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!  ‘ Printre cazurile mai ; 
1 importante sesizate de I 
J lucrători a%,.Corpuluî de J 
I gardieni  ̂publici al ju- |  

reţtnttf: snsr I 
fe de ţw i  me- |  

* comise de Avtam I 
d e  la Fffiaia B- '

râie Deva, în |  
|>aidkre de 2 #  MO de * 
I  Iei; de material lemnos I
I  îi H'iînnrn a a-.fim imn rin -In valoare de lOOOOO de « 
. lei, de ta Secţia Brad a  | 
j  lSrecfiei judeţene d e  ‘

* mise de losif Râm ba, 
|(V .N .) . ,  j

drumuri şi noduri, co- |
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VINE»!, 10 martie în  
[.cursul zilei cecul se 
[ va înnoura în sudul şi 
vestul ţării, unde sunt 
posibile ploi slabe. Tem. 

[peraturile în creştere
uşoară. Dimineaţa. se 

î yor înregistra ÎMJS gra- 
!,de C, iar la  amiază 
până la la—14 grade G. 
Valorile cele mal aulei 
s6 vor face simţite m ai 
ales in nordul ţării.
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I PRECIZARE

în  articolul '„Adevă
rul despre asasinatele o- 
ribile care au  zguduit

t*B eva“, s -a  menţionat 
că magazinul di* unde 

l^ m ă â tâ u l  a  cumpărat 
1  cartuşe aparţine de 
l  A.J.V.P.S. Deva. Preci- 
1 şăm că respectivul m a- 
"gazin  aparţine de Gas* 
Jp o d ăria  . de vânat şi 
jjpescuit Bucureşti şi nu 

cum iniţial 'a apărut.
!< v : N.>.
vi.

Cu aproape un an în 
urmă, în luna martie 19'94, 
în ziarul nostru apăreau 
primele elemente legate de

• persoana Ini Jian Benia- 
mki. Sub titlul „Imposto-

. rtă  face ravagii*1 atrâ- 
- geam atunci atenţia asu

m ă unei personalităţi 
complexe ale hindi inter
lope nu numai din judeţ, 
dar, o ' să vedeţi, chiar 
din ţară. Până a  intra-fnsă 
în câteva detalii, să mai 
spunem că Jian Beniamin 
s-a născut, la Deva, la 14

• martie 1954. Deci peste 
1 câteva zile împlineşte 41

de ani.
In anii cât a fost liper 

m  i-ă petrecut prin puş. 
căriil şi-a atribuit diferite 
flSfScţîî şl balităţi c u  cârc 
a înşelat un mare număr 
de oameni.

In casa unui me'dic din 
Hunedoara este „locotenent 
colonel de poliţie de la 
Departamentul arme al 
Poliţiei Bucureşti". Acope
rit- cu această funcţie, r i 
dică o arm ă de vânătoare 
şi cartuşe. La Haţeg este 
„procuror", în alte locuri, 
„procuror militar de la 
Procuratura .Militară Bu
cureşti", Ajimge chiar şi 
„comandant de unitate mi
litară", Cu aceste funcţii 
obţine bunuri şî valori de 
la " rnulţi oameni creduli.

Spaţiul de acţiune , a 
fost vast, condamnările a- 
cumulato în diferite locuri 
din ţară dovedind acest . 
lucru. . •

In anul , 1980, Judecăto
ria Lugoj îl condamnă 
pentru înşelăciune,- port 
ilegal de însemne, 
privind identitatea, 
respectarea regimului 
melor şi muniţiilor.

T f i t in  1980, “
ria Oradea U 
pentru înşelăciune în dau
na avutului obştesc, fals 
privind identitatea, port

t  3

ilegal de decoraţii şi ne- 
respectareâ -regimului ar
melor. A mai fost' con~ 
damnat pentru tentativă de 
omor, uzurpare de calităţi 

~ oficiale, trafic de. influ
enţă, braconaj etc.

A avut condamnări la 
Deva, Cluj, Timişoara, Bu
cureşti, Braşov, Caranse
beş şi Arad.

Muri asasin — in grasa foane
A liat în  arestul P o liţiei, odiosul crim inal a 

intrat de ieri în  greva foam ei. Iată, în  facsim il, 
declaraţia adresată P arch etu lu i:
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De parcă războiul din 
Ceeenia şi asasinatele po
litice care se înmulţesc 
n-ar Ci suficiente pentru 
haosul care se insinuea
ză treptat la Moscova, 
vechea noastră, cunoştinţă, 
Vladimir Jirinovski îşi 
face din nou loc cu coa
tele spre sferele înalte ale 
politicii ruseşti. Recent, 
el a făcut o vizită de 
curtoazie (cui credeţi ?) 
chiar lui Saddam Huş- 
sein, propunându-i, nici 
mai mult, nici mai puţin, 
decât formarea unei coa
liţii ' antioccidentale. El

Astfel încât să nu existe 
decât o „Rusie mare şi 
puternică şi nici o Ame- 
rică“.

Dorind să sublinieze că 
între politica pe cârd o 
duce Elţîn şi cea pe care 
o propovăduieşte el nu 
este nici o diferenţă.! Ji
rinovski declară în con
tinuare săptămânalului 
„Spiegel“ : „Nu vom mai 
face nici un fel de a- 
legeri. Toţi sunt acum 
aleşi. Elţîn şi eu. La ce 
mai trebăie alte ' ale
geri ? Noi nu suntem 
concurenţi. Elţîn- a vă-

C 0 M E N T A R I I

Cea mai mare condam
nare i-a dat-o Judecătoria 
Arad : 20 de ani închisoa- 

■ re.
Dacă ar fi adunaţi, anii 

de condamnare ar depăşi 
de câteva ori . vârsta pe 
care o are. A beneficiat 
Insă de graţieri şi libe
rări condiţionate.

In multe cauze pentru 
care a fost ‘condamnat a- 
pare arma de vânătoare şi 
muniţia.

, V. NKAGIJ

speră că dictatonll Ira
kului îl va sprijini în 
demersul său de a uni 
musulmanii arabi ru 
creştinii ortodocşi împo
triva Occidentului.

In ce priveşte politica 
internă a Rusiei, Jiri- 
noyski este adeptul unor 
măsuri forte. Potrivit in
terviului acordat recent 
săptămânalului german 
„Spiegel", el a r fi re
zolvat de mult problema 
cecenâ şi m ult mai dur. 
^»rca mult i-am  oblojit 
— spune el. Să fi fost 
eu comandant suprem in 
locul lui Elţîn, Groznâi 

' a r  fi rămas o gaură mare 
de bombe. Fără câini, 
fără cadavre. Foarte rău 

* au procedat Elţîn şi Gra- 
ţâoy lăsând loc pentru 
câini şi cadavre". Şi cum 
'îi . este în fire, Jiri
novski face răspunzător 
Occidentul pentru toate 
relele din Rusia contem
porană. Potrivit lui, după 
război, „Am fi lăsa t o 

Germanie micuţă, aşa cum 
e Austria. Doi ţapi de 
bere, Câte două mese în 

. fiecare. Să vă servească 
pe ele bere şi salam".

zut, în sfârşit, că în .a n 
turajul său s-a format b 
coloană a V.a. El a- Sh- 
ţeles că este înşelat"!;:

întrebat dacă Iui -41 
place faţa brutală a 
Rusiei vechi, reînviată: 
după evenimentele - din 
Caucaz, Jirinovski a spus 
că : „Nouă, ruşilor, nu  
ne place slăbiciunea şi 
timiditatea. Rusia nu are 
nevoie de dragoste, 
preferă ea de ea  şă 
teamă lumea. Să se spe
rie întreaga omenire. 
Rusia e jandarmul Eu
ropei".

Citind şi recitind a- 
ceşt interviu îţi vine să 
crezi că „gura păcătosu
lui. adevărul grăieşte"; 
Oare de ce n-ac fi Jirf- 
novski un purtătOE 
cuvânt neoficial ăl 
Elţîn ? Nici 
tele Elţîn, nici Cernomîr. 
din, nici Kozîrev iţu. 1 
afirma t u  atâta clari 
te tot ce gândesc* ; 
trebuie să 'vcs-bească" 
plomatic. Iată de-ce, un 
Jirinovski este d6 rt®*< 
preţuit* pe lângă cma 
omului.
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Sf. Mc. Codrat, Ci- |  
prian, Qionisie şi cei j  
împreună cu dânşii; { 
1885 — Inaugurarea •
liniei telefonice Bu- I 
cureşti — Giurgiu; , 
1998 — Proclamaţia j
de ia Timişoara; * 
S-au născut: în. 1879, j  
criticul şi istorieuTii- l  
terar DUMITRU CA- j 
KACOSTEA fin. 1985); |  
In 1928, scriitorul ! 
TBAIAN LALESCU I 
■fin, -’ife

I

I
.. 48 '

I
' Din externporăial lai J

Gigei: j

„Din cauza băuturii, I 
alcoolicul îşi pierde mc- ■  
moria. El este *4n stare, * 
să se s in u c id  seara *şi-| 
a doua zi să no-şi m ai « 
aducă. andR e de ; ni- J 
mic..." j

I
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, ţional al Fo.rmâţiilor de 
! populară, O importantă

Convocare. Ferma nr. 3 a 
S. &. ^„Horticola" Deva invită 
proprietarii de teren la întâl
nirea ce va avea loc în ziua de 
Vineri,. 17 martie ale., ora 14, 
Ia sediul unităţii. (N. T.).

.« Festival naţional. In peri
oada 18—1!) rpartie a.Cy oraşul 
Brad găzduieşte Festivalul Na-

muzică
__  . . . .  _ mani

festare ce reuneşte talente de 
prestigiu din acest domeniu >al 
spiritualităţii româneşti.; La a- 

. ceastă ediţie şi-au anunţat deja 
paafioiparea formaţii dki Tran
silvania, Moldova şi Banat. (C.P.)

•  Acţiuni gospodăreşti. Odată 
cu sosirea primăverii* in "ora
şul Gălan s-au efectuat mai 
multe' acţiuni gospodăreşti, în 
urmă cărora au fost curăţate şi 
amenajate 17 ha-de^onă verde. 
îr> perioadă* următoare în oraş

se vor planta 1200 do pomi or
namentali. (G. P.).

•  Plantaţii de primăvară. 
Peste 2108 fire dc gard viu şi 
60 de arbori ornamentali se 
plantează în aceste zile intr-un 
oraş cu nume simbol — Brad. 
Acţiunea declanşată de autorită
ţile locale vizeafcă Atât reface
re a ' zonelor ver2i, dar, mâi ales, 
extinderea acestora. <G. P.).

•  Infracţiuni In prima lună 
şi jumătate a acestui an, Polifia 
municipiului Petroşani â consta
ta t, 184 de infracţiuni Cifra 
este simţitor; apropiată cu cea

din acefcaşi perioadă a 
trecut. (V. N.).

anului

m- Unitate nouă. La Haţeg, 
dl sing. Ovîdiu Laza a pus ba
zele S.C. J i d t a  S erv" SJtd,. 
La noua unitate fia. execută, la 
comandă, luerâri de instalafii 
sanitare, termica, apă, gaz metan, 
precum şi. reparaţii. Unitatea 
are şi un aîagazip propriu prin 
care asigură materiale, piese- 
etc. (N. &>. 1
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O scrisoare ■«— răspuns 
la articolul- publicat d e  
noi In nr. 1368, jdin 31 
ianuarie a.c„ intitulat Jjm . 
ee n u  se iau măsuri*', -ne 
trimite dl Grigore Ora, din 
Deva, ştr. Zamfiroseu, bloc 
O l. L a argumentele dom
niei sala, subscrie şi dl 
Ioan Guga, tot din Deva. 
lată în text preseartat răs
punsul celor doi taxi-par- 
tatadis. ■■■.'

„în scrisoarea dlui Ma
rin Manolescu (adresată 
rtîirutei domnia sa

, îşi exprima g r iji  pentru 
/  finanţele statului, conside- 
‘ «and că ta-xanetaştii plă- 

Şesc un impozit prea mic 
(doar 30 006 pe ţrisaestcu), 
care i-ar conveni şi dân
sului. Precizând că acte
le normative care regle
mentează această activitate 
şi impozitarea venitarilor 
provenite din ea nu fac 
nici o discriminare în pri
vinţa persoanelor ce pot 
desfăşura activitate de 
laximetrie, dle Manolesop, 
apăsaţi -.acceleraţia căci 1

. aveţi lumină verde. _ V.
Impozitul de 30 000 ie i - 

•pe trimestru -este -forfe
tar şi se plăteşte anticipat, 
dar potrivit art. 2 din Or
donanţa Guvernului nr. î l /  
J.992, venitul -impozabil se ' 
dşterminâ prin deducerea '

din încasările totale înre
gistrate prin aparatul de 
taxat a  unei osie forfe
tare de cheltuieli de 00, la  
sulă l Deci Impozitul in  
cazul unuj -câştig prezum
tiv de 700 OM sau 
1000  000 de iei lunar este 
mult mai mane. Dar nu 
impozitul este esenţa ac
tivităţii de taximetrie. <fţ. 
senţa «  « a s tă  în fap
tul că este un mijloc cit 
vilizat de transport, de 
regulă In cazurile fortutte, 
transport ce se face nu
mai la solicitarea clientu
lui. Nici un -taximetrist 
am a  tras de mânecă 
vreun client In maşina sa.

-Că se -câştigă d in  a- 
ceastă activitate, este rmr- 
mal. Altfel nu se poa- 
te, ţinând cont de repeta
tele majorări de preţuri 
1̂  piese de schimb, car
buranţi, lubrifianţi şi în 
ultimă instanţă, înlocuirea 
maşinii uzate care a ajuns 
la 8 milioane -de lei. în  
ejssssmia de Jâaţă ori dâş- 
tigî, »rî dai

Nu comentăm în nici 
jin  fel 4 ®sPw 1lSdl. întrucât 
în legătură cu impozitarea 
veniturilor djn această 
activitate ne-am spus punc
tul d e  vedere în  finalul 
-natăi.fu fîtlcfl menţionat.
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Nu e puţin lucru ca în 
cadrul oferit de o imi
tate militară, într-o a t
mosferă de disciplină şi 
rigoare, să apară o ini
ţiativă de tulburătoare 
sensibilitate şi - feminita
te, chiar dacă ideea m ate
rializării ei a  fost prile
juită de Ziua de 8 Mar
tie. Ba am spune că a 
fost un lucru jcxtraijrdi- 
isar-organizarea unei ex
poziţii de - artă  populară, 
la vernisajul căreia au 
-fost invitaţi şi bărbaţi — 
sfiţeri de la  U.M. 1719 
Deva. Au participat cu 
creaţii de mână salaria
te ale unităţii. Expozi
ţia a fost organizată dc._ 
compartimentul cultură, 
condus de dna căpitan 
Ana Dragoş, fap t de «are 
n-a fost străin nici co
mandantul unităţii, dl lt. 
col, *Dumitru Tufeanu, 
nici it. col. Dănilâ Mol- 
dovan, şeful -comparti
mentului pregătire psi
hologică.

