dimineața 10.20 D.a.: Muppets Show (ep. 5/r) 
10.40 Divergențe - convergențe în lumea 
sportului (r) 12.30 Dragoste cu năbădăi (ep. 38) 
13.00 Viață sălbatică (ep. 17) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 A doua tinerețe (f/r) 16.30 Club 
Hawaii (ep. 49) 18.00 Tarzan, stăpânul junglei 
(ep. 6) 19.00 Observator/Sinteză știri 19.45 
Stăpânul (dramă, Italia, 1996) 21.30 A treia 
planetă de la soare (ep. 10) 22.00 Beavis și 
Butthead (ep. 41) 22.30 Arliss (ep. 4) 23.00 Hol
lywood Top Ten (ep. 40)

7.00 Desene animate 8.30 Povestea magică cu 
Marian Râlea 9.00 Superboy (ep. 13) 9.30 Ar
senic și dantelă veche (s/r) 12.00 Talk-show: 
întâlnire cu presa 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Generația PRO: O căsnicie perfectă (ep. 23); 
Totul e trecător (ep. 3); Sport și muzică 16.15 
PRO Fashion 16.45 Hercule (ep. 37) 17.30 
Xena, prințesa războinică (ep. 36) 18.15 Fete de 
bani gata (ep. 3) 18.45 Te uiți și câștigi! 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Light sleeper (dramă, SUA, 
1992) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 Millennium 
(ep. 9) 23.00 Știrile PRO TV 23.15 NYPD BLUE 
- Viată de polițist (ep. 9) 0.00 Bruta (SUA, 1976) 
1.30 Știrile PRO TV

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (ep. 6/ 
r) 8.30 A treia planetă de la soare (ep. 10/r) 9.00 
Connan (d.a., ep. 5) 9.30 Rățoiul Huey (d.a.) 
10.00 Animal show (s, ep. 24) 10.30 Orășelul 
fantastic (ep. 5) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Alertă pe plajă (ultimul episod) 14.55 O femeie 
- un bărbat și jumătate 15.20 Hollywood Top Ten 
(ep. 40/r) 16.30 Club Hawaii (ep. 50) 17.00 Mil
lennium 17.45 Dragoste cu năbădăi (ep. 39) 
18.15 Talk-show 19.00 Observator/Sinteză știri 
19.45 Din nou împreună (dramă, SUA 1992) 
21.30 Burlacul (ep. 10) 22.00 Cape Canaveral - 
Eroii spațiului (ep. 3) 23.00 Sirenele (ep. 31) 
00.00 Execuția lui Raymond Graham

9.00 Lassie (d.a., Canada, 1996, ep. 1) 9.30 
Super Abracadabra 11.00 Mica prințesă (f, SUA 
1939) 12.55 Știrile PRO TV 13.000 căsnicie 
perfectă (ultimul episod) 13.30 Totul e trecător, 
(ep. 4) 14.00 Chestiunea zilei cu Florin Călinescu 
- retrospectiva săptămânii 14.30 Lumea filmului 
15.00 Tenis: Turneul Campionilor, Hanovra. 
17.00 Efecte speciale (ep. 9) 17.45 Norocosul 
(ep. 15) 18.30 Beverly Hills (ep. 96) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Henry V (dramă, Anglia 1989) 
22.30 Știrile PRO TV 22.35 Susan (ep. 9) 23.00 
Știrile PRO TV- Prima pagină 23.30 Procesul 
etapei 2.30 Știrile PRO TV
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Unul din "templele” cele mai 
impunătoare de combatere a 
foamei la Hunedoara este canti- 
na-restaurant “Siderurgistul", 
proprietatea combinatului meta
lurgic din oraș. La aproape pa
tru decenii de existență, cantina 
nu-și arată deloc anii. Acest 
lucru se datorează, explică dl 
lulius Sterean, șef de cantină, 
lucrărilor de reabilitare făcute 
începând cu 1990. S-au reparat 
sau, după caz, s-au înlocuit cu 
totul instalațiile de alimentare cu 
apă, cu gaz și punctul termic 
care furnizează apă caldă edi
ficiului. Ulterior, ritmic, au fost 
făcute reparații menite a păstra 
activitatea la cotele normale. 
Chiar în ziua documentării noas
tre, cantina "Siderurgistul” ieși
se dintr-un proces de igienizare 
totală, mâna zugravilor și vop
sitorilor primenind întreaga clă-

dire, de la subsol la sala mare 
de mese de la etaj. E impună
toare această “sală mare", care, 
pe vremuri, putea hrăni două 
mii de oameni, pe trei schim
buri. Vacarmul castroanelor 
muncitorești de odinioară s-a 
mai estompat. A rămas, însă, 
caracterul de protecție socială 
pe care cantina îl are pentru cei 
care activează sub emblema 
"Siderurgicii" S.A. Acest ca
racter, aprecia interlocutorul, va 
fi și mai pregnant odată cu intro
ducerea bonurilor de masă în 
vara lui '98. Cantina este aprovi
zionată de o fermă și o seră care 
asigură, proaspătă, mare parte 
din materia primă consumată în 
bucătăria cantinei. Ferma de 
porci, ce dispune de sisteme 
mecanizate de hrănire a anima
lelor, numără 1000 de capete 
care-și așteaptă sacrificarea.

Desigur, inima cantinei-res- 
taurant "Siderurgistul”, și am 
numit dotările și utilajele specia
lizate ce slujesc actului de crea
ție culinară, a îmbătrânit de-a 
lungul anilor scurși de când este 
în sarcină. La fel și mobilierul 
cantinei. "Situația aceasta este 
cunoscută și se află în atenția 
conducerii combinatului, preci
zează dl Sterean. Există intenția 
unor investiții care să reabiliteze 
tehnologic bucătăria cantinei".

Până atunci, însă, cantina- 
restaurant "Siderurgica” ne ră
mâne, după cum spunea dl Ste
rean, o cantină a meniurilor 
"nepărtinitoare": “Dacă un abo
nat al nostru mănâncă într-o zi 
pulpă, atunci toți abonații se vor 
bucura în acea zi de savoarea 
aceleiași bucăți de carne”. Ceea 
ce, să recunoaștem, nu este 
puțin lucru.
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Vizitând, zilele trecute, Clu
bul "Siderurgistul” din Hunedoa
ra am găsit aici o situație care 
numai bună nu se poate numi. 
Instituția care ar trebui să fie 
unul dintre stâlpii culturali ai 
Hunedoarei se găsește astăzi în 
situația de a se transforma din 
promotoare a actului de cultură 
în promotoare a chiciului. Căci 
nu putem numi altfel faptul că în 
loc să fie găzduite aici activități 
cu adevărat din domeniul cultu
ral, spațiul se transformă în sală 
de "spectacole" pentru liceenii 
hunedoreni. Și dacă vă întrebați 
de ce se înghesuie aceștia să-și 
organizeze tocmai aici balurile 
bobocilor, ei bine, deoarece e 
gratis! Gratis, cu condiția să ai o 
"pilă” la sindicate.

Paradoxul, însă, este acela 
că, deși sala nu îi costă nimic 
pe organizatorii liceeni, ei pun 
totuși în vânzare bilete la in
trare la prețuri deloc de neglijat. 
Ce se întâmplă cu fondurile 
rezultate de aici nu este prea 
greu de ghicit, ele intrând în 
buzunarele celor mai sus a- 
mintiți ori sunt împărțite între 
aceștia și binevoitorii care îi 
sprijină. După cum spunea și 
domnul Cristian Coman, coor
donatorul artistic al clubului, 
aceasta numai activitate cultu
rală nu se poate numi, lucru 
confirmat și de starea deplo
rabilă în care se află sala. Mi
zeria care rămăsese după ulti
mul bal întrecea orice închi
puire. Peste tot erau aruncate

sticle sparte de băuturi alcoo
lice, resturi de mâncare, cutii 
de suc, ambalaje de tot felul. 
Una dintre îngrijitoarele care se 
ocupau de igienizarea locului 
ne-a mărturisit că așa se în
tâmplă după fiecare bal, astfel 
că nu-i ajung trei zile pentru a 
face curățenie.