Măiestria creatoarelor 
a scos la. rampă lucruri 
frum oase— de la covoa
re, ie ţe d e m a s ă , ta -ţin - 
deie ţesute în oasft In 
m ai multe iţe, amamen» 
tate cu motive geometri
ce şi florale, «e ne-au 
adus aminte de distincte, 
vetre folclorice, cum a r  
fi Valea Mureşaîui', Ţara 
Haţegului, Bucovina ş.a. 
Au fast prezentate, deo
potrivă, -fflDstup» popu
lare, ..minunate miletiri 
şi goblenuri, lucrate cu 
migală gî talent, •: şerwe-.. 
te cusute în  diverse m®- ' 
dele şi culori. Cu .price
pere şi vorbă dulce, pre
sărată cu poezii şi glu
me, cu catrene umoris
tice, ce aveau o destina - 
ţie anume, «an to rt con
duşi cu atenţie spre a 
le cunoaşte pe creatoare 
şi locrărîle lor, -de către 
lt. -col. Dăailă Moldowan, 
adevărat om -de -
Aceste femni ej®atDare‘se 
numesc : Aurica Ciuma,

Maria Dobrei, Viguţa j  
Costescu, Marcela Cri- *

' nană, Rozica Ardean, Şte- j  
fania Năznean, Feliria J 
Chiriîă, L ăc rira tw a  F ief- ş  
can, Carmen Cazma, Lia J 
Martira, Sofia Anghd, Ana * - 
Baciu, cărora .le adnesăm f 
•sincere felicitări . 'pentru * 
ceea ce au făcut. j

în  final, de ziuă lor, J 
femeile pe la Unitatea |  
Militară Deva au fast fe- * 
licitate 'de comandantul I 
tmrtăţij, oferbrdu-li'Se ,
flori. N-au fost Hataţi j 
«iei bărbaţii «aafe mi par- J 
ticipat Ia un concurs i 
„Cine şt>® câştigă-', do- >

- tat cu un trofeu tentant •
■ — o  sticlă cu vin. . Totul | 
■:s-a desfăşurat îa tr-o  * t - * 
moşieră de destindere şi'l 
voie bunft, cum le s t a '  
bine unor m ilitari i n  |  
timp «ie pace, oameni ca « 
un reîd nivel .de cultură | 
şi ţinută aleasă. >

m m  w&&ea

, Când flăcările zărilor 
se vor -stinge, când visele 
lumii vor rătăci în in
finite neanturi sau când 
gloriile omenirii se vor 
înăbuşi în sudorile mă- 
rilor, atunci o lumină va 
învinge obidirile: - dra
gostea! Doar câteva fiin
ţe vor mai străbate 
blândeţea bucuriei, a 
păcii: T u  şi eu. Tu, cea 
căreia Dumnezeu i-a dă

r u i t  sfânta putere de a avea 
-două trăiri înfcr-una, eu 
cea care am primit haina 
albă în clipa când tu, 
mamă, m-ai desprins din 
trupul şi inima ta, ne
întinată, învăluită de 
incandescenţa serafică a 
copDuiui, ' m

Sufletul meu iţi simte 
privirea ce nu,aş putea-o 
niciodată dubla în cu
vinte. Mângâierile tale

J
îjni împsesoară fruntea ■ £  4  Martie... Lumea |
trezindu-mi o caldă - ve- ..spspşe. ca a r  f i  aârbătoa- I

ea rab in

peraţie. Gândurile mele «ea *a# -dmt' «a, t a r t  -
şunt perelina gândurilor sunt mai tace decât lu- |

înveşmântate întale
unica-ţi tandreţe pe care 
numai mama, . singurul 
om ce are magica în
zestrare d e  a-şi continua 
viaţa ca o altă viaţă, 
o poate simţi. Surâsul tău 
îm i aduce linişte, fitad- 
că poartă în el acel bal
sam divin, ce atunci când 
luptă cu dureri ta ie  
întotdeauna victorios, 
căci dragostea care mi-o 
porţi îţi dă putere.

A aşterne pe o hârtie 
gândurile pentru tine... 
Inima mea şi inima ta  
sunt de fapt inima noas
tră, pusă sub sceptrul 
unui inel cu rubin, Care 
poartă cei mai frumos 
nume al pământului : 
Iubire.

mea întreagă, fiindcă sunt '  
copil, © contrazic: ^Nu, | 
nu astăzi «  ziua mamei! » 
Ziua ei este «n flecare I. 
zi !“. ..., > î

C(Ş̂ )»le, în -ceasul în- |  
tinerit de primăvară, roa- '  
gă-te ®mp»«mfe»du-ţx .1 
mâinile, son in, aantopin* J 
du-te eu cerul la gtagă- j 
şiiîe tale, ascuRzându-te * 
pentru o cita* m al- • 
băstrime, îngenunchind I 
şi mulţumind lai Dom- j 
nezeu perţtrti mama pe | 
care f i-a  trimis-© să te  e- ‘ 
moţească, să-ţi dăruie |  
flacăra tr ă ir i i !

BONANA SJCOE-THiEA. 
e lev i, 'tas. a  VH-a, 

Şcoala Generală Nr. 1 
©eva

I

6,30 Ştiri •  Seriale •  
Desene animate; 10,05 Se
rial •  Kojak; 11,30 Vre- 
nse i d a  ţ  i  »  % e i (s); 
13,30 Sjjringfield Storj’ 
(seriai); 14,15 S a n t a 
Barbara Isf. *5,10 Pasiu
n ea  «ei e crima (seriatfc 
17,09 Haas MeHer ţtalk  
showj; 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 In tre  noi <s): 
19,00 Frumos Şi bogat 
(Serial); 20,10 Explazlv 
— magazin; 20,40 Vre
m uri bune şi nsfe <s); 
a j |5  încredere înşelată 
(dramă): M M  Decepţii 
(Uiriner, SUA, iMBh t»10 
Ştiri # Magazinul nopţii; 
2(35 fe r  m ortal (La. SUA, 
1S87>; 4,10 Cineva pân
deşte (Lrt; 5,50 A-Team

u u u
9,45 G h i d u l  Par

lamentului ; 10,00 Show
ul lui M. Costanzo 
(rj; 12,45 Forum (ma
gazia); 1 IM  TG 5 — ştiri,
14.25 Coţdienc, 14.40
Bcautiful (Şi: 15.65 fîom- 
plot în familie (show); 
10,30 Agenţia matrimo- 
u iali (mag.): ţ7,00 De
sene an im ale ; 18,00 Su
per samuraiul (s); 18,25
Desene mimate: 19,00 
O.K. Preţul e corect (cs); 
20^»0 Boala norocutui 
ţest; 21A6 TG5 — ştiri;
21.25 : Circulă zvonul ; 
(show); 21A0 Nitai ; 23,30 
Bteget (mag.); *,15 Show
ul tui M. Costanzo; 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (r). 3,30 Tiecare 
volum (r).

6^0 lirunch TV-l (ma
gazin -TV); 10,15 Vecinii 
(s); 10,45. Brunch TV-2 
(magazin TV): 13,00 lo -  
ving (s); 13,25 Soarele Ca
liforniei (s); 14,25 Faicon 
Crest (s); 15,55 t^nărrtt 
Indiana Jones (sa.); 4810 
MacGyver (s.a.>; 18,00 Ş l  
riscăm! (cs); 49.0»1 lo tu l 
sau nimic (cs); 20 00
Ştiri, meteo, sport; 20,36 
Iţoata norocului (cs); 21 
F iu l copii ia borfll (ce. 
SC A, 1990); 23,20 «am : 
fotbal Bundesitga 20; 
0,10 Boleroul simţuritor 
(f. er . Italia 199.C; 1,40
Porky*s d l (co. Canada, 
1983); .3,20 Reluări.

6,30 Ştirile nopţii cu 
TL Brokaw; 7.00 Ştiri T4W;
7.30 Afaceri Ia ri. Ştiri:
9.30 Poveştile zilta (WU-j 
gazin); 11,00 Roata ha-: 
unor (reţi.ţ; 14,00 Azi —. 
raportate; 20,00 Ştiri 
ITO ; 2A3B Săptămâna în 
h rtâ i^  NHL; 21^9 Da- 
teiine; 23,00 Ştiri TTN 7
23.30 Show-ul serai, ca f a r  
( .eno; fe30 Hcal Personrt;, 
1,00 -Stttetia «financiar i«- 
tem aţioual; 2,00 Timp 
egal — Show politic ; 2JHI 
Show-ui scrii, cu Jay. 
Leno ; 3,30 Destinaţii dă 
vacanţă; t fS  Rîvera In 
d irec t!; 5,00 Dateline, cu 
Jaue PaulaF; feUB M ag»- , 
zinul ştirilor 5fBC.

9,30 Tenis •  Magazia 
m M  dMteifem •  

Ouaptawateie Mondiale 
tedoor de ta Barcelona 
(d); 15(00 Magazinu I in* 
emafiona al sporturilor 

cu motor ; 16,00 Patim i 
artistic. - •  Campionatele 
MtmitHalf d e  la Birmin- 
gham — feminin (direct); 
ă(8,08 £3ci alpin •  Maga
zin ; 19,36 Atletism w
C.M. Indoor de ta Bfarce- 
tana (d); 20,36 B*detin de 
ştiri 1 ; 21,00 Patinaj ar
tistic a  C.M. de la Bir- 
mingham «  Program li

ber dansuri ţd); 0,60 Atle- 
tiSm (renim rt): 4,96 Ma- 
gazinul internaţional al 
sporturilor cu motor (r); 
2,00 Buletin de ştiri 2.

aMp

V lN E SI, 

10 M A R T IE

7,00 t Vm  •  Tilema. 
tinat; 9,15 Serial (rj. 
Santa Barbara; 10,20 
Desene animatei 12^0 
Serial m  te ă ta r  şi 
num h M m  TV* te ş i ; 
15,05 T V * Clnj-Napo- 
ca; 1536 TratHţn; «6(60 
ActaaHMG; 16.25 
lum ea afacerilor/ 
Pompierii vă 
mează!: 17,60 Fmisio- 
ne in  limba germană;
1 8 . 0 0  Pro Patria; 19,00
Casa *3» tt (il, »u 25(;
2 0 . 0 0  fetam n iifi •
M e t n e  *  S p a r t ;  16/45 
Tezaur folcloric; 21,36 
Film-; M M  Viaţa par- 
tamcMfcteă; 23A0 Ac, 
tualităţi; 0 0 9  MTV *  
Bum Top tafc 4ţ55 435- 
nematagjeaful de  
te  •  «Stan.

7^9 La 
9,15 Ora de
10.30 tfempozitâri n .  
merieani; 11,36 Ote- 

sene animate; 12,00 Cu
tezătorii Pacifiruhitî 
l£,45 Vârstele pelicu
lei (r); 13,45 Telejurnal 
-CFI; ID O  Varietăţi
intornaţumale; 15766 

Documentar; T6JMBH- 
sene anim ate; l ţ f t  
.Serial •  Fiicele dorta- ■ 
sulul; 1840 ‘Sărita •  
Aur şi narai; IBAi 
Concertat) «- -Onebesfed 
'Naţionale «rtRn; 2U «  
t v m  «  Meăagur 7
21.30 Reportaj; TOţjm 
Cultura ia  lume ţ / f i  
22,3» Muzica e viaţa 
mea!; 23j90 OamtaC 
care au fost; 23,30 Oa- 
feneaua literară

9,00 Desene animSta 
(r); 9,30 Serial (r) •
Echi pa de şec ; *906 
Serial m  A Vngite j  
11,10 Mitică; D U » 
Chestiunea zilei (r)î 
12,20 Cutia muaicaiă 
(r); 18,60 Besene an i. 
mate; 18,36 Film Ao- 
cumeuar »  făcui ci
frelor; 19,00 Reporter 
TEI.E 7 ; 1936
Viva ; 26,66 Serial 
Femeia îantmrtleă — 
ep.,12 : 20,50 Doar 41 
vorbă să-ţi mai apun-.; 
2f,O0 Trie jurnal (emi
siunea de Ş tiri'ă  tele- 
viziuna THLE 7 Ctae 
d in  ' 9  m artie ISIS); 
21,30 Serial •  Kmăg 
Fa — ep. 14; 220»
Tara nimănui; 22,36 
C ie să a iu a  ariei; 2io »  
Cartea de citire; 23̂ 35 
Staruri in  concert . «  
CîIER; 0,20 Video- 
text, ..

9,66 Teletext; 
Observator. Antena tg 
11,06 Film *  CrteiBla 

d in  strada Jdorgua; 13(66 
- Teletcat; ' f?Ă6 ~ Ob
servator; R f e  F acai 6  
.Ştiri din actualitatea 
Iscata; 18,15 
end
ne de A w rfK H uati 
19,15 FBm •  JT tafc  
sacru"; 26,30 

'..n e t. Femei ca** 
reuşit în afaceri.



telor istorice,, ş i  asta da
torită faptului că el este 
doar u*r om simplii ş i  atât 
d e '  inocent, fără nici ta* 
fel de opinii personale şi 
fără a  aştepta să i se în* 
tâmple, ceva extraordinar. 
D ar culmea, tocmai Iui 4  
se întâmplă aşa ceva.

SUb bagheta dirijorului 
Zemeckis. alături de; Tom 
I lanks, care dă viaţă a- 
cestui personaj atâ t de 
neobişnuit, evoluează Rabin 
Wright, Gary Smise, My- 
kclti Wiliiamson şi Sâlly 
Field, ia r „vrăjitoriile” ş?E- 
pertuiui îh efecte speciale, 
Ken Ralston, au reînviat 
personalităţi de m ult dis
părute: Elvis Presley, J, 
Lcnnon sau preşedinţii J. 
KeisJedyi G. Wallace, R. 
Nixon, punându-le ^  dia
logheze cu Forrest.

Aspect din 'interiorul Bi bliotecii Sindicatului E.M. 
ulean. C • . Foto: PAVEL LAZA

ig ţm m

«> ’—'iintnli n t f i i n f  fnf- un panfrtin iii fi mii
Visele mTse rofSse că morile de vânt 

’ Mă subţiez ia  arbori — eretică trezie 
|  Cil jRbşcnfe pulsează infma-n cuvânt.

le efuziuni lirice (de ■poe
tului, îm brăţişează (moi

I  „Dimineaţa, de-abia- 
I  ttezit, numai ce auzeam  
I  stţigălc din curte*, &m 
S toate părţile: „Lulu Po- 

j r t f Lulu Popit!". Lulu 
-to p iz a m  «et «te»# mm- 
tem capii a l M  / s i £ r  

pmMpkt.. ortodox 
L andă  m  şr a t Arsei, 

Maga, a r  cei 
cm i .rtŢfpwr eUrmneaţs
„câte dormi in im ic  etern: 
Vastle liănâţeam t. Sum an 

■  a i lu t Tudvrcl ş i Adam  
V al V io i, despre care Ea»- 

im mărturiseşte: ,J&am ' 
Păzea# tuspatru. in  ace- 
heşi an. Vârsta mea, Se 
im. cinci ta şapte ani, stă  
m i  zodia da auroră a 
tmeastar prieteni", (p,

«,.< JSotMu de aură a aces- 
|  to r  prietenii" a fo st eva-
§ eată de marele poet, dra- 

- m atur g şi gânditor Lu- 
F ’id m  Rlaga in Opera au- 
§  tObiografică „Hronicul şi
I  cântarul vârstelor*, pu- 

i bticată pentru prima da

I ţă- &*- 1965, sub ingnri- 
recr unuia dm, cei măi

I  Paşnici admiratori al săi 
<  a— George imună*. t  a

I fH A  Sat, Sedi, acestui ea- 
teidoscopee „Hronic şi

t -- cântec a i vârstelor'* ma
relui creator de cultură 

I  Să vadă Lumina ttparu- 
■  tu i abia dună' patru ani 
I  «8e ta  dispariţia sa fo mai

ti deşi coteţul m anu-

Sata de 1946. Aşadar, in r  
că din- 1946 SUigtt. simt- 
te a  nevoia lăuntrică  să -#  
rematrmreze crugul. exiv- 
tertpkti, d en ia *  până ta  
dream seriena  sol în ago
ra-triaţii literare, ineredin-

lut,, pe: care, „în marea 
trecere", avea să-l a r m  
ţm  Jţebănuitm le - trepte» 
pţiaa J m  etăţile- dorului" 
#  să -l transfigureze cu 
„Ubrabila sămânţă", re- 
uărsBtăi ca generozitate pe 
ineamensmabăb» clavia
tură a gândirii #  pesafe.

M  P R E A JM A  M m m s â m t t  « M r  SECOfc 
• -  D E  L A  N A Ş T E R E A  M A R E L U I

L U O A N  B L A G A

ţSndu-l posterităţii ca 
m ărturie a  universului 
deschiderii sala spre lu
me. '■

In  mod sem nificativ 
,JPronicuV... începe cu 
m ărturisirea tuptei inci- 
pierde a autorului cu cu
vântul: „începuturile me
le stau sub sem nul unei 
fabuloase absenţe a cu
vântului 1—1 îm plineam  
aproape patru ani — şi 
încă nu pronunţasem n ici 
un  cuvânt—", (p. 3—4), 
incitând în  fe lu l acesta 
interesul ritttorului pentru  
cunoaşterea propulsiei sa
de spte tainele cuvăntu-

ei româneşti.
Pa lângă întâm plări, 

im presii şi am intiri le
gate de fragedă- copilărie, 
„Hronicul" cuprinde . # r 
centri intim e, dote şi re
flecţii, grevate de «® »- 
şo r lirism , despre casa 
părintească, despre „Ta
tăl" şi „Mama" sa, despre 
fra ţi, surori ş i despre 
întregul sat ce poartă „in 
rturrte sunetele lacrimei".

Evocare a memorialistică, 
de u n . farme,c inconfun- 
dalnl, marcată deopotri
vă  de tarele reflexivită 
ţii filozofului şi de une

ukb ue jcuutu ut tpt.-ieş, 
studiile gimnaziale şi li
ceale de bx Braşov, se
m inarul tevbjgie dm  SP>- 
biu şî: Oradea, precum  
ş i fructuosul popas la 
Urnvcrsătabea d in  trenai 
unde o întâlneşte- pe- of» 
ita/erem sa soţie Ceao- 
neUa Brădiceanu. A lă
turi d e ţntâtm rca marii 
iubiri, fin a lu l „Hronicu
lui? se îm pteteşte în  m od 
feric it eu bucuria debu
tu lu i literar şf filozofic, 
în  prim ăvara anulu i 1919 
apărăndu-i, concomitent: 
volum ul de poezii „Poe
m ele lum inii", la Sibiu 
ş i volum ul de aforism e 
„Pietre pentru teihptuV 
meu", ta Orăştie.

A m  sem nalat în  note
le de faţă „Hronicul şi 
cântecul vârstelor", fiind 
că acum se împlinesc 
30” de ani de la apariţia 
acestei lucrări> iar ■ la 9 
mai se vor tm ptm i 109 
de ani de la naşterea lui 
„Lulu Popii" ş i  se 
cuvine să sărbătorim Cen
tenarul Blaga la înălţi
mea ce-o reprezintă mo
num entala sa operă li
terară şi filozofică. .

Prof. DUMITRU SUSAN
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Asist Ut resurecţia natMdi, din hoaaagicuri rare 
Mişcarea e «Kn nou omniprezentă
S-au aplecat uşoare umbre dc frunzare 
S ă  îmi atingă umb’fa  dragostei, absentă.

Bănatul înfloririi, cum însăşi tinereţea 
I»  efemera trecere prin anotimp 
Incinerând în m ine frumuseţea .
Unui spectacol viu, d in  sine revenind.

MIOARA GIURGIU

Ce fericită mă simt uneori în  corabia dc sunete a 
■ • , » visului,

pe cutia de pudră a lunii dansând -
ş i chiar dacă nu-mi aud bine vocea în alba orgie

'^.â*ae*ă
şi chiar dacă mişcările mele îh oglinzi ondulate

- se sting, ■
ştiu că exist dincolo de 
metamorfoza aceasta întâmplătoare.
Uneori merg pe un culoar nesfârşit 
din care se desfac alte şt altele |
şi trebuie să merg pe toate deodată «
să smulg din irişti atei câtte o privire ■

V-: Pentru, fiecare. v ,
am dndu-m ă peste marginea lucrurilor 
peste conturul tor nevăzut . J
tiparul tor dintâi căutându-1. i

■ AURORA SIBINCA .!

■ ' Ete- tra i ori laureat al 
Globului de Aur — pentru 

. cel* mai tont film, cel mai 
bun regizor, Robert Zeme- 
dfcie şi cel mai bun actor, 
Tom Hanks, c u . şanse să 
primească ş l  un număr 
mare deTireîm i Oscar, în 
fWBrtiţHIP-* îu care a pri- 
nu£ ÎS nominalizări, sitoa- 
Sfc to care, s-au mai aflat 
(jbde filtaele ,J31ne se te- 
me de ^irg in ia  Wbolf”,.

aripile vântului- şi 
JR am  Poppius", depăşite 
dfţam dfe. „Totul despre IŞ- 
vaT, <ru 14 nominaDzări la 
pzeamii Oscar, avem bucu
ria să salutăm prezenţa 
pe marele ecran, la Deva, 
i»  perioada *10—16 mar
tie, a filmului „Forrest 
Gump“.

„Actul de naştere" al 
lui Forrest Gump l-a re
prezentat romanul omonim 
a® Bai Winston Groom, deci 
#  adaptare pefitra mare- 
Be* ecran semnată Erie 
BMB, o „versiune” trăs- 
n®a a  vieţii societăţii ă- 
BKzicaae a  celei mai fră
mântam- perioade (anii ’oO 
—’7Q1, un roman de un 
um or neobişnuit, al cărui .

Cronica fttmutui

„FORREST OOP“
personaj; s-a bucurat de o 
sjiapatie deosebiţii, în eiU*- 
da faptului eă nu este 
ceea ce* s-ar putea numi 
un băiat is te ţ;.

Regizorul Robert Zeme
ckis, atras de povestea as- 
ceasta extraordinară* şi de 
şansa de a  face din Foirest 
Gump un „ghid” perfect 
prin labirintul realităţii is
toriei americane, a reuşit să 
realizeze ceva eu totul deo
sebit faţă de filmele sale 
precedente, îmbinând folo
sirea efectelor speciale cu 
remarcabilul său talent de 
povestitor.

Savannah, Geocgia. Os 
staţie de autobuzv o bane» 
aşezată la  umbră. Apara
tul ide filmat urmăreşte 
zborul dezordonat a l urnă 
fulg care, in  ceie din ur
mă, poposeşte p e  un pan
tof. Imaginea urcă şl fa

cem cunoştinţă cu eroul 
nostru: Forrest Gump. In-: 
eepe* s& ae ' deraleze o  po
veste romantică şi tedu- 
ioşătoare ieşită, din comun, 
depănată; de* cel mai neo
bişnuit, povestitor, despre 
Ultimul. mare inocent dtn- 
tr-o Americă ee şi-a pier
du t inocenţii.

Forrest Gump, acest bă
ia t cu un suflet extrem 
de generos şi de un Optl- 
mism incurabil, a văzut a- 
proape* fotul şi a* realizat 
cam tot ce şi-ar dori un 
em; ajunge vedeta fotba
lului american, erou (fă
ră voie) în războiul din! 
Vietnam, faimos jucător 
de ping-pong, un alergător 
solitar în întreăga Atomi
că, ba chiar şi milionar, 
fiind, î»  acelaşi timpi pro
totipul bărbatului capabil 
de o mare şi definitivă

dragoste, fără să înţeleagă 
însă mai nimic dm  tot ceear 
ce i s-a întâmplat.

Forrest reflectă; ca într-o 
oglindă, degringolada şi 
pierderea valorilor epocii 
stda, reuşind sâ treacă cu 
birfe prin jungla evenimen-

fărâ a 
tâmple.

se

Acţiune» bibliotecii
Joi, la Biblioteca Jude- Deva, Manifestarea a eu- 

ţfeană „Ovid Densnsiantr*, prihs preaeittatâF. unor 
din Deva, a .avut loc o cărţi nou apărute, un tnl- 
krteresantă m-miiestaie niconcurs reunind între- ; 
dedicată copiilor pe te- . bări care să răspundă la 
m aţ „Curiozităţi din mi- tema-mai sus-meaţionată.
nuna ta  lume a  fiorilor". U“ . bBIÎ P ^ d e  -îmbo-
. __. , . , , gaţire a cunoştinţelor e-

A®: pmticipat elevi de Ia iovilor prm tr-s modalita
te atractivă, (M.B.).

Hanks,: care

Prof. BA TARÎfOVSCHI

Biblioteca Clubului Sin- 
dfcatUM E.M. Vulcan este 
singura bibliotecă publică 
din acest, important oraş a l 
Văi* Jiulm . Nu-i un lucru de 
in v id ia t! De aici am por
n it  . ip  realizarea anchetei 
noastre. E a  această oră 
prineipalul ş t  unicul in- 
vesRtaz îh creşterea Rai
d u l#  de carte al institu- 
ţieii este- Sindicatul E.M. 
Vulcan, un sponşor' gene
ros, după cum ne spunea 
d n a  bibliotecar * Maria Ia- 
co n # - Anul trecut fondul 
de «apta a  sporit cu 942 
volume noi, ajungând la  
an  total de 25895. Suma 
âlocatâ s-a ridicat la  peşte 
1,6 - milioane lei.. - Există 
promisiuni ca anul acesta 
bugetul $ă fie m al m are, 
urmărindu-se creşterea in- 
(Baţie®, oscilaţia preţurilor

la acest produs spiritual, 
atât de aşteptat, tot mal 
greu de procurat pentru 
biblioteca personală, întâl
n it  eu precădere în biblio
teca publică, cu atât mâl 
preţios pentru fiecare din
tre noi,

Ge mai" poate face Sin
dicatul EJVÎ. Vulcan pem- 
tru această instituţie ? Exis
tă promisiuni: certe de acor
dare a unui spaţiu, adec
vat pentru, importantul 
fond de carte d e  oare dis
pune instituţia; pentrur să- 
la de lectură, to tu l dotât 
cu mobilier nou, pentru

cafeloaga; pentru m ijlo»- 
fgdte* d# informare audio
vizuale, pentru un acces, 
la  raft, civilizat ş i mo
dem. Există o  sugestie şi 
pentru celelalte sindicate 
de kt nivelul oraşului Vul
can, întrucât biblioteca în 
ezm ă este o- instituţie, a 
întregului oraş, credem- că 
ntt a r fi lipsit de interes 
ca #  alte sindicate să spri
jine cu bani creşterea fon- 
dulul de carte. A r f i uh 
fift#-. c« to tu l; şi1 eu totul 
deosebit!

-— Suntem la începutul 
t a i*  martie, dnft Maria

Rteomir. Gâţi cititori aveţi 
filtegistraţi până în mo
mentul de fa ţă?

Interesul pentru, lec
tură este real îh oraşul 
nostru. Dovadă, numărul 

-de cititori — 2800. Credem 
că până la sfârşitul anu
lui, numărul lor se va du
bla. Cei care ne trec pra
gul folosesc fişierul, ca
taloagele, dar le recomand 
şi eu cartea, pe care bănu
iesc că o aşteaptă. Se â- 
daugă expoziţiile de carte, 
listele cu noutăţi editori
ale. ' ■ /

Apropo de preferin

ţele de ieetur^; spre ce se 
îndreaptă acestea ?

— Este preferată in pri
mul rând cartea de acţiu
ne,» literatura clasică, ro
manul de dragoste...

Ea o casă mare 'exis
tă tendinţa ca să fie uitaţi 
Cititorii mici;..
' ■* — NU i-am abandonat 
nici o clipă pe elevi. Im-, 
preună cu cadrele didac
tice de specialitate le pu
nem la dispoziţie cartea 
dorită, specificată în lis
tele de lecturi suplimenta
re prevăzute de programa 
•şcolară. Pe lângă acestea 
elevii mai preferă. $ £  . . .

— Cât tlmpahcordaţi dia
logului cu publicul, distri
buirii cărţii ? *

— 6 ore pe zi biblioteca 
este deschisă pentru citi
tori, 2 ore* efectuăm teren, 
aprovizionăm : eu sau ţ #  
i’uperâm cartea, înregis
trăm fondul nou in tra t

— Dacă aţi încerca să 
vă raportaţi activitatea cu 
a altor biblioteci Runedo* 
rene, dv pe* unde credeţi 
că vă aflaţi ?

— Din păcate nu cunoaş
tem ce făe alţii. Simţim 
clar necesitatea urnii 
schimb de experienţă cu 
colegi hunedoreni, mai 
ales eu cei din biblioteci
le sindicali. în felul aces
ta Cunoştinţele noastre pro
fesionale ar spori cu cer
titudine ! '

MlNSLWIDRA
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I Poate părea bizar că
în aceste timpuri care,

I* în Europa -jr unde tânjim 
să devenim parte — evo-

I* luează sub blazoânele po
zitive ale tehnologiei de 

'  vârf, muncii organizate 
|  şi implicit ale bunăstării, 
» noi aici ne ducem vea- 
I ■ cui încorsetaţi de insol- 
'  vabilele griji pecuniare 
■ de z i c ă  zi,"fiind stăpâni 
* peste'o econdmie care, din

I'  păcate, se încăpăţânează 
să nu renască, aserrtănă- 

'  tor legendarei Păsări Phoe- 
I nijf, din propria* ei' ce- 
v nuşŞh Această stare de 
» lţiefdri este oarecum de 
* îriţrtfej atâta * timp cât 
|  cel c&fe ar putea-o face 
J s* işpp&scă, _ nici acum, 
|  d«j#ţf mai bine de cinci 
I a n i ' d& zbuciumată tran- 
! >; ziţie, n-au aflat sigur ca- 
|  >' re este sensul real * al 
* schimbării, dacă va fi o 
I reformă adevărată şi de 
« substanţă sau vom conti- 
I nua, păgubos, să ne jucăm 
* de-a privatizarea şi eco-

I nomia de piaţă, supor
tând, însă, arbitrajul, . de 

î la centru, al statului.
I Ceea ce dorim să su

bliniem "este faptul că, 
J . în ciuda apologiei muncii, 
f i făcsute eu ’ jumătate de 
* gură de către unii din 
I £ guvernanţii noştri, în răs- 
, timpuri, prin mass-media, 
| |  un reviriment major în 
! economia românească se

I - v

Privatizarea în restantă
Istoria tristă a unui combinat 

-  SIDERMET CALAN!
va putea produce doar 
după ce puterea politi
că se va hotărî, în sfâr
şit, să facă saltul înain
te, trecând la mult aştep
tata privatizare în masă. 
Pentru că, trebuie spus 
clar, atât ’ privatizarea cât 
şi stabilitatea macroeco
nomică trebuie asimilate 
şi interpretate ca proce
se ţinând de resortul po
liticului.