Tragedia cea mai mare o 
reprezintă, însă, imposibilitatea 
stopării acestei stări de fapt. Se 
pare că până vom vedea aici 
spectacole de teatru, de operă 
sau operetă, vom fi nevoiți să 
mai asistăm la destule astfel de 
"baluri" ale liceenilor care, în 
final, vor duce la distrugerea 
uneia dintre cele mai frumoase 
săli de spectacol, a treia ca 
mărime din tară.
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heM prantefor a frustrat Moara 
de 1,2 mioaK tfari investiții
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„După ultima întâlnire cu 
reprezentanții firmei MOL 
România, n-am mai primit 
nici un semnal care să ne 
îndreptățească să credem

| că investiția s-ar mai face”, 
precizează dl Constantin 
Buzea, viceprimar al muni
cipiului Hunedoara.

La această ultimă întâl
nire firul negocierilor între 
primărie și firma'MOL, ce 
intenționa construirea unei 
stații de alimentare cu com
bustibili pe teritoriul public 
administrat de primărie, s-a

I
I
I
I
I
I
I
I
I frânt.
| Dacă consilierii locali 
| au cerut 1,1 procente din 
l._______________

veniturile firmei, reprezen
tanții MOL-ului n-au putut 
oferi peste 0,85 de procen
te. ,,Executivul" primăriei 
se vede astfel frustrat de 
posibilitatea colectării unor 
sume suplimentare pentru 
administrarea urbei. A- 
ceastă investiție, evaluată 
la 1,2 milioane dolari, ar fi 
adus, anual, primăriei Hu
nedoara, 15.000 de dolari, 
sumă minimă garantată, 
unde mai punem câștigurile 
societății în ansamblu pre
levate prin sistemul de taxe 
și impozite în vigoare.

în opinia dlui Buzea, si
tuația creată la Hunedoara,

/
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prin refuzarea ofertei MOL- 
ului, este de departe mult 
mai de înțeles decât ce s-a 
întâmplat la Primăria Deva.

,,Consilierii locali ai De
vei au respins o ofertă a fir-1 
mei MOL ce prevedea o su
mă minimă garantată de 
25.000 dolari pe an, la o taxă 
de 4 dolari pe tona de com
bustibil aprovizionat. Lucrul 
este de neînțeles până la un 
punct și vă garantez că, dacă 
oferta firmei MOL la Hune
doara s-ar fi apropiat doar 
de ce s-a oferit la Deva, in
vestiția era de mult termi
nată", a precizat, în înche-1 
iere, dl Buzea. j
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HUNEDOARA - centrul vechi
Foto Anton SOC AC!

IM//JT Jnil' -* hL -

DELEGAȚIE A PRIMĂRIEI HUNEDOARA
ÎN UNGARIA

Rromii la școala
La Clubul "Siderurgistul" 

din Hunedoara se organi
zează cursuri intensive de 
calificare în diverse me
serii. Deși există de mai 
mulți ani, adresându-se în 
special șomerilor, unele 
cursuri din anul acesta au 
constituit o premieră. Este 
vorba despre formarea unei

grupe de 24 de rromi coor
donați, la rându-le, tot de un 
rrom. Deși hotărârea de a 
veni aici le-a aparținut, ei au 
fost îndrumați de D.G.M. 
P.S., împreună cu Biroul de 
Mediere a Muncii, întrucât 
diplomele eliberate sunt re
cunoscute de Ministerul E- 
ducației Naționale. Buna

colaborare între instituțiile 
menționate poate duce în 
acest fel la rezultate apre
ciabile atât din punct de 
vedere profesional cât și 
moral.

în perioada 6-10 noiem
brie a.c. o delegație a Pri
măriei Hunedoara face o 
deplasare în orașul Szom- 
bathely din Ungaria, oraș 
înfrățit cu municipiul Hune
doara.
’ Roadele acestei înfrățiri 
se culeg încă din 1990. Au 
avut loc numeroase schim
buri culturale, formații artis
tice de succes contribuind

Pagină realizată de'

Georaeta BÎRLA. Adrian SĂLĂGEAN, Andrei NiSTOR

la adâncirea legăturilor între 
cele două orașe. Cu titlu de 
reciprocitate, au fost orga
nizate tabere școlare de ca
re s-au bucurat, în fiecare 
vară, un mare număr de 
elevi.

Din cele declarate de dl 
Constantin Buzea, vicepri- 
mar al Hunedoarei și unul 
din componenții delegației 
pentru Szombathely, la ulti
ma întâlnire a reprezentan
ților celor două orașe înfră
țite, s-a accentuat necesi
tatea creării și a unei va-

lențe economice a legăturii 
dintre ele. Ca obiective ca
re ar putea stârni interesul 
investitorilor maghiari sunt 
un nou complex comercial 
în Piața Dunărea, precum 
și modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă a Hu
nedoarei. Interlocutorul 
consideră că schimbarea 
regimului investițiilor în Ro
mânia este hotărâtoare 
pentru a da concretețe 
intențiilor investiționale ale 
partenerilor din Szom
bathely.

"Economie de piața nu se poate face decât după partitură"
Vreme de treisprezece ani, 

cât a funcționat ca liceu teo
retic (1963-76), actualul Grup 
Școlar Economic, Adminis
trativ și de Servicii din Hune
doara și-a câștigat un renume 
ce l-a plasat între școlile de 
elită ale județului (invocată 
fiind, spre exemplu, partici
parea elevilor școlii la olimpi
ade naționale și chiar interna
ționale). Profilul ulterior - in
dustrie ușoară - i-a asigurat, 
practic, o unicitate în județ,v _ _ _ _ _ _ _ _ _

pentru ca în urmă cu 4 ani am
prenta cererii pieței să deter
mine o reorientare a profilului.

Mai mult decât atât, ne 
spune dl Anișor Pârvu, direc
torul instituției, începând din 
acest an în cadrul grupului 
școlar funcționează și o clasă 
de învățământ postliceal (cu 
specializarea asistent mana
ger unități comerciale), în cola
borare cu Camera de Comerț 
și Industrie a județului și coor
donată la nivel național de

Fundația “Școala Româ
nească de Afaceri". Având cu
prinse în planul de învățământ 
discipline ca Management, 
Marketing, Gestiune econo
mică, Publicitate comercială, 
Informatică economică ș.a., 
această specializare, de mare 
actualitate, se anunță a fi bine
venită, suscitând tot mai mult 
interes.

Evident că, beneficiind 
deja de o oarecare tradiție pri
vind calificarea elevilor în do

meniul industriei ușoare, în 
sfera “Serviciilor” continuă să 
fie cuprinsă și o secție de a- 
cest fel (mecanic întreținere, 
confecționer îmbrăcăminte și 
încălțăminte). "Dacă după '89 
s-a înregistrat o cădere, în 
general, a industriei ușoare, 
pe parcurs am reușit ca la ni
velul nostru s-o reactivăm mai 
ales prin colaborări cu firme 
mici particulare de profil", men
ționa interlocutorul nostru.