Că acest politic se ia
să mai greu la privati
zare este, deja, un fapt 
evident. Deşi, la vremea 
respectivă, anul 1994 a 
fost declarat cu mare vo
gă „anul marii privati
zări în România", , iar 
într-o emisiune teltl/izată 
în aceeaşi perioadă, dl 
prim-ministru * ne asigu
ra că toamna anului tre
cut ar fi trebuit să fie 
începutul sfârşitului pau
perizării societăţii româ
neşti, iată că nici una 
dintre aceste prognozări 
nu şi-a găsit ancorare in 
realitate, observându-se, 
în paralel, o mărire a di
ferenţelor între cele de
clarate de putere şi rea-, 
litaţea obiectivă din te
ren .'' -v’ ţ ;  'VJ'OV

Revenind la problema 
privatizării, ' în 1994 — 
cum relevă presa de spe
cialitate — numai 598 de 
societăţi comerciale au 
fost priyatizate (faţă de

2300, conform programu
lui), doar 6  la sută din 
capitalul social total al 
economiei naţionale pri
vatizat (faţă de 10 Ja  su
tă  cât se propusese). Pen

tru 1995, prin programul de 
privatizare se prevede să 

fie cuprinse în acest proces 
1500 de societăţi comer
ciale, din care 1350 miei, 

, 135 mijlocii, 15 mari. De 
asemenea, se prevede pri
vatizarea a două bănci 
dintre care una este Ban
ca Română de Dezvoltare 
(BRD).

încercând să facem abs
tracţie de* slabele rea
lizări în domeniul - pri
vatizării din anii trecuţi, 
în contradicţie cu cele 
declarate de guvernanţii 
noştri, rue încăpăţânăm 
să ne menţinem optimis
mul la cote înalte în ceea 
ce priveşte programul pe 
acest an.

E adevărat, s-ar putea 
" ca privatizarea să ne cos

te, în. prima fază, mult 
şomaj, alte probleme so
ciale, dar sigur preţul pe 
care il plătim tot amâ
nând-o este incomparabil 
mai mare, ducându-ne' pe 
noi, românii, ca suiţi pe 
moviliţele salariilor noas- 
ţre  să nu mai putem ve
dea soarele din cauza pi
ramidei - preţurilor care 
creşte cu repeziciune. .

ADRIAN SALAGEAN

Intre aceste două elemen
te, în măd firesc â r  tre 
bui să existe o relaţie di
rect proporţională, adieă- 
dacă munceşti şi transpiri 
mai mult, vei obţine un 
venit şi, implicit, un pro
fit maj mare. Relaţiile din 
economia de piaţă sfidea
ză însă uneori o asemenea 
logică. ; ---.ţr:.-;

Munca, 
şi profitul

J&Ueludente sunt situa
tă'paradoxale oferite de 

unili* b ăn c ii dirt datele â- 
vaneate-î-de conducerile u- 
nor bănui, reStiltând că fie
care a înregistrat în anul 
trecut profituri de ordinul 
miilor de milioane de lei 
fiecare. Care oare. între
prindere producătoare de 
bunuri materiale, chiar lu 
crând la param etri mon
diali, se poate lăuda cu 
asemenea performanţe ? Es
te ; atunci normal ca nu
mai din mânuirea şi pla
sarea banilor agenţilor e- 
coinomici să sa obţină pro
fituri fabuloase, în vreme 
ce- producătorii bunurilor 
materiale şi, respectiv, ac
ţionarii băncilor rămân tot 
mai săraci şi chiar fali
mentari ?
’* Cum trebuie înţeleasă 
oare în acest caz relaţia 
între muncă, producţie şi 
profit ? Iată întrebări pe 
care şi le.pune şi cu greu 
poate găsi un răspuns co
respunzător, orice om de 
bună credinţă.

înfiinţat acum 125 de ani, 
■ Combinatul' Siderurgic Gă- 

lan — astăzi S.G. Sider- 
met S.A. — a cunoscut în 
decursul vremurilor nume
roase schimbări, ordonâte 
de cerinţele etapei istori
ce şi nu în ultimă instan
ţă  de dezvoltarea econo- 
mico-socială ă ţării.

Istoria dezvoltării meta
lurgiei în zonă a însemnat, 
totodată, liantul unei a- 
şezări umane care a cres
cut şi s-a dezvoltat o dată 
cu unitatea siderurgică din 
Călan.

Investiţiile foarte mari in 
anul 1982, dublate de con
struirea blocurilor de lo
cuinţe, au cristalizat o a- 
şezare umană, care înre
gistrează în prezent a- 
proximativ . 15 000 de oa
menii iar până nu de mult 
producţia obţinută aici ia 
câteva componente de ba
ză pentru economia naţio
nală — fontă cenuşie, cocs 
metalurgic, cilindri lami
nor şi piese turnate din 
fontă —, au situat combi
natul mulţi ani în primul 
eşalon al metalurgiei ro
mâneşti, , . . ;/ ■

Dificultăţile economico, 
.îndeosebi după decembrie 
’89, secondate de criza e- 
conomiei naţionale, au pro
vocat răni. adânci în acti
vitatea economico-financia- 
ră a combinatului din . Că
lan, înregisfrându-se îri mo

mentul de faţă cifre zgu
duitoare. Personalul mun
citor s-a : redus din ’89 de 
Ia 6 700 de salariaţi la 
4 000 în primul trimestru 
al acestui an, cu perspec
tive de a atinge 3 900 în 
luna decembrie. Producţia 
de fontă pentru turnătorii 
înregistrează în prezent 
doar 25 la sută din cea a 
anului '89, iar cocsul me
talurgic 30 de procente fa
ţă  de aceeaşi perioadă de 
referinţă. Dacă până nu 
de ..mult timp producţia 
de piese turnate din fon
tă era la jum ătate din pro
ducţia lui ’89, perspecti
vele tind intr-un viitor a- 
propiat la zero.

Anunţată ca o şperanţă 
pentru societate vizita pri
mului ministru, din ianua
rie, . împreună c u ' alţi fac
tori de decizie ai guver
nului, a rămas cel puţin 
pentru moment o poves
tioară pentru copii la gu
ra sobei. Deşi s-au promis 
garanţii guvernamentale 
pentru un credit de 10 mi
lioane de , dolari, pentru 
restructurarea turnătoriei 
d e . lingotiere şi podul de 
turnare pentru oţelării v- 
investiţie prin care ar u r - ' 
ma să se producă tuburi 
din fontă ductilă . de înal
tă presiune' pentru aiimen-

Firma Simako In vest 
SRL şi-a câştigat un bi
nemeritat prestigiu în 
domeniul realizării de 
construcţii ultramoder
ne. Pe lângă executarea 
de construcţii interioa
re cu tehnologie uscată, 
firma respectivă mal 
realizează tâmplărie de 
aluminiu şi mobilier 
special. .

Produsele şi lucrările 
s-au bucurat de una
nimă apreciere la re
centa expoziţie organi
zată la Cluj-Napoca.

Foto PA VEL LAZA

f. Semnele reformei în do
meniul agriculturii - ,su n f 
cât se poate de vizibile şl 
prin creşterea dotării teh
nice, cu tractoare şi uti
laje agricole, a proprieta
rilor de pământ, în pre
zent producătorii agricoli 
particulari din judeţul nos
tru  având cumpărate pes
te 2000 de tractoare.

tarea cu apă : a oraşelor 
sau pentru alte necesităţi 
ale acestora şi care . a» 
constitui , şi o absorbţie a 
cel puţin 400 de şomeri' —, 
documentaţiile sunt pasate 
de la un organism la al? 
tul,- pe motiv că mai tre
buie ceva.

Nu este nici un secret 
că birocratismul este în 
floare, iar până reuşeşti 
să dezmeticeşti uneie minţi 
întunecate, timpul trece in 
defavoarea „Sidermetului", 
a oamenilor din zonă şi im
plicit a economiei naţio
nale. Sau, multe lucruri 
nu se petrec întâmplător* 
zvonurile' precum că cine
va sus-pus a promis şi al
tora din aceeaşi ram ură 
de activitate sprijin;- pare- 
se a întări un adeVăr a- 
m ar care este confirmat 
de politica descriminato-, 
rie promovată faţă de cen
trele metalurgice din Tran
silvania, comparativ" cu ce
le din ' zona de câmpie.
- Dar, până’ la proSa con
trarie, speranţele sunt a- 
mestecate cu- deziluzii, iar 
„Vatră ăehfâe":. a ;€ăla»u- 
lui, în loe-să producă me
tal pentru- re la n sa ta  eco
nomiei naţiortSile şi - nu mi
mai, va produce* şom eri 
Cel puţin 100 de persoane 
în acest an ! *

CORNEL p o a n u t

: • <0 .

O bUnă parte dintre uti
lajele respective au fost 
procurate cu credite' cu do
bândă subvenţionată' de la 
buget. Venind îrf ajutorul 
celor ce aU beneficiat de 
această facilitatei de cu-' 
rând s-au alocat,' în prima 
tranşă, 30 de milioane lei 
pentru plata dobânzii sub
venţionate.

•— * — • - t— t

Vând societate...
Intre afacerile care au 

devenit obiect de publi
citate, şe înscrie şi'cea  ca
re priveşte vânzarea de so
cietăţi, în special a celor 
înscrise în luna decembrie 
a anului trecut, care, potri
vit prevederilor' legale, sunt 
scutite de plata impozitu
lui pe profit pe o perioa
dă de 6 luni de zile.

Este; îritr-adevăr, o afa- 
r cere a perioadei de tran 
ziţie. Cât prinde, nu ştim 
însă cu exactitate, deoa
rece sunt. puţini cei care, 
pentru o sumă de 2—3 mi
lioană lei necesară la  cum
părarea unei societăţi, vo» 
avea vreo garanţie că pot 
recupera sumă respectivă.

Cu modestie şi tenaci
tate, salariaţii de la S.G. 
Aproterra S.A. din Sime- 
ria, firmă care şi după. 
privatizare şi-a păstrat 
profilul în activităţi ce 
cuprinde aprovizionarea 
agriculturii, îşi regăsesc 
contribuţia şi în sprijinul 
pe care ei îl acordă pro
ducătorilor agricoli — so- 
•cietăţi comerciale cu ca
pital de stat, precum şi 
al ţăranilor particulari — 
în obţinerea unor rezul
tate superioare.

Fie că este vorba de
spre aprovizionarea direc
tă de la firmele produ
cătoare şi de vânzarea 
utilajelor agr cole, a în
grăşămintelor chimice.

Se consolidează prestigiul unei 
iirme privatizate

pieselor de schimb şi al
tor materiale necesare 
producţiei agricole, se 
menţine un adaos comer
cial în limite rezonabile 
şi se asigură, pe baza 
organizării judicioase a 
marketingului, utilajele, 
produsele, şi serviciile 'so
licitate de clienţi. De re
gulă se practică, ceea ce 

‘ înseamnă un nivel des
tul de acceptabil, preţuri 
mai scăzute cu 15—20 la 
sută faţă de cele ale altor 
agenţi economici, lai măr
furi similare. ■*"*.'

Dl ing. Romulus Tima- 
ru, directorul firmei a- 
mintite, om cu' Vocaţie 
pentru agricultură şi me
reu alături de acoperi
rea nevoilor ei, îşi ex-« 
prima dezamăgirea pen
tru  faptul că unele firme 
producătoare ridică fără 
măsură preţul produse
lor proprii, negândind că 
lovesc nemijlocit în pro
ducătorii agricoli, care 
sunt nevoiţi, la rândul j 
lor, să scumpească măr
furile •ăgroalimentare, pre
cum şi în consumatori,

care sunt obligaţi să su
porte, în ultim ă' instan
ţă, efectul acestui lanţ 
al slăbiciunilor. Să nu 
mai vorbim de faptul că 
se constată că la amploa
re fenomenul corupţSW, 
al „cadourilor" pentru a 
obţine mărfurile şl pro
dusele solicitate, căv şl 
practica unor intermediari 
de a  profita cu vârî şi 
îndesat de pa urma cri
zei ce se manifestă la 
unele produse' trebuitoa
re In procesul* p*OdUcţiei 
agricole. . - -

Ga dovadă că presta
ţiile şi serviciile acestei 
firme sunt apreciate şi 
căutate, menţionăm că de 
curând s-â deschis o nouă 
subunitate şi în localita
tea .Gotlob din judeţul 
Timiş, având ca profil 
comercializarea utilajelor 
agricole, a pieselor de 
schimb şi altor produse 
necesare agriculturii. Este 
şi acesta încă un semn 
că privatizarea sporeşte 
interesul salariaţilor faţă 
de găsirea pieţelor con
venabile de desfacere şi 
de desfăşurare a activită
ţii proprii, nu bâzându- 
se pe simple speculaţii 
de conjunctură, ci prin 
acţiuni viabile, concrete.

NICOLAE TÎRCOB
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LUNI, 13 MARTIE
T V R  1 %

13.00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast ’95;
14,10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca ; 
15,20 TVR Timişoara ; 16,00 Actualităţi: 
1*40 Avanpremiera TV ; 16,25 Turism şi 
agroturism ; 17,00 Em. în limba maghiară'; 
1*40 Desene animate; 19,00 De luni pa
să  lu n i; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Curbe pe
riculoase (s) ; 21,40 Transfocator; 22,05 
Teatru lir ic: „Rusalka* de Antonlu Dvo
rak ; 2345 Actualităţi.

TV R 2
14,60 Actualităţi; 14,10 Politica între 

ideal şi r e a l; 14,40 Videoteca melomanu
lui ; 15,10 Simboluri de ieri şi de a z i; 
15,30 Atlas (r); 16,00 Da 3; 16,30 Şi bo
gaţii plâng (s); 17,00 Măseaua de minte ; 
17,40 Aur şi noroi (s); 1840 In faţa Dvs. 
Mărturii la dispariţia unei clase — ţă
rănimea (II); 20.0CT Arte vizuale ; 20,30 
Moda pe meridiane (NBC); 21,00 TVM 
Mesager-; 21,30 Tribuna non-conformişti- 
lo r ; 22,00 TV5 Europe; 2240 Santa Bar
bara (s); 22,45 Repriza a treia.

MARŢI, 14 MARTIE.

T V R  1
7.00 TVM Telematinal ; 8,30 La prima 

oră ; 9,15 Sânta Barbara (s/r); 10,00 Ac
tualităţi ; 10,05 Limbi străine; 11,65 Zi 
de carnaval (P Spania); 12,40 Desene a- 
nimate; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi Gtuj-Nâpocâ; -16,00 Actualităţi; 
1640 F ii" tu însuţi ! ; 17,00 Convieţuiri ; 
18,00 Totul deipre muzică- (cs); 18,30 De
sene animate; 19,00 Clio. A treia refor
mă agrară ’; 1940 Fata şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,45' Psihoza 
(f. SOA; 1960): 22,45 Reflector; -2346-Mu- 
zicorama  ̂ 23,45 Actualităţi; 0,00 Gong!

T V R  2
7.00 La -prima oră ; 9,15 Ora de-muzi

că ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 10,30 E- 
vadarea lui Saint Exupery (CFI); 11,30- 
D .a.: 12,00 .Teatru liric*: Rusalka- (r) ;

- 13,10 Pământul — planeta noastră ; 13,45 
Telejurnal CFI r 14,00 Actualităţi; 14,10 
P la n e ta r i i15,00 Limbi străine: france
ză şi engleză (r); 16,00 Desene animate; 
1640 Si bogaţii plâng (s); 17,00 23 de 
■bilioane -; 17,40 Aur şi noroi (s); 18,30 
-23- de milioane (p .ll); 20,00 Hyperion;
21.00 TVM Mesager ; 21,30 Intre da şi nu :
22.00 Tradiţii; 22,30 Credo; 23,45 Euro-

- gOl. .. j. ■
MIERCURI. 15 MARTIE

T V R  1
7,00 TVM Telematinal; 840 La prima 

oră : 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Vi- 
deocaseta muzicală ; 1040 Desene anima
te ; 10,50 Videolexicon; 11,50 Moda pe 
meridiane (NBC); 12,20 Aur şi noroi (s/r) : 
13,10 1001 audiţii ; 14,10 TVR Iaşi şi TVR 
Cluj-Napoca ; 16,10 Microrecital D .. Gui- 
chard ; 17,15 Alfa şi Omega ; 18,00 De la 
lume adunate».; 18,30 Desene animate;
19.00 Sensnt schimbării; 19,30 Fata şi bă-, 
ieţii fs ); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
2045 Dr. Quinn (s); 21,45 Noi frontiere ;
22,15 Fotbal. Paris St. Germain — FC 
Barcelona (d).

T V R  2
7,00 La prima oră; 9,15 Ora de mu

zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 1040 
Caleidoscop-satelit; 1140 D-a.; 124*0
Gong! (r); 1240 Popas muzical craio- 
vean; 13,00 Mag. performanţelor; 13,45 
Telejurnal C FI; 1440 Ritmuri maritale ;
15.00 De Hngua latina ; 154* Lupta pen
tru drepturi în statele sudiste; 1*4* Da  ; 
1*4* Şi bogaţii plâng (s); 1740 Mlni-e- 
c o ; 17,46 Aur şi- noroi (s) ; 1*40 Emisia- .

' ne In' limba maghiară ; 19,45 Fotbal. IFK 
Gdteborg — Bayern Miinchen; 2246 San
ta Barbara (s).

, JOI, 16MAHTIE

t V R  1
7,06 TVM . Telematinal; 840 La prima 

oră ; 9,15'Santa Barbara (s/r) ; 10,05 Limbi 
străine ; IJM>5 /Aur şi noroi (s/r); 12,45 
Desene animate ; 1340.1001 audiţii ; 
Actualităţi; 14,10 T V lT lifi şi TVR CtUj- 
Napoca ; 16,00 Actualităţi; 16,10 DHerris- - 
ment internaţional; 16,40 Sub semnal în
trebării; 17,40 Milenium. CrijsUjmbbdiă- 
lă ; 18,25 Desene animate; 19,00 MedicK 
na pentru to ţi; 1940 Fata şi băieţii (s);

20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Om
bogat, om sărac (s); 2l,Î5 Reflecţii rutie
re:; 22*00 StwK&id eeebbnric : 22,40 C â n 
tece popiriâre ; 23,4.0 Actualităţi; -6.00 Fa 
milia Palliser (s),..; . . \.-U - '.y.y .

T-V R 2
7.00 La prima oră; -945 Oră de mu

zică ; 10,00 Telejurnal Worldnet; 1640 
Itinerar turistic : Sri Lanka ; 1140 D a .;
12.00 Noi frontiere (r); 12,40 La Palma.
Arhipelagul Canare; 13,45 Telejurnal
CFI ; 14,10 Mag. social ; 15,00 Limbi străi
ne (r) ; 16,00 I).a.; 16,30 Şi bogaţii plâng 
(s); 17,00 Ceaiul de la orâ 5. Invitată : 
Adriana Trandafir; 19,00 Em. în limba 
germană ; 20,00 Convieţuiri; 21,00 TVM 
Mesager ; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 Pă
durea de mesteceni (f. Polonia); 23,30 
Fotbal. Liga campionilor; 045 Barbra
Streisand (II).

VINERI, 17 MARTIE
T V R  1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,20 De
sene animate ; 11,50 MTV Greatest Hits ; 
1240 Aur şi noroi (s/r) ;. 13,10 1001 audi
ţii ; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-Napoca ;
15,45 Tradiţii; 16,15 Actualităţi ; 1645 Din 
lumea afacerilor; 16,45 Pompierii vă in
formează ! ; 17,00 Em. în limba germană ;
18.00 Pro Patria.; 19,00 Casa Eliotţ (s);
20.00 Actualităţi, meteo, sport; ,20.45 Te
zaur folcloric ; 2145 Viaţa parlamentară : 
2145 Sărutul femeii-păianjen (f. SUA/

"Brazilia, 1985); 23,55 Actualităţi; 0,40 
MTV Euro Top 20; 1,00 Dansul pasiuni- 
tortf. SUA).

T V R  2
7,66 La prii— o ră ; 945 Ora de mu

zică; 10,00 Telejurnal Woridnet; 1040 
Capitale co ltea le  europene : Fraga ; 1146 
Da  : 1240 Simpozion (r); 12,45 Calendar 
cultural; 13.45 Telejurnal CFI; 14,10 Va
rietăţi : 15,00 Mag. C F I; 16,00 Da  ; 1646 
Şi băgaţii plâng (s); 17,00 Bursa invenţii
lor ; 1840 Aur şi noroi (s); 19,00 Con
certul Orchestrei Naţionale Radio ; 2L00 
TVM Mesager; 21,30 Oameni care au 

.fost», savantul Emil Racoviţâ : 22,00 Mu
zica , e viaţa mea ; 2240 Orizonturi cul- 
turale ; 23,06 Divertismen t cultural; 2340 
Cafeneaua, literară. '

SAMBATA. 18 MARTIE
T V R  1

7,00 Bună dimineaţa de la». Iaşi ! ; 9,60

Şapte note fermecate; 10,00 Reîntâlnire 
I, cu Black Beauty (s); 10.30 Pas cu pas; 

1145 Bceshuis 42,20 Cronografti: Mo«iv  , 
ieştii (I) ; 12,40 Cuvinte potrivite 134* 
1001 audiţii.; 14,10 Turnai 4tabeî:-«„D a . • 
•  Dvs decideţi (s) . * Beverly Hifls, 90210 , 
(s) •  Rugby ; 18,45 Mapamond-; 19.15 Te- 
leenciclopedia ;. 20,06 Actualităţi ; 2*45 I
Columbo (s); 22,15 Şcoala vedetelor (III); : 
23,20 Actualităţi ; 2345 MTV Euro Top 
20; 0,15 Telefonul de Ia miezul nopţi* (s).

, T V R  2
8.00 întâlnirea de sămbăti de la Cluj- 

Napoca ; 13,00 Est meridian. Magazin de
- sfârşit de săptămână de la Iaşi ; 16,00 De

sene animate : 1640 Şi bogaţîr plâng (s) 5
17.00 Spectacolul lumii văzut de Ioan Gri-
gorescu ; 1746 Serata muzicală TV ; 2040 
Pariaţi pe campion ! (cs); 21,00 TVM Me
sager ; 21,30 Memento cultural; 22,00 Bas
chet. Turneele pJay-off ale campionatelor 
naţionale (feminin şi masculin); 224® 
Santa Barbara (s). *

DUMINICA, 19 MARTIE

T V R  .1
8.00 Bună dimineaţa !; 9,00 Abracada

bra !; 10,00 Fantastjca fapt. Mellop (sţ;
10.30 Lumină din lumină; 11,30 Atlas’:
12.00 Topul Radio al tinerilor, interpreţi ' 
de muzică populară — Gala anului 1994; '
12.30 Viaţa satului; 14,20 Video-maga- 
zin ; 17,10 Star Treh (s); 18,45 A doua Ro
mânie ; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Actua
lităţi, agenda europeană, buletin m eteo;
20,45 Salvare disperată (f. SUA, 1992). 
de Richard Col la, cu Măriei Hemingway ;
22.30 Actualităţi ; 22,45 Duminica sporti
vă ; 23,15 MTV — Greatest H its; 23,45 ' 
Maddie şi David (s) ; 0,40 Nocturna lirică.

T V R  2 ;
8J*0 S x l  Magazin duminical de la 

Iaşi ; 4340 Dr. Quinn (s/r) ; H M  Actua
lităţi; 14,10 Tufă de VeneţurrlC Româ
nia, 1977), cu Toma Caragiu, Marin Mo- 
raru; 1540 Divertisment muzical: 16,00 
Da . ; 16,30 Şi bogaţii plâng (s) : 17,00 A- 
rena A Ş .; 18,00 Fotbal. Liverpool — Man- 
chfester United ; 20,00 Maeştrii teatrului 
românesc. Alexandru Giugaru; 2140 
TVM'Mesager ; 21.36 Oraşe şi civilizaţii i 
Sub cerul Spaniei (IU); 224ff> RHtauri 
muzicale ; 22,15 La puterea «  doua ; 2340 
Santa;, Barbara (sf; 23,45 Vedete in re- . 
citai 1
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6,35 Seriale, desene a- 
nlmate ; 11,00 Disney & 
Co. (d.a. rep.) ; 12,55 Prea
iubita Jullie (s ); 1340
Prinţul din Bel-Air (s); 
14,05 Casa plină (s); 14,35 
Cine e şeful aici?., (ş) : 
15,10 O familie puternică 
(s); 15,45 Knight Rider 
(s.a) ; 16,45 A-Teatn (s.a) V  
17,50 Beverly Hilis, 90210 
(s) ; „Schimb de , parte
neri” ; 18,45 Melrose'
Place- (s); 19,45 Actuali
tăţi, sport, meteo ; 20,10 
Frank ' Elstner Show ; 
21.15 ŞhOw-ul Lindei de 
Moi ; 23,00 Cum aţi zis ? 
(show); 0,00 Gottschalk 
Late Night Show ; 1,00 
Sâmbătă noaptea la RTL ;

CANALE 5
740 Ştiri ; 10.00 Fiecare 

volum (m ag); 1040 Nu 
doar moda (mag.) ;' 11,00 
Afacere.încheiată (mag.); 
1140 Comisarul Scaii 

(s.p.); 12,45 Forum (show); 
14,00 Ştiri; 14,25 Coti
diene ; 14,40 Prieteni
(mag.); 16,25 Avanpre
mieră ; 17,00 Da . ; 18,00 
Power Rângers (s) ; 18,30 
D.a.; 19,00 OK, preţul e 

' corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs) ; 21,00
Ştiri; 21,25 Cirfulă zvo
nul (show); 21,40 Cham- 
pagne (r); 0,10 Gomma- 
piuma (show) ; 0,30 Pe 
locul crimei (s); 1,45 Mi
siune imposibilă (s. SF); 
2,30 Cotidiene (r) ;

SAT 1
640 Seriale şi dA ; 8.00 

Grimmy (dA): 945 Ga- 
mes World (jocuri video) ; 
10,25 Baschet profesionist 
(NBA); 1140 Superma- 
gazin TV ; 11.40 Fără co
pii Ia bord (f/r); 13,40 
Cele 39 de trepte (f.p. 
Anglia, 1959): 1540 Ma
rea finală (f. SUA, 1980) ; 
17,50 Totul sau nimic 1 
(cs) ; 18,45 Ştirile • serii;
19,00 Ran fotbal (Bundes- 
iiga.-21); 2045 Roata no
rocului (cs): Gala Noro
cului de la Berlin !; 22,30 
Maimuţoii râd de n o i! 
(show) ; 23,06-Oul-do- aur 
(show/cs); 046  Ritmurile 
nopţii (er. thriller ■ SUA, 
1992): 2,00 Casa de bam
bus- (f.p. SUA, 1955).

7,00 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 8,30 Hello Au
stria. k d lt  Viena ; 940
Europa Journal ; 10.00
Videomodâ; 11.00 Roton
da talkshow :12J*0 Co
merţ TV ; 1340 Magazinul 
ştirilor NBC; 1440 Azi 
.— reportaje «le pe glob:
15.00 Săptămâna NHL;
16.00 Golf. Campionatul 
european Volvo Turespa- 
na Open ; 17,00 Gimnas
tică. Cupa Americii; 19,00

' Azi — informaţii; 20,00 
Ştiri ITN ; 2040 Ushuaia 
(do).; ' 2140 Dateline . — 
informaţii la z i:  '2340 
Talkin’ Jazz ; . 23,36 Show
ul serii, cu Jay L eao; 
0,30 Late Night, cu C. 
O’Brien ;

E U R O S P O R T

9,30 Schi nordic. C.M. 
Thunder Bay, Canada;
10,30 Schi alpin. C,M. de 
la Lenzerbelde. Coborâ
re feminin (d) ; 12,00 Schi 

C.M. de la Kvit- 
fjttT/"NOrvegia. Coborâre 
mascnlm (d): 13,30 Atl'e- 

. tism. C.M. Indoor de la 
Baircetona (d) i 1540 Pa
tinaj artistic. CM. de la 
Binningham. Program li
ber feminin (d) ; 1940 A- 
tletism. CM. Indoor cte: 
Ia Barcelona (d): * 21.30 
Schi' nordic. CM. de la 
Thunder Bay (d ); 23,00 
Bţox. Mecinri - pentru ti
tlul mondial "Sau euro
pean; 0,00 Golf. Openul 
Marocului de la ^ a d ir  
— turul 3 (inreg.);

7,00 Actualitate africa
nă ; 8,35 Lecţia de fran
ceză ; 9,35 Bibi şi prie
tenii s ă i; 10,45 Mag. e- 
conomic ; 11,15 în  obiec
tiv Europa ; -1145 ^O r
turi africane; 12,45 C. 
Lamarche (r) ; 13,45 Jur
nal elveţian ; 14,10 Ce
istorie ( c s ) 14,45 Ieşire 
liberă (r); 16,30 Evaziu
ne (r) ; 17,00 Jurnal TV5 ; 
•17,40 Genii în iarbă (cs) ;
17,45 Descurcăreţii (cs) ;
18,15 Luna Park ; 18,45
Campionul (cs)'; 19,30
Jurnal TV5 ; 20,00 30 mii. 
de prieteni ; 2040 Jurnal 
belgian ; 21.00 Impura (f. 
TV Fr. >92. p.I); 22,36
Francofoui ; 23/00 Jurnal
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6,15 Seriale, desene a- 
i ivimate ; 1045 Bună di- 

mirteaţa ! (em. reHg.): 
11,00 Team Disney («Ia . 
& filme)! 12,35 înapoi în 
trecut (s); 13,30 Căldura 
tropicală (s); 1445 Cine 
e şeful aici ? (s); 15,00
Copila-minune a tenisului 
(s); 1540 Necazurile lui 
Meriin JoneS (co. SUA, 
1970); 1740 Thunder în 
Paradis (sa. SUA *94): 
„Prizonier* ; 18,45 Legea 
lui Burkes (sa) ;  19,45
Ştiri, sport, meteo : ^0.10 
Westerdeich (s); 2145
Medicine Man (L SUA, 
1991) cu Sean Connery; 
23,15 Magazin TV Spie- 
gel ; 0,00 Prime- Time : O- 
semintele Ţarului (rep:).