Tot "din mers" s-a reușit ca

“baza materială necesară 
noilor profiluri s-o aducem la 
condițiile actuale” (cabinete 
de finanțe-contabilitate, mer- 
ceologie, stenodactilografie, 
tehnică a vânzării), astfel în
cât aceasta să concure la 
obținerea unor rezultate cât 
mai bune ale elevilor (con
cretizate în acest an prin cele 
25 de premii la faza județea
nă a Sesiunii de comunicări 
științifice a elevilor). De altfel, 
calitatea acestora, a elevilor,

dar și a unei “echipe profe
sionale foarte bine pregătite" 
îl îndreptățesc pe directorul 
grupului școlar să îl consi
dere “o școală de vârf" în pre
zent. Indiferent de conjunc
tura viitorului, conchide dl 
Pârvu, nu va putea fi neglijat 
rolul liceelor economice, pen
tru că “economia de piață nu 
se poate face decât după 
partitură”; și, obligatoriu, cu 
un dirijor bun, am adăuga 
noi.

-»
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Și s-a smerit Noe în fața 
poruncii
și a făcut precum porunca lui 
Dumnezeu.

Și patruzeci de zile și 
patruzeci de nopți 
cuvintele au plutit în somn 
greu peste ape...

Și a poruncit Dumnezeu lui 
Noe să facă o corabie 
și să pună în arcă toate 
cuvintele 
că are de gând să înece 
pământul cu potop 
că prea și-au luat-o în cap 
oamenii 
și risipesc cuvinte pe la colțuri.

Și când s-a zbicit pământul 
s-a apucat Noe să semene 
cuvintele
și a făcut din rodul lor mai apoi 
potop de pâine și vin.

Constantin GHEORGHE ■ 
NAIDIN

»

La împlinirea unui an de 
la trecerea în lumea umbre
lor a celui ce a fost iubitul și 
prețuitul nostru camarad de 
arme și de luptă - generalul 
de brigadă (r) Viorel Cuge
reanu, cavaler al Ordinului 
“Mihai Viteazul" - se cuvine 
să ne plecăm gândurile asu
pra memoriei sale și, ase
menea frunzelor toamnei, să 
lăsăm să cadă peste icoana 
sa cele mai frumoase amin
tiri cu care ne-a înfrumusețat 
viața datorită faptelor sale 
coborâte parcă de-a dreptul 
din eroismul legendar.

z
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în istoricul oraș german 
FREIBURG, cunoscut și perf- 
tru prestigiul său cultural, o 
editură scoate la lumină, în 
română și germană, reviste 
și cărți în care scriitorii din 
străinătate și din țară ser
vesc cultura română și des
chiderea europeană a ei. 
Această merituoasă acti
vitate e susținută de prodi
giosul editor, poet și publicist 
român din exil, RADU BĂR- 
BULESCU.

„Radu Bărbulescu Ver- 
lag" editează și revista ro
mânească „Observator” și 
revista germană „ARCHE-

...am putea numi noua,, 
excelent prezentată grafic, 
antologie a haiku-ului româ
nesc, alcătuită de Florin Va
siliu, liderul acestui rafinat 
gen liric japonez, ab origine, 
dar cucerind practic tot spa
țiul liric mundan. Este vorba 
de volumul bilingv “ONE HUN
DRED MASTS" - O sută de 
catarge, sugerând impecabil 
celebrul vers premonițial 
eminescian...

între cei o sută de mesa
geri ai brușului de argilă din 
suflet românesc, ce va fi 
știut, prin traducerea în en
gleză a Danei Dima, și în 
Franța, Germania, SUA, An-
— ■ ■

Viorel Cugereanu a fost 
și rămâne un exemplu pil
duitor de ostaș-cărturar ce 
și-a îndeplinit cu prisosință 
înalta datorie patriotică față 
de neam și țară, un cetățean 
ce și-a pus toate calitățile 
fizice și morale în slujba bi
nelui obștesc, în slujba oa
menilor în mijlocul cărora i- 
a fost hărăzit să trăiască.

Inteligent, modest, har
nic, bun și cinstit, Viorel Cu
gereanu a fost prețuit, stimat 
și iubit de toți cei ce l-au 
cunoscut, i-au călcat pragul 
sau i-au auzit cuvântul încăr
cat de bunătate, căldură și 
înțelepciune.

Deși timp de 55 de ani 
și-a dus existența ca invalid 
de război, nu s-a plâns, nu s- 
a încovoiat sub povara gre
utăților, a rămas același băr
bat falnic, înalt, drept și se
meț, cu privirea limpede și 
caldă, gata să zâmbească 
celui ce încerca să se bu-

NOAH’(„Arca lui Noe”). Es
te interesant că, în colegiul 
primei reviste, figurează doi 
confrați din județ, Iv Mar- 
tinovici și Ionel Amăriuței, iar 
alături de dumnealor au mai 
publicat și Radu Ciobanu și 
loan Evu, urmând să apară 
un tânăr poet hunedorean, 
Ovidiu Băjan ș.a.

Revista în germană a re
luat recent un masiv grupaj 
al lui loan Evu, din „Poet de 
bunăvoie”. Cele 46 de pa
gini, excelente și grafic, con
țin articole, eseuri, interviuri, 
recenzii de calitate din toată 
lumea..

glia, Japonia etc, îi regăsim 
și pe Marin Sorescu, Ion 
Acsan, Virgil Bulat, Constantin 
Cubleșan, Florin Vasiliu, Ște
fan Baciu, Titus Andronic, 
Eugen Evu, Verona Brateș, 
Gabriel Stănescu, Ion Pa- 
chia Tatomirescu, N.Alex. 
Vest, Dan Doman, precum și 
câțiva tineri care vin din ur
mă ca “al treilea val”, cum 
citim în prefață.

Gestul lui Florin Vasiliu și 
al lui Șerban Codrin, autorii 
exigenți ai antologiei, merită 
tot respectul și admirația 
noastră, cartea cerându-și loc 
de cinste în orice bibliotecă.

(ES.) 

cure de vorbele sale cum
pănite, sincere și tonifiante.

în timp de pace și de răz
boi, în perioada totalitaris
mului comunist și după în
lăturarea acestuia, cel ce a 
fost generalul Viorel Cuge- 
reanu s-a menținut în per
manent contact cu sursele 
principale ale culturii, înde
osebi cu cele ale istoriei na
ționale și universale, l-am 
ascultat adeseori comuni
cările substanțiale și pate
tice susținute la diferite se
siuni științifice și simpozi
oane locale sau la nivel na
țional, prin care și-a adus 
contribuția la cunoașterea 
trecutului istoric al neamului 
nostru pe care l-a iubit cu 
toată puterea sufletului său 
curat și nobil.

Ca membru marcant al 
ASTREI și al Comitetului 
Eparhial, ca generos susți
nător al Coralei locale și al 
Concursului traditional de

Mărturisesc că am avut, 
la Szombathely, o mare sur
priză în privința concepției 
celor din orașul înfrățit cu 
Hunedoara, de a “face” cul
tură. Oricum, ceea ce în
seamnă casă de cultură, nu 
este un experiment după 
căderea comunismului, ci 
are deja tradiție de mulți ani.

în primul rând clădirea 
casei de cultură este a pri
măriei, dar și a prefecturii și 
are nu mai puțin de 101 sa
lariați. Veți spune că față de 
noi, cu specialiști de obicei 
sub cifra de patru-cinci, e 
jale. Ce fac atâția angajați? 
Ei bine, clădirea este o ade- 

< ___________________ 

colinde susținut de corurile 
de copii, sau ca membru în 
Consiliul municipiului Orăș- 
tie și nu în ultimul rând ca 
președinte al Subfilialei ANVR 
din zona Orăștiei, Viorel Cu
gereanu a desfășurat o vas
tă și benefică activitate, men
ținând mereu trează dra
gostea pentru patrie, adevăr, 
dreptate, bine și frumos.

Prin tot ceea ce a gândit, 
a întreprins și a realizat, co
legul și camaradul Viorel 
Cugereanu rămâne un mo
del de strălucit “Cetățean de 
onoare” al Orăștiei, un mare 
și viteaz ostaș, un cărturar 
coborâtor din lumea “Școlii 
ardelene”, un general cu 
care noi, veteranii de război 
hunedoreni, ne. mândrim si- 
i vom păstra vie și luminoasă 
memoria.