7,30 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului; 10,45
5 continente (do) ; 1140
In compania exploratori
lor-, cu L. Colo (do); 13,00 
Simpsonti (s); 13,30 Su- 
perclâsament (show);
14,30 Gommapiuma

f  (show); 14,45 Dumhiicâ 
plăcută (show); 19,15 Bit 
nicul Ffelice (s); 19,45
Bună seara (show) ; 21,00 
TG5 — ştir i; 21,30 Film ; 
2346 Rotocalco (show); 

0,00 Nu doar moda (mag.); 
040  Fiecare volum 
(mag.); 1.15 îngerul
(mag.); 1,45 Cotidiene (r); 
245 Misiune imposibilă 
(£); 340  Nu doar moda 

(r ); 446 Chioşcul de ziare.

7,40 Seriale şi d.a ; 10,10 
Nu- te însura Ia Monte 
Carto (co-. Anglia, 1956); 
11,40 AI 7-lea călare (w. 
SUA. ’56; 14,00 Lago
Maggiore (f. Elveţia/Ger- 
mania, 1962); 14,35 Little 
Big Man (w. SUA *70); 
17,05 Sindbâd njarinarul 
(ia: SUA, 1947) ; 19,15
Roata '.norocului (cs);
20.00 Ştiri, sport, meteo ;
20.15 Super Fotbal Show ;
21.15 Anna şi diavolul 
(f.TV Germania, 1994); 
23,10 Discuţie în turn; 
0,30 24 de ore (rep.); 1,1*6 
Bob & Caroline *  Ted 
A Alice (co, SUA. 1968);
3.00 Sindbad marinarul 
(f/r) ; 445 Nu ţe însura 
la.» (f/r).

6,30 Ştiri NBC, ţu'Tom  
Brokaw ; 7,06 Afaceri in
ternaţionale ; 11,00 ■ Des
tinaţii de vacanţă ; 11,30 
Amintiri ieri, amintiri 
a z i; 12,00 Comerţ TV ;
13,00 Ushuaia, cu Clive 
Pearse; 14,00 In jurul 
lumii cu clasa I (do);
14,30 Bellamy în vârful 
lumii (do); 1540 Azi — 
informaţii; 16,00 întâlni
re cu presa ; 17,00 Grupul 

Mc Laugblin; 1740 Europe 
2000 (mag.); 18,00 Regele 
munţilor — sch i; 19,00 

-Cai în acţiune (mag. spor
tiv); 1940 X-Cui ture ; 
2040 In jurul lumii cu 
clasa I (<to) ; 21,00 Video- 
moda; 21,30 Frontal
(mag. german); 2240 Tal-
Irin’Jazx.

9,30 Schi artistic. Fi
nala CM de 1« Hunfjallet: 
1040 Schi alpin. CM de 
la Lenzerhelde. Slalom fe
minin, manşa 1 (d) ;- ll,45 
Schi alpin CM de la Kvit- 
f jeli. Slalom Super-G mas
culin (d); 13,00 Schi al
pin CM de Ia Lenzerhel
de. Slalom feminin, man
şa 2 (d); 14,00 Schi al
pin Kvitf jeli (r); 15,00 
Schi alpin Lenzerhelde 
(r); 1540 Patinaj artis
tic CM, Birmingham. Fes
tivitatea de premiere & 
Gala Laureaţilor (d ); 
19,00 Atletism CM Indoor 
de Ia Barcelona (d) ; 23,00 
Schi nordic CM — Thun
der Bay (înreg.) ; 0,00
Golf. Openul Marocului.

, 746 Sporturi Africa (r); 
840 Lecţia d e franceză ; 
945'Bibi şr  prietenii s ă i; 
10,15 Planeta muzicii; 
11,45' Lumea este a voas
tră (var.); 1345 Referin
ţă ; 13,45 Jiii»id F3 ; 14,05 
Mag. catmHa»; 1440 Im
pura (f/r); 16,06 Franco- 
folii (r); 1640 Muntele 
(r): 17,00 Jurnal TV5; 
17,10 C. Lamarche; 18,00 
Şcoala fanilor (r): 1940 
Jurnal TV5; 20i6e Wek- 
end plăcut (r); 20,30
Jurnal belgian; 21,00 7 
din 7 ; 22,00 Orele fier
binţi ale Montpamasse- 
ului ; 23,00 Jurnal F 2; 
23,45 Eu vreau la tine 
(f. Franţa, 1985); 145 Ca
leidoscop ; 1,45 Jurnal Le 
Soir 3: 2,15 Reluări.



In  fieesre art, d e la  ve- 
' ţa  ca director a dîut 

{Mirufea, CtuftVi 
licatohti EM Aniaos- 

« t orgahrteaxă pentru  te . 
fnpi 0  m anifestare inie* *

' K tanU . Mate verb» - d e  
Festivalul „Vflci da  eapHP, 
i a  măsură să «dacă în 
teeoă şi «ă afirme tinere 
talente. P a t  particip* co
pii până lâ  vârsta  de 16 

' «ai. «Afeti acesta* Fes- 
tow lul .Voci de copS* se 
v* desfăşura pe .(tete de 

.1  *u»i%, pe-a, p i t e a i  d l 

. Cecoia» SăvUtea. Cte teşi 
«adru didactic am  vizitat 
şcolile municipiului de
pistând elevii cei mai ta
lentaţi, care s ă  poată de
veni interpreţi de m a- 
Zicâ uşoară. Repertoriul 
p e  rare  ej l-au abordat 
t a  cadrai eorseursehit a 

: te s t a fes sau compas de 
mine. Singur ara orches
tra* toate fteiednîei fa r 
formaţia de acompania- 

■ me«t, care a  d i»  greoi,
' es te  condusă tot (te că

tre  « in e . Chiar şi costu
m aţia copiilor îmi aparţi
ne f Ara pleda* în  tot ceea 
ce ara făcut într-o manie, 
să estetică şi, până la  u r
m ă; am reuşit. A fost un 
efort încununat de suc
ces. Iar sindicatul nostru 
a  fost la înălţime, aju
tând u-mă serios in orga
nizare, oferind copiilor 

’ cadouri substanţiale*,
; . — Tot In cadrai etu- 
' butoi aţi înfiinţat un tea- 
. t r a  de păpuşi.

— Da, păpuşile le-ara 
confecţionat noi, ceea ce 

l a  Uite raai greu. Tot ce 
, prezentăm cu această for- , 
' soaţie este original. Am 
’ urm ărit ca replicile sa 

conveargă spre educaţie.
: î l  învăţăm pe copii Iu

te  se

«ş®tete t e a  respecte re- 
d p w ţ  m  | t e  atenţi... La . 
u n  moment dat, «sfintee»' 
plea t or  | *  care teu paie
te  pgrsenaje-păpuşl, din 
acerat, mică se extinde m  
scene mmm, .cit persona
je oameni maturi, in ea* 
te  &c 4  eu. Facem te*- 
teu de păpuşi gratuit, te- 
tenţiooăm să organizăm 
deplasări şi în alte « t e  
şe ale im îl Jiului, ea a- 
fuîorul sindicatului.

— In  privinţa celorlal
te activităţi pe care le

C*B? ? e t t i r u  cetăţenii ma
tu ri. punem la  dispozi
ţie jocuri de d u h  (şah, 
rummy, table), videoţecă. 
De două luni, filme na 
mai ridează în sala s te 
re  a  duhului, de fapt, nu 
rulează în întreg oraşul, 
d e  aceea, an

nat din banii sindîcfttu- 
lui un vidooproiector. în  
zdfiie de l  şi 8 martie 
am  prezentat c it eepUi 
spectacole adecvate. Fan
fara  minerească s~m au 
todizolvat. Jn  privinţa 
«Nade» Tulipaaului" fu 
deea s  venit d e  te P ri
mărie. Şt tot de aici or
ganizarea unor manifes
tări dedicate unor mo
mente însemnate din via
ţa  localnicilor. -/

— Ce ' dotări cu insteu- 
raente şi aparatură aveţi - 
la  momentul de faţă Ia 
club ?

— Nici un fel de do
ta re  t

— Credem că este mo
m entul ca sindicatul EM 
Aninoasa, p a te »  a l clu
bului, situaţi^ Intâlmtă te11

toate localităţile Văii 
Jiului, sâ sprijin* clu
bul din localitate la  mai 
m are măsură. N a de alta, 
d a r nu  e  bine ea direc
torul instituţiei să  inves
tească singur atunci când 
e nevoie să organizeze 
ceva (instrumente, or
chestră, costumaţie etc.j. 
Şi să ne mai gândim for 
treimi să se gândească 
factorii locali — njt.J câ 
nu poate f i  conceput un 
aşezământ de cultură fă 
ră formaţii artistice pro
prii. Or, in  lipsa miei 
minime dotări, acestea nu 
pot, răsări ea ciupercile 
după ploaie, cu toată  bu
năvoinţa conducerii clu
bului.

MINEI. BOI)EA

O scenă din spectacolul teatralu l de păpuşi de ta C iu tei sindicatului (JH . 
Animasa. Foto: PÂVEL LAZA
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Ji Stmpemrmut „Calitate — la
boratoare*' organizat la  
Ciute* „Siderurgistul** de 
că tre  SC. „Siderurgica" 
jfcA. Hunedoara *  polari- 
aat atenţia a  peste 208 
de specialişti din /ţară şi 
Străinătate, reprezentând 38 
de unităţi economice.

După cum ne-a m ărtu
risit dl. inginer . Samoiiâ 
S t u n a ,  * şeful serviciului 
calitate — laboratoare din 
m atele combinat hunedo- 
maşt, ideea unei asemenea 
manifestări a apărut în a-
*ul 1990, atimci când a- 
Şroape nimeni nu se mai 
gândea să organizeze un 
simpozion pe această te
mă.; iniţiativa proprie a-

cestui serviciu* care nu
mără 75 de specialişti în 
domeniul calităţii şi al labo
ratoarelor, a  avut şi are  ca 
obiectiv principal cunoaş-^ 
terea şi recunoaşterea spe-' 
cialiştilor ţtin sectoarele si
derurgice, construcţii de 
maşini, precum şi mine

ri*. ■ , '
La simpozion au fost 

prezenţi specialişti din ca
drul Institutului Român de 

Standard izare, al altor insti
tute şi organisme naţionale 
care au fer atenţie calita
tea, reprezentanţi ai uzi
nelor .^Siderurgica**, ai cen
trului de proiectare, ai ser
viciilor de specialitate teh
nic — organizare etc.

Lucrările prezentate au

vizat în mod deosebit ca
lita te a , ameliorarea per
manentă a calităţii, gesti
unea calităţii, sistemele de 
calitate, modernizarea do
tărilor în  laboratoare, A- 
lături de specialiştii ro
mâni, simpozionul s-a bu
curat de prezenţa a zece 
firme străine care prin 
expoziţia organizată în  ho
lu l clubului au adus. in aten
ţia specialiştilor idtimele 
noutăţi privind producerea 
şi comercializarea aparatu
rii de control ş i laborator, 
permiţându-se astfel nu 
numai un contact  direct 
cu ultimele produse ale 
tebnieu in aceste, denumii, 
dar şi cu realizările teh

nologice ale S.G. .Side
rurgica" S.A. Hunedoara.

Obiectivele propuse şi 
de altfel realizate în do
meniul calităţii, peste u- 
nele aşteptări în diferite 
etape, au condus la  dimi
nuarea pierderilor de la 
clienţi de zece Ori, fapt ce 
a determinat la nivelul a- 
nului 1994 Ia pierderi, doar 
In procent de 0,09 la pro- 

'dueţia  de oţel, ceea ce re
prezintă un fapt de apre
ciat.

Manifestare deosebit de 
importantă, simpozionul 
organizat in 22—23 februa
rie la  Hunedoara a fost o 
reuşită în  schimbul de o- 
pînir, de idei, dar mat ales 
de informaţii. Totodată a 
reprezentat şi o nouă 
treaptă în domeniul ac
tivităţii de calitate şi la 
boratoare.

CORNEL PORNAÎ

I*

ni, pe stra
da  Becebal din oraşul 
Brad. au început lucră
rile de construcţie ale « ra i 
frumos şl necesar motel 
eu  spaţii comerciale şi 
Hat dichisul necesar. Pro
prietarul construcţiei — 
Uniunea Judeţeană a Co- 
operativetor de Consum. 
După evenimentele din 
Decembrie 1989, aceste 
lucrări an fost întrerup
t e  iar o urare parte din 
materialele depozitate, sau 
chiar fixate în lucrare, 
dte» Kpsa pazei obiecti
vului, au căpătat altă

destinaţie. Mai direct spus 
au  fost furate de diferiţi 
„întreprinzători" care le- 
au valorificat în scopuri 
personale fără a  fi de
pistaţi şi traşi Ia răspun
dere de cineva, iar testul 
construcţiei se degradea
ză tot mai tare de  fo o 
zi Ia alia.

■  * MV # mmm t  M M : mmm / mmm t,: mm

Şi cum Bradul nu are 
spaţii de cazare corespun
zătoare pentru nn oraş, 
m ulţi se întreabă cum va 
primi statutul de m u  

municipiu fără a avea a- 
eest obiectiv: Ioc de ca
zare a celor Sosiţi sau In 
tranzit prin localitate.

Cei aleşi în fruntea o-

r  a sul ui şi-au ară ta t dis
ponibilităţile în  vederea  
preluării eeastrueţiei şi 
Kcdarea în  vederea con
tinuării ş* finalizării ei. 
Dar cei de îa conducerea 
cooperaţiei judeţene nu 
îmbrăţişează această so
luţie^ dar nu găseşte mei 
alta pentru terminarea 
construcţiei. Dacă nu se 
vor grăbi, poate nu ya 
ţtece m ult tim p şî tocul 
va deveni e  ară tă  amin
tire.

ALEXANDRU JURCA. 
corespondent

1* W . BCHcIICH
tehnica radiantă î

— permite expandaraa 
car^tuoţai ş i  suspte Bvb- 
Iţi#* Personală; ' •

—- EefetMâeşte ţ i  WvHîa- 
. Imemăs Btoriurile «Mime
tice, m ăreşte praductivita-' 
te» şt emotivitatea;

-»  tteraează, centrează şi 
susţine procesele de \ vin* 
dBcare şt aduce st a n a  de 
ansonîe;

—> poate M utilizată ori
când şi oriunde de toţi ab- 
ssfw nţii;

— activarea mâinilor este 
permanentă şi creşte la

rea natewira* „radiinu^ pe
12 poziţii de pe' corp, să 
contribuie la ejhihbAtrea 
şî armonizarea propriei 
.- 'jţe la  tinde nteritţrite 
r i  ' teteţitefen propriului

şi s3M;î ajute semenfi. De 
asemtee% fo te* »  radian
tă este ţbosahit de bene
fică in fateniefiunea cu lu
me*; * * ** r  .ş i «u*»ă- 
letor. Durate unui curs 
es te  de  t i  «te. ‘ "

In cadrul cursului se dă 
f i^ te u i cursant aceea# se 
ri*  de  4  acordaje & 
de activare a  mâi mior pen

.......  iuMm m m m m »

fiecare nttibrac6 a  tehnicii 
radiante conform ins tru c - . 
tajuiui primit;

—• îmbunătăţeşte memoria 
şi capacitatea, de studiu;

— reduce durerea şi 
stresul, restaurează proce
sele vitale;

— dă lini iţea necesară 
oricăror praedej şi căi-de 
evoluţig spirituală;

— la utilizarea tehnicii
radiante ambii parteneri 
(cel care aju tă şi cel aju
tat) au de câştigat, ae- 
existând — în nici o situa
ţie  — pericolul „golirii" 
de energie proprie sau al 
preluării de ^energii nega- * 
trve; . \\

— nu necesită - metode 
suplimentare de protecţie, - 
de curăţire sau de reîn- 
cărcare.
' 5. Cursurile de tcdutică

t t e  dte radianţă ■
de ^ a d tti  t  perm it arfete 
rui participant — indife
ren t de vârstă şi fără  o tes
tare a ^aprita«B0&»*‘ pere 
sonale — să obţină gradul 
I prin care, prîrr aplica

tru  a deveni radiante), ca
re  perm it accesul la ener
gia universală pentru toa-, 
tă  viaţa.

Ca şi respiraţia, tehnica 
radiantă va lucra in bene
ficiul absolvenţilor indife
rent de sistemul lor de 
gândire sau de credinţă, 
oricând; - prin aplicarea 
mâinilor.

Diploma ce se acordă la 
sfârşitul cursului este re
cunoscută ' de Radiance 
Stress Management Inter- 
natisftal-f»c, ş i da dreptul 
de practică şi de perfecţio
nare prin cursuri de gra- 
de - ssjperiossre, rare, deo
camdată, sunt ţinute de in 
structori invitaţi * din stră
inătate. De asemenea, ab
solvenţii acestor C. cursuri 
pot avea bucuria de a  im- 
părtăşi din experienţa lor
>,cjMtetep$l ’# » . 'tea» .te
me*. (Va Urma}.

ALEXANDRU TOKAR,
preşedintele Asociaţiei 
UaaaaitBre Nonprofit 

SETRAS

in dosarele poliţiei t
UITE GARAJUL, 
NU-I GARAJUL

Recent, Poliţia munici
piului Deva l-a depistat 
p e  Mihai Da vid Bozan. 
S e  loc din Deva, indivi
dul era urm ărit cu man
dat de executare a  (mei 
pedepse- de Un an închi
soare. De ce?  Pentru 
săvârşirea infracţiunii 
de înşelăciune in dauna 
avutului particular. Con
cret, de la o cetăţean că 
d te  BKndripui a  luat 
90900 de lea, promiţâa- 
du-i închirierea unui 
garaj. Toate bum  şi fru
moase, numai că  garajul 
no exista I

FUMĂTORII 

I)E „CARPATT

Iată şi trei m ari fu
mători de ţigări „Car. 
paţi“. Este vorba de 
Andrei Motoc, Mihail 
Aioanei Şî Claudiu Flo
rin  Malea. Toţi sunt foar- 

„ te  tineri, în tre 15 şi 19 
* ani. Spunem fumători de 

asemenea tutun, Întru
cât, nu" cu multă vreme

în urmă, de la o tutun- \ 
gerie de pe bulevardul i 
Decebal, din Deva, ei / 
au furat ţigări „Carpaţi** I 
în valoare de mai bine \ 
de 6W000 de lei. Pen- i 
tru  primii dbi, Parche- 1 
tul de pe lângă Judecă- I 
tnria Deva a emis man- \ 
dat de arestară; |

HOŢUL sa MILIONUL!
jPatru indivizi, fără 

nici o ocupaţie, s-au ho- J 
tâ râ t dintr-Q dată să ) 
lucreze duminica. Primii i 
trei sunt dte tu p en i şi / 
se nurnesc VasSe Bucşa, ’ 
lemn Bucşa ^  Dorel Bttt- ) 
sa. Toţi au adunat la 
un loc 14 clase. Al pa
trulea este din Mociu — 
judeţul Cluj.

Lucrul de care ei s-au 
apucat se numeşte mai 
exact furt. Concret, de 
Iâ U.E. Paroşwii ei au 
sustras cablu de forţă 
ce alim enta o  macara, 
în valoare de patru mi
lioane de lei. Deci, hoţul 
şi mOionul, na?  Treaba 
nu a  ţinut însă, cablul 
ajungând la  locul lui, 1 
iar el... .tot la locul lor. \

J
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DORIŢI O APROVIZIONARE 

RÂPIDĂ, LA PREŢURI 

CONCURENŢIALE $7 IN CONDIŢII 

DE PLATĂ AVANTAJOASE? ~

SC. M1RACET1COM SRL HUNEDOARA
prin depozitele din str. Gh. Lazăr, nr. 2—4, 

te l./fa x  054/71633Q,
lângă restaurantul „Corvinul**, vă stă la dispoziţie 

cu peste 150 produse agroalim entare
■  DISTRIBUITOR U N IC :

— a lco o lR fM IN I ST ;
— SIROM TIM IŞOARA: conserve din legum e, a i i l i i i  ta r ile ,

fasole tăiată, suc de roşii, bulion, o |e t d e  vin , zarzavat, 
com poturi, dulceţuri, m uştar ş^u ?-

■  DISTRIBUITOR: ‘
— DREHER, KAISER —  b ere ;
—  LÎBELLA —  sucuri naturale de portocale, ananas, m a g a ,

g rej/fro lu ri; .
— REiVlIA —  halvărină, m argarină, m aioneze, ^ s e r i d iverse, 

m uştar, uirt. brânza top itat.
— FELEACUL CLUJ —  halva, rahat. drajeuri m edM aale,

^ e p snr i fnţejkv fH a ih U
— I ERSEKO — «nă KINDER, duiduii RAFFAEUA TIC-

TAC* *
—  băuturi alcoolice, ind igene şi din im port, ih a n t, ?

lich ioru ri; •
—  făină innpn«t Ungaria —  saci, pungi 1-2 kg»
—  zahăr, gris, orez, ţigări, cafea n atu rali, aess, fructe exotice;
— dNtrfborteor KENT, JELWON, BOMBON, TOFÎ-TOF;

mmm* mm* * mmm * m*m m*mm * mmm

t ,  1
* REGIA AUTONOMA j  

MUNICIPALA D® *
GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ ŞI 
LOCATIVA 

H U N E D O A R A

I
%

\  
’ %

I
%

IA N U N ţ A
'  îI In date de 15 mar- |
* tic  1995, de la  ora * 
|  8, la  m  P I, se  sta- I 
J tează furnizarea apei |  
I reci m  mmririp in l * 
I H— rdMTa. pentru I
(  C A V IH U U U  lU C f^ lH U I  «

|  de revtzH planificate |
* ş i reparaţii hi iasta - * 
|k p a e  electrice —  I 
: RENUL.

ANGAJBAZA HlIN
CONCURS

•  ECONOMIST
*  REVIZOR CONTABIL 
Informaţii suplim entare la  sed iu l societăţii, 
ste. P lantelor, «r. 50, O r a ţie  si telefon

««9575. |7âi«Ş

l

GEOAGIL

decolată, acadele, biscuiţi, co r a u r idulciuri 
croissan t

A chiziţionăm  la preţuri avantajoase sticle i / l ,  1^2, borcane R  420, 
820, în cantităţi nelim itate. ‘ "

Aşteptăm clienţii tradiţionali şi noii clienţi să ne contacteze 
pentru a cunoaşte noul sistem de colaborare ţat firma noastră.
după următorul program 
8- 12.

luni—vineri, orele &-16; sâmbăta,

!
j C O N C U R S

\ p m m  m m m
« pOSwnta fflCHUI hO b 
|  îngrijitor. in  data d e |
; 10 aprifie 1995, ora * 
I X  ta sediu l

OFERTĂ SPECIALĂ 

S.C. ROMAVICOM S.R.L. DEVA  

O F E R Ă

■  Ouă pentru incubaţie. 
Inform aţii la tcL 626177. (7334)

S.C. JMATEX“ S.A. DEVA 

(ŢESATORIĂ DE MĂTASE)

AVANCRONICA FOTBALISTICĂ r
In etapa a 19-a, a doua 

a returului, primele două 
formaţii, Steaua şi Univer
sitatea Craiova, îşi dişpută 
meciurile în deplasare. 
Militarii la  F.C. Maramu
reş, iar S tu d en t din
Bănie la  CeaWăul Piatra 
Neamţ. F.C. Maramureş, cu 
Sdrobiş antrenor princi
pal, promite să părăsească 
locurile periculoase ale
retrogradării. 1 Până la  u r 
mă steliştft. îşi vor apro
pia victoria (valoarea şi 
experienţa îşi vor spune 
cuvântai), d a r r*a ie -v» <1 
uşor. Universitatea se
deplasează la revelaţia a- 
cestui campionat, la Ceah
lăul, ce ae «Bă pe un  - 
nesperat loc 5, mai sus 
decât Rapid şi THrramo. Şi, 
într-adevăr, pe teren pro
pria sunt g rea  de înfrânt. 
Numai că formaţia stu
denţească *  mult schimba
tă în bine. Piţurcă a 
adus un suflu nou, dar 
sâmbătă nu va putea alinia 
echipa „standard", fiindcă 
are jucători accidentaţi şi 
depinde şi de suspendări. 
A treia clasată, F.C. 'Na
ţional, joacă chiar într-un 
„derby" bucureştean cu 
Dinamo, iar Rapid (locul U) 
întâlneşte pe .Sportul  Stu
denţesc (uhhnol tac) şi e 
clar că.Dinamo şi Rapid ao 
prima şmtal. S h  subar- 
lul clasamentului UTA şi 
Electroputere joacă acasă 
şi s-ar- putea să-şi apropia 
victoria care i-ar aju ta să 
rju piardă contact l i  — şi 
aşa sla b ce 8 mai a«  ea  
grosuţ pluton uluL ,

Corvimfl îju n e a o a a  are 
de suaţimrt un meci foarte 
greu, ja  Gaz Metan Mediaş, 
echipă de neînvins pe te 
ren propriu. Fotbaliştii

hunedoreni s-au pregătit 
Mae pentru retur şi a- 
vem speranţa că s e ' vor 
întoarce eu  un rezuliaft 
bun de la  Mediaş.

Un meci de atracţie -are 
loc duminică, la  Deva, în 
tre Vega şi Petrolul Vi- 
-deîe, ocupantă a  locuită 9 
în jseria a IH -a  a  Diviziei 
B, cu  10 victorii, njpi ua 
egal şi W înfrângeri, ia 
care petroliştii au marcat 
23 de goluri şi au primit 
26, totalizând 30 de 
puncte. Succesul deveni
t a - la  Lugoj «  bucurat 
mult pe suporteri, dar şi 
pe fotbalişti şi conducerea 
clubului, însă cu toţii surit 
conştienţi că  de acum în
colo, Vega nu mai tre
buie să {Sardă nici o par
tidă acasă, nici un punct!
Să. avem îs  credere-
în echipă, să mergem 
la stadion şr> să ne in . 
conjurăm favoriţii. în , 
seria a IV-a, Parângul 
Lonea se «Hă pe locul doi 
ta 5  puncte de  lider — 
Minaur Zlatoa. Parângul 
joacă în deplasare, d u 
minică, «tor la Vulcan 
-toi i»  w« a * r —■ *  A. 6. 
Paroşeni-Vulcan docul 16) ■ 
şî doreşte să obţină un 
rezultat bun, care să-l men
ţină încă In lupta pentru 
titlu. ■ ■

în  Divizia G — faza 
judeţeană, se anunţă c  
, etapă liniştită, liderul 
primind pe teren propriu 
replica ceferiştilor din 
Simeria, care nh Ie pot 
pune probleme minerilor. 
Un meci echilibrat va fi 
la  Gheţari, Intre Minerul 
şi Victoria Călan, a l cătu i 
rezultat e greu de pre
v ăzu t ja ,

SABIN CEKBU
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STDfflN ORADEA 

VINDE D in  STO G ;

instalaţii de fabricat 
14509 069 tei

m aşini d e  pnriacrat le n a  —  
3 60000® lei

transpâteţi T-2000 —

mori de cereale —

m aşini de frezat FUS 32

EXECUTA REPARAŢII 
«aice tip .

> d iţS ie  d e h s a t e n  f i  f  
f partW pbre,1a secbe- ţ  ' 
• ţariatu l şco lii, t e ie - j

‘ m  . (
(158)

— 1 0 %  « o o  te*
—  277 4*0 M
—  3 5 2 7 5 6  le i
« - i a ş i  m

r.;

canapea 2  lacuri +  colţ -f 
fotoliu)

•  t m
o» FatoMu-pat
•  - Canapea Airioi 

i  a lte le , toate cu p lm  im port. - 
ă r iftti i ţ e a 't a '  hotăif de unde cum păraţi

m obila dorită, vă  Imrităm să v izitaţi ş l «*ea 
«O 9 0  oferim  noi, la  şeilitfl societăţii d i» Str. 
Dorabanţiter, nr. 34. DEVA.

înformfaţH suplim entare la t e l  62l548ţ 
i «oL 20 ; 821150; 613925, de lom  până joi. la tre  
«rele 7— 15,30, Iar vineri în tre orele 7—43» ,

-

|  ; ; 

i

- i

—  19 806 000 llSi

!

i

i
Inform aţii Ja tcL 059^130411 sau fax  0 5 9 / |  

135004. (7333) ;
I. * ta

•--------------------r * * ?  ------------1
■■ ■ "" 1 . v -  ' .. . ta

1

i
1 .

S.G. S.A .

Cu sediul în  H aţeg,'str. Progresului, nr. 29, 

telefon  770550, fax  770549

I  închiriază prin lic ita ţie  ş i vinde spaţii ş i J 
|  u tilaje din dotare, în  data de 24. 03.1005, ora |  
; 19, la .sediul din Haţeg. j

—  Docum entaţia de licitare se- g îse ş te  j 
|  contra eteri la eedîul unităţii. 1

W i —  Taxa 4k  participare este  de 2 0090  le i» ] 
|  iar garanţia de participare e ste  d e  10 ia  sută î

M obilă din prodocţia S.C . „RELAXA*4 S.A  
NS22L, la  preţuri avantajoase (fără adaos co-

dW M W  1W|
—  i m  m o  h

S. C. ROMCAMION SJL. 
D E V A ;

i r

str. ■, n r . 17

1 inginer mecanic auto
•  1 fie ra r
•  1 sudor electric şi audogeh
•  conducători auto
Relaţii la serv. personal al S.C. Rom~ 

camion S.A. Deva, tel. 613030, 613031.
( 1 5 ^

S.C. SERVICE ELECTROCASNICE S.RJL 
D E V A

T elefon §14463

V I N D E  -
•  Staţie încărcat frigidere cu  anexe —  

freză tăiat capsule fe ig ife m  «#an d  teta 
rificat term ostate, recupera tar .«M ii 
cuptor uscare vid , stand verificare, 
rate electrice, relee, 
dîelectric;

•  Aparat sudură electric 
Aparat sudură autogen cu 2

din chiria anuală la  preţ de pornire.

|  O fertele se  depun în  p lic sig ilat, până în  J 
* zh ia lic ita ţie i, la contabilul şef. 1 (150) |

-I  ‘ • ' * * :

trusă sudură
T Polizor electric

« M ţ r  trifazic • • - -Z

♦
B u telie gaz, freon.

j
QUMPARA

Apartam ent 2  camere (parter), poritata
M ţ t  de prtteatizare.
ter e n  pentru construcţii (30 mp), ■

vad com ercial. :=/
InfenaatR  telefon 621498, după ora 18.

i ( 7 ^  ^
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AciŞvJîyVÎÂ.v’̂ V^^K*S5v <̂x5a5>̂ 5̂ Ĥc«->£«».- •... ■'X' x-ooc->/ ••- * •>'* <

VANZAHI- 
■ ) CUMPĂRĂRI

•  Vând 40 oi (cu miei), 
Boholt, nr. 91. Popa Aron.