Prof. Dumitru SUSAN 
președintele ANVR, Filiala 

jud. Hunedoara

vărată uzină de artă și cul
tură. Dotările sunt în con
secință, alături de sălile mo
dern mobilate și funcționale, 
instituția adună numeroși 
specialiști, are tipografie, 
edituri, ateliere moderne de 
sticlărie artistică, ceramică, 
produse de artizanat, uni
cate, ori în serie, săli de ex
poziție cu vânzare pentru tot 
ceea ce produc, comercia
lizează, totul pe bază de

^clccuiat ie'taxei

contracte, inclusiv cu străi
nătatea!

lată o instituție care se 
justifică în realitatea dură a 
pieței. Care este specificul și 
ce o definește? Girul calității 
actului cultural-artistic este 
asigurat prin cei mai dotați 
specialiști, oameni de talent, 
salariați sau colaboratori plă
tiți. Cerere realistă, ofertă rea
listă. Cultură și artă pe bani, 
nu subvenționată cu țârâita de 

Ploua peste casele strâmbe 
cu focuri pornite din mână de 
om;
Ploua pe când luna fierbinte 
gemea înfr-un măr dintr-un pom. 
Frângeau rădăcinile lutul 
cu țipete stoarse din lacrimi de 
vultur
Frângeau rădăcinile lutul 
cu ghearele frunzelor arse. 
Urlau din adâncuri 
doi demoni prin focuri, 
în negre, nebune, titanice jocuri; 
Băteau salamandre fierarii pe 
săbii, 
în locul oțelului cald;
Prin brațe vibrânde 
creșteau salamandre 
cu pieile reci și cu ochi de 
smarald.

Roxana SiCOE-TiREA, 
elevă Colegiul Național 

„Deceba!” Deva

'HcHMiave Mctccietâ
Vă aduc puțină eternitate, 
până tânăr mai sunt, 
la bătrânețe 
se uită câte vieți au trecut pe lângă tine, 
prin tine.

La noapte va ninge,
o simt cu toate cuvintele, cu toate visele, 
va ninge cu fulgi mari
în care înmugurite-s continentele toate

între antice sensuri, 
vă aduc puțină eternitate, 
feriți-vă trupurile, 
se vor umple de mașinării 
ca de bube.

Constantin STANCU

>
I
I
I
I
I
I

G, CALINESCU

“Dacă s-ar găsi norma capodoperei 
atunci s-ar întâmpla un lucru înspăi
mântător, vrednic de laboratoarele ve
chilor alchimiști. S-ar produce o dezolare 
de apocalips, fiindcă arta însăși ar 
dispărea. Când am ști cum se face o | 
poezie genială, toți am deveni mari poeți ■ 
și arta s-ar preface în industrie". ■

“Ori de câte ori s-a ivit undeva un 
| poet cu adevărat adânc și mare, acela a 

fost totdeauna un nefericit sau un zbu
ciumat, un om cu ochii deschiși spre 
lume, cu o pătrundere a esenței ei ajun- 
gătoare a unui secol".

“Un om adevărat, mai ales poet, se 
cade să fie inocent, să descopere mereu 
universul cu cântecele și parfumurile lui".

“Adevăratul poet știe să scoată din 
ceea ce a trăit el ceea ce e al tuturor și | 
mai ales să dea experiențelor lui sfera ■ 
largă a vieții semenilor săi”. j

“Marea poezie a crescut ca o buru- . 
I iană frumoasă și amară pe locul unde I 
| viața era mai clocotitoare și mai chinuită | 
I de probleme”. (

Selecție de Iile LEAHU1

I 
I 
I
I 
I
I
■I
I

te miri unde. Conlucrare cu 
sponsori co-interesați după 
o lege viabilă. Inclusiv, dacă 
e nevoie, din bugetul jude
țului. Un autentic palat al 
culturii, a cărui activitate 
este vie, ai cărui numeroși 
salariați își merită salariile 
oricum, nu ca la noi.

E firesc.să ne doară, dar 
aceasta este realitatea, iar 
instituția de mai sus e un 
posibil model. Căci, la rân
dul ei, respectiva instituție 
are modele undeva în Occi
dentul în care dorim să... 
revenim pe merit.

Eugen EVU
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VÂNZĂRI 
CVMPĂRÂR1

• Vând loc casă, gaz, apă, 
proiect. Deva, str. Livezilor, 
214738, 216486 (3574)

• Vând 1,3 ha pământ arabil 
clasa I, într-o singură solă, în 
Lăpușnic, 1000 lei/mp. Moise 
Adrian, tel. 633295 (3850)

• Vând 1,7 ha teren intravilan, 
Simeria Veche, lângă Peco. Tel. 
672131 (3585)

• Vând casă Deva. Informații 
tel. 627066, între 17-21 (3831)

• Vând garsonieră Deva, b- 
dul Decebal, bl. B, sc. B, ap. 43, 
vizibil sâmbătă - duminică. 
(3577)

• Vând urgent casă, apă, 
gșz, anexe, grădină, Mintia, 72, 
preț avantajos. Informații la 
domiciliu între orele 15-20. 
(3444)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, sau schimb cu 3 
camere. Tel. 219325 (3859)

• Cumpăr apartament trei 
camere, zonă centrală. Tel. 
216137, zilnic orele 9 - 22. 
(3869)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, cu îmbunătățiri, Dacia, 
negociabil. 623365 (3581)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, bun pentru priva
tizare, vad bun. Informații tel. 
626831,092 281368 Kiro (2409)

• Vând apartament Deva, 3 
camere, et.2, lângă piața rușilor, 
preț convenabil, tel. 651094, 
după ora 16. (3677)

• Vând apartament 3 camere, 
b-dul Dacia, 10/24, 32.000.000. 
Tel. 092/227610. (2566)

• Vând ARO 320 Diesel, 
camionetă, vechime doi ani, 
stare excepțională. Tel. 216160 
orele 9- 18.’(3569)

• Vând Dacia 1300, 1980, 
Simeria, 1 Decembrie, bl. 104/ 
12. (3576).

• Vând Mercedes 200 D, în 
stare de funcționare, neînma
triculat, 1400 DM. Cumpăr Oltcit, 
ofer 4,5 milioane. Tel. 232143 
(3567)

•Vând remorcă Dacia Padeș, 
Padeș 500. Orăștie, informații 
tel.647374, preț negociabil. 
(3176)

• Vând tractor U 650, disc, 
plug, remorcă, circular. Ludești 
nr.17. (3177)

• Vând VW (broscuță), mo
tor 1200, stare funcționare, preț 
3.500.000, negociabil, Geoagiu, 
tel.249. (3178)

• Vând motocultor cu plug și 
freză - Germania. Tel. 212463 
(3565)

• Vând cazan baie 100 litri, 
stare bună, preț convenabil. Tel. 
613822 (3566)’

• SC ANA EXIM SRL vinde 
sobe teracotă - comandă. Trans
port la domiciliu. Tel. 620411 
(3844)

• Vând societate comercială. 
Informații în Orăștie,str. Liber
tății, nr. 61, tel. 641533, după ora 
14 (3860)

)1

Vă oferă din stoc și la comandă: p
X 

g J * * ACCESORII 4 TELECOMENZI |

• SC COMTOUR LOWE 
SRL, cu sediul în Sîntuhalm 
nr. 1, angajează de urgență 
bucătari calificați. Salariu 
400.000 lei. Informații tel. 
221113 (3834)

• Broker autorizat efectuez 
prin societate de valori mobiliare

» * TRAFO UNII COLOR * CONECTICÂ 
•■o»
OII 4 PIESE SCHIMB RADIO-TV

4 COMPONENTE ELECTRONICE

• Vând mașină de cusut 
electrică, multifuncțională. Tel. 
231753(3590)