, (607094)
•  Vând dozator Siemens

(3 capete), preţ 1 200 DM. 
Telefon 613662. (7842)

•  Vând casă foarte u r.
gent, Pricaz, nr. 192, cu 
plata în două rate, tel. 
647404. (7889/90)

•  Vând apartament două 
camere sau schimb cu 
Cluj-Napoca, tel. 629192.

(7876)
•  Cumpăr urgent garaj

in zona pieţei. Informaţii 
tel. 613281, ’ (7902)

> •  S.C. „Genera“ Com, 
,SRL Deva vinde ex- 
presoare profesionale 
de cafea, cu 2 şi 3 
braţe şi maşini de spă- 

. lat vase.  ̂Informaţii 
î la telefon 615630.
• ;  (7958)

' •  Vând instalaţie pro. 
iftus şi îmbuteliat sucuri, 
ctt ambalaj şi tuburi bio- 
Ktd. Preţ avantajos. Tel. 
«5325. ’ (7935)

•  Vând calculator Com- 
aaodpre Amiga 500 monitor 
c ite ţi  -dischete cu . jocuri 
|£ f j w ţ p a e  utilitare. Zii- 
■ i c  telefon 626004;
‘ - (7928)

•  V ind  cariVenabil trei 
garaje, Hunedoara, str, 
lUamnei, 21 (lângă Castel).
• V  . (7926)

•  Vând F ia t Crama
11904); înmatriculat sau 
•dâmb cu apartament, e- 
ventual garsonieră. 620744. 
, (7913)
f •  ^Vând apartam ent 2 
camere, decomandate, deo- 
iebit, str. Marăşti, bl.' 13,

' F i JL ap. 39, după ora 12.
■" " ’ (7923)

‘ *  Parohia “Ortodoxă Ro
m ână Lăsau . licitează, în 

• I I : martie a.c., 4 ha pă
m ânt. Informaţii 633156, 
H W I i ' (79ll)
f •  Vând motocicletă Ma" 

net, tractor U 640, nou. 
(Telefon 62624». (79Q8)
/ •  '.Vând Dacia 1300 sau 
Cumpăr «talSh, Brănişca,
190, după oră 18,30.
; ’ (7906)
• •  Vând urgent microbuz
S i- Diesel, 9 locuri, mo

ină, cutie - viteze Golf- 
Diesel. Deva, tel. 624935. 
i (7936)

•  Vând apartament cu 
2 camere, în Simeria,- Fa
bricii, bl. 8, sc. G,' ap. 20.

(7901)
•  - Vând garsonieră, etaj 

4, Simeria, str. 1 Decem
brie, telefon 623169.

(7900)
•  Vând tractor 650 +  

remorcă — negociabil, Văr- 
raaga, nr. 135. (7904)
, ş  Vând apartament trei 
câmere, zona p ieţei' sau 
schimb cu două ‘ camere. 
616272. (7826)

. •  /Vând apartament trei 
camere (cu două balcoane 

'închise), zonă ultracentrală. 
Informaţii la tel. 625271, 
orale ;16—20.

•  Vând VW Transporter 
1,6, dubiţă înmatricula
tul şi teren arabil Infor
maţii telefon 621301.

# • ’ (7342)
- •  Vând urgent aparta
ment două camere, deeo- 

. mandate, preţ negociabil.
'-. Inform aţii Orăştie, telefon 
* «$391,'' 18—21, str. Pricâ- 
■- fiului, bl. 62, sc. B, ap. 23.

, (7850/56) 
•  Vând chioşc mptalic 

6/3, telefon 617728.
(7835)

•  Vând apartam ent 2 
camere, Bălcescu (Astoria), 
Deva, bl. 12/39.

.(7868)
•  Vând apartament 4

camere, zona pieţei, Deva, 
telefon 611903. (7819)

•  Vând atelier auto, 
vopsitorie — tinichigerie, 
suprafaţă 75 mp apă, ca. 
nalizare, curent 380 V, si
tuat în prelungirea Qituz. 
Relaţii telefon ' 628701.

. (7240)
•  Vând- apartam ent 2 

camere, zona Astoria, str. 
Eminescu, tel. 620277.

(7339)
•  Vând urgent autotu

rism Mercedes Cobra 300, 
Diesel, tip 123, înmatricu
lat, preţ 2800 DM, nego.

. ciabil. Telefon 620198.
(7945)

•  Vând apartam ent 2
camere, Deva, str. Bejan, 
bl. 66, ap. 55, preţ 2 400 000 
(negociabil). (7942)

• « Vând casă, gaz, apă,
curte, grădină, 3 camere, 

■ str. Eminescu, tel. 623824.
, V (7953)

■  ‘ Vând- Urgent moară 
cu pietre pentru grâu, 
porumb şi gris cu selector 
plus decojitor şi^ făină 
Dîmboviţa, 225 lei/kg. Tel. 
01/796658 ; 651547; 651336.

* (605020)
•  Vând Moskvici 412, 

stare bună, preţ convenabil. 
Orăstie, tel. 641115.

• ' (6842)
•  Vând garsonieră, VW 

Passat Combi, excepţional, 
neînmatriculat, Orăştie, 
telefon 641133.

(6841)
•  Vând cadru disc GD 

3.4, telefbn 777395, Haţeg.
; , (6084)

•  Cumpăr TALON Peu
geot 104, sau autoturism 
avariat.' Informaţii tele
fon 642976. - (6843)

•  Vând Peugeot J  5, auto
utilitară 1,5 -tone, Diesei, 
fabricaţie ’82, preţ nego
ciabil şi M 461 Diesel, preţ 
negociabil. Orăştie, tele
fon 642470, după ora 18.

(6844)
•  Vând convenabil VW 

Golf II, neînmatriculat, 
patru uşi, benzină, Alba 
Iulia, str. Arieşului, bloc 
202, apartament 2, sâm
băta Si duminica. (6845) 

•  Vând motocositoareVând
nouă, Germania. Hune
doara,' telefon 715575, după 
ora 20. . - ~ (6510)

' •  Vând urgent aparta. 
ment 3 camere, decoman
date, telşfon, antenă, par
ter, central, sau schimb 
cu Bucureşti, litoral, Se- 
verin. - Tel; 717'621, 01/
7253863. (6436)

•  Vând Dacia 1310, 1989/
noiembrie, Germania, sta. 
re perfectă. Tel. 720201, !

(6502)
•  Vând garsonieră, par

ter, Garpaţi, 2/21, spatele 
cantinei, telefon 712281, o- 
rele 7—15. ' < (6506)

•  Vând tractor U 650, 
remorcă, plug. Hunedoara, 
Huituri, Lătureni, 96.

’ , • (6508)

•  Caut garsonieră de
închiriat, tel. 612460, după 
ora 16. /  î (7924)

•  Tânăr intelectual caut 
urgent garsonieră , nemo
bilată pentru Închiriat 
(minim 6 luni). Telefon 
620678, după ora 20.

(7927)

OFERTE
DES'

•  IMPRUi
LEI, primiţi 
AMANET SI!
ni.c 8—18. Tel

r i-
.SA DE

Zii-
661721.

_ ~ (7023) 
şofer, cfţr

•  S .au  scurs 6 luni 
de la nedreapta; .  ple- 

. care în: eternitate a 
dragului nostru . tată, 
socru şi bunic 

CORNEL ARMEAN 
Parastasul sâmbătă, 

11 martie 1995, ora 9, 
la Catedrala Ortodoxă 
din str. Avram Iancu, 
Deva. Nu te vom uita 
niciodată ! "

•  Foştii colegi din 
Redacţia ziarului „Cu
vântul lib er" '  nu ; te 
vor uita 1 * ■ ,

CORNEL ARMEAN 
îţi păstrăm vie bu

nătatea, prietenia care 
ne.au ' legat atâţia ani. -

•  S-au scurs doi ani d e ' 
Ia nedreapta plecare în 
eternitate a dragei noastre 
soţie, mamă, fiifeă, soră, 
cumnată^ . mătuşă, nepoată

VIORICA GROPEAN
. (TR1F) >

Chipul tău drag, şi blând/ 
E cil noj pe acest pământ,/ 
Insa noi cât voni trăi/ La 
mormântul tău vom fi./ O 
şă. ne Întâlnim odată/ La 
cea mare judecată. Come
morarea — sâmbătă,' 11. 03. 
1995, ora 10, la  Cimitirul 
din str. Eminescu, Deva.

•  Comemorăm 12 ani 
de când ne-â părăsit,- la 
numai 15 ani, cel care a 
fost iubitul nostru fiu, fra
te, cumnat şi nepot;

FLORIN ADRIAN NEAMŢ,
din Brănişca. Ai plecat de 
lângă noi/ Fără-a spune un 
cuvânt/ N e.ai lăsat du- 
rerea-n suflet/ O cruce şi 
un mormânt. Dumnezeu,

să te odihnească!' Parasta
sul", de pomenire,- -dumi
nică, 12 martie 1995.

. . - .(7864)
' •  Au trecut şase luni 

de când scumpa mea so
t e  "

LIVIA
m-a părăsit pentru- tot
deauna.' Parastasul, sâm
bătă, 11 martie, ora 10, 
la biserica de lângă piaţă. 
Soţul Avei Popa.
? '  (7929)

,,sŢ , vVŞtW-
-

D E C E S E

•  Colegii de clasă şi 
dirigintele împărtăşesc 
durerea prin care trece 
şi sunt alături de Iby 
în momentele grele 
pricinuite de moartea 
mamei
• EMILIA DEAC
; ,  (7930)

•  Cu adâncă durere 
sOţţa, Zenovia, fiica 
Elena cu familia a- 
nunţă moartea fulge. 
rătoare, după o lungă 
şi grea suferinţă, a 
celui dâre a (pst 

IOAN COCIOBANU 
în vârstă .de 58 ani. 
înmormântarea are loc 
azi, "10 martie 1995, 
ora 13, de la Casa 
Mortuară Deva. Dum
nezeu să-l odihnească!

(7343)

•  Cu adâncă durere, 
soţia Aurelia şi copiii, 
Ana şi Comei anunţă 
încetarea din viaţă 
după o grea' suferinţă 
a  celui care a fost un 
bun soţ şi tată X 

CORNELIE b a l  
în vârstă de 69 ani.

înmormântarea are 
loc sâmbătă, 11 m ar. 
tip,' lâ Cimitirul OK. 
Gălan. (7347)

•  Familia Alimpesc 
Iosif, sora, cumnatul, 
nepoata şi nepoţii re- , 
gretă trecerea fulgeră
toare în eternitate a 
celui care a fost frate, 
cum nat'şi unchi 

VLAD DUMITRE 
In  veci nu te • vom 

uita I . (6509)

t m fam ilia îndurerată 
anunţă încetarea , din 
viaţă, în ’ data' de 9 
martie 1995, a celui 
care â  fost 

KRIZBAY 'ŞTEFAN . 
fost angajat al " ' S.G. , 
Siderurgica.- vCorpul 
neînsufleţit este de- 
pus la capela refor
mată Hunedoara. în 
hum area va avea loc 
la  cimitirul reformat 
Hunedoara, sâmbătă, 
11 martie 1995, ora 
14,30. (6513)

t»

\
ÎNCHIRIERI j

I FAÎE. DEVA I
î Anunţă licitaţia  pentru m ultiplicarea 
! lucrări pe form at A  5 şi A  4, prin copiere sa u »

•  Angajăm 
tegoria G, vechime minim 
5 ani. Informaţii telefon 
.625561. (7944)

|  tipărire.
, Tabelul nom inal cu lu c ir ile  ce urm ează a j 
I ! i m ultiplicate ş i exem plarele necesare se află  * 
I la  Serviciu l 'de Studii de Norm are' a M unciiJ 
* şi urm ărirea utilizăril forţoi de im utcă. - î  
I ’ > Costul pentru o pagină de copiat^sau a p  
I unui exem plar ttpăriţ se va prezenta In p lic  » 

sigilat. _ x :' . ţ- -p f.
|  - lic ita ţi^  vă avea loc la şediu l F .B  E. Deva.; |  
;  SSNM DDFMi ^  ziua de 13 m artie 1995, S a  
I 10. . '  (7829)

l

A B O N A M E N T U L  

LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER“ \

( Abonamentul este calea cea mai sţgu-
aj ră şi mai avantajoasă de procurare 

î ziarului nostru. Pe luna aprilie costul lui j 
f  rămâne 1 500 lei, plus taxele poştale. Faţă i
| de cumpărarea zilnică* a ziarului de la

I

! chioşc, care ar costa 3 000 -— 3 150 lei,\ 
I prin abonament se economisesc lunar câte j 
j 1 500 — 1 650 lei, în funcţie de numărul * 

zilelor de apariţie. I

Ziarul apare zilnic în 8 pagini ! 1

Abonamentele se pot face la oficiile I 
- J poştale şi la factorii poştali. Pentru luna j 

|  aprilie puteţi face abonamenteîn to tcvrsu l!
; lunii martie. I\ ;

I

FfiMBOL MUTUAL ÎL OAMESL0R 
DE AFACERI

R entabilitate .maximă 

Risc m inim

INVESTIŢIE OPTIMA IN : 
F M O  Al

•  certificat de in vestitor SAF1 — com i
sion 41a sută i -

#  pensie privată SAFJ — com ision I la
sută '

Inform aţii la t e l /fa x  $11584 
A d resa j str. M. Em inescu, nr. t 

D E V A

S.C.

O
o

i ©  
0

,VICTOR L6WEa 

O F E R Ă  

Bere Kaiser 

Vinuri din zonele Blaj,
Apă minerală Kraiten -
Oferim spre închiriere spaţii pentru 
activitate en gros.

Informaţii telefon 626372, zilnic, până
(7330)

Tâmave 

—, Harghita

la ora 17.

S.C. ROMFRUtjjT S A.

cu sediul In Orăştie, str. Avram Ianeu.
, :̂ :nr. 1, judeţul Hunedoara.

OFERĂ LA VÂNZARE PRIN LICITAŢIE

O biecte de inventar şi m ijloace f ir e  d ispo
n ibile.

lic ita ţia  va avea loc săptăm ânal. In fie 
care lun i, m  10, la  -sediul M cieti$ i, până 
la  epuizarea acestora.

*
r*

su p lim e n ta re  
$42364 si 054 —  641225.

teL 054 —  
(154)

CU PLATA în  RATE

Amenajări (finisaje) inimioare şi 
puteţi contracta ^

NUMAI

ex
terioare

cu S.C. „CLASS-PROIECT* &&&imVA, 
Aleea Plopilor, bl. 4, se. D,

*