• Vând și montez parbrize 
auto. Deva, str. Dragoș Vodă, 
14. Tel. 225075 (3588)

• Vând mașini pentru tors 
lână. Tel. 069 223081 (3874)

• Cumpăr miere de albine, 
semințe de nucă și dovleac. Tel. 
717769. (2562)

• Vând jocuri distractive, Flip
per, video, jocuri de sală, tel. 
651077. (3674)

• SC Georgiana cumpără 
porci pentru sacrificare. Vinde 
spațiu Viile Noi - carmangerie, 
măcelărie. Informații 232214, 
211443 (3866)

ÎNCHIRIERI

• Ofer pentru închiriere apar
tament, ultracentral, mobilat. 
Deva, 615627 (9114)

OFERTE OB 
SERVICII

• Angajăm electroniști, e- 
ventual absolvenți tineri în 
specialitate. Informații la tel. 
233003, între orele 8-15 (3829) 

COMPUTERS

pentium
■processor

COMRACE ELITE 
cu tehnologie MMX
INTEL PENTIUM 166 MMX 
•16 MB EDO RAM 
•HDD WD CAVIAR 1,6 GB 
•PCI SVGA S3 64 V2/DX

1 MB EDO MPEG 
•Monitor ADI ProVista 14"

SVGA color 0,28 NI LR 
•Microsoft Windows 95 (CD) 
•Microsoft Works 4.0 (CD)

opțional
MULTIMEDIA KIT
•8*  FUNAI CD-ROM Drive 
•SCHUBERT 3D Sound Card 16-bit
•80 W PMPO SYNTONY Active Speakers 
•GAMES CD - 99 jocuri Ofertă limitată! 

sunați acum la 
’ tel: 054-212726

fax: 054-218205
Prețurile nu includ TVA, se calculează în lei la cursul spot de vânzare BCR.

garanție Calculatoarele sunt expuse la
RECEP PLUS S.R.L., Deva, B-dul Decebal bl. P parter

tranzacții de acțiuni, la domiciliul 
clientului (numai în municipiul 
Deva). Tel. 613139 (3573)

• Execut confecții, reparații 
haine piele, cojoace. Deva,str. 
Livezilor, nr.4, tel. 615825 (3857)

• Efectuăm transport, 1700 
lei/km. Informații la tel. 233266 
(3863)

• Ofer serviciile mele pentru 
îngrijire copil. Informații tel. 
213459 Deva (3579)

• Angajez șofer categoria 
"D". Deva, str. N. Grigorescu, 
nr.21. Tel. 611618 (3583)

• Meditez informatică și 
matematică, în limbile română 
și maghiară. Tel. 223808 (3589)

• Corpul Gardienilor Publici 
al Județului Hunedoara, cu 
sediul în Deva, str. Gh. Barițiu, 
nr. 5, organizează concurs la 
data de 20.11.1997 în vederea 
ocupării postului de muncitoare 
îngrijitoare. Relații suplimentare 
la tel. 211068 (3586)

• Firmă distribuție produse 
alimentare angajează agenți 
comerciali în condiții avan
tajoase. Tel. 232224 (3584)

• AUTORIZAT execut in
stalații de încălzire și sanitare, 
montez cazane și boilere. Tel. 
723908. (2563)

PIERDERI
• Pierdut carnet student și 

permis CFR pe numele Dănilă 
Ovidiu Adrian. Se declară nule. 
(3868)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Vasiu Claudia. Se de
clară nul.

■DIVERSE
• Alungați rozătoarele (șoa

reci, șobolani) cu noul aparat 
"Ultrpsonic", eficiență rapidă. 
Tel.'211441, 211307 (3572)

• Oferim casă la țară și 
lemne pentru foc, numai pentru 
a locui casa (fără chirie). Tel. 
231288 (3871)

• SC Optodia SRL Hune
doara anunță majorarea tari
felor pentru lucrările executate, 
cu 20 la sută, începând cu 1 
decembrie 1997. (2669)

COMEMOKÂW

• A trecut un an trist și greu 
de când ne-am despărțit de 
dragul nostru soț și unchi

POMPILIU LINCA
Bunătatea și chipul lui drag ne 
vor lipsi mereu, dar vei rămâ
ne veșnic în inimile noastre. 
Dumnezeu să aibă grijă de 
tine. Parastasul de pomenire 
sâmbătă, 8 noiembrie 1997, 
la Catedrala Sfântul Nicolae din 
Deva. Soția și nepoții. (3852)

• Amintim celor care au 
cunoscut-o pe

ELVIRA WACHSMANN
că la data de 10 noiembrie 
1997, se împlinește un an de 
când a*plecat  pe drumul fără 
întoarcere, lăsând un gol 
imens în inimile noastre. Fie-i 
țărâna ușoară și memoria 
binecuvântată. Slujba de po
menire și parastasul vor avea 
loc duminică, 9 noiembrie, ora 
12, la mormântul din str. Călu- 
găreni. Familia. (3861)

• Se împlinește un an de 
când a trecut în neființă

NELU LUCOI
din Ludești. Te vom plânge 
veșnic, îndurerați, soția, copiii 
și nepoții. Dumnezeu să te 
odihnească! (3870)

ACTION 
03-12 

noiembrie

Western
vZ Digital
The World's Most
Recommended JM 
Hard Drive"

ADI
Any way you look at It

• Lacrimi și flori pentru 
dragul nostru frate și unchi

NELU LUCOI
Dumnezeu să-l odihnească! 
Nuți, Lia, Carina, Stefan (3870)

• Comemorând un an de 
când ne-a părăsit, păstrăm vie 
imaginea caldă și luminoasă a 
dragei noastre prietene și vecine

OTTILIA PATKO 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! T. Asandei (3587)

• Colegii de serviciu de la 
R.T. Deva sunt alături de 
domnul ing. Micu Vlad Cezar și 
îi împărtășesc durerea pri- 
cinuită-de decesul socrului său. 
Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace! (9115)

VREMEA
Vremea continuă să fie frumoasă, rece noaptea și dimineața, în 
încălzire în cursul zilei. în unele perioade ale zilei, cerul va deveni 
variabil, fără să se înregistreze însă precipitații. Temperaturile 
minime se vor situa între-1 °C și +5°C, iar maximele între +13°C 
și +18°C, posibil mai ridicate în cursul după-amiezii.

X_____________ _______________________ '__________________/

Biint ii ( omen ialii Română SI. - 
Sucursala M Sibiu

vinde la licitație publică prin 
executor judecătoresc 

în data de 12 nov. 1997, ora 11.00
- apartament cu 4 camere situat în Deva, str. 

Mărăști, bl. 6A, ap. 17;
- preț de strigare 90.000.000 lei;
- bunuri mobile, respectiv mobilă, televizor, 

video, toată proprietatea debitorului Apostul 
Adriana și Filimon Vasile.

Licitația are loc la sediul Judecătoriei Deva, 
biroul executori judecătorești.

Informații la telefon 230207, int. 67 
B.C.R. S.A. - Suc. Deva-Juridic.

X -•

Â Acționarii majoritari convoacă AdunareaX
Z Generală a Acționarilor de la S.C. ,,ICSH" - S.A.
Hunedoara, pentru data de 25.11.1997, ora 
16.00 - prima convocare - și în data de 
26.11.1997, ora 16 - a doua convocare, ce va 
avea loc la sala de sport „Constructorul", din 
str. Gh. Barițiu, având următoarea ordine de zi:

1. Suspendarea din funcția de manager al 
S.C. „ICSH" - S.A. a domnului ec. Sorescu 
Gheorghe.

2. Raport privind situația economico-finan- 
ciară pe 9 luni din 1997.

3. Raport privind situația spațiilor și a altor 
mijloace fixe închiriate de societate la terți.

4. Raport privind îndeplinirea, de către ma
nageri, a criteriilor și indicatorilor de per
formanță cuprinși în Contractul de management 
la 9 luni pe anul 1997.
\ 5. Diverse. //

CSL1 CCIL
5 NOIEMBRIE

1 dolar SUA 7778 lei
1 marcă germană 4515 lei
100 yeni japonezi 6323 lei
1 liră sterlină 13034 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

• Familia Kasler anunță cu 
adâncă durere încetarea din 
viață a scumpei lor mamă, 
soacră și bunică

KASLER MARGIT
înmormântarea va avea loc 

astăzi, 7 noiembrie, ora 14, la 
Cimitirul Reformat Deva. Fie-i 
țărâna ușoară! (3872)

• Copiii Sofia, Candin, Avram 
și Moise cu familiile, nepoții și 
strănepoții anunță cu tristețe 
încetarea din viață, la vârsta de 
86 ani, a scumpei lor mamă, 
soacră, bunică și străbunică 

FLURIE TOMUS
Corpul neînsuflețit se află la do
miciliul din str. Mărăști, nr.12, 
Deva. înmormântarea astăzi, 7 no
iembrie 1997, ora 13. Dumnezeu 
să o odihnească! (3873)

• Suntem alături de familia 
Tomuș la durerea pricinuită de 
moartea mamei. Sincere con
doleanțe! Familia Duruș. (3877)

1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

5524 lei 
1348 lei
461 lei



7 noiembrie 1997 Cuvântul liber

7/

ANVNTA:
>

BANCA AGRICOLA 

SA DEVA

VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ 
A URMĂTOARELOR BUNURI:

........  111 ............. . 5j
I. - Casă 2 camere, anexe gospodărești, curte, grădină, situate în Hărțăgani, 
proprietatea lui Medrea Elisabeta - preț de pornire - 21.000.000 lei;

- Casă 3 camere, curte, grădină, anexe gospodărești, situate în corn. 
Buceș, sat Stănija, nr.178 - preț de pornire : 22.000.000 lei;

- Mașină de tricotat "MT-F TEXTIMA" - preț de pornire : 1.000.000 lei;
- Mașină de încheiat "KETT METALICA" - preț de pornire : 1.000.000 lei.

Licitația va avea Ioc în 10.11.1997, ora 10,00, la Judecătoria Deva, Biroul
^Executorilor Judecătorești.________________________________________________

I y* '"' 1 '■ ............................................----------------------------------------------------- ---

II. - Autoservice situat în Hunedoara, bd. Traian, nr. 3A - preț de pornire : 
750.000.000 lei (suma poate fi plătită și în rate, de comun acord cu 
conducerea băncii);

- Solarii tip tunel. Licitația va avea loc 
la data de 11.11.1997, ora 10, la sediul SC 
“Horticola” SA Sîntandrei, nr.2 și SC 
“Solaris” SA Sîntandrei, nr.2.

-Un tractor U 650, două tractoare 
SV - 445 în stare de funcționare, două 
tractoare SV - 445 dezmembrate, un 
buldozer S - 1500, o remorcă RBB - 
5, două mașini de împrăștiat gunoi 
MICV-2,2.

Licitația va avea loc la data de 11.11. 
1997, ora 11, la sediul SC “Viticola” SA 
Șoimuș, str. Viilor, nr.l.

Licitațiile se vor repeta în fiecare zi de 
marți la aceleași orc.

Informații la telefoane 213054, 216265 
și 213596 - Banca Agricolă.

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ! 
CELE MAI MICI 
PREȚURI DE PE 

PIAȚĂ

MURAL CASĂ 
MURAL QUARTO 

TIESSE

Licitația va avea loc în 27.11.1997, ora 10,00, la Judecătoria Hunedoara, 
Biroul Executorilor Judecătorești.

III. - Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str.Aviatorilor, bl. 17, ap.25, 
parter, preț pornire : 16.000.000 lei.
Licitația va avea loc în 24.11.1997,ora 10,00, la Judecătoria Petroșani, Biroul 
Executorilor Judecătorești.

k- ----  —— ..... ■
Relații suplimentare la sediul Băncii din Deva, telefon 220796.

VOPSELE LAVABILE PENTRU ZUGRĂVELI 
MODERNE - IMPORT ITALIA 

CU ACESTE PRODUSE PUTETI Șl SINGURI
ECONOMISIND BANI Șl TIMP

VI LE OFERĂ:

MAGAZINELE VALENTIN
1. în Deva, zona Casei de Cultură
2. Str. Libertății, bl. D1 parter (zona gării)

Pentru vânzări en-gros - reduceri substanțiale 
și transport gratuit.

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -18 și sâmbăta 
între 9-13. Telefon: 054-216160.

S.C. "MOBIS" S.A.
Cu sediul în Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr. 59

Produce și livrează cepuri cilindrice din fag, cu următoarele dimensiuni: 
0 8 x 30 mm;
0 8 x 35 mm;
0 8 x 40 mm; 
010 x 40 mm.

^Plata se face cu CEC sau numerar în momentul livrării mărfii.^
*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

z» 22? 12 tZ Zii

Anunță agenții comerciali interesați 
Că Vinde prin Abatorul de păsări 
șoimuș carne de pasăre din 
producția proprie la următoarele 

prețuri fără TVA:
- Carne de pui cal. I 15000 lei/kg
- Găini rase grele cal. 113000 lei/kg
- Găini rase grele cal. II 11500 lei/kg
- Pulpe pui 22000 lei/kg
- Piept pui 22000 lei/kg

IMC0MEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE !

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

NEI DAEWOO GOLDSTAR

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR*  FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE*  MAȘINI DE SPĂLAT• ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI
• BUTELII DE ARAGAZ*BOILERE  ELECTRICE*  VIDEO PLAYERE ȘI

VIDEO RECORDERE*  ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE
BUCĂTĂRIE*  STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...

Și multe altele!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

AFLATA ÎN 24 RATE

rMHM MirAivo:::
Pentru cantități mai mari de 1000 kg se acordă un discount de 5%“

Informații suplimentare la tel. 054/215622, 216120, 625796. J MAGAZINUL NOSTRU - ORAȘTIE, str. BĂLCESCU, nr.ll, tel. 647496
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PgflTEC7/E/ QSUiSMMâlQRULUL
Conform Ordonanței Guver

nului nr.21/1992, republicată în 
temeiul Legii 11/1994, Statul, 
prin mijloacele prevăzute de 
lege, protejează cetățenii în cali
tatea lor de consumatori, asi
gurând cadrul necesar accesului 
neîngrădit la produse și servicii, 
la informări complete despre 
caracteristicile esențiale ale 
acestora, apărarea împotriva 
unor practici abuzive de către 
agenți economici, indiferent de 
obiectul activităților de la pro
ducție până la comercializare. 
Se constată creșterea inflației și 
nerespectarea consumatorului 
de către unii agenți economici 
care, conform legislației, răs
pund pentru orice deficiență con
statată privind calitatea produ
selor și serviciilor.

Sancțiunile care se aplică 
agenților economici pentru încăl
carea prevederilor din Ordonanța 
Guvernului 21/92 erau cuan
tificate prin sancțiuni țnateriale, 
civile, contravenționale sau 
penale, după caz. In urma ana

Cunoscutul tarugotist Peru Bulz și taraful 
din Vața de Jos - cunoscuți și atât de apreciați 

în întreaga țară.
Foto: Pavei LAZA

ÎN CĂUTAREA DREPTURILOR
Și ieri, joi, 6 noiembrie 

a.c., un mare număr de oa
meni de la BADPS, 
INFOMIN, CEPROMIN și 
REMPES Deva s-au adunat 
în fața Prefecturii în aștep
tarea rezultatului discutării 
în Parlamentul României a 
doleanței lor de a fi dispo- 
nibilizați în conformitate 
cu ordonanțele nr. 9 și nr. 
22 ale Guvernului. Pentru 
ca cititorii noștri să înțe
leagă mai bine cum stă 
problema, detaliem, în 
continuare.

Circa 300 de oameni de 
la unitățile amintite mai 
sus au fost disponibilizați. 
Aceștia însă n-au bene
ficiat de salarii mai multe, 
cum s-au bucurat minerii 
din Valea Jiului, deși 
activitatea lor s-a des
fășurat, în cea mai mare 
parte, în minerit sau în 
strânsă legătură cu mi
neritul. Oamenii au fost 
scoși pur și simplu în stra
dă rămânând fără sursă de 
existență și fără per
spectivă. Astfel că au cerut 
să fie disponibilizați în 
conformitate cu ordo
nanțele enunțate mai sus.

Pentru a-și atinge acest 
obiectiv reprezentanți ai 

lizelor efectuate de reprezentanți 
ai OPC județeni și conducerea 
OPC București s-a stabilit că 
acestea nu sunt la nivelul de a 
crea din partea agenților eco
nomici exigența dorită în do
meniul protecției consumatorului 
(cu implicații directe pentru pro
tejarea sănătății, vieții și a intere
selor economice ale acestuia), 
fapt pentru care Guvernul a ho
tărât în ședința din 10.10.1997 
mărirea de zece ori a cuantu
mului amenzilor prevăzute în 
Ordonanța 21 din 1992.

Astfel, comercializarea pro
duselor sau prestarea serviciilor 
care au standarde românești obli
gatorii referitoare la protecția vieții 
și sănătății consumatorilor, fără 
ca acestea să fie certificate con
form datelor normative și omi
terea anunțării de către agenții 
economici că dețin produse ce 
pun în pericol sănătatea sau viața 
consumatorilor se sancționează 
cu închisoare contravențională de 
la 3 la 6 luni sau cu amendă de la 
1000000 lei la 10000000 lei.

celor 300 de oameni s-au 
adunat, mai multe zile la 
rând, în fața Prefecturii, 
au avut - așa cum ziarul 
nostru a consemnat - o 
întâlnire cu senatorii și 
deputății hunedoreni 
sâmbăta trecută. Cu acea 
ocazie -li s-a promis că 
Parlamentul României va 
hotărî soarta lor. Ieri am 
discutat cu dna Margareta 
Simulescu, unul dintre 
inițiatorii actului protes
tatar de ieri și din zilele 
precedente, care ne-a 
spus:

- Unitățile desprinse 
din Regia Cuprului Deva 
am făcut și facem parte 
din industria minieră, deci 
avem dreptul să fim dis
ponibilizați ca și minerii 
Văii Jiului. Asta cerem și 
nu ne lăsăm până nu 
obținem așa ceva. Di 
deputat Dumitru ifrim ne-a 
promis că astăzi Parla
mentul va hotărî unde ne 
încadrăm. Așteptăm să 
vedem dacă așa va fi.

Până la închiderea 
ediției nu se știa care este 
hotărârea Parlamentului.

Traian BONDOR 

Comercializarea produselor fără 
etichetă, prezentarea prin pu
blicitate a altor valori decât cele 
efectiv realizate, depozitarea, 
păstrarea sau transportul produ
selor în condiții care nu asigură 
menținerea caracteristicilor 
calitative se sancționează cu 
închisoare contravențională de 
la 15 zile la 2 luni sau cu amen
dă de la 500000 lei la 5000000 
lei.

Folosirea practicilor abuzive 
la vânzarea produselor, neasi- 
gurarea activității de service și a 
pieselor de schimb și refuzul 
înlocuirii produselor sau res
tituirea contravalorii acestora se 
sancționează cu amendă de la 
250000 lei la 2500000 lei.

Stimați agenți economici, 
numai respectând legislația în 
domeniul protecției consuma
torului vă relansați activitățile 
firmei și vă protejați economiile.

Dr. Mihail RUDEANU, 
director adjunct 

O.J.P.C.Hunedoara - Deva

In gândirea multor oameni I patronul este conceput ca un tip 
Iplin de sine, care trăiește de pe 

urma angajaților săi etc. în mare I măsură această imagine este J falsă. Patronul nu este, nici mai I mult, nici mai puțin, decât un om 
Ica toți oamenii, care a pus pe 

picioare o afacere pe cont propriu I și este desigur interesat ca J treaba să meargă cât mai bine. Iar I acest fapt se bazează întâi de I toate pe munca - cantitatea și 
calitatea ei - celor ce-i plătește. I Cunosc o societate care a J încadrat, cu o vreme în urmă, 

| câțiva tineri cu pregătire I superioară. Patronii -că-s mai 
mulți- i-au primit pe noii angajați I cu toată considerația și -treptat- J i-au făcut să creadă în pregătirea 

| și munca lor, le-au dat răspunderi 
Idin ce în ce mai mari. Așa că 

aceștia s-au integrat foarte I repede.Le-au dat și salarii bune. 
1 Mă aflam în biroul unui patron

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
9

| MOȚIUNI ALEA 
' OPOZIȚIEI

Opoziția este total ne
mulțumită de prestația Guver
nului în perioada de un an de 
zile scursă de la alegeri și 
până în prezent. Argumentele 
sale sunt situația falimentară 
din agricultură și industrie și, 
drept urmare, scăderea îngri
jorătoare a nivelului de trai al 
populației. în acest sens, au 
fost pregătite două moțiuni 
simple: una privind situația 
dezastruoasă din agricultură 
care a fost dezbătută ieri în 
Senat și o alta privind in
dustria care a fost înaintată 
Parlamentului.

Fără îndoială, nici una 
dintre aceste moțiuni simple 
nu vor avea șansa să clatine 

\Executivul, acestuia pregă-

Am ieșit oare din criză?
Dacă ar fi să dăm crezare 

celor susținute de către dl Emil 
Constantinescu, anume că am fi 
intrat în perioada post-tranziție și 
de către ministrul agriculturii și 
alimentației, Dinu Gavrilescu, că 
de acum nu ne mai paște nici un 
fel de criză, îndeosebi ali
mentară, mai-mai că am putea 
sări în sus de bucurie și de fe
ricire. Ironia soartei constă însă 
în faptul că o asemenea imagine 
este mai mult idilică și înfru
musețată față de realitate.

în situația că am fi ieșit așa 
ușor, repede și pe nesimțite din 
tranziție și din profunda criză 
economică ce ne apasă, ar 
exista toate motivele să 
dăm dreptate demnitarilor. 
Privind vitrinele maga
zinelor, în special ale celor 
cu profil alimentar, cât și 
aparenta abundență de 
produse agroalimentare de 
prin piețe, am putea să 
credem că, într-adevăr, ne 
găsim în perioada de post-criză, 
că nu ducem lipsă de nici un fel 
de produse. Nimic mai fals decât 
o asemenea constatare.

Pentru orice om de bună-cre- 
dință este cât se poate de lim
pede faptul că existența unor 
magazine încărcate cu preparate 
de tot felul din carne și lapte, cu 
conserve, garnisite bine cu pro
duse provenite din import, având 
unele dintre ele un autentic aer 
occidental, ne dă doar o imagine 
de aparentă bunăstare.

Asta nu este rău, să o re
cunoaștem cinstit cu toții. între
barea ce se pune într-o aseme
nea situație este însă aceasta: 
sunt oare românii atât de sătui și 
de îmbuibați încât nu mai au 
nevoie de astfel de produse cu 
aspect occidental sau alta este 
cauza reală că aceste produse

EXCURSIE
35 de elevi de la Grupul Școlar Industrial Călan pleacă la 

acest sfârșit de săptămână în excursie la Cluj. Timp de o zi vor 
avea ocazia să vadă obiective din marele oraș, excursia fiind 
realizată prin Administrația Permanentă a Taberelor Școlare 
Deva. (V.R.)

&&

\_____________________ /
al unei societăți ce se ocupă cu 
construcțiile -mai precis "METAL 
EXPRES". în vreme ce discutam 
a intrat un om care i-a zis dlui 
Drăgoiesc cum că are necazuri în 
familie și ar avea nevoie de niște 
bani. Fără să stea o clipă pe 
gânduri, patronul a deschis un 
sertar și i-a înmânat o sumă con
siderabilă. Omul a mulțumit 
frumos și a ieșit bucuros din 
birou, lată două cazuri în sprijinul 
ideii cuprinse în primele rânduri 
ale acestui articol.

Avem însă și exemple în sens 
contrar. Nu dăm numele pa
tronilor întrucât nu vrem să firii

tindu-i-se de către coaliția 
aflată la putere o res
tructurare de fond. Dar, în 
acest mod, Opoziția trage un 
serios semnal de alarmă adu
când drept argument starea 
precară a populației generată 
de tranziție, de restructurarea 
și privatizarea agenților eco
nomici.

Moțiunea dezbătută ieri în 
Senat atrage atenția asupra 
unor motive generate de poli
tica Guvernului Ciorbea: 
1.Eliminarea subvențiilor și 
primelor acordate producă
torilor agricoli în totală con
tradicție cu practica țărilor 
Uniunii Europene. Acest fapt 
a creat dificultăți majore în 
înființarea culturilor agricole 

nu mai au căutare? înclin sa 
cred că vânzarea lentă are 
rădăcini mai adânci, care țin de 
posibilitățile financiare ale con
sumatorului. Dacă peste 60 la 
sută din populația țării utili
zează integral veniturile pentru 
alimentație, situându-se la 
limita supraviețuirii, asta spune 
oare că am scăpat cu adevărat 
de crizele alimentare?

Realitatea crudă este aceea 
că, dacă produse se mai gă
sesc, populația stă mai rău cu 
banii, criza mutându-se, deci, 
cam în această zonă, a fi
nanțelor. Pentru că dacă ar fi să 

se pună în balanță struc
tura coșului zilnic al multor 
categorii de consumatori 
n-ar trebui făcute eforturi 
prea mari pentru a înțelege 
că există o mare foame de 
proteine de origine ani
mală în special, cu conse
cințe imprevizibile asupra 
stării sănătății generațiilor 

viitoare.
Aparent și teoretic au fost 

depășite crizele uleiului, za
hărului, cărnii și altor produse 
ale căror prețuri temperează 
apropierea consumatorilor de 
ele, unele dintre acestea având 
prețuri mai ridicate decât cele 
practicate în țările occidentale, 
în vreme ce salariile noastre 
sunt mult prea departe de cele 
ce se plătesc în occident. Se 
poate oare atunci să spunem 
că am ieșit din criză? Mișcările 
revendicative ale sindicatelor 
constituie un barometru sensibil 
care ne indică, evident, că n- 
am scăpat de criză, așa cum 
încearcă să ne convingă aleșii 
națiunii. Dacă ei au scăpat, 
asta este cu totul altceva.

Nicoiae TÎRCOB

târâți în judecată, dar cazurile ! 
sunt absolut reale. Un patron le I 
pretindea angajatelor să se i 
culce cu el pentru a le angaja • 
ori a le menține. Aspectul ne-a I 
fost adus la cunoștință de o J 
femeie tânără care însă n-a vrut | 
să scrie reclamația. O patroană ■ 
le trimitea pe angajatele sale 1 
acasă să-i spele hainele și să le I 
calce, ba chiar să-i facă ordine * 
în apartament. Un patron ni s-a | 
plâns că angajatele sale îl fură ■ 
însușindu-și o parte din în- » 
casări. L-am întrebat cu cât le I 
plătește. A spus o sumă. Foarte ! 
mică pentru ca un om să poată | 
trăi. .

Aspectele, în special cele I 
din urmă, nu le comentăm I 
întrucât o poate face fiecare ' 
dintre cei ce citesc rândurile de | 
față. |

Traian BONDOR |
___________________________I 

și o diminuare a șeptelului. 
Dar mai important este apa
riția unui handicap major pen
tru producătorul autohton față 
de concurenții din celelalte 
țări europene în care statul se 
implică cu responsabilitate în 
subvenționarea agriculturii...

2. Reducerea unilaterală 
de către Guvernul Ciorbea a 
taxelor vamale pentru im
portul unor produse alimen
tare. Această decizie a 
Guvernului este o lovitură 
extrem de dură dată produ
cătorului autohton care are de 
luptat cu taxe împovărătoare, 
cu prețurile mici practicate în 
Vest unde agricultura este 
subvenționată...
____________Minei BODEA y

nerescep
Vineri, 7 noiembrie

3Berbec (21 III - 20 IV)
Acordați mai multă în

credere persoanei iubite și 
veștile date de ea vă vor 
face plăcere. Este posibil 
să vă găsiți și un partener 
de afaceri.
3Taur (21 IV-21 V)

Vă luați de lucru acasă. 
Partenerul de viață încear
că o reconciliere. Vizita 
unor prieteni nu vă dis
place, dar nu aveți timp 
pentru ei.
3Gemeni ( 22 V - 22 VI)

Achiziționarea unui 
bun vă preocupă deși nu 
prea aveți bahi, ceea ce vă 
dă un sentiment de nemul
țumire. Vă puteți consola 
cu un obiect mai mic, dar 
necesar.
3 Rac(23 VI - 23 VII)

Chiar dacă aveți idei 
strălucite n-a sosit mo
mentul punerii lor în prac
tică ; mai așteptați și 
căutați-vă și un partener 
mai norocos.
□ Leu (24 VII-23 VIII)

O persoană de la ser
viciu, cu care vă întâlniți, 
vă va face o impresie deo
sebită și doriți să conso
lidați relația. Prudența nu 
strică însă.
3 Fecioară (24 VIII-22 IX) 

Intră pe făgașul normal 
relațiile cu rudele apro
piate, ceea ce vă face să 
fiți mai sigur pe dv. Posibil 
ca cineva din familie să 
călătorească în
străinătate.
3Balanță (23 IX - 23 X)

Primiți ajutor de la un 
bărbat tânăr. Acționați cu 
prudență dacă vreți să nu 
pierdeți o șansă care ar 
putea fi importantă pentru 
dv.
3 Scorpion (24 X - 21 XI) 

Veți pune lucrurile la 
punct în legătură cu o de
cizie care o considerați că 
vă dezavantajează și a fosi 
luată fără să fiți consultat. 
Manifestați înțelegere pen
tru cel ce-a greșit.
3Săgetător (22 XI - 20 XII)

Ascultați sfatul unei 
persoane vârstnice; nu vă 
lăsați condus de primul 
impuls, căci veți greși. Tre
buie să faceți o călătorie 
care nu vă încântă.
3Capricorn (21 XII - 19 I) 

Este greu să realizați 
tot ce v-ați propus, mai 
ales că forța fizică e la 
minim; mai bine odihniți- 
vă puțin. Aflați că o femeie 
vă bârfește, dar nu o luați 
în seamă.
3Vărsător (20 1-18 II)

Vă cuprinde iritarea și 
asta vă complică relațiile 
cu ceilalți. încrederea într- 
o persoană incompetentă 
v-ar putea costa. Deciziile 
importante nu le luați de 
unul singur.
3Pești (19 II - 20 III)

Plecarea într-o călăto
rie a cuiva din familie vă 
ajută. Fiți amabil cu o fe
meie dacă vreți să începeți 
o afacere: chiar dacă nu o 
să vă facă figuri, vă are la 
mână.
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